Sþ.
lyrir árið 1981.

[1. máll

1, Frumvarp til fjárlaga
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
A-HLUTI
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana

1. gr.
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs

Rekstrarreikningur
Tekjur:
Beinir skattar ...................................................................... 91 568 000
Óbeinir skattar ..................................................................... 431 413 500
Aðrar tekjur.......................................................................... 10 636 500

Þús. kr.

533 618000

Gjöld:
Samneysla ............................................................................ 223 855 564
Neyslu- og rekstrartilfærslur ............................................. 224 741 505
-5- Sértekjur stofnana ..........................................................
9 860 437
Rekstrarliðir samtals ............................................................ 438 736 632
Stofnkostnaður, fjárfesting ................................................. 29 453 135
Fjármagnstilfærslur ............................................................ 58 325 700

526 515 467
7 102 533

Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld ...........................
Lánahreyfingar
Lánahreyfingar inn:
Innlend útgáfa verðbréfa og happdrættisskuldabréfa .... 9 000 000
Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé ........................ 14 000 000
Önnur innlend fjáröflun ....................................................
5 000 000
Erlend lán .............................................................................. 35 004 000
Fjáröflun alls ....................................................................... 63 004 000
-í- Ráðstafað til innlausnar spariskírteina ........................
5 000 000
Fjáröflun til A- og B-hluta .................................................
-4- Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun....................

58 004 000
38 272 000

Ráðstafað til A-hluta...........................................................
Afborganir af veittum lánum í A-hluta .............................

19 732 000
100 000

Lánahreyfingar út:
Eiginfjárframlag í Landsvirkjun ........................................
Afborganir af teknum lánum til A-hluta:
Seðlabanki Islands ...............................................................
Aðrir .....................................................................................
Lánajöfnuður, útgreiðslur umfram innborganir ..................

19 832 000

382 000
10 000 000
11474 407

21 856 407
2 024 407

V iðskiptareikningar
Útstreymi umfram innstreymi ................................................

1 250 000

Greiðslujöfnuður, greiðsluafgangur ............................................

3 828 126

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þingskjal 1

2. gr.
Arið 1981 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi
í þessari grein, sbr. sundurliðun i 4. gr.
RekstrarGjöld :

Þús. kr.

00 Æðsta stjórn ríkisins ........................................................
01

Forsætisráðuneyti ...........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
102—902 Annað .............................................................

3 221 157
4 380 871
327 308
4 053 563

02 Menntamálaráðuneyti ......................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
201—885 Fræðslumál ....................................................
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ....

755 394
69 544917
6 146 570

03 Utanríkisráðuneyti ..........................................................
101—102 Yfirstjórn ........................................................
201
Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ....................
301—313 Sendiráð .........................................................
399—401 Alþjóðastofnanir ...........................................

814 016
1 047 579
2 075 566
1609 986

04 Landbúnaðarráðuneyti ....................................................
101—172 Yfirstjórn ........................................................
201—299 Búnaðarmál ....................................................
501—503 Skólar .............................................................

433 614
21 463 917
844126

05 Sjávarútvegsráðuneyti ....................................................
101
Yfirstjórn .......................................................
201—299 Útvegsmál ........................................................
901
Annað .............................................................

274 045
7 744 705
329 663

06 Dóms- og
101—102
201—284
301—373

76 446 881

5 547 147

22 741 657

8 348 413

kirkjumálaráðuneyti ........................................
Yfirstjórn .......................................................
Dómgæsla, lögreglumál o. fl............................
Þjóðkirkjan ....................................................

389 366
20 273 323
2 026 668

07 Félagsmálaráðuneyti ........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
271—272 Húsnæðismál ..................................................
301—999 Önnur félagsmál .............................................

208152
11 800 000
5 072 850

22 689 357

17 081002

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti .........................
101
Yfirstjórn .......................................................
288 228
271—274 Tryggingamál ................................................. 136 515 604
301—399 Heilbrigðismál ............................................... 39 849 851
471—502 Annað .............................................................
359 372
Flutt

Þús. kr.

177 013 055

337 469 540

3

Þingskjal 1

3- gr.
Árið 1981 er ætlast til að innheimtar tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar
eru á rekstrarreikningi skv. þessari grein.
reikningur
Tekj ur:

Þús. kr.

Þús. kr.

Skattar
Eignarskattar
0
0
0
0
0
0

0100
0103
0110
0113
0117
0140

Beinir skattar
............................................................

Eignarskattur einstaklinga ........................................
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga ..
Eignarskattur félaga .................................................
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti félaga.............
Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði.............
Erfðafjárskattur ........................................................

13 626 000
5 020 000
50 000
5 600 000
56 000
2 200 000
700 000

Tekjuskattar ...............................................................
0
0
0
0
0

0120
0123
0124
0130
0133

77 942 000

Tekjuskattur einstaklinga......................................... 56 200 000
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ....
840 000
Sjúkratryggingagjald ............................................... 10 550 000
Tekjuskattur félaga ................................................. 10 250 000
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga................
102 000

Óbeinir skattar
Gjöld af innflutningi .................................................

96 003 000

Aðf lutningsgj öld:
0 0210 Aðflutningsgjöld .................................... 67 650 000
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ..
3 380 000
---------------- 64 270 000
0 0240 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ....................................
127 000
0 0252 Byggingarsjóðsgjald af innflutningi .......................
338 000
0 0260 Innflutningsgjald af bensíni .................................... 15 100 000
0 0270 Gúmmígjald ...............................................................
75 000
0 0280 Innflutningsgjald af bifreiðum..................................
8 750 000
0 0220 Gjald af gas- og brennsluolíu ..................................
530 000
0 0230 Jöfnunargjald ............................................................ 2 700 000
0 0231 Aðlögunargjald .......................................................... 2 700 000
0 0250 Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og
kex ..............................................................................
1 200 000
0 0290 Hagnaður af sölu varnarliðseigna ...........................
213 000
Flutt

187 571 000
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RekstrarGj ö 1 d :

Þús. kr.

Þús. kr.

Flutt
09 Fjármálaráðuneyti ...........................................................
101—104 Yfirstjórn ........................................................
1039203
201—282 Toll- og skattheimta........................................ 4 874 453
6 884 436
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun .........
402—999 Annað ............................................................. 46 731 987

337 469 540
59 530 079

10 Samgönguráðuneyti ..........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
177 826
211
Vegamál ........................................................ 35 000 000
321—672 önnur samgöngumál ...................................... 12 891 714

48 069 540

11 Iðnaðarráðuneyti .............................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
201—299 Iðnaðarmál ....................................................
301—371 Orkumál ..........................................................

23 778 837
212 004
2 882 820
20 684 013

12 Viðskiptaráðuneyti
101
Yfirstjórn ........................................................
201
Niðurgreiðslur ...............................................
202—999 Annað .............................................................

251 919
31 000 000
5 478 605

36 730 524

13 Hagstofa Islands ...............................................................

362 823

14 Ríkisendurskoðun

495 049

15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun .........................................
101—182 Yfirstjórn ........................................................
991
Ymis lán ríkissjóðs, vextir ...........................

Flutt

20 079 075
493 154
19 585 921

526 515 467
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reikningur
Tekjur :

Þús. kr.

187 571 000
38120 000

Flutt
Skattar af framleiðslu.................................................
0
0
0
0

0611
0600
0641
0642

Vörugjald ...................................................................
Álgjald ......................................................................
Sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu.............
Sérstakt vörugjald af innfluttum vörum ................

Þús. kr.

480 000
640 000
4 600 000
32 400 000
265 742 000

Skattar af seldri vöru og þjónustu...........................
Söluskattur:
0 0300 Söluskattur ...........................................
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .........

189 800 000
13 800 000
•--------------- 176 000 000
0 0310 Orkujöfnunargjald .................................................... 13 000 000
Skemmtanaskattar:
0 0621 Miðagjald til Menningarsjóðs....................................
0 0622 Skemmtanaskattur ....................................................

65 000
470 000

Skattar af launagreiðslum:
0 0400 Launaskattur ............................................................. 26 300 000
0 0410 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda....................
8 968 000
0 0420 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald
af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum.........
859 000
0 0430 Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs....................
1 823 000
Rekstrarhagnaður ÁTVR:
0 0510 Rekstrarhagnaður ÁTVR .........................................
0 0530 Gjald af seldum vindlingum......................................
0 0540 Gjald af einkasöluvörum .........................................

36 500 000
136 000
11000

0 0681

Flugvallagjald ...........................................................

1 350 000

0 0892

Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum...............

228 000

0 0672

Sérleyfisgjald

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

30 000

0 0671

Gjald af eyðublöðum heillaskeyta..........................

2 000
31 548 500

Aðrir óbeinir skattar .................................................
Aukatekjur og stimpilgjald:
0 0800 Stimpilgjald ...............................................................
0 0810 Aukatekjur ...............................................................
0 0820 Þinglýsingar ...............................................................

Flutt

9 300 000
1 700 000
260 000

522 981 500
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RekstrarG j öld :

Þús. kr.

Þús. kr.

Flutt

526 515 467

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

526 515 467
7 102 533

Samtals

533 618 000
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reikn ingur
T ekj ur:

Þús. kr.

Flutt

Þús. kr.

522 981 500

Ymsir skattar af bifreiðum:
0 0720 Bifreiðaskattur .........................................................
0 0750 Skráningargjald bifreiða .........................................
0 0740 Skoðunargjald bifreiða .............................................

5 650 000
690 000
350 000

Ýmsir skattar af skipum:
0 0831 Lestagjald ...................................................................
0 0833 Vitagjald ....................................................................
0 0832 Skipaskoðunargjald ..................................................

2100
18 000
21 000

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris:
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna ...................................................................
0 0842 Leyfisgjald .................................................................
0 0843 Gjald á ferðalög til útlanda ......................................

3 200 000
1 000 000
2 400 000

Aðrir óbeinir skattar:
Verðjöfnunargjald ....................................................
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða...............................
Skipulagsgjald ..........................................................
Rafmagnseftirlitsgjald .............................................
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. 1.......................
Prófgjald bifreiðastjóra ...........................................
Prófgjald iðnnema......................................................
Sérlyfjagjald .............................................................
Hvalveiðigjald ...........................................................

5 500 000
450 000
328 600
373 600
212 100
43 000
35 000
15 000
100

0 0841

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0884
0850
0891
0881
0860
0871
0872
0895
0891

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign
fluttar úr B-hluta........................................................

812 000

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum:

0 1010 Afgjöld ríkisjarða ....................................................
0 1030 Keflavikurflugvöllur, flugmálastjórn.......................
0 1020 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli......................................

12 000
100 000
700 000

Ýmsar tekjur...............................................................

9 824 500

Vextir og arður af hlutabréfum:
0 2010 Vextir ........................................................................
0 2020 Arður af hlutabréfum.................................................

8 800 000
30 000

Ýmsar tekjur:
Greiðslur Tryggingastofnunar rikisins fyrir þjónustu sýslumanna og bæjarfógeta...............................
Sameignir ríkisins ....................................................
Samúðarskeyti Landssímans......................................
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs....................
Ýmsar óvissar tekjur .................................................

9 500
60 000
25 000
800 000
100 000

0 6991
0
0
0
0

2030
1902
1911
1990

Tekjur samtals

533 618 000

Þingskjal 1
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4. gr.
00

Æðsta stjórn ríkisins

101 Embætti forseta íslands:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
ViShald ....................................................................
6 GjaldfærSur stofnkostnaSur ..................................
Gjöld samtals ............................................................
201 Alþingi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

92 499
40 000
9 542
640
142 681

1848 694
745 904
66 265
2 660 863

ViSfangsefni:

0102 Þingfararkaup alþingismanna...............................
0103 Skrifstofu- og alþingiskostnaSur .......................
0104 Rekstrarkostnaður fasteigna................................
0105 ÚtgáfukostnaSur AlþingistíSinda.........................
0106 YfirskoSunarmenn ríkisreiknings.......................
0107 Hús Jóns SigurSssonar.........................................
0108 Þingmannasamtök NATO...................................
0109 SérfræSileg aðstoS fyrir þingflokka....................
0110 Þingmannafundir Evrópuráðsins.........................

1 130 590
1 140 094
93 444
175 455
9 968
30 462
4 000
66 265
10 585

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

2 660 863

301 Ríkisstjórn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

225 696
27 484

401 Hæstiréttur:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................................................
Gjöld samtals ............................................................

161808
2 625

Samtals

253 180

164 433
3 221 157
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01

Forsætisráðuneyti

101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjðld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn.....................................................
170
0102 Stjórnarráðshús ....................................................
0103 Fálkaorðan ...........................................................
0106 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, viðhald ....
0107 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, rekstur ....
0109 Ráðherrabústaður á Þingvöllum.................
4
0110 Til Hrafnseyrar ....................................................
0111 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs ...
0112 öryggismálanefnd .................................................
0113 Gjöf Jóns Sigurðssonar................................
7

Þús- kr140 248
101610
23 750
900
60 800

327 308

898
13 860
1000
15000
12500
250
10 000
42000
50 000
800

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

327 308

102 Þjóðhagsstofnun:
20 Laun ..........................................................................

263 632

2

Önnur rekstrargjöld .......................................................

70 000

4
6

Viðhald ......................................................................
1000
Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... .........1 200

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

171 Byggðasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................

AlJjt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús- kr-

335 832
167 916
107 916

3 750 000

3 750 000
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10

901 Húsameistari ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Þús- kr201591
24 283
1600
5 500

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

232 974
150 000

0

82 974

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Teiknistofa ............................................................
0103 Byggingareftirlit ..................................................

56 495
151442
25 037

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

232 974

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

25 969
14 604
6 000
16 600

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................
Samtals

Þús- kr'

63 173
10 500
52 673
4 380 871
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02

Menntamálaráðuneyti

101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals............................................................
201 Háskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr519139
228 700
3 000
4 5<)5

755 394

4 827 243
1 005 551
2 018 000
7 850 794
1369 945

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn..............................................................
0102 Guðfræðideild.......................................................
0103 Læknadeild ............................................................
0104 Tannlæknadeild ...................................................
0105 Lyfjafræði lyfsala ................................................
0106 Lagadeild ..............................................................
0107 Viðskiptadeild.......................................................
0108 Heimspekideild.....................................................
0109 Verkfræðideild ......................................................
0110 Háskólabókasafn ..................................................
0111 Iþróttakennsla.......................................................
0112 Rekstur fasteigna ................................................
0113 Sameiginleg útgjöld .............................................
0114 Félagsvísindadeild................................................
0115 Byggingaframkvæmdir og tækjakaup ................
0116 Mannfræðistofnun................................................
0120 Reiknistofnun........................................................

352 067
96 105
1 063 314
227 075
69 217
149 387
218 481
613 588
1 494 725
174 727
45 677
551 705
296 646
245 788
2 018 000
25 670
208 622

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

7 850 794

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

258 215
201854
9 000
20 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................

489 069
300 000

0

Mismunur .......................................................................

Þus- kr-

5 980 849

139 069

Þingskjal 1
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203

Raunvísindastofnun háskólans:
Þús.kr.
20 Laun ..........................................................................
481670
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
124165
4 Viðhald ..........................................................................
26620
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................
50340
0

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn........................................................
02
Eðlisfræðistofa...............................................
03
Efnafræðistofa ...............................................
04
Jarðvísindastofa, jarðfræðideild....................
05
—
jarðeðlisfræðideild...........
06
—
háloftadeild ......................
07
Reiknifræðistofa.............................................
08
Rekstur fasteigna .........................................
09
Stærðfræðistofa .............................................

682 795
1 500
681 295

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

73 367
106 419
118 206
93 261
87 943
41 330
45 291
63 500
53 478
682 795

205 Stofnun Árna Magnússonar á íslandi:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

154 016
37170
2 000
43 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

206 Orðabók háskólans:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

231 Náttúrufræðistofnun Islands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals............................................................

Þús. kr.

236 186
7 323
228 863

73 400
3 300
76 700
200

76 500

101 090
27 485
5 000
14 570
148 145
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232 Rannsóknaráð ríkisins:
Þús- kr20 Laun ..........................................................................
71409
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
69 381
4 Viðhald .....................................................................
1125
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... ......... 6 300
0

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

148 215
13 000
135 215

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn..............................................................
0103 Þátttökugjald í Nordforsk .................................
0106 Til nýrra rannsóknarverkefna............................
0107 Upplýsingaþjónusta ............................................

95 149
6 600
22 000
24 466

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

148 215

276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
301 Menntaskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

212 118
212 118

732 062
32 950

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

302 Menntaskólinn á Akureyri:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6

Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................

765 012

547 264
74105
15 000

Gjöld samtals ...........................................................
303 Menntaskólinn á Laugarvatni:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

304 Menntaskólinn við Hamrahlíð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr-

636 369

185 912
33 000
10 000
228 912
8 000
220 912

1 016 351
73 600
11000
1 100 951
48 000
1 052 951
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305 Menntaskólinn við Sund:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

Þús- kr697 264
43 400
190 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ....................................................................
Mismunur .................................................................

930 664
3 600

0

306 Menntaskólinn á ísafirði:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

530 688
2 500

307 Menntaskólinn á Egilsstöðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

168 514
35 000
273 000

308 Menntaskólinn í Kópavogi:
20 Laun .................................................................... .
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

275 791
14 040

319 Framhaldsskólar, almennt:
20 Laun .........................................................................
4 Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ....................................
Gjöld samtals ............................................................

528 188

476 514

289 831

185 912
110 000
37 000
33 750

321 Kennaraháskóli íslands:
20 Laun ........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................

982 654
116 003
15 000
225 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur .................................................................
Mismunur ........................................................ ....

1 353 657
13 500

0

927 064

176 633
54 055
300 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

0

Þús. kr.

366 662

15 00Q

1 340 157

Þingskjal 1

322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans:
20 Laun ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

331 íþróttakennaraskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

15
hús. kr.

425 491
95 666
329 825

102 690
22 885
35 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

160 575
500

336 Hússtjórnarkennaraskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .......................... ...........................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

29 732
3114
2 000
1000

351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ...........................................................

1 615 983
94 400
28 000
370 000

0

Þús. kr.

409 481
16 000

160 075

35 846

2 108 383

Viðfangsefni:
0101 Fjölbrautaskólinn i Breiðholti ...........................
0102 Ármúlaskóli............................................................

1 602 447
505 936

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

2 108 383

352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

454 580
30 820
10 000

353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

452 356
47 700
71000

495 400

571 056
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354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús- kr404 561
30 000
40 000

355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

141 958
16 600
4 400
20 000

356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

124 075
5 883
720
179 000

422 Námsgagnastofnun:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr-

474 561

182 958

309 678

144 854
480 000
4 451
2 000
631 305
32 500
598 805

Viðfangsefni:

0102
0103
0104

Skrifstofa ............................................................
Bókaútgáfa............................................................
Fræðslumyndasafn ............................................

134 610
443 240
53 455

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

631 305

423 Endurskoðun námsefnis á grunnskóla- og
framhaldsskólastigi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

325 620
27 000
500
2 000
355 120

17
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431 Iðnfræðsluráð:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga ogsamtaka ....................................

149 410
25 300
1 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .......................................................... .......

179270
2 000

0

501 Tækniskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

506 VélSkóli íslands:
20 Laun ............................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

Þús. kr.

3 560

177 270

591475
115 300
5 000
35 000
746 775
5 240
741 535

432 181
30 000
4 720
60 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

526 901
2 000

507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

180 022
12 065
1300
29 000

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

1 519 335
3 487

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

691236
22 390

0

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

524 901

222 387

1 522 822

713 626

3

Þingskjal 1
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516 Iðnskólar, almennt:
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................
517 Hótel- og veitingaskóli íslands:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

518 Fiskvinnsluskólinn:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þus- kr60 000
160 000

220 000

66 778
38 230
5 100
8 000
118 108
12 000
106 108

84 853
46 400
2 000
6 000
139 253
20 000
119 253

521 Hjúkrunarskóli íslands:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

509 668
28 800
6 000
8 000

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

552 468

Sértekjur ..............................................................................

17 000

0

Mismunur .................................................................
522 Nýi hjúkrunarskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................
523 Fósturskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þus- kr-

535 468

62 297
15 240
5C0
400
78 437

137 283
18 470
1500
12 000
169 253
1200
168 053

19

Þingskjal 1

553 Hússtjórnarskólar:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................

Þ,is- kr>
250 958
53 300
58 350

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

362 608
14 800

0

561 Myndlista- og handíðaskólinn:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr-

347 808

258 055
76 000
3 500
9 000
346 555
165 022
181 533

562 Le'klistarskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
96 338
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
22 451
4
Viðhald ...................................................................
2 894
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................................
9 000
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................. ........... 385
0

563

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

131 068
3 450
127 618

Tónlistarfræðsla:

20
2
6
90
94

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

932 813
450
2 850
1 500
937 613

Viðfangsefni:
0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir................
0102 Tónlistarskólinn í Reykjavík..............................
0103 Aðrir tónlistarskólar.............................................
0104 Tónmenntaskóli Reykjavíkur..............................
0106 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Tónmenntaskóli
Reykjavikur, byggingarstyrkur...........................

1 500
127 832
736 863
68 568

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

937 613

2 850

Þingskjal 1

20

571 Sjómannaskólahúsið:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................
581 Verslunarskólar:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

hús. kr.

98 653
50 750
40 000
10 000

697 026
190 789

Viðfangsefni:
0101 Verslunarskóli íslands.........................................
0102 Samvinnuskólinn..................................................

645 032
242 783

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

887 815

601 Héraðsskólinn Reykholti:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

145 663
17125

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ..................................................................
Mismunur .................................................................

602 Héraðss'kólinn Núpi
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

109 340
50170
159 510
5 680

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................

85 842
1500

Mismunur .......................................................................

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ....................................................................
Mismunur .................................................................

887 815

159 788

65 782
20 060

604 Héraðsskólinn Reykjum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld
.........................................

199 403

162 788
3 000

603 Héraðsskólinn Reykjanesi:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
0

Þús. kr.

153 830

84 342

138 620
17150
155 770
1900

154 770
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605 Alþýðuskólinn Eiðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

Þús- kr123 608
49 600

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

173 208
3 500

0

606 Héraðsskólinn Skógum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

607 Héraðsskólinn Laugarvatni:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

609 Héraðsskólinn Laugum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

153 769
3 C00
150 769

108 903
19 200
128103
1500
126 603

128 005
19 885
147 890
700

610 Héraðsskólar almennt:
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

120 000
180 000

621 Skálholtsskóli:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

169 708

108 789
44 980

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

0

Þ“s- kr-

147 190

300 000

40 630
7 449
900
40 000
88 979
350

88 629

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
90 Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................

3 500
8 500

22

Þingskjal 1

700 Grunnskólar, Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

6 663 847
159 054
22 129
6 845 030

710 Grunnskólar, Reykjanesi:
20 Laun .................................................................................

2

Önnur rekstrargjöld ...............................................

4 759 982
283 776

90 Yfirfærslur:

92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
730 Grunnskólar, Vesturlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
740 Grunnskólar, Vestfjörðum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
750 Grunnskólar, Norðurlandi vestra:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................

19 771
5 063 529

1 662 617
217 099
11990
1 891 706

1 175 877
124 570
9 520
1 309 967

1 259 154
225 490
10 027
1 494 671

760 Grunnskólar, Norðurlandi eystra:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:

2 825 158
237 372

92 Til sveitarfélaga ............................................................

14 043

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

3 076 573

23
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770 Grunnskólar, Austurlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals............................................................
780 Grunnskólar, Suðurlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
791 Grunnskóiar almennt:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga .....................................................
94 Til einstaklinga ogsamtaka ...................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús- kr1 608 070
151860
11 239

1 771169

2 174 342
421 544
12 752

200 000
2 000

675 450
85 800
15 345
200 000
1 000
1 000

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

978 595

792 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
3 528 000
Gjöld samtals ............................................................

4

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

18105

150 000
14 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................

1 383 615
13 056

Mismunur ........................................................................

978 595

3 528 000

987 576
213 934

90 Yfirfærsiur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
0

2 608 638

770 603
5 992

Viðfangsefni:
0109 Framhaldsdeildir í grunnskólum......................
0110 Stjórnskipaðir prófdómarar................................
0115 Umferðarfræðsla í skólum ...............................
0116 Sundskylda í skólum............................................
0117 Skíðakennsla í skólum.........................................
0118 Unglingafræðsla...................................................

797 Stofnanir afbrigðilegra barna:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

Þús. kr.

1 370 559

Þingskjal 1

24

799 Heyrnleysingjaskólinn:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

Þús- kr289 371
33 500
4 000
10 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

336 871
1875

0

802 Vernd barna og ungmenna:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
Viðfangsefni:
0102 Barnaverndarráð .................................................
0105 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur................
0106 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta
eða fatlaða unglinga til náms...............................
0107 Sumardvalarheimili .............................................
0109 Meðferðarheimili Smáratúni ...............................
Gjöld samtals ............................................................

Þús- kr'

334 996

21208
6 000
28 850
56 058

27 208
1 850
500
2 500
24 000
56 058

803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður:
90 Yfirfærslur:

92 Til sveitarfélaga .......................................................
Gjöld samtals ............................................................
871 Unglingaheimili ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
872 Lánasjóður íslenskra námsmanna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
881 Náms- og fræðimenn, framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

800 000
800 006

144 660
144 660

8 092 330
8 092 330

275 693
275 693

25
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Viðfangsefni:
0103 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum
skólum ...................................................................
0104 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til
námsdvalar ..........................................................
0105 Styrkur til Islendings til náms í tungu Grænlendinga ...............................................................
0106 íslensk-ensk orðabók .........................................
0107 Styrkur til færeysks fræðimanns.......................
0108 Menntastofnun Bandaríkjannaá Islandi............
0109 Styrkur til útgáfustarfa.......................................
0110 Framhaldsnám iðnaðarmannaerlendis ..............
0111 Starfsemi stúdenta................................................
0112 Félagsstofnun stúdenta.........................................
0114 Stúdentagarðar, viðhald .....................................
0115 Hjónagarðar .........................................................
0116 Námskynning .......................................................

^ús. kr.

20 000
1240
120
2150
1 000
1 000
22 000
2 000
810
59 873
150 000
12 500
3 000

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

275 693

883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ............................................................

8 943

884 Jöfnun á námskostnaði:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
885 Fullorðinsfræðsla:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

8 943

630 000
830 000

35 600
35 600

Viðfangsefni:
0102 Bréfaskólinn .........................................................
0103 Námsflokkar.........................................................
0104 Dönskukennsla ísjónvarpi...................................
0105 Félagsmálanámskeið............................................

9 800
3 000
20 000
2 800

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

35 600

901 Landsbókasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

191888
32 500
5 600
24 900

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

254 888
5 500
249 388
4

Þingskjal 1

26

902 Þjóðminjasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................

Þús. kr.
183192
46 369
32 400
14 400

90

Yfirfærslur:

92

Til sveitarfélaga .....................................................

38 000

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

314 361
7 500
306 861

Viðfangsefni:
01
Þjóðminjasafn .......................................................
02
Örnefnastofnun .....................................................

274 892
39 469

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

314 361

903 Þjóðskjalasafn fslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................... ...

99 814
15 000
600
3 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

118 414
400

904 Safnahúsið við Hverfisgötu:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ....................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

25 112
8 600
2 300

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ................................................ ..................
Gjöld samtals ...........................................................

13 108
1525
1100

0

Þús. kr.

118 014

36 012

15 733

906 Listasafn Einars Jónssonar:
20 Laun .........................................................................
14 753
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
3 940
4 Viðhald ....................................................................
2 900
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. ........... 600
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .......................................................................

22 193
800
21 393

27
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907 Listasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Þ“s. kr.

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

173 110
3 000

0

931 Náttúruverndarráð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

61510
19 500
2 100
90 000

170110

81 378
60 000
1000
47 000
189 378
10 000
179 378

Viðfangsefni:
0101 Náttúruverndarráð................................................
68 136
0102 Þjóðgarðurinn Skaftafelli ...................................
31059
0103 Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum .......................
31 129
0104 Fræðslustarfsemi..................................................
6 000
0105 Friðlýsingarsjóður ..............................................
10 000
0106 Náttúruminjaskrá ................................................
5 500
0107 Útivist....................................................................
2 500
0108 Friðlýst svæði, merkingar ogeftirlit .................
27 716
0109 Rannsóknarstörf við Mývatn..............................
6 588
0110 Náttúruv'erndarstofur ........................................... ............750
Gjöld samtals .............................................................

972 Ríkisútvarp, sjónvarp:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
973 Þjóðleikhúsið, framlög:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
974 Sinfóníuhljómsveit íslands:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ........................................... ................

189 378

112 240
112 240

1 283 478
1 283 478

365 379
365 379
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975 Vísindasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
976 MenningarsjóSur, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................

Þús- kr8 000

8 000

65 000
65 000

730 0C0
730 000

981 Kvikmyndasafn Islands:
20 Laun ................................................................... ...
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

4 039
10 752
16 250

982 Listir, framlög:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

859 522

Viðfangsefni:
0101 Leikfélag Reykjavíkur........................................
0102 Leikfélag Akureyrar............................................
0103 Leiklistarstarfsemi ..............................................
0104 Bandalag ísl. leikfélaga .......................................
0105 önnur leiklistarstarfsemi ...................................
0106 Leiklistarráð.........................................................
0107 óperustarfsemi.....................................................
0108 Islenski dansflokkurinn .....................................
0109 Brúðuleikhús .......................................................
0215 Höfundamiðstöð...................................................
0221 Rithöfundasamband íslands ...............................
0223 Launasjóður rithöfunda .....................................
0231 Höfundagreiðslur skv. 21. gr. höfundalaga ....
0232 Rithöfundasjóður íslands ...................................
0307 Lúðrasveitir .........................................................
0310 önnur tónlistarstarfsemi ...................................
0311 Tónlistardagar .....................................................
0404 Myndlistarskólar, styrkir ....................................
0412 Listasöfn ..............................................................
0413 Listasafn alþýðu....................................................
0416 Myndlistarsýning ................................................
0417 Myndhöggvarafélagið ...........................................
0418 Nýlistarsafn .......................................................

Þús-kr-

31 041

859 522

50 000
45 000
70 000

7 000
10 000
3 000
15 000
10 000
2 500
1 800
1000
163 622
2000
80 000
3 300
9 000
1 500
40 000
10 000
5 000
2 000
2 500
3 000

29
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Þús. kr.

0419
0435
0502
0601
0719
0810
0818
0820
0836
0837
0838

íslensk grafík........................................................
Listiðnaðarmál ....................................................
Kvikmyndasjóður .................................................
Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis
Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Alþingi
kýs skv. 1. nr. 29/1967 .........................................
Listkynning...........................................................
Starfslaun listamanna .........................................
Bandalag ísl. listamanna.....................................
Listir og menningarmál, almennt.......................
Listahátíð í Reykjavík, gegn jafnháu framlagi
Reykjavíkurborgar ...............................................
Norræn sumarvinnustofa.....................................

1 000
1000
100 000
27 000

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

859 522

983 Ýmis vísindaleg starfsemi:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

76 500
0 300
76 500
1 000
15 000
12 000
6 000

11 100
11100

Viðfangsefni:
0103 Vísinda- og fræðimenn ......................................
0104 Surtseyjarfélagið .................................................
0106 Jöklarannsóknir og mælingar .............................
0116 Islensk málnefnd .................................................
0117 íslenska stærðfræðifélagið ..................................
0118 Hið íslenska náttúrufræðifélag...........................
0119 Tímaritið Jökull....................................................

1200
600
1 000
3 500
400
400
4 000

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

11 100

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

72 760
72 760

Viðfangsefni:

0102 Norrænt samstarf .................................................
5 000
0103 Norræna félagið....................................................
2 500
0104 Samstarf á sviði menningarmála samkvæmt
samnorrænni fjárhagsáætlun...............................
64 460
0109 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum...................................................................
400
0110 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á
Islandi ................................................................... ...........400
Gjöld samtals ..............................................................

Þús. kr.

72 760

Þingskjal 1
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985 Félagsheimilasjóður:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
986 íþróttasjóður:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

Þús- kr296 100

296 100

700 000
700 000

Viðfangsefni:
0103 Rekstrarstyrkir o.fl................................................
0104 Bygging íþróttamannvirkja .................................

50 000
650 000

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

700 000

987 Viðeyjarstofa, endurbætur:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

25 000

988 Æskulýðsmál:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

989

25 000

96 610
96 610

Viðf angsefni:
0102 Æskulýðsráð ríkisins ..........................................
0103 Æskulýðssamband íslands ..................................
0104 Ungmennafélag íslands ......................................

14 700
3 500
52 900

0105

Bandalag isl. skáta .....................................................

11 800

0106
0107
0115
0117
0118
0119

Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsv'atns.............
2 940
Bandalag isl. farfugla ..........................................
380
íslenskir ungtemplarar..........................................
4 280
Landssamband KFUM og KFUK .......................
2 900
KFUM, starfsemi í Vatnaskógi...........................
1 760
KFUK, starfsemi í Vindáshlíð ........................... .........1 450
Gjöld samtals ........................................................

Þús-kr-

96 610

Ými® íþróttamál:

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

217 100
217 100

31
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991

Viðfangsefni:
0102 íþróttasamband íslands...........................................
0104 Farkennsla í íþróttum.............................................
0108 Skiðaskólinn í Kerlingarfjöllum...........................
0109 íþróttamál fatlaðra...................................................
0110 Olympíunefnd.....................................................
0112 Sumarnámskeið .........................................................

Þús- kr197 000
1 500
2 000
10 500
4 000
2 100

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

217 100

Þús- kr>

Húsfriðunarsjóður:
90 Yfirfærslur:

94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

28

Gjöld samtals ................................................................
999

Ýmislegt
90 Y firfær slur:

94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
Matthíasarsafnið,Akureyri ..................................
0102 Minningarlundir og skrúðgarðar ........................
0103 NáttúrugripasafnAkureyrar ...............................
0104 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar ........................
0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja......................
0106 Reykholtsstaður.....................................................
0107 Sædýrasafnið í Hafnarfirði ................................
0108 Geysir i Haukadal, umbætur...........
500
0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi ......................
0110 Zontaklúbbur Akureyrar vegna Nonnahúss ....
0111 Viðhald gamla rjómabúsins á Baugsstöðum ....
0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar.......
800
0113 Minnisvarði um Ara fróða að Slaðarstað .........
0115 Dýrasöfn ..............................................................
0116 Safnahús á Blönduósi .........................................
0117 Safnahús á Sauðárkróki.....................................
0118 Safnahús á Húsavík.............................................
0119 Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum, stofnkostnaður
0121 Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar...................
0123 Safnahús i Borgarnesi.........................................
0204 Taflfélag Reykjavíkur.........................................
0205 Skáksamband íslands ..........................................
0206 Alþjóðaskákmót, styrkur ....................................
0207 Bandalag isl. skáta, hjálparsveitir ....................
0208 Dýraverndunarfélag íslands ..............................
0209 Fuglaverndunarfélag Islands..............................
0210 Islendingafélagið í Kaupmannahöfn .................
0211 Islendingafélagið í Osló .....................................
0212 Islendingafélagið í Þrándheimi...........................
0213 Kvenfélagasamband Islands................................
0101

148110
148110
250
200
700
550
550
4 000
6 000
550
200
150
1 500
200
750
750
750
750
300
750
200
3 000
1 500
5 000
800
250
50
50
7 000

Þingskjal 1
Þús. kr.

Kvenréttindafélag íslands....................................
400
0215 Samband norSlenskra kvenna ...........................
100
0216 Samband norðlenskra kvenna vegna námskeiðs
í heimilisgarðrækt.................................................
50
0217 Þjóðdansafélagið ..........................................................
0218 Hagsmunasamtök einstæðra foreldra ........................
0219 Samband austfirskra kvenna......................................
0220 Samband v'estfirskra kvenna......................................
0221 Bridgesamband íslands................................................
5 250
0222 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur ........................
6 800
0223 Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur ........................
0224 Samband ísl. náttúruverndarfélaga ...........................
0225 Nemendaskipti ..............................................................
0226 Samband ísl. karlakóra .............................................
0227 Hús Jóns Sigurðssonar, bókasafn ............................
60
0301 Northern Scholars Committee .............................
0302 Sumarskóli í Edinborg ..............................................
650
0303 Nám í talkennslu fyrir vangefin börn, styrkur
600
0304 Hjúkrunarkennaranám á Norðurlöndum, styrkur
0305 Fyrrverandi barnakennarar........................................
1 4ð0
0306 Hreindýraeftirlit ...................................................
1 Oðð
0307 Eyðing vargfugls .................................................
24 000
0308 Ýmis framlög........................................................
37 680
0313 Forseti FIDE .................................................... • •
24 170
0314 Stórmeistarar í skák ...........................................
4 000
0315 Hljóðbókasafn ....................................................
1 500
0316 Cornell-háskólinn íBandaríkjunum....................

Þús. kr.

0214

Gjöld samtals ........................................................
Samtals

150
800
100
100
300
200
500
300
100
100
200

143 H0
76 446 881

33
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03

Utanríkisráðuneyti

101 Utanrikisráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Samningar við erlend ríki ...............................
0103 Alþjóðaráðstefnur, þátttaka á vegum utanríkisráðuneytisins ........................................................
0104 Kjörræðismenn ....................................................
0105 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi....................
0107 Kvikmyndir fyrir sendiráðin til landkynningar
0108 Markaðsmál ..........................................................
0109 Kynning á menningu Norðurlanda ....................

E‘ús- kr309 796
401700
5 400
7100

723 996
562 796
4 400
76 000
0 000
31 000
4 300
31000
8 500

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

723 996

102 Vamarmáladeild:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................

57 020
30 000
1000
2 000

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

90 020

986 466
120 913
15 675
9 525
1 132579
85 000
1 047 579

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .........................
0103 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ....................
0104 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar .........

104 279
461 733
562 472
4 095

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

1 132 579

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús- kr-

5

34
301

Þingskjal 1

Sendiráð íslands í Bonn og fastanefnd íslands hjá
Evrópuráði:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þlis- kr102 742
42 630
5 890
826

152 088

302 Sendiráð íslands í Eaupmannahöfn:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

116 037
53 457
6 203
1621

Sendiráð fslands í London:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................

134593
52 911
14 547
3 067

Sendiráð fslands í Moskvu:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

104414
39 479
4 849
3 659

Sendiráð fslands í Osló:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

102 688
45 005
3 541
2 290

303

304

305

306

177 318

205 118

152 401

153 524

Sendiráð fslands í París og fastanefnd íslands hjá OECD
og UNESCO:
20 Laun .........................................................................
142 245
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
83179
4
Viðhald ....................................................................
5 087
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
6 041
Gjöld samtals ...........................................................

307 Sendiráð íslands í Stokkhólmi:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

Þús. kr.

236 552

102 682
38131

4

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

3 336

6

Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................

2 336
146 485

35
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308 Sendiráð íslands í Washington:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
Gjöld samtals ..........................................................
309 Fastanefnd íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrifstofa íslands í New York:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
Gjöld samtals ..........................................................
311 Sendiráð íslands í Brussel og fastanefnd íslands
hjá NATO:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr108 508
48 653
4 506
2 579

164 246

126 719
77 588
4 971
2 214
211492

159 453
79 840
2631
4 637
246 561

312 Fastanefnd íslands hjá EFTA í Genf:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

125 915
63 458
2 975
2 433

313 Sendiráð, almennt:
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

86 000

399 Ýmis utanríkismál:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr-

194 781

35000

560 900
66°000

Viðfangsefni:
0101 Aðstoð við þróunarlöndin ..................................
0102 Flóttamannaráð Islands........................................
0103 Lögberg-Heimskringla ..........................................
0104 Samskipti við Vestur-Islendinga ........................
0105 Félag Sameinuðu þjóðanna................................
0106 Háskóli Sameinuðu þjóðanna ...........................

475 700
800
3 600
13 000
1 700
66100

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

500 000

Þingskjal 1

36

401 Alþjóðastofnanir:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Sameinuðu þjóðirnar (United Nations, UN) ..
0102 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health
Organization, WHO).............................................
0103 Alþjóðavinnumálastofnunin (International
Labour Organization, ILO) ................................
0104 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna
(United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, UNESCO)........................
0105 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu
þjóðanna (Food and Agriculture Organization
of the United Nations, FAO) ...............................
0106 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (International
Atomic Energy Agency, IAEA) ...........................
0107 Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade)
0108 Alþjóðaveðurfræðistofnunin (World Meteorological Organization, WMO) ...............................
0109 Alþjóðasiglingamálastofnunin (Intergovernmental Maritime Consultative Organization,
IMCO) ...................................................................
0110 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna (United
Nations Development Programme, UNDP) .......
0111 Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn (United Nations
International Children’s Emergencv Fund,
UNICEF) .......................................'.....................
0112 Aðstoð Sameinuðu þjóðanna við Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and Works Agency
for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA)
0113

0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121

Þús. kr.

1 049 086
1 049 086

90 534
37 176
16 375
33 950
31 073
10600
17 496
9 554
4 011
52 143
13 075
9 636

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna

(United Nations High Commission for Refugees,
UNHCR) .........................................................
Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur (United
Nations Peace-keeping Forces in Cvprus,
UNFICYP) ......................................~...................
Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (World
Food Programme, WFP) ....................................
Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki á vegum
FAO (European Commission for the Control of
Foot-and-Mouth Disease, FAO) .........................
Ýmsir sérsjóðir Sameinuðu þjóðanna................
Alþjóðagerðardómurinn í Haag (Permanent
Court of Arbitration, The Hague) ....................
Tollasamvinnuráðið (Customs Cooperation
Council) ...............................................................
Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hydrographic Bureau) ...............................................
Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling
Commission) ........................................................

Þús. kr.

13 109
4 297
5 157
291
10 497
89
8 706
2 898
9 730

37

Þingskjal 1
Þús. kr.

Þús. kr.

0122 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC)
29 247
0123 Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga (International
Bureau for the Publication of Customs Tariffs)
607
0124 Alþjóðalandfræðisambandið (International Geographical Union) .................................................
86
0125 Alþjóðajarðfræðisambandið (International Union
of Geological Sciences) ........................................
114
0126 Parísarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ....................................................
17 961
0127 Bernarsambandið (International Union for the
Protection of Literary and Artistic Works — Bern
Union) ...................................................................
11 130
0128 Alþjóðaráð Rauða krossins (International Committee of the Red Cross) ......................................
2 800
0129 Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International
Criminal Police Organization, INTERPOL) ....
4 188
0130 Evrópuráðið (Council of Europe) ....................
44 673
0131 Efnahags- og framfarastofnunin (Organization
for Economic Co-operation and Development,
OECD) ...................................................................
57 237
0132 Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treaty
Organization, NATO) .........................................
134648
0133 Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free
Trade Association, EFTA) ..................................
52 482
0134 Alþjóðaframfarastofnunin (International Development Association, IDA) .............................
276 000
0135 Norræn nefnd um neytendamál .......................
486
0136 Alþjóðanáttúruverndarsambandið ....................
1400
0137 Gæslulið S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ...........
3 897
0138 Alþjóðasamband um byggingaskipulag .............
236
0139 Oslóarsamningurinn um varnir gegn mengun ..
1 723
0140 Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið (International
Union of Geodesy and Geophysics) ....................
459
0141 Gæslulið S.þ. í Líbanon, UNIFIL........................
18 573
0142 Sameindalíffræðiþing Evrópu .............................
1216
0143 Neyðarhjálparstofnun Sam. þjóðanna, UNDRO
1683
0144 Kvennaáratugssjóður Sameinuðu þjóðanna ....
1 146
0145 Parísarsamningur um varnir gegn mengun .... ____ 6 697
Gjöld samtals ...........................................................
Samtals

1 049 086
5 547 147

Þingskjal 1

38

04

LandbúnaSarráSuneyti

101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................
171 Jarðeignir ríkisins, framlög:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
172 Jarðasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................

Þús- kr.

Þús. kr.

131114
62 200
193 314

200 000
200 000

4Q 3Q0
40 300

Gjöld samtals ..........................................................
201 Búnaðarfélag íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Jarðrækt ..............................................................
0103 Garðyrkjumál .....................................................
0104 Landnýtingarráðunautur ...................................
0105 Verkfæraráðunautur ..........................................
0106 Nautgriparækt ...................................................
0107 Æðarrækt ............................................................
0108 Sauðfjárrækt .......................................................
0109 Hrossarækt ..........................................................
0110 Alifugla-og svinarækt........................................
0111 Bygeingar- og bútækni ......................................
0112 Forðasæsla ..........................................................
0113 Búnaðarhasfræðiráðunautur .............................
0114 Skýrsluvélaþiónusta búfjárræktar .....................
0115 Báðningastofa landbúnaðarins ..........................
0116 Búnaðarfræðsla .................................................
0117 Búnaðarsambönd ................................................
0118 Landbúnaðarsýning ............................................
0120 Búnaðarþing og endurskoðun............................
0121 Varahlutaþjónusta landbúnaðarins ...................

364 344
297 380
661 724
51237
610 487
166 944
39 087
28166
16 433
16183
28 945
2 017
27156
14 913
10 694
13 563
6 697
13 983
29 315
7 174
65 783
39 585
1150
27 380
5 416

39

Þingskjal 1
Þús. kr.

0122 Búreikningaskrifstofa ......................................
0123 Minkarækt ..........................................................
0124 Bændanámskeið ..................................................
0125 Eftirvinna ráðunauta..........................................
0126 Beitartilraunir S.þ.................................................
0129 Hrossaútflutningsráðunautur ............................

64 489
16 063
1600
16 948
1 850
2 990

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

661 724

205 Veiðistjórr:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

16 999
12 062

Þús. kr.

90 Yfirfærslur:

92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ..........................................................
206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90

67 000

434 986
308 875
14 050
20 570

Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................

201 778

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

680 259
41750

0

96 061

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0120 Útgáfukostnaður .................................................
0130 Efnagreiningar ...................................................
0140 Úrvinnsla gagna...................................................
0201 Búfé .....................................................................
0301 Jarðrækt ..............................................................
0340 Ylrækt og garðrækt ............................................
0401 Landnýting ..........................................................
0501 Bútækni ...............................................................
0601 Fæðurannsóknir ..................................................
0701 Aðfangaeftirlit ...................................................
1030 Sérstök þróunarverkefni ......................................
1040 Ull og gærur .......................................................
1100 Mótframlag v. styrks frá Alþjóðakjarnorkust. ..
2001 Korpa og Þormóðsdalur .....................................
3001 Tilraunabúið Hesti ...............................................
3002 Tilraunastöðin Reykhólum..................................
3003 Tilraunastöðin Möðruvöllum...............................
3004 Tilraunastöðin Skriðuklaustri..............................
3005 Tilraunastöðin Sámsstöðum.................................
3006 Tilraunabú, óskipt.................................................
Gjöld samtals ..........................................................

102 764
10 304
34 612
40 857
140 648
95 303
15 227
75 365
64157
19 869
38 466
11200

7 250
1400
30 969
42 360
21 281
80 140
35 233
22 764
90 000

980 259

938 509

Þingskjal 1

40

207 Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................

Þús- kr172 298
2 250

231 Skógrækt ríkisins:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................

368 398
88 500
59 250
54 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

585148
118 500

0

Þús- kr174 548

15 000

466 648

Viðfangsefni:

0101
0102
0103
0104
0105
0107
0108
0110

Yfirstjórn ............................................................
Skógarvarsla .......................................................
Skóggræðsla .......................................................
Gróðrarstöðvar ...................................................
Skóggræðsla fyrir einstaklinga..........................
Mógilsá, skógræktartilraunir ..............................
Ýmis kostnaður ....................................................
Framkvæmdir í Fljótsdal ..................................

56 222
115 653
227 411
89 070
ð 500
62 457
1® 535
5 500

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

585 148

235 Landgræðsla ríkisins:
20 Laun ..........................................................................

189 500

2

Önnur rekstrargjöld .......................................................

160 000

4
6

Viðhald .....................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................

44 900
47 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

441 400
108 000
333 400

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ................................................................
02 Almenn landgræðsla ..............................................
03 Landgræðsluverðir .................................................
04 Rekstur flugvéla ......................................................
06 Búrekstur ................................................................

29 975
149 984
54 827
96157
110 457

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

441 400

41

Þingskjal 1

241 Landnám ríkisins:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr69168
16100
500
143 800
30 000
259 568
18 333

241 235

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0105 íbúðarhús, bygging..............................................
0109 Skipulagning .......................................................
0112 Grænfóðurverksmiðjur .......................................

85 768
25 000
5 000
143 800

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

259 568

242 Mat á landbúnaðarafurðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

21863
16 034

243 Sauðfjárveikivamir:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gialdfærður stofnkostnaður ...................................
90 Yfirfærslur:

127 631
21500
49 000
3000

94

Til einstaklinga og samtaka ........................................

37 897

9 000

Gjöld samtals ..........................................................
244 Verðlagsnefnd landhúnaðarafurða:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................
246 Veiðimálaskrifstofan:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. ..................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús-kr-

210131

17 715
5 350
23 065

112158
55 922
1400
7 000
04 614
22 500
293 694
6

42

Þingskjal 1

247 Yfirdýralæknir:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viöhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

Þús- kr278 688
21241
21000
53 600

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

383 659
4 000

0

9 130

379 659

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Héraðsdýralæknar ..............................................
0104 Júgurbólgurannsóknir .......................................
0105 Búfjársjúkdómar ................................................
0106 Dýralæknisbústaðir, ■viðhald ..............................
0107 Dýralæknisbústaðir, bygging ..............................
0108 Eftirlit og eftirlitsferðir .....................................

14 796
282 703
5 570
3 560
21 000
53 600
2 430

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

383 659

271 Landgræðslu- og landverndaráætiun:
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

719 000
30 000
86 000
15 000

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

850 000

Viðfangsefni:
0102 Landgræðsluáætlun, RALA .................................
0103 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins .............
0104 Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins ....
0105 Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi .................
0106 Landgræðslusjóður
..........................................
0107 Landvernd
......................................................
0108 Landþurrkun .....................................................
0109 Fyrirhleðslur
...................................................

50 000
114 000
515 000
40 000
30 000
15 000
8 000
78 000

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

850 000

272 Einangrunarstöð boldanauta í Hrísey:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
286 Landbúnaður, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................

pús' kr'

28 495
28 495

65 740
85 740

43

Þingskjal 1
Viðfangsefni:
0105 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 .........
0109 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ...............
0110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ......................
0111 Búnaðarbanki íslands, veðdeild...........................
0115 Nautgriparæktarsambönd ..................................
0116 Mjólkurbú, stofnframlag......................................

Þús. kr.

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

65 740

287 Stofnlánadeild landbúnaðarins:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
288 Jarðræktarframlög:
20 Laun ........................................................... .............
2 Önnur rekstrargjöld ................................. .............
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ .............
Gjöld samtals ...........................................
289 Framræsla:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús. kr.

200
13 000
25 040
25 000
500
2 000

1 083 000

1 083 000

203 707
37 383
2 352 000
2 593 090

430 000

430 000

290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir:
90 Yfirfærslur:
93

Til fyrirtækja og atvinnuvega ....................................

12 000 000

Gjöld samtals ..........................................................
291 Til
20
90
93

búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973:
Laun ..........................................................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................

299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

12 000 000

174 433
218 000

392 433

204 100
11825
215 925

44

Þingskjal 1

Viðfangsefni:
0102 Garðyrkjufélag Islands .......................................
0103 Norræna búfræðifélagið .....................................
0104 Landssamband isl. hestamannafélaga...............
0105 Landssamband ísl. hestamannafélaga, til leiðbeininga um hestamennsku .................................
0109 Æðarræktarfélag íslands.....................................
0110 Félag áhugamanna um fiskrækt ......................
0112 Hrossaræktarbúið að Kirkjubæ ........................
0113 Efnarannsóknastofa Norðurlands......................
0114 Rannsóknarstöðin Katla, Víkurbakka...............
0115 Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöð.......
0118 Skógræktarfélag íslands ......................................
0119 Lántökukostnaður vegna laga nr. 9/1980 .........

Þús. kr.

200
200
125
100
850
150
6 000
3 800
204 000

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

215 925

501 Bændaskólinn. Hvanneyri:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

332 984
169 310
35 000
70 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

502 Bændaskólinn Hólum:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

503 Garðyrkjuskóli rikisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................
Samtals

Pús. kr.

150
150
200

807 294
155 270
452 024

63 891
30 000
25 500
75 000
194 391
35 000
159 391

151262
44 949
12 000
58 500
266 711
34 000
232 711
22 741 657

45

Þingskjal 1

05

Sjávarútvegsráðuneyti

101 Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................... '....................................
2 önnur rekstrargjðld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................
201 Fiskifélag íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Hagdeild ...............................................................
0103 Tæknideild og námskeið i meðferð fiskleitartækja......................................................................
0104 Skýrsludeild .......................................................
0105 Aflatryggingasjóður ............................................
0106 Fiskræktardeild ...................................................

Þús. kr.

199 045
71000
2 000
2 000
274 045

251 703
107 000
2 400
10 000
371103
23 000
348 103

127 637
49 267
63 172
57170
47 337
26520

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

371103

202 Hafrannsóknastofnun:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

1 545 661
847 770
176 820
105 240

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..............................................................
02
Uppsjávarfiskadeild ..............................................
03
Svif- og botndýradeild...........................................
04
Sjórannsóknadeild .............................................
05
Veiðarfæradeild ....................................................
06
Plöntusvifdeild .....................................................

Þús. kr.

2 675 491
50 000
2 625 491
112 715
116 994
124 652
130190
29 923
44 751
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Þús. kr.

07
Botnfiskadeild ....................................................
08
Flatfiskadeild ......................................... ..............
09
Raftæknideild ......................................... ..............
Veiðarfærakostnaður ........................... ..............
10
20
Útibú á Húsavík .................................... ..............
21
Útibú á Höfn í Hornafirði..................................
22
Útibú á Isafirði .................................... ..............
3001 Rekstur hafrannsóknaskipa .................. ..............
Gjöld samtals ......................................... ..............
203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ......................................................
Kfnafrspíiideild ...........................................................
02
03
Gerladeild ....................................................
04
Tæknideild ....................................................
Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum.............
20
21
Útibú á ísafirði .............................................
Útibú í Neskaupstað......................................
22
Útibú á Akureyri .........................................
23
Gjöld samtals ..........................................................
215 Framleiðslueftirlit sjávarafurða:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

221

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Verðlagsráð sjávarútvegsins:
20 Laun ..........................................................................
2

önnur rekstrargjöld .......................................................

4
6

Viðhald .....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

120 230
63 038
59 433
109 216
21283
14 777
16 658
1 711 631
2 675 491

364 492
86 300
9 700
44 400
504 892
87 000

417 892

71 566
225 989
87 465
39 305
17 219
20 906
21 257
21 185
504892

781950
229 915
3 000
10 000
1 024 865
35 800
989 065

49 055
12 500
300
200

62 055

Þingskjal 1

272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
274 Aflatryggingasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ..........................................................
275 Fiskveiðasjóður:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
298 Fiskleit, vinnslutilraunir og markaðsöflun:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Sjóvinnunámskeið ...............................................
0102 Skólabátar ...........................................................
0103 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .......................
0109 Veiðieftirlit ...........................................................
0118 Vinnu- og rekstrarhagræðing i fiskvinnslufyrirtækjum .................................................................
0119 Mörkun fiskveiðistefnu ........................................
Gjöld samtals ..........................................................

47
Þús. kr.

Þús. kr.

7 500
7 500

869 400
869 400

1 854 000
1854 000

308 000
308 000

131439
38 760
93 000
263 199
10 000
12 000
1 000
170199
25 000
45 000
263 199
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901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna:
Þús. kr.
20 Laun ..........................................................................
184 163
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
141000
4 Viðhald ......................................................................
14100
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... .........1400
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

340 663
11000
329 663

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
02
Skúlagata 4 ...........................................................
03
Keldnaholt ...........................................................

120 602
74 743
145 318

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

340 663

Samtals

Þús. kr.

8 348 413
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06

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

101 Dóms- og kirkjumálaráSuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
102 Stjórnartíðindi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þás. kr.

265 299

14 857
111510
200
500
127 067
3 000
124 067

201 Hæstiréttur:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

48 711
60 695
13 000
3 500

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................

125 906
6 500

0

Þús. kr.

199 699
62100
1500
2 000

Mismunur ............................................................................

119 406

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
75 526
0102 Útgáfa hæstaréttardóma ......................................
44 380
0103 Ljósprentun hæstaréttardóma............................. .........6 000
Gjöld samtals ..........................................................

125 906

202 Ríkissaksóknari:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

158159
24 275
1600
2 300

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

136 334
1500
184 834
7
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203 Borgardómarinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................
204 Borgarfógetinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
205 Sakadómur Reykjavíkur:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr276 710
46 000
1500
2 000

326 210

261 774
60 000
1200
4 000
326 074

278 720
33 000
10 250
7 500
329 470
1500
327 970

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

3 775 898
563 848
180 000
126 746

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

4 646 492

Sértekjur ..............................................................................

61226

0

Þús- kr-

Mismunur .................................................................

4 585 266

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Útlendingaeftirlit ................................................
0103 Almenn löggæsla ..................................................
0104 Fangaklefar .........................................................
0105 Eftirlit á vegum ..................................................
0106 Eftirlit með vínveitingahúsum ..........................
0107 Lögregluskóli .....................................................
0108 Aðallögreglustöð viðHverfisgötu........................
0109 Mötuneyti .............................................................
0110 Sími og fjarskipti ................................................

256 653
56 868
3 806 355
97 550
148 789
31 580
18 078
161 770
14 203
54 646

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

4 646 492
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207 Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
208 Rannsóknarlögregla ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................

Þús. kr.

10 000
10 000

710 662
140 200
12 000
50 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

912 862
4 000

211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta:
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

14 000

0

212 Bæjarfógeti Akranesi:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

908 862

14 000

194 500
35125
2 500
2 000
234125
3 000
231125

Viðí angsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................

104 743
129 382

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

234 125

213 Sýslumaður Borgarnesi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

133 769
29100
6 500
61500

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

230 869
1500
229 369

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................
0104 Bygging skrifstofuhúsnæðis................................

98 938
62 325
9 606
60 000

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

230 869

Þingskjal 1
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214 Sýslumaður Stykkishólmi:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

Þús- kr210 323
52 390
12 300
3 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

278 013
5 000

0

Þlis- kr-

273 013

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Stykkishólmi .......................................
0103 Löggæsla Grundarfirði .......................................
0106 Hreppstjórar .......................................................
0107 Löggæsla ólafsvík og Hellissandi .....................

115 076
57 253
30 900
8 521
66 263

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

278 013

215 Sýslumáður Búðardal:
20 Laun ..................................................................................

48170

2
4

önnur rekstrargjöld ...............................................
Viðhald .....................................................................

11500
2 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

61 670
5 000
56 670

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

44 750
12 605
4 315

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

61 670

216 Sýslumaður Patreksfirði:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ....................................................................

106 456
28 000
3 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

137 456
1500
135 956

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

84 390
46 789
6 277

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

137 456

Þingskjal 1

53

217 Bæjarfógeti Bolungarvík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Ws. kr.

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

100 521
810

0

99 711

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Bygging lögreglustöðvar .....................................

41503
31618
27 400

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

100 521

218 Sýslumaður og bæjarfógeti ísafirði:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

204 360
39 450
4 500
5 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

58 701
12120
2 300
27 400

253 310
4 800
248 510

Viðfangsefni:

0101 Yfirstjórn ............................................................
123 564
0102 Löggæsla ...............................................................
123 606
0103 Hreppstjórar ........................................................ .........6140
Gjöld samtals ....................................................................

253 310

219 Sýslumaður Hólmavík:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

38 293
10 569
7 800
26 300

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ............................................................ ...
Mismunur .................................................................

82 962
2 400
80 562

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

70 332
8 727
3 903

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

82 962

Þingskjal 1
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221 Sýslumaður Blönduósi:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Þlis- kr127 798
41000
3 000
1 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

172 798
3 000

0

169 798

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ...............................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

86 131
76 965
9 702

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

172 798

222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................

139 697
25 000
3 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

167 697
2 000
165 697

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

87 113
73 495
7 089

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

167 697

223 Bæjarfógeti Siglufirði:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

131984
17 835
5 400
1 100

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr-

156 319
400

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
69 045
0102 Löggæsla ............................................................... .... ° -.'4
Gjöld samtals ..........................................................
156 319

155 919
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224 Bæjarfógeti Ólafsfirði:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjðld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

Þús- kr62 119
12 453
2 500
3 500

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

80 572
2 300

0

78 272

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Lðggæsla ...............................................................

42 013
38 559

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

80 572

225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................... ................

576 593
101300
7 200
7 500

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

692 593
10 000
682 593

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla Akureyri ..............................................
0103 Löggæsla Dalvík...................................................
0104 Hreppstjórar .......................................................

306 338
344 513
35 410
6 332

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

692 593

226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

223 296
56 280
5 645
2 500

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr-

287 721
3 000
284 721

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Húsavík................................................
0103 Löggæsla Raufarhöfn..........................................
0104 Löggæsla Þórshöfn..............................................
0105 Hreppstjórar ........................................................

119 071
103 302
28 298
26 039
11011

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

287 721

Þingskjal 1
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227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

Þús- kr108 643
27 750
3 000
1300

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

140 693
3 000

0

137 693

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Seyðisfirði............................................
0103 Löggæsla Vopnafirði ..........................................
0104 Hreppstjórar .......................................................

68 319
42 436
23 963
5 975

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

140 693

228 Bæjarfógeti Neskaupstað:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................

68185
22130
2 500

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

92 815
1200
91 615

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................

54 488
38 327

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

92 815

229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

148 280
34 975
3 000
102 500

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Eskifirði................................................
0103 Löggæsla Egilsstöðum ........................................
0104 Löggæsla Fáskrúðsfirði og Suðurfjörðum ....
0105 Löggæsla Reyðarfirði..........................................

288 755
6 000
282 755
88 512
23 570
27 384
22013
20 627

0106

Hreppstjórar

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

6 649

0107

Bygging skrifstofuhúss .......................................

100 000

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

Þús- kr-

288 755
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230 Sýslumaður Höfn í Homafirði:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

86 243
28 620
1800
1450
118113
3100
115 013

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla ............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

67 420
46 725
3 968

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

118 113

231 Sýslumaður Vfk í Mýrdal:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................

47 821
13 861
3 000

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

64 682
700
63 982

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

43 459
17 531
3 692

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

64 682

232 Sýslumaður Hvolsvelli:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

99 811
27 600
3 000
51000

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

181 411
4 000
177 411

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
74 570
0102 Löggæsla .............................................................
99 672
0103 Hreppstjórar ........................................................ .........7169
Gjöld samtals ............................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

181411

8

58

Þingskjal 1

233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

kr274 007
55 170
4 000
2 500

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

335 677
1000

0

334 677

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .................................................... .........

134 412
201 265

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

335 677

234 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

311965
55 000
4 000
1000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

371 965
20 000
351 965

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla
..........................................................
0103 Hreppstjórar .....................................................

127 344
231 998
12 623

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

371 965

235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

575 020
110 848
7 050
1 500

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

Ws. kr.

694 418
8 900
685 518

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Keflavík—Njarðvík .............................
0103 Löggæsla Grindavík ............................................
0105 Hreppstjórar .......................................................

233 864
391145
65 526
3 883

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

694 418

59
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236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

Þús- kr743 170
127 442
9 150
2 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

881 762
2 000

0

879 762

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Hafnarfirði .........................................
0103 Löggæsla Seltjarnarnesi .....................................
0107 Hreppstjórar .......................................................

378 820
462 023
36 524
4 395

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

881 762

237 Bæjarfógeti Kópavogi:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

473 855
72 000
7 200
6 300

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

359 355
1800
357 555

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................

236 780
322 575

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

559 355

238 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og
fíkniefnamálu m:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhaid .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ...........................................................
241 Hegningahús:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaidfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

48 152
8 730
500
1000
58 382

134 785
45 420
3 500
1300
185 005

Þingskjal 1

60

242 Vinnuhælið Litla-Hrauni:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

243 Vinnuhælið Kvíabryggju:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

Þús. kr.

709 424
65 000
644 424

104 390
42 210
2 000
3 500
152 100
5 000
147100

244 Fangelai við Síðumúla:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

131025
39 890
4 000
1200

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

26 615
2 960
800
1000

251 Landhelgisgæslan:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................

1 943 541
1 397 048
332 676
13 250

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

4 124 858
6 000

0

Þús. kr.

485 694
192 230
16 000
15 500

176 115

31 375

438 343

4118 858

61

Þingskjal 1
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Ægir v/s ..............................................................
0103 ÓSinn v/s .............................................................
0104 Þór v/s ................................................................
0106 Fluggæsla ...........................................................
0107 Landhelgissjóður ................................................
0109 Týr v/s ................................................................

Þús. kr.

304 540
749 682
742 865
368 164
787 310
438 343
733 954

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

4 124 858

252 Bifreiðaeftirlit ríkisins:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

607 688
251 771
9 600
44 800

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

913 859
266 367
647 492

Viðfangsefni:
01
Bifreiðaeftirlit .......................................................
03
Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið..............

812 492
101367

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

913 859

253 Alxnannavarnir ríkisins:
20 Laun ........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga .....................................................
Gjöld samtals ...........................................................
254 Sjómælingar íslands:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

Þús. kr.

43 726
30 566
1 750
8 200
2 900
87 142

137 901
51716
5 000
7 900
202 517
42 000
160 517

Þingskjal 1

62

255 Umferðarráð:
Þús- kr20 Laun ...................................................................... ..
38 262
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
112 595
4 Viðhald ...................................................................
350
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. ........... 800
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

Þús- kr-

152 007
54 322
97 685

262 Löggildingarstofan:
20 Laun ..........................................................................
57 063
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
12 200
4 Viðhald ....................................................................
1600
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................... .........4 500
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

281 Dómsmái, ýmis kostnaður:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

75 363
30 000
45 363

52 287
176 050
228 337
9 000
219 337

Viðfangsefni:
0101 Málskostnaður ...................................................
0102 Meðdómsmenn ...................................................
0103 Setu- og varadómarar ........................................
0104 Próf málflytjenda...............................................
0105 Siglingadómur ...................................................
0106 Útgáfa norræns dómasafns.................................
0107 Norræn samvinna á sviði sakfræði...................
0108 Matsnefnd eignarnámsbóta ...............................
0109 Útgáfa lagasafns .................................................
0110 Gjafsóknar- og málsvarnarlaun ........................

115 000
52 000
19 738
2 392
4 964
2 208
1 450
19 425
5 800
5 360

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

228 337

282 Ýmis löggæslukostnaður:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

28140
23 620
150 000
201 760

Viðfangsefni:

0103 Lögreglubifreiðar .................................................
0104 Ýmis löggæslukostnaður ......................................

150 000
51 760

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

201 760

63
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283 Fangamál, ýmis kostnaður:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0104 Ríkisfangelsi og vinnuhæli, bygging....................
0105 Fangahjálp ..........................................................
0106 Sjúkrakostnaður refsifanga ................................
0107 Námskeið fangavarða ..........................................
0108 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga

Þús. kr.

4 600
71987

15 000
4 600
40 000
2 020
10 367

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

71987

284 Áfengis- og fíkniefnamál:
20 Laun ..........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld .................................................
Gjöld samtals ..........................................................

6 097
1300
7 397

Viðfangsefni:
0102 Matsnefnd vínveitingahúsa ................................
0103 Öleftirlit .............................................................
0104 Fíkniefnanefnd ....................................................

3 381
1340
2 676

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

7 397

301 Þ jóðkirkjan:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

1 399 668
213 200
153 000
87 950

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Kirkjuráð ............................................................
0103 Kirkjuþing ...........................................................
0104 Alþjóðasamvinna ................................................
0105 Vestur-íslenskarkirkjur .......................................
0106 Álag vegna afhendingar kirkna..........................
0107 Utanfarir presta...................................................
0108 Biskups- og prestabókasöfn................................
0109 Eftirlaun presta og ekkna,viðbót ......................

Þús. kr.

10137
42 250
15 000

56 250
1 910 068
8 500
1901 568

74 826
1887
10 050
3 000
600
5 000
972
150
3 398

64

Þingskjal 1
Þús. kr.

0111 Æskulýðsstörf .....................................................
0112 Sumarbúðir .........................................................
0113 Byggingareftirlit .................................................
0114 Kirkjugarðaeftirlit ..............................................
0117 Biskupsbústaður ................................................
0121 Skálholtsstaður ...................................................
0122 Hallgrímskirkja í Reykjavík..............................
0124 Útgáfustarfsemi ...................................................
0125 Hið íslenska biblíufélag .....................................
0126 Umbætur á kristindómsfræðslu í skólum........
0127 Rit presta í Hólastifti.........................................
0129 Saurbæjarkirkja ...............................................
0130 Kirkjukórasamband íslands................................
0133 Minningarkapella um séra Jón Steingrímsson ..
0135 Hólar í Hjaltadal ................................................
0136 Hjálparstofnun kirkjunnar.................................
0139 Prestastefna .........................................................
0140 Fastanefndir þjóðkirkjunnar..............................
0141 Dómprófastsembættið í Reykjavík ...................
0201 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar..........................
0202 Tónskóli þjóðkirkjunnar.....................................
0301 Prestar og prófastar.............................................
0302 Byggingar á prestsetrum.....................................
0303 Kaup á eignum á kirkjujörðum...........................
0304 Embættisbústaðir, viðhald ..................................
0305 Útihús á prestsetrum ...........................................

46 805
6 000
13 444
9 681
1350
10 000
20 000
300
1 ðOO
250
199
100
300
250
2 000
2 000
1 ð00
1 200
1800
21 779
3 000
1 432 626
75 000
4 000
150 000
5 000

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

1 010 068

371 Kirkjubyggingasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................

35 000

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

35 000

272 Kirkjugarðasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
373 Kristnisjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
Samtals

Þús. kr.

100

90 000
90 000
22689 357

65

Þingskjal 1

07

Félagsmálaráðuneyti

101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
271 Húsnæðismálastofnun ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr160 752
45 000
400
2 000

208152

4 300 000
4 300 000

Viðfangsefni:
0102 Framlag skv. lögum nr. 30/1970 .......................
0103 Heilsuspillandi húsnæði ......................................
0104 Launaskattur ........................................................
0105 Byggingarsjóðsgjald ...........................................

75 000
50 300
2 788 700
1 386 000

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

4 300 000

272 Byggingarsjóður verkamanna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
301 Skipulagsstjóri ríkisins:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga .....................................................
Gjöld samtals ..........................................................
302 Ríkissáttasemjari:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr-

7 500 000
7 500 000

105 746
185 000
2 000
H° 000

402 746

82 521
20 685
103 206

371 Lánasjóður sveitarfélaga, framlag:
90 Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ..........................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

815 000
315000
9

Þingskjal 1

66

399 Vatnsveitur:
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr170 000

Þús. kr.

170 000

951 Brunamálastofnun ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
45 685
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
16 980
4 Viðhald ...................................................................
1500
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... ........ 2 000
Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ....................................................................

66165
66165

952 Endurhæfingarráð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
Gjöld samtals ..........................................................

26 730
8 776
74

953 Jafnréttisráð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ......................... ....................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals .................. .......................................

14 859
4 570
200

0

954 Vinnueftirlit ríkisins:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ..................................................................
Vextir .................................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................

2 224
7 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur
...............................................................

274 228
274 228

972 Bjargráðasjóður íslands:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................

19 629

212 954
50 000
2 050

27
6

971 Erfðafjársjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................

35 580

491 000
491 000

243 000

243 000

67

Þingskjal 1

976 Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr-

Þús- kr-

2 010 000
2 010 000

977 Framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta:
20

Laun .................................................................................

61609

2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

37 500
270 288

981 Vinnumál:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

369 397

9 742
730

90 Yfirfærslur:

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0102 Félagsdómur .......................................................
0104 Samtök vinnumarkaðarins vegnahagræðingarstarfsemi ...............................................................
0106 Bygging orlofsheimilaverkalýðssamtakanna ..
0107 Alþýðusamband Islands vegna Menningar- og
fræðslusambands alþýðu...................
42 000
0108 Orlofsheimili BSRB ............................................
0109 Félagsmálaskóli alþýðu....................
56000
0110 Hagdeildir Alþýðusambands íslands, Vinnuveitendasambands íslands, Vinnumálasambands
samvinnufélaganna, BSRB og BHM.......
60
0111 Iðnnemasamband Islands ....................................
0114 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota.
40
0116 Alþýðusamband íslands vegna orlofsmála ....
0117 Alþýðusamband íslands vegna norræna verkalýðsskólans í Genf....................................
2
0118 Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum . .
0121 Þátttaka i starfi ILO....................................... ...
0130 Sjómannadagsráð .................................................
Gjöld samtals ...........................................................

467 900
478 372

10 472
70 000
112000
50 000

000
1 ððO
000
12000
000
14000
5000
3 000
478 372

Þingskjal 1
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999 Ýmis framlög:

Ws-kr-

Þús- kr-

90 Yfirfærslur:

94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
ViÖfangsefni:
0102 Barnaheimili og hæli ..........................................
0104 Heyrnarhjálp, félag..............................................
0105 Geðverndarfélag íslands .....................................
0107 Mæðrastyrksnefndir ............................................
0108 Rauði kross Islands ............................................
0110 SÍBS ...................................................................
0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra....................
0113 Slysavarnafélag íslands........................................
0114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.......................
0119 Meðlög samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga .....................................................................
0120 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ...............
0122 Leigjendasamtökin ............................................
0123 Sjómannastofur ....................................................
0125 Öryrkjabandalag íslands ....................................
0126 Ferlinefnd fatlaðra..............................................
0127 Blindrafélagið .....................................................
0129 Foreldra- og styrktarfélagheyrnardaufra ....
0131 Geðverndarfélag íslands, byggingarstyrkur ....
0132 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingarstyrkur .................................................................
0135 Þroskahjálp, landssamtök
..........................
0137 Foreldrasamtök barna meðsérþarfir .................
0138 Náttúrulækningafélag íslands ..........................
0139 Blindravinafélagið ..............................................
0142 íslensk réttarvernd..............................................
0145 Alþjóðaár fatlaðra................................................
Gjöld samtals ....................................................................

Samtaís

434 920
434 920
800
2 100
300
700
900
2100
1 000
64 620
14 700
20 000
231 000
500
8 600
3 000
700
5 600
500
3500
15 000
2100
700
5 000
800
700
50 000
434 920

17 081 002
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08

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

Þús. kr.

202 528
81300
1400
5 000
290 228
2 000

271 Tryggingastofnun ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................... 129 612 000
Gjöld samtals ...........................................................
273 Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................

5 469 000

1434 604

301 Landlaéknir:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

78 546
37 500
900
2 000

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

129 612 000

5 469 000

274 Eftirlaunasjóður aldraðra:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0104 Læknaráð ............................................................
0108 Lækningaferðir sérfræðinga................................

288 228

1 434 604

107 012
6 834
5 100
118 946

118 946
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302 Ríkisspítalar, skrifstofa:
20 Laun ....................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

Þús. kr.

406 690
99 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

505 690
H 500

310 Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

536 000

0

311 Rannsóknastofa háskólans:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

520 080
288 000
1 108 080
531400
576 680

254 466
199 500

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................

453 966
259 800

Mismunur

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

319 Matvælarannsóknir ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
0 Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................
322 Heilbrigðiseftirlit ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

494 090

536 000

312 Blóðbankinn:
20 Laun ...................................................................... ..
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Þús. kr.

104166

80 995
54 718
1000
10 000
146 713
2 000
144 713

74 259
41136
1500
10 000
126 895
050
125 945
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323 Tryggingaeftirlitið:
Þús- kr20 Laun ..........................................................................
51592
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
20 600
4 Viðhald ...................................................................
1850
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... ......... 1 910
Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
................................................................

75 952
75 952

324 Heyrnar- og talmeinastöð íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................

114 342
120 000
1500
25 000

0

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

371 Landspítalinn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

372 Landspítalinn, kvennadeild:
20 Laun ..........................................................................

260 842
28 000

18 559 224
1 150 000

756 600

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

2 282 592
26 900

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

17 409 224

1 525 992

önnur rekstrargjöld .......................................................

0

232 842

10 961 124
4 809 900
946 200
1 842 000

2

373 Hleppsspítali:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

ÞAs. kr.

2 255 692

3 527 818
1 147 400
4 675 218
72 600

4 602 618
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374 Vífilsstaðaspítali:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

375 Kristneshæli:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

1 685 804
123 800
1 562 004

508 664
135 633
644 297
6 000

638 297

376 Kópavogshæli:
20 Laun ...................................................................... ..
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

1 648 870
515 500

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................

2 164 370
31 500

0

2 132 870

Mismunur .......................................................................

377 Vistheimilið Gunnarsholti:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

117 250
140 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................

257 250
120 700

0

Þús. kr.

1 220 204
465 600

136 550

Mismunur .......................................................................

378 Læknishéraðasjóður:
90 Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
381

Sjúkrahús og læknisbústaðir:
20 Laun ..........................................................................
4 Viðhald ..........................................................................
90 Yfirfærslur:

92 Til sveitarfélaga ......................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

35 000

35 000

90 579
900 000
4 557 417
138 000
5 685 996
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Viðfangsefni:
0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa .............
0302 Röntgentæki ........................................................
0304 Viðhald samkvæmt lögum nr. 57/1978 .............
0306 Heilsuverndarstöðvar, styrkur.............................
0308 St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur
0309 Landakotsspítali, röntgentæki .............................
0311 DAS — Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur vegna stofnkostnaðar sjúkradeilda samkvæmt
reglum er heilbrigðisráðherra setur....................
0312 Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi .............

Wi. kr.

4 300 000
40 000
900 000
307 996
5 000
36 000
75 000
22 000

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

5 685 996

391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar:
20 Laun ......................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ..................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

1924 870
58 000
120 000
40000

392 Beiklavamir
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................

22 334
11300

393 Skólayfirlæknir:
20 Laun ...................................................................... . •
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................

20 061
3 870

395 Lyfjaeftirlit ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

399 Ýmis heilbrigðismál:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ..................................................................
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................................
90

Þús. kr.

2142 870

33 634

23 931

27 924
15 660
43 584
12 600

30 984

302 810
158 710
1000
4 000

Ýfirfærslur:

92 Til sveitarfélaga .....................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþingl.

4 000
266 279
?^6
10
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Viðfangsefni:
0102 Norræn samvinna í lyfjasölumálum.................
0104 Evrópska lyfjaskráin ..........................................
0108 Hjartavernd .........................................................
0109 Krabbameinsfélag Islands...................................
0110 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og
lögum um ónæmisaðgerðir..................................
0111 Matvælarannsóknir ............................................
0112 Manneldisráð .......................................................
0113 Kynsjúkdómavarnir, lög nr. 16/1978 ...............
0114 Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 .....................
0125 Minningarsjóður Landspítalans ........................
0127 Sjúkraflug ..........................................................
0128 Rhesusvarnir .......................................................
0129 Blóðrannsóknir ungbarna .................................
0131 Félag astmasjúklinga...........................................
0132 Exem- og psoriasissjúklingar...............................
0133 Tækniaðstoð við sveitarfélög vegna vatns- og
skolpveitumála og annarra umhverfis- og mengunarmála .............................................................
0134 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun . .
0135 Námsferðir héraðslækna og embættislækna ...
0136 Ljósmæðralaun ....................................................
0137 Skólar heilbrigðisstétta .......................................
0138 Tóbaksvarnir .......................................................
0142 Starfslaun Ófeigs J. ófeigssonar .......................
0144 Lyfsölusjóður ......................................................
0148 Útbreiðsla atvinnusjúkdóma ..............................
0149 Rannsóknir á heilsufarsáhrifum ákvæðislaunakerfa ......................................................................
0154 Útgáfa Lyfjaverðskrár .........................................
0155 Námslaun læknastúdenta ....................................
0156 Ýmis framlög ........................................................
0201 Lyfjaverðlagsnefnd .............................................
0202 Lyfjanefnd ...........................................................
0203 Eiturefnanefnd ....................................................
0205 Daggjaldanefnd ....................................................
Samtals stofnun....................................................

Þús. kr.
2 884
3 463
50 000
79 380

Þús. kr.

67 241
5 800
18 601
5 945
15 587
25 400
19 000
12 725
17 939
300
300
4 000
5600
14299
112 351
123 428
27 000
3 000
12 000
7 900
5 000
5 000
3 000
10 000
13 073
40 362
10 663
16 458
736 799

471 Gæsluvistarsjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

150 000
12 700
102 700

Viðfangsefni:
0101 Gæsluvistarsjóður ...............................................
0103 Bláa bandið..........................................................
0104 Vernd, félagssamtök............................................
0105 Samtök áhugamanna um áfengisbölið...............

150 000
1 700
1 000
10 000

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

102 700
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481 Bindindisstarfsemi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Þús- kr32 084
15 610
750
750

1>us- kr-

90 Yfirfærslur:

94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

6 300
55 494

Viðfangsefni:
0102 Áfengisvarnir ........................................................
0105 Stórstúka íslands .................................................

49194
6 300

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

55 494

501 Ljósmæðraskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................

72 494
4 600
800

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

77 894
500

502 Þroskaþjálfaskóli íslands:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...........................................................

49 644
7 840
4 000
2 300

0

Samtals

77 394

63 784
177 013 055
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Fjármálaráðuneyti

101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

406 341
136 000
3 000
3 000

Í03 Rikisbókhald:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ........................................................

258 487
114120
1800
6 600

104 Ríkisfjárhirsla:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

81 795
25 060
500
2 500

201 Ríkisskattstjórí:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

426 293
72 000
1700
2 300

202 Skattstofan í Reykjavik:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

548 341

381 007

109 855

502 293

728 413
92 870
3 000
5 400
829 683
2 000
827 683
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203 Skattstofa Vesturlands, Akranesi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

Þús- kr104 318
11632

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

115 950
2 000

0

204 Skattstofa Vestfjarða, ísafirði:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur .................................................................

113 950

94 387
12 800
9 000
4 000
120 187
1500
118 687

205 Skattstofa Norðurlands vestra, Siglufirði:
20 Laun ..........................................................................
99 950
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
9 257
4
Viðhald ..................................................................
2 000
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. ........... 300
Gjöld samtals ............................................................
111 507
0 Sértekjur
.................................. ............................
500
Mismunur .................................................................
206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald

6

Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. .........1 990
Gjöld samtals ...........................................................
218 493
Sértekjur

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

700

1900

Mismunur .................................................................
207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum:
20 Laun
......................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4
Viðhald ..................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

111 067

189 678
26125

4

0

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

Þús- kr-

216 593

85 358
14 600
3 000
1500
103 858
1300
102 558

Þingskjal 1

78

208

Skattstofa Suðurlands, Hellu:
Þús’
20 Laun ..............................................................................
106589
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
H500
4 Viðhald ...................................................................
1500
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... ........... 200
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

119 789
2 370
^19

209 Skattstofa Vestmannaeyja:
20 Laun ..........................................................................
41210
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
9 600
4
Viðhald ..................................................................
250
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. .........2 100
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

53 160
600
52 860

211 Skattstofa Reykjaness, Hafnarfirði:
20 Laun ..........................................................................
261485
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
25 350
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... .........1 100
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld:
20 Laun ..........................................................................
2

Önnur rekstrargjöld .......................................................

287 935
5 000
282 935

21440
321 000

Gjöld samtals ...........................................................
214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................
251 Gjaldheimtan í Reykjavík:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ................................................
4
Viðhald ..................................................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

342 440

104 814
9 094
700
6190
120 798

183 580
165 500
5 000
374 080
70 000
304 080
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261 Tollstjórinn í Reykjavík:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld..................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaSur ....................................

Þús- kr672 308
197 032
6 700
18 000

Gjöld samtals ............................................................
0 Sértekjur
.................................................................
Mismunur ...............................................................

894 040
173 980
720 060

Viðfangsefni:
0101 Skrifstofa ..............................................................
0102 Tollhúsið ...............................................................

721 060
172 980

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

894 040

263 Tollgæslan:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ..................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

Þús. kr.

847 400
84 867
2 800
11000
946 067
34 977
911 090

282 Tollamál, sameiginlegur kostnaður:
2 Önnur rekstrargjöld .................................................
Gjöld samtals ............................................................

30 000

381 Uppbætur á lífeyri:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

6 731 000

382 Eftirlaun samkvæmt launalögum:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

52 986

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

63 300

384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ..........................................................

37 150

30 000

6 731 000

52 986

63 300

37 150
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402 Fasteignamat ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .................................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

Þús- kr*
320 943
15ð 250
5 000
10 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

491 193
140 000

481 Útgjöld samkv. sérstö'kum lögum og heimildarlögum:
2 önnur rekstrargjöld.................................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 475 200

0

901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................................................
4 Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur
...............................................................
Mismunur ...............................................................

971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................

351193

1 475 200

171 385
80 718
1000
8400
261 503
200 000
®1 ð03

1 000 000
1 000 000

Viðfangsefni:
0101 Lánagreiðslur vegna togara af stærri gerð ....

1 000 000

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

1 000 000

989 Vegna launa- og verðlagsmála:
20 Laun ..........................................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

25 570 000
1 800 000

990 Sérstakar efnahagsráðstafanir:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

12 000 000

27 370 000

12 000 000
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Þingskjal 1
999 Ýmislegt:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................
Viðfangsefni:
0102 Stjórnarráðið, símakostnaður og burðargjöld ...
0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar..............................................................
0104 Ýmis sameiginlegur kostnaður.............................
0107 SkýrsluVélakostnaður vegna launagreiðslna ....
0108 Kjarasamningar.........................................................
0111 Dómkröfur og málskostnaður .............................
0112 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum . .
0113 Milliþinganefndir .....................................................
0114 Þungaskattsálagning með ökumælum.................
0120 Lífeyrissjóður sjómanna.........................................
0121 Lifeyrissjóður bænda .............................................
0133 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána .....................
0141 Óviss útgjöld ..............................................................
0144 Borgartún 6 ...............................................................
Gjöld samtals..............................................................
Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús- kr.

Þús. kr.

60 300
667 000
182 000
80 000
8 284 791

4474 091

322 200
170 000
30 000
436000
85 100
40 000
30000
15 000
19 000
12 000
504 000
80 000
2 598 791
182 000
4 474 091
59 530 079

11

82

Þingskjal 1

10
101

211

321

325

Samgönguráðuneyti

Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ......................................................................... .
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
Gjöld samtals ................................................................
Vegagerð ríkisins:
20 Laun .................................................................................

®ús. kr.

177 826

5 250 000

2

önnur rekstrargjöld .........................................................

570 000

4
6
90
91
92
94

Viðhald ..........................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Til sveitarfélaga ............................................................
Til einstaklinga oe samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

10 800 000
14 201 500

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

Þús. kr.

129 726
48100

270 000
3 900 000
8 500
35 000 000

1 337 573
688 100
2 025 673

Viðfangsefni:
0102 Skipaútgerð ríkisins..................................................
0103 Flóabátar og vöruflutningar ..................................

1 337 573

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

2 025 673

688 100

Rekstrardeild ríkisskipa:
20 Laun ............................................................................. .
135 116
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
20 675
4 Viðhald ...........................................................................
1 210
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... ............ 750
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

157 751
24 000
133 751

83

Þingskjal 1
331 Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld.....................................................
4
Viðhald ..............................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Þús- kr309 844
71775
3 000
3 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ........................................ .............................

387 619
130 000

0

332 Vitamál:
20 Laun ................ ......................................... .......................
2 önnur rekstrargjöld............................................. .......
4
Viðhald ................................................... .....................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

257 619

433 693
114 150
88 000
100 000
735 843
50 000
685 843

Viðfangsefni:
0102 Rekstur vita .............................................................
0104 Sjómerki .....................................................................
0105 Vitabyggingar.............................................................

612 914
22 929
100 000

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

735 843

333 Hafnarmál:
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .............................................
92 Til sveitarfélaga ............................................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0102 Hafnarrannsóknir og mælingar............................
0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur ................
0104 Ferjubryggjur ..........................................................
0105 Landshafnir, afborganir lána ......................
0107 Hafnarbótasjóður, framlag.....................................
0108 Sjóvarnargarðar........................................................
0110 Landshöfn Rifi, framkvæmdir .............................
0111 Landshöfn Keflavík—Njarðvík, framkvæmdir ..
Gjöld samtals .............................................. .... ^........

Þús- kr-

40 000
55 000
559 508
2 853 000
3 507 508

40 000
2 800 000
55 000
104 508
280 000
53 000
25 000
150000
3 507 508

Þingskjal 1

84
341

Siglingamálastofnun ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................................

Þ“s- kr338 783
ðð 000
3 000
26 500

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

433 283
1500

0

342

471

Sjóslysanefnd:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
Gjöld samtals ...............................................................

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ................................................................. •

Ýmis framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................
Viðfangsefni:
0102 Flugbjörgunarsveitir.................................................
0103 Slysavarnarfélag íslands vegna tilkynningarskyldu fiskiskipa ......................................................
0104 Velferðarráð sjómanna...........................................
Gjöld samtals..............................................................

651

431 783

12 287
4 518

16 805

Flugmálastjórn:
20 Laun .................................................................................
1 777 188
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
752 818
4 Viðhald ...........................................................................
137 846
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
1 885 000
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................... ..........4000
0

485

Þús. kr.

Ferðamálaráð:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega....................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
....................................................................
Mismunur ......................................................................

4 556 852
240 000
4 316 852

70 596

70 596

2 000
62 596
6 000
70 596

48 729
58 000
103 271
25 000
235 000
3 000

232 000
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Þingskjal 1
652 Veðurstofa íslands:
20 Laun ...................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................

Þús- kr978 201
439 233
34 575
38 025

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

1 490 034
366 910

0

656

1123124

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjóm .................................................................
0102 Veðurspádeild ...........................................................
0103 Síma- og útvarpskostnaður ...................................
0104 Fjarskiptadeild .........................................................
0105 Veðurfarsdeild ............................................................
0106 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ..................
0107 Veðurstöðv'ar .............................................................
0108 Hálendisathuganir.....................................................
0109 Jarðeðlisfræðideild ...................................................
0110 Bóka- og skjalasafn.................................................
0111 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs.................
0112 Hafísrannsóknir.........................................................
0113 Snjóflóðavarnir
.....................................................
0115 Alþjóðasamvinna ...................................................

210 796
154 772
196 760
35 956
61308
105170
193 249
30 867
66 112
8 336
366 910
19 928
17 000
22 870

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

1 490 034

Landmælingar íslands:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

181135
116 000
1400
20 815

0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur ......................................................................

Þús-

318 350
258190
60160

672 Sérleyfissjóðnr:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

30 000
30 000
48 069 540

Þingskjal 1

86

11
101

Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa:
kr20 Laun .................................................................................
178 778
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
55 976
4 Viðhald ..........................................................................
750
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .............. ....................... ..........1 500
0

201

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

204

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Iðntæknistofnun íslands:
20 Laun ..............................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

203

IðnaðarráÖuneyti

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

Þ,is- kr-

237 004
25 000
2Í2 004

474 687
184 621
5 900
17 900
683 108
210 000
473 108

595 257
150 000
7 200
20 000
552 457
200 000
352 457

Verkstjórnarnámskeið:
20 Laun .................................................................................
22 466
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 000
4
Viðhald ..........................................................................
500
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... ......... 2 370
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

29 336
2 000
27 336

87

Þingskjal 1
205

Stjórnunarnámskeið:
20 Laun
...................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...........................................................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Þús- kr29369
17823

Þús-kr-

47 192
23 596
23 596

206 Námskeið í stjórn vinnuvéla:
20 Laun
.............................................................................
15 236
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
6 737
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... .............500
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

207 Eftirmenntun í iðju og iðnaði:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .............................. • ••
Gjöld samtals ...............................................................

221

234

235

Lánasjóðir iðnaðarins og aðlögunargjald:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ...............................................................

22 473
2 000
20 473

18 000
18 000

1 625 000
1 625 000

Viðfangsefni:
0102 Iðnlánasjóður
..........................................................
0103 Iðnrekstrarsjóður
..................................................
0104 Aðlögunargjald ........................................................

425 000
150 000
1 050 000

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

1 625 000

Lagmetisiðjan Siglósíld:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................

Fyrirtæki og stofnanir, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................ ...............................................
Viðfangsefni:
0102 Útflutningsmiðstóð iðnaðarins ..............................

100 000
100 000

117 400
117 400

117 400

Þingskjal 1

88
299

301

Iðja og iðnaður, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

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

125 450

Orkustofnun:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

1 363 832
1130 000
21000
101200

Rafmagnseftirlit ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................................
0

321

371

125 450

1 250
1 200
40 000
20 000
18 000
45 000

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Rafmagnsveitur rikisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
Orkusjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

Þús- kr-

123 000
2 450

Viðfangsefni:
0102 Iðnráð og önnur starfsemi á sviði iðnaðar ....
0103 Heimilisiðnaðarfélag Islands ..................................
0104 Efling iðnþróunar og tækninýjungar ..................
0108 Athugun á orkufrekum iðnaði..............................
0115 Ullar- og skinnaverkefni ........................................
0119 Orkusparnaður ........................................................

0

302

kr-

2 616 032
300 000
2 316 032

217 671
100 810
3 000
36 500
357 981
17 000
840 981

1 500 000
1500 000

16 oo nnn
22 000
16 527 000

89

Þingskjal 1
Viðfangsefni:
0101 Verðjöfnunargjald ..................................................
0103 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum ..
0104 Lánagreiðslur, framlag ...........................................
0105 Lán til jarðhitaleitar...............................................
0107 Kröfluvirkjun, fjármagnsútgjöld ..........................
0110 Orkusjóður, rekstur.................................................
0111 Hólsfjallabæir .........................................................
0112 SVeitarafvæðing
.....................................................
0113 Lán til einkarafstöðva ...........................................

5 500 000
1 700 000
2 150 000
300 000
6 275 000
20 000
22 000
500 000
00 000

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

16 527 000

Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

Þús. kr.

23 778 837

12

Þingskjal 1

90

12
101

201

202

902

903

999

ViSskiptaráðuneyti

Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ..............................................................
Niðurgreiðslur á vöruverði:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................
Styrkur vegna olíunotkunar til húshitunar:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

Þús- kr157 274
84 945
1200
1500
7 000

251 919

31 000 000
31 000 000

5 000 000
5 000 000

Verðlagsstofnun:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

348 677
80 312
610
14 025

Skráning hlutafélaga:
20 Laun ............................................................................. ..
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals ................................................................

28 381
3 500
500
800

Vörusýningar erlendis:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

ÞÚSt kr-

443 624

32 981

2 000
2 000
36 730 524

91

Þingskjal 1

13
101

Hagstofa Islands, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld.......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................

Þús- kr*
207 058
938
900
1900

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

264 796
4 700

0

102

Hagstofa Islands

Þjóðskráin:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

260 096

95 758
28 300
750
124 808
22 081
102 727
362 823

Samtals

14
101

Þús. kr.

Ríkisendurskoðun
Þús. kr.

Rikisendurskoðun, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................
2 önnur rekstrargjöld..............
4 Viðhald ..................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður
Gjöld samtals ........................

Þús. kr.

429 049
60 000
1500
4 500
495 049
Samtals

495 049

Þingskjal 1

92

15
101

181

182

991

Fjárlaga- og hagsýslustofnun
Þús. kr.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

150 455
77 711
1000
3 000

Ríkisbifreiðar, framlag:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .... ............................
Gjöld samtals ...............................................................

50 000

Rafreiknar:
20 Laun .................................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ................................................................

10 988
200 000

Ýmis lán ríkissjóðs:
27 Vextir .............................................................................
Gjöld samtals ................................................................
98 Lánahreyfingar út.........................................................
99 Lánahreyfingar inn ......................................................
Samtals

232 166

50 000

210 988

19 585 921
19 585 921
21 474 407
100000
20 079 075

93

Þingskjal 1

B-HLUTI
Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign
5- 8rÁrið 1981 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein.
21
171

Forsætisráðuneyti
Þús. kr.

Byggðasjóður:
20 Laun ..........................
2
önnur rekstrargjöld
27 Vextir ......................
90 Yfirfærslur ..............

290 000
110 000
1 708 000
150 000

Gjöld samtals..........
020 Vaxtatekjur..............
012 Framlög ríkissjóðs

2 258 000
3 597 000
3 750 000

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

7 347 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
992 Tekin lán.........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

5 089 000

2 539 000
8 000 000
2 300 000
3 150 000
5 089 000

94

Þingskjal 1

22 Menntamálaráðuneyti
201

543 846
192 000
4 191 683

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

4 927 529
5 988 119
150 000
20 000

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

6 158 119

Fj ármunahreyfingar:
Út:
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
— greitt Háskóla Islands ..........................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
211

Þús. kr.

Happdrætti háskólans:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................

Háskólabíó:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ............................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu................................•
28 Afskriftir ..........................................................................

Þús. kr.

1230 590

212 118
1 018 472
1 230 590

110 912
47 000
14 000
130 000
8 000

Gjöld samtals .................................................................
309912
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
320 000
020 Vaxtatekjur..................................................................... ......... 3 500
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur ......................................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
276

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
27 Vextir .............................................................................
Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Mismunur ......................................................................

323 500
13 588

21588
8 000
13 588

46 670
46 670
212118
103 448

Þingskjal 1

95

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgbn lána .............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

165 448

422 Námsgagnastofnun, skólavörubúð:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir ..........................................................................

62 800
58 000
5 000
151531
8000

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

285 331
285 331

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

8 000

04

679

871

Þús. kr.

Þús. kr.

4133
161 315

8 000

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................

20 273
17 835
4 550

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................

42 658
8 500
42 658

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

46158
8 500

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

3 500

Unglingaheimili ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................

189 835
29 925
5 900

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

225 660
91 000
144 660

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

235 660

3 500

10 000

Þingskjal 1

96

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .......................................................................
Inn:
995 RáSstöfun eigin fjár ..........................................................
872

þús.kr

10000
10000

LánasjóSur ísl. námsmanna:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir .............................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

80 630
60 000
564 000
474 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1 178 630
195 000
8 092 330

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

8 287 330

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................

Þús. kr.

7 108 700

453000
10 160 700
19 000
215 000
3 300 000
7 108 700

1 137 599
1140 946

4

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

20 000

27
28
90

Vextir .............................................................................
Afskriftir .........................................................................
Yfirfærslur ....................................................................

20 000
380 500
294 338

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

3 043 383
2 943 383
10 000
90 000

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

3 043 383

Fjármunahreyfingar:
Inn:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Út:
994 Afskriftir ........................................................................

380 500
380 500

97

Þingskjal 1
972 Ríkisútvarpið, sjónvarp:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

Ms1 500 036
1 082 284
40 600
228 490
700 000
417 685

Gjöld samtals .................................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................................
Framlög ríkissjóðs ........ .............................................
Vaxtatekjur .....................................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

4 569 095
4 176 855
112 240
30 000
250 000

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

4 569 095

04
012
020
019

F j ármunahreyfingar:
Úl:
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
996 Annað ..............................................................................

1 150 000
700 000
450 000

973 Þjóðleikhúsið:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir ............................................................................

1355 058
209 882
82 786
120 000
2 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

1 769 726
486 248
1 283 478

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

1 769 726

974 Sinfóníuhljómsveit Islands:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

683 521
70 441

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

753 962
80 000
365 379
308 583

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

753 962

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús- kr-

13

98
975

976

Þingskjal 1
Vísindasjóður:
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

6500
201500

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Annað, Arðsjóður Seðlabankans ..............................

208 000
8 000
200 000

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

208 000

Menningarsjóður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu...................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

48 377
20 000
3110
108 960
2175
1600
15 500

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

199 722
138 122
85 000

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

203 122

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
977

Þús. kr.

Þús. kr.

8 400

3 980
1 600
3 400

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:

012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Tekjur samtals ..............................................................
F j ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 RáðstÖfun eigin fjár ....................................................

730 000
730 000

730 000
730 000

Þingskjal 1

23
101

Utanríkisráðuneyti

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir ................................................................... ......

Þús< kr606 023
214800
21000
2 165 200
13 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

3 020 023
3 761433
8 000
14 000

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

3 783 433

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað, greitt í rikissjóð ..............................................
Inn:
993 Sala á eignum ................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
111

763 410

100 000
700 000
23 590
13 000
763 410

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

429 424
106 ððð
64 700
1 ððð
37 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

ð37 124
761 078
35 000

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

846078

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað ..............................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstðfun eigin fjár ....................................................

208 954

7 000
20 000
218 954
37 000
208 954

100
121

Þingskjal 1
Sala varnarliðseigna:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni ogvörur til endursölu...................................
28 Afskriftir
................................................................

Þús- kr119 000
69 000
7 000
266 000
2 500

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................

463 500
626 000
57 000

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

683 000

Fj ármunahr eyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús- kr-

219 500

9 000
213 000
2 500
219 500

101

Þingskjal 1

24
171

172

206

Landbúnaðarráðuneyíi

Jarðeignir rfkisins:
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

Þus- kr5 800

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Mismunur ......................................................................

5 800
200 000
200

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

6 000
188 200

Jarðasjóður:
012 Framlög rikissjóðs .....................................................
Tekjur samtals .............................................................

40 300

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

8 150
32 150

194 200

40 300

40 300

Tilraunabúið Hesti:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................

35 160
34 792
3 500
17

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

73 469
38 334
42 360

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

80 694
7 225

Fj ármunahreyfingar:

Út:
981 Afborgun lána ...............................................................

25

983 Fjárfestingar ............................................................
Inn:

7 200

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

7 225

102
207

Þingskjal 1
Tilraunastöðin Reykhólum:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ............................................................................

Þús- kr15 881
11 ðOO
3 300

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

30681
14 800
21281

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

36081

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús- kr-

5 400

5 400
5 400

208 Tilraunastöðin Möðruvöllum:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................

33 140
29 059
5 500
l?0

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

67 869
34 379
80 140

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

114 519
46 650

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

472
46 650

209 Tilraunastöðin Skriðuklaustri:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................

28 233
36 910
6 200
200

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

71 543
43 627
35 233

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

78860

122
47 000

7 317

103

Þingskjal 1
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
211

221

Þús. kr.

Þús. kr.

317
7 000
7 317

Tilraunastöðin Sámsstöðum:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ............................................................................

14164
13 368
9 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

36 532
22 368
22 764

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

45 132
8 600

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

8 600

Áburðarverksmiðja ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 315 702
1643 402
364 034
10 096 129
750 247
1542 730

8 600

Gjöld samtals ................................................................. 16 712 244
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 15 826 310
020 Vaxtatekjur.....................................................................
983 585
019 Aðrar tekjur ................................................................... ..........8 000
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur .....................................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

16 817 895
105 651

2 500 000
1 648 381
2 500 000
1 542 730
105 651

104
236

Þingskjal 1
Fóður- og fræframleiðslan Gunnar sholti:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu ...................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þ,is- kr72174
240 370
19 049
4 125
98 000
15 279

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aörar tekjur ...................................................................

448 997
420 000
6 000
22 997

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

448 997

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

0 588
8 691
15 279

237 Stórólfsvallarbúið:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

59 670
268 899
23 200
62 555
15 500

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vðrur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

429 824
394 824
19 900
000

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

429 824

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .................................................................. ...

8 788
6 712
15 500

Þús- kr

105

Þingskjal 1
238

Fóðuriðjan Ólafsdal:
20 Laun ....................................
2 Önnur rekstrargjöld ....
4
Viðhald ..............................
27 Vextir ..............................
28 Afskriftir..........................

Þús. kr.

Gjöld samtals..................
04 Seldar vörur og þjónusta
020 Vaxtatekjur......................
019 Aðrar tekjur....................

178 095
171 890
5 000
10 000

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

186 890
R7

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................

8 795

1 089
14 406
0 700
8 795

239 Grænfóðurverksmiðja í Flatey, A-Skaftafellssýslu:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

59 576
186141
13 700
65 416
14 400

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur ogþjónusta ..............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

339 233
352 233
43 800

020 Vaxtatekjur..........................................................................

12 000

019 Aðrar tekjur ...................................................................

20 000

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

428 033

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

44 686
93 037
7 505
26 167
6 700

88 800

92 350
10 850
14400
88 800

14

106

Þingskjal 1

240 Grænfóðurverksmiðja, Hólminum í Skagafirði:
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Tekjur samtals ..............................................................
F jármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
241 Grænfóðurverksmiðja, Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

246

Þús. kr.

50 000

150 000
100 000
50 000

50 000
50 000

F jármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

100 000
50 000

Laxeldisstöðin Kollafirðr:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
28 Afskriftir
...................................................................

41692
21954
12 210
16203
26 507

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

118 566
54 380
94 614

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

148994

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

50 000

150 000

30 428

56 935
26 507
30 428

107

Þingskjal 1
271

Landgræðslusjóður:
20 Laun .......................................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
90 Yfirfærslur ...........................................................................

Þús- kr15000
18000
25300

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

58 300
20 000
30 000
15 000

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

®5 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
272

Þ“s-kr-

® 700

6 700
®700

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey:
20 Laun ..................................................................................
21255
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
15 040
4 Viðhald .............................................................................
2 000
27 Vextir ............................................................................. .............700
Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

38 995
11000
28 495

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

39495

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

®00

500
500

108

Þingskjal 1

25 Sjávarútvegsráðuneyti
211

Fiskimálasjóður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..................................................................................
90 Yfirfærslur ...........................................................................

127 093
75 000
150 000

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

225000
97 907

119 907
22 000
97 907

Síldarverksmiðjur ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 346 730
3 410 591
1500 000
8 974 866
779 481
709 434

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

17 721 102
17 600 000
97 130
84 458

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

17 781588

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

30 418
14675
2000
80000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
019 Aðrar tekjur, útflutningsgjald ....................................

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
221

Þús.kr.

60 486

176 410
900000
306 490
709 434
60486
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Þingskjal 1
272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................

Þus. kr.

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

32 353
29 500
7 500

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

37 000

274

7 023
3330
22 000

4 647

F jármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................................

4 647

Aflatryggingasjóður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................

8 500
32 700

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur, aflatryggingasjóðsgjald......................

41 200
869 400
12 936 000

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

13 805 400

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

4 647

13 764 200

13 764 200
13 764 200

Þingskjal 1

110

26
101

Lögbirtingablað:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................

Þlis< kr11907
102 600
200

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

114 707
114 707

Landhelgissjóður:
27 Vextir .............................................................................

97 247

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

97 247
30 000
438 343
40 000

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

508 343

04
251

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

F jármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
371

Þús- kr-

411096

411 096
411 096

Kirkjubyggingasjóður:
20 Laun .................................................................................
400
2
önnur rekstrargjöld .................................................... .............500
Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Mismunur .....................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

900
35 000
34100

38 100
4 000
34 100

Þingskjal 1
372

373

111

Kirftjugarðasjóður:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

2 500
4 000
100
15 000

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

19 100

Þús. kr.

1000
800
700

16 600

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ..........................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

16 600

Kristnisjóður:
90 Yfirfærslur .....................................................................

90 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

90 000
90 000

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

90 000

14 000
2 600

Þingskjal 1

112

27
271

Félagsmálaráðuneyti

Byggingarsjóður ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................

Þús- lír248 959
219 629
3110
6 420 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

6 391 698
140 000
7 949 000
4 300 000

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

12 389 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn;
991 Innheimtar afborganir ..................................................
992 Tekin lán.........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

3 497 302

7 639 000
18 111 302
1 213 000
18 990 000
6 497 302

272 Byggingarsjóður verkamanna:
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir .............................................................................

17 000
3 600

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

20 600
260 000
7 500 000
800 000

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

8 560 000

F j ármunalireyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús- kr’

8 539 400

4 300
8 571 100
36 000
8 539 400

113

Þingskjal 1
371

Lánasjóður sveitarfélaga:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir ............................................................................

Þlis- kr23 466
6 975
400
496 083

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur, framlag Jöfnunarsjóðs ......................

526 924
1 086 029
315 000
900 000

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

2 301 029

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
372

755 161
3 180 332
1 261 388
900 000
1 774105

Landakaup kaupstaða og kauptúna:
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

1260

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................

1260
46 260

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

46260

F j ármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
971

4 774105

45 000

530°0
8 000
45 000

ErfðafjársjóSur:
90 Yfirfærslur

400 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

400 000
69 000
491 000

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

560 000

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

160 000

15

114

Þingskjal 1
Fjármunahrcyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

972

Þús. kr.

225 000
65 000
160 000

Bjargráðasjóður íslands:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir ............................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

23147
7 000
900
195 000
150 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

376 047
166 000
243 000
368 000

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

777 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
976

Þús- kr-

400 953

360 000
565 453
464 500
400 953

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra:
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Tekjur samtals .............................................................

2 010 000

Fj ármunah reyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

2 010 000
2 010 000

2 010 000
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Þingskjal 1

28 HeilbrigSis- og tryggingamálaráðuneyti
271

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar:
20 Laun ................................................................
2
Önnur rekstrargjðld ..................................
4
Viðhald ..........................................................
28 Afskriftir ........................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

Þús. kr.

803 824
412 454
56 000
22 400
63 890 000

Gjöld samtals ................................................................. 65 184 678
Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður
greiddur af öðrum) .....................................................
531 678
012 Framlög ríkissjóðs ..................................................... 64 653 000
04

Tekjur samtals ..............................................................
Fjármunahrevfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
994 Afskriftir .........................................................................
996 Annað ............................................................................

65 184 678

350 000
160 000
22 400
167 600

Tryggingastofnun ríkisins, sjákratryggingar:
90 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ..............................
— bætur .........................................................................

130 000
63 970 000

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

64100 000
64100 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................

800
800

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar:
90 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ..............................
— bætur .........................................................................

130 000
1 444 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1 574 000
400 000
859 000

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

1 259 000
-r- 315 000
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Þingskjal 1
F'jármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár......................................................

273

295 000

20 000
-V- 315 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Iðgjöld atvinnurekenda ..............................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

4 889 000
2 220 000
8 646 000
1 823 000
1 823 000

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

6 612 000

Ríkisspítalar, þvottahús:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur .....................................................................

378

-i-

Þús. kr.

Atvinnuleysistryggingasjóður:
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

Fjármunahrevfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
311

Þús. kr.

4 623 000

3 900 000
1 823 000
606 000
4 623 000

300 000
235 900
30 000
565 900
811 900
811 900
246 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

246 000

Læknishéraðasjóður:
90 Yfirfærslur .....................................................................

35 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög rikissjóðs .....................................................

35 000
35 000

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

35 000

54 000
192 000

1«

Þingskjal 1
471

Gæsluvistarsjóður:
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur

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

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
911

Þús- kr150 000
150 000

1^0 000

150 000
150 000

Brunabótafélag íslands:
20 Laun ................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld .....................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
27 Vextir ..............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

450 000
950 000
5 900 000
15 000
25 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................

5 340 000
5 000 000
25 000
800 000

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

5 825 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................

Þús-

4£5 000

999
450 000
200 000
70 000
200 000
15 000
25 000
485 000

118

Þingskjal 1

29 Fjármálaráðuneyti
101

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

862 000
1723 300
72 000
7 000 000
4 500
65 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

9 726 800
46 253 034
6 000
2 000

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

46 261 034

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað, greitt í rikissjóð ..............................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
102

Þús. kr.

36 534 234

67
100 000
36 500 000
833
65 000
36 534 234

Lyfjaverslun ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

298 485
192 504
18 283
1 267 000
38 500
122 586

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

1 9^7 358
2 148 000

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

2 148 000

04

Fjármunahrevfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir
.....................................................................
995 Ráðstöfuneigin fjár ......................................................

Þús. kr.

210 642

28 083
305 145
122 586
210 642
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Þingskjal 1
103

Innkaupastofnun ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................

Þús193 610
80 000
3 000
7 302 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

? 578 610
7 526 610
^222
84 000

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

7 578 610

931 Arnarhvoll:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

77 687
31633
20 000
15 782

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

145 102
145 102

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

15 782

04

932 Borgartún 7:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þús- kr-

15 782

47185
51 100
20 000
3 000
2 000

Gjöld samtals .................................................................
123 285
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
123 585
020 Vaxtatekjur..................................................................... .............200
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur .......................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

123 785
500

2 500
2 000
500

Þingskjal 1

120

933 Borgartún 6:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .......................................................
27 Vextir ..............................................................................

Þús7 594
15 000
239 406

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóSs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

262 000
182 000
$0 000

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

262 000

Ríkisábyrgðasjóður:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................

43 000
22 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

65 000
400 000
1 000 000

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

1 400 000

971

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
981

1 335 000

2 570 000
500 000
1 735 000
1 335 000

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs:
2 Önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...............................................................................

95 000

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

Iðð 000
160 000

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

160 000

04

65 000
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Þingskjal 1

30 Samgönguráðuneyti
101

Póstur og sími:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þus- kr17 594 020
10 000 000
700 000
2 827 692
5 046 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

36 167 712
33 489 312
1 714 000
964 400

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

36 167 712

Fjárinunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................

211

823 000
5 183 000
960 000
5 046 000

Vegagerð ríkisins, áhaldahús:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 155 000
1625 000
1008 000
1 980 000
1000
450 000

Gjöld samtals .................................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................................
Vaxtatekjur.....................................................................
Framlög ríkissjóðs ......................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

7 219 000
7 344 000
500
270 000
54 500

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

7 669 000

04
020
012
019

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjai'arþing).

450 000

153 769
746 231
450 000
450 000
16

122
321

Þingskjal 1
Skipaútgerð ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

1415 278
1 059 145
162 200
2 400
35 820

Gjöld samtals .................................................................
2 674 843
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
1 335 270
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
1 337 573
020 Vaxtatekjur..................................................................... ..........2 000
Tekjur samtals .............................................................

2 674 843

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir
.....................................................................

3 333
900 000
867 513
35 820

331 Vitamálastjórn, áhaldahús:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
28 Afskriftir .........................................................................

449 560
131200
160 000
20 000
75 000

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

835 760
835 760

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

835 760

04

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán ......................................................................
994 Afskriftir .........................................................................

650 000
75 000

332 Hafnarbótasjóður:
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir ............................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

0 000
64 590
250 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

320 590
196 145
280 000

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

476145

Mismunur .......................................................................

725 000

155 555
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Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús- kr133 346
215 285
193 976
155 555

333 Landshöfn Þorlákshöfn:
20 Laun ...............................................................................
2 önnurrekstrargjöld........................................................
4 Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

57 910
23 900
31635
15 455
4100

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

133 000
138 445
19 555

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

158 000
25 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................

4 190
25 000

334 Landshöfn Eeflavík — Njarðvík:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

115 725
22 500
25 731
31654
5 390

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

201 000
224 532
186 468

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

411000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eiginfjár ......................................................

4 100
25 000

210 000

5 390
210 000
5 390
210 000
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335 Landshöfn Rifi:
20 Laun ................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir ............................................................................

Þús- kr20 000
12 500
3 527
34 973

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

^22?

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

1" 512

671

'ð
38 512

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

38 512

Umferðarmiðstöð:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

3 738
5 800
25 000
1200
600

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

36 333
44 999
25 793

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

39 793

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús’ kr

13 512
25 000

3 455

300
3 755
600
3 455

672 Sérleyfissjóður:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................

14 207
15 793

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

30 000
39 600

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

30 000
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673

Ferðaskrifstofa rikisins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir ............................................................................

Þus- kr162 030
108 000
3 000
20 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

293 030
290 000
3 030

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

293 030

Þus’ kr

Þingskjal 1
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31
231

IðnaðarráSuneyti

Sementsverksmiðja ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefniog vörur til endursölu...................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

1050 000
3 300 000
585 000
550 000
380 000
500 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

7 265 000
7 250 000
25 000

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

7 275 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................
232

Þús. kr.

10 000

300 000
210 000
500 000
10 000

Landssmiðjan:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni ogvörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir
...................................................................

500 248
130 000
8 000
585 000
12 000
24 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

1 259 248
1 290 000
3 000
12 000

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

1 305 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

Þús. kr.

45 752

2176
217576
150 000
24 000
45 752
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir
...................................................................

545 263
82 848
7 400
172 000
36 040
44 373

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

887 924
894 000

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

894 000

04

F jármunahrevfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð .............................................
lnn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................
234

Lagmetisiðjan Siglósíld:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ........................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................
020
04
019
012

Gjöld samtals ..................................................................
Vaxtatekjur......................................................................
Seldar vörur ogþjónusta ............................................
Aðrar tekjur ................................................................
Framlög rikissjóðs ......................................................
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur .......................................................................

Fjármunahrevfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán ..........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

Þús- kr.

Þús. kr.

8 076

4 918
45 531
44 373
6 076

268 903
82 989
20 580
443 487
100 256
16 000
91
4126
innnno
íajuuuvj

1 053 341
121 126

201 723
35 403
100 000
16 000
121 126
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128
311

Landsvirkjun:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þús- kr2 400 000
2 100 000
1 000 000
10 804 300
6 217 000

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

22 521 300
22 521 300

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................

6 217 000
49 983UUU

992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
986 Annað .............................................................................

® 219 000
6 ^7 000
764000

Laxárvirkjun:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

175 000
120 000
60 000
40 000
205 000
350 000

04

312

04

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

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eiginfjár ....................................................
314

Kröfluvirkjun:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
992 Tekin lán.........................................................................

Þús’

950 000
1 900 000
950 000

332 000
50 000
918 000
350 000
950 000

3 364 000
3 364 000
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321

Byggðalínur:
Fj árniunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
Rafmagnsveitur ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þús. kr.

5 210 000
5 210 000

1
2
7
2
2

840000
840000
780000
320000
400000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur:
Verðjöfnunargjald ................................
4 400 000
Olíustyrkur ............................................
250 000
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

17 180 000
12 530 000

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

18 680 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..........................................
983 Fjárfestingar:
Almennar:
Virkjanir ..............................
90 000
Stofnlínur ..........................
2 419 000
Aðveitustöðvar ..................
2 993 000
Innanbæjarkerfi..................
2 700 000
Dísilstöðvar, vélar og tæki
506 000
Styrking dreifikerfis í sveitum ..........
Inn:
992 Tekin lán....................................................
994 Afskriftir ....................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................
996 Annað:
Dreifikerfi í sveitum (Orkusjóður) ..
Heimtaugargjöld ..................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

4 650 000
1 500 000
1 500 000

3 900 000

8 708 000
1 700 000

10 408 000
8 308 000
2 400 000
1 500 000

1 700 000
400 000

2 100 000

17
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331

Jarðboranir ríkisins:
20 Laun
.............................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir
.................................................................

Þús- kr642 272
190 419
30 000
40 000
168 987
400 000

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

1 471 678
1 471 678
1 471 678

Fjármunahreyfingar:
Öt:
981 Afborgun lána ...............................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

372 609
27 391

04

332

Jarðvarmaveitur ríkisins:
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
04

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

400 000

29 600
41800
156 430
23 490
251 320
73 570
-4—177 750

Fjármunahreyfingar:

Út:

369

981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................

23 490
400 000

984 Annað

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

222 250

Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

800 000
23490
-:-177 750

Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
996 Annað .............................................................................

370 Virkjunarrannsóknir:
F jármunahreyfingar:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................

Þús. kr.

560 000
560 000

300 000
500 000
800 000

Þingskjal 1
371

Orkusjóður:
2
Önnur rekstrargjöld ..............................
27 Vextir:
Lán Orkusjóðs........................................
Kröflulán ................................................
Byggðalínulán ........................................
90 Yfirfærslur:
Rafmagnsveitur ríkisins:
Verðjöfnunargjald af raforku ......................................
4 400 000
Dreifikerfi í sveitum ....
1 700 000
Orkubú Vestfjarða:
Verðjöfnunargjald af raforku ..........
Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar:
Sveitarafvæðing..................
500 000
Einkarafstöðvar..................
60 000

131
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Þús. kr.

20 000
13 100 000
3 645 000
3 840 000 20 585 000

6 100 000
1 100 000
560 000

7 760 000

Gjöld samtals ....
020 Vaxtatekjur..........
012 Framlög ríkissjóðs

28 365 000
11 550 000
16 505 000

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

28 055 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána:
Lán Orkusjóðs ......................................
5 557 000
Kröflulán ................................................
2 630 000
Byggðalínulán ........................................
2 490 000 10 677 000
982 Veitt lán:
Jarðhitaleitarlán ....................................
1 100 000
Hitaveitulán ..........................................
750 000
1 850 000
lnn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
4 957 000
992 Tekin lán:
Hitaveitulán ............................................
750 000
Jarðhitaleitarlán ....................................
800 000
Byggðalínur ............................................
6 330 000
7 880 000
995 Ráðstöfun eigin fjár...................................................... -4- 310 000

-4-310 000
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6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:

1.1

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi
1981 sem hafa í för með sér tekjur eða gjöid fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar,
sem eigi eru ákveðnar í lögum öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gildi aðeins fyrir fjárhagstímabilið.

1.2

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið
1981 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í
Reykjavík. Menn þessii- séu fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað.

1.3

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld shna árið
1981 hjá allt að 25 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra.

1.4

Að semja um og bæta tjón og greiða kostnað vegna búfjársjúkdóma og fisksjúkdóma og taka til þess nauðsynleg lán.

2.1

Fjármálaráðherra er heimilt:
Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 9 000 m.kr.

2.2

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi rikissjóðs i Seðlabankanum á árinu 1981 vegna árstiðabundinna sveiflna i fjármálum ríkisins og
semja ef með þarf um greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör.

2.3

Að lækka ríkisútgjöld á árinu 1981 um allt að 3 000 m.kr.

3.1

Að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Þormóðs ramma hf. á Siglufirði hjá
Sparisjóði Siglufjarðar, allt að 200 m.kr., í réttu hlutfalli við hlutafjáreign ríkisins i félaginu.

3.2

Að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af afsölum vegna kaupa á M/S Barða,
Norðfirði og togara er Útgerðarfélag N-Þingeyinga h.f. hefur samið um kaup
á í Noregi og að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af veðskuldabréfum

er séu að upphæð jafnvirði hálfu kaupverði skipanna og sannanlega útgefin
vegna kaupanna.
4.1

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélurn og tækjurn, vélahlutum og
varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í þeim iðngreinum sem framleiða iðnaðarvörur sem falia undir tollalækkunarákvæði fríverslunarsamninga íslands við EFTA og EBE við innflutning til Islands. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

4.2

Að fella niður eða endurgreiða aðfiutningsgjöld og söiuskatt af efni til stofnlína fyrir 132 kV spennu og hærri svo og af rafbúnaði í tilheyrandi útivirki og
aðveitustöðvar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis.

4.3

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og
tækjum til mengunarvarna sem sett eru upp að kröfu Heilbrigðiseftirlits ríkisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd undanþágu þessarar.

4.4

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af eldsneylisstöðvum Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða.
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4.5

Að endurgreiða söluskatt af innfluttum sjúkrabifreiðum í tollskrárnúmeri
87 02 43 svo og af ökutækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt i
sjúkrabifreiðar. Ennfremur að endurgreiða aðflntningsgjöld og söluskatt af sérbúnaði og tækjum í bifreiðar sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt i
sjúkrabifreiðar. Fjármálaráðuneytið setnr nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis.

4.6

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé sem aí'Jað er með samkomum og rennur
til eflingar slysavarna hér við land o’’ ii! byggingar dvalar- og hjúkrunarheimila
aldraðra.

4.7

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af fjarskiptatækjum
sem leitar- og björgunarsveitir flytja íii landsins til uppbyggingar á nýju fjarskiptakerfi fyrir metra- og millibvlgju (VHF og SSB). Fjármálaráðuneytið setur
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

4.8

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 87 10 00 sem
tollafgreidd verða á árinu 1981.

4.9

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af rafeindatækjum
sem Tónmenntaskóli Reykjavíkur fær að gjöf frá Fordstofnuninni.

4.10 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og
tækjum til byggingar saltpéturssýruverksmiðju við Áburðarverksmiðju ríkisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
5.1

Að selja húseignina nr. 20 við Túngötu á ísafirði.

5.2

Að selja eignarhluta ríkisins í Seláslandi (S-19) í Reykjavík.

5.3

Að selja húseignir Rikisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargtöu 10
í Reykjavik.

5.4

Að selja prestsetursjörðina Stað i Súgandafirði og verja andvirði jarðarinnar til
þess að kaupa eða byggja prestseturshús á Suðureyri.

5.5

Að selja 3., 4. og 5. hæð húseignarinnar Laugavegur 166.

5.6

Að selja hluta ríkissjóðs í húseigninni Blátún, Eyrarbakka.

5.7

Að láta í makaskiptum 5 ha af landi við Egilsstaðaflugvöll.

5.8

Að láta í makaskiptum 17,5 ha af landi Landshafnarinnar Keflavík—Njarðvík.

5.9

Að selja húseignir Landssmiðjunnar að Sölvhólsgötu 13 og Skúlagötu 8, Rvík.

5.10 Að selja prestsetursbústaðina í Vestmannaeyjum, nr. 2 við Sóleyjargötu og nr.
51 við Heiðarveg, og verja andvirði þeirra til að kaupa eða leigja nýjan prestsetursbústað.
5.11 Að selja hlut rikissjóðs í húsnæði Iðnskólans á Selfossi, nr. 1 við Sigtún.
5.12 Að selja prestseturshús á Bildudal og verja andvirði þess til kaupa á annarri
húseign þess í stað.
5.13 Að selja húseignina nr. 17 við Freyvang á Hellu í Rangárvallasýslu.
5.14 Að selja varðskipið Þór.
5.15 Að selja Reykjavíkurborg um 20 ha af landi Póst- og símamálastofnunar í Gufunesi vegna Kirkjugarða Reykjavíkur.
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5.16 Að selja eignarhluta rikissjóðs í húseigninni nr. 30 við Heimagötu i Vestmannaeyjum.
5.17 Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju blaði,
umfram það sem veitt er til blaðanna í 4. gr. fjárlaga.
5.18 Að selja fasteignina Brú við Markarfljót, í landi Eyvindarholts.
5.19 Að selja gamalt áhaldahús á ísafirði.
5.20 Að selja flugskýli á ísafjarðarflugvelli.
5.21 Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar að Brúarlandi í Mosfellssveit.
5.22 Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar við Hraunsá, Eyrarbakka.
6.1

Að taka lán til byggingar húsnæðis fyrir Skattstofu Reykjaness og embætti
bæjarfógeta í Hafnarfirði.

6.2

Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Islands.

6.3

Að taka Ián til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík.

6.4

Að taka lán til kaupa á húsnæði fvrir varamenn sendiherra í sendiráðum Islands. Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis.

6.5

Að taka lán á móti borgarsjóði Reykjavíkur vegna kaupa eða byggingar húsnæðis til afnota fyrir gjaldheimtuna í Reykjavík.

6.6

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir borgardómaraembættið í Reykjavík.

6.7

Að taka lán til endurbóta á húsnæði Námsgagnastofnunar að Laugavegi 166,
enda verði húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu
10 í Reykjavik seldar, sbr. lið 5.3.

6.8

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir bæjarfógetaembættið í Vestmannaeyjum.

6.9

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir Landmælingar Islands.

6.10 Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir Fiskvinnsluskólann í Hafnarfirði.
7.1

Að ákveða að þegar starfsmaður, sem verið hefur í þjónustu ríkisins, hættir
störfum skuli eltki endurráðið í starf það er viðkomandi starfsmaður hefur
gegnt.

7.2

Að láta fara fram hönnun skrifstofuhúsnæðis, verkstæðis og birgðastöðvar
fyrir Rafmagnsveitur ríkisins í Reykjavík.

7.3

Að semja við Útvegsbanka íslands, ísafirði, bæjarstjórn ísafjarðar o. fl. um
hönnun stjórnsýsluhúss á Isafirði.
7 gr.
Skattvísitala árið 1981 skal vera 145 stig miðað við 100 stig 1980.
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SÉRSTÖK YFIRLIT
1. Heildarútgjöld eftir tegundum útgjalda
A-hluti
20
2
4
27
6
90
91
92
93
94
0

M.kr.

Laun ................................................................................................................
önnur rekstrargjöld
..................................................................................
Viðhald
..........................................................................................................
Vextir
..............................................................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................................................
Til sveitarfélaga
..........................................................................................
Til fyrirtækja og atvinnuvega
..............................................................
Til einstaklinga og samtaka
........................................................
Gjöld samtals
.............................................................................................
Tekjur
....................................................................................................

155 089,2
33 976,4
15 201,9
19 588,2
29 453,1

Mismunur

526 515 5

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

188 555,1
12 963,8
52 291,3
29 256,9
536 375,9
9 869,4

2. Heildaryfirlit yfir gjöld, tekjur og fjármunahreyfingar
fyrirtækja og sjóða
B-hluti
M.kr.

................................................
20 Laun
önnur rekstrargjöld
..................................................................................
2
4
Viðhald
..........................................................................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu ...................................................................
..............................................................................................................
27 Vextir
28 Afskriftir ........................................................................................................
....................................................................................................
90 Yfirfærslur
Gjöld samtals
..........................................................................................
04 Seldar vörur ogþjónusta
.........................................................................
020 Vaxtatekjur ....................................................................................................
......................................................................................
012 Framlög rikissjóðs
019 Aðrar tekjur .......................................................................................................
Tekjur samtals
..........................................................................................
Mismunur
........................................................................................

981
982
983
984

Fjármunahreyfingar:
Út:
Afborgun lána
..............................................................................................
Veitt lán .............................................................................
Fjárfestingar ....................................................................................
Annað .......................................................................

46 077,8
36 328,5
6 452,6
57 322,2
49 634,6
19 325,7
144 604,0
359
210
32
188

745,4
258,6
176,3
555,1
24064,9
455 054,9
95309,5

35 843,3
58 374,2
87 968,4
57 640,6
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Inn:
Innheimtar afborganir
..............................................................................
Tekin lán
......................................................................................................
Sala eigna .......................................................................................................
Afskriftir ..........................................................................................................
Ráðstöfun eigin fjár.....................................................................................
Annað ..............................................................................................................

M. kr.

13 456,1
107 670,0
23,6
19 325,7
95 309,5
4 041,6

3. Samandregið yfirlit yfir rekstrargjöld, fjárfestingar og yfirfærslur ríkisins,
ríkisfyrirtækja og sjóða í ríkiseign eftir tegundum útgjalda
M.kr.

Laun ................................................................................................................
önnur rekstrargjöld ......................................................................................
Viðhald
..........................................................................................................
Hráefni og vörur til endursölu ...............................................................
Vextir
..............................................................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður og fjárfestingar .............................................
Yfirfærslur:x)
Til sveitarfélaga ...................................................................................
— fyrirtækja og atvinnuvega ...........................................................
— einstaklinga og samtaka .................................................................
Heildarútgjöld

201 167,0
70 304,0
21654,5
57 118,2
69 426,8
H7421,5
14 899,5
52 521,3
164775,2
769 288,0

4. Skipting ríkisútgjalda eftir hagrænu eðli
M.kr.
M. kr.
253 308,8
Kaup á vörum og þjónustu ......................................................
Samneysla
............................................................................
223 855,7
Fjárfestingar ...............................................................................
29 453,1
283 067,1
Tilfærslur .....................................................................................
Neyslu- eða rekstrartilfærslur
.......................................
224 741,4*2)
Fjármagnstilfærslur
...............................................................
58 325,7

Samtals

536 375,9

1) Að frátöldum yfirfærslum úr A-hluta til fyrirtækja i B-hluta 188 555,1 m.kr. og yfirfærslum
milli fyrirtækja 6 920,0 m.kr.
2) Niðurgreiðslur á vöruverði innanlands ..................................................................................
31 000,0
Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir..............................................................................
12 000,0
Tilfærslur til almannatrygginga ............................................................................................. 129 612,0
Lánasjóður isl. námsmanna ......................................................................................................
8092,3
Verðjöfnunargjald af raforku ................................................................................................
5 500,0
Oliustyrkur ................................................................................................................................
5 000,0
Sérstakar efnahagsráðstafanir ...............................................................................................
12 000,0
Aðrar neyslu- og rekstrartilfærslur ........................................................................................
21 537,1
Samtals 224 741,4
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5. Hlutfallsleg skipting útgjalda eftir ráðuneytum
og málefnaflokkum
Æðsta stjórn ríkisins......................................................................
Forsætisráðuneyti ..........................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Annað
..............................................................................................
Menntamálaráðuneyti......................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Fræðslumál ..............................................................................
13,2
Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ...............................
Utanríkisráðuneyti ..........................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Löggæsla á Keflavikurflugvelli ...................................................
Sendiráð ............................................................................................
Alþjóðastofnanir ............................................................................
Landbúnaðarráðuneyti ...............................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Búnaðarmál ......................................................................................
Skólar ..............................................................................................
Sjávarútvegsráðuneyti ..................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Útvegsmál ........................................................................................
Annað ................................................................................................
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti ..................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Dómgæsla, lögreglumál o. fl...........................................................
Þjóðkirkjan ......................................................................................
Félagsmálaráðuneyti ...................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Húsnæðismál ...........................................................................
2,2
önnur félagsmál ......................................................................
0,9
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti ..................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Tryggingamál ...........................................................................
25,9
Heilbrigðismál ..........................................................................
7,5
Annað..................................................................................................
Fjármálaráðuneyti
......................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Toll- og skattheimta................................................................
Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ..............................
Annað.........................................................................................
Samgönguráðuneyti .....................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Vegamál ..............................................................................................
önnur samgöngumál .......................................................................

%
0,6
0,8
0,1
0,7
14,6
0,2
1.2
1,1
0,2
0,2
0,4
0,3
4,3
0,1
4,1
0,1
1,6
0,1
1,4
0,1
4,3
0,1
3,8
0,4
3,2
0,1

33,6
0,1
0,1
11,3
0,2

0,9
1,3
8,9
9,1
0,1
6,6
2,4

Iðnaðarráðuneyti ......................................................................
Yfirstjórn ..........................................................................................
Iðnaðarmál ........................................................................................
Orkumál ............................................................................................
Alþí. 1980. A. (103. löggjafarþing).

4,5
0,1
0,5
3,9
18
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Viðskiptaráðuneyti ..........................................................................
Yfirgtjórn ..................................................................................
Niðurgreiðslur ..........................................................................
Annað.........................................................................................

%
7,0
0,1
5,9
1,0

Hagstofa íslands ..............................................................................

0,1

Ríkisendurskoðun............................................................................

0,1

Fjárlaga- og hagsýslustofnun ......................................................
Yfirstjórn ..................................................................................
Ýmis lán ríkissjóðs, vextir....................................................

3,8
0,1
3,7

Samtals

100,0

6. Heildarútgjöld eftir ráðuneytum
Samanburður við fjárlög 1980
Fjárlög
1980

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Æðsta stjórn ríkisins ..............................
Forsætisráðuneyti......................................
Menntamálaráðuneyti ..............................
Utanríkisráðuneyti ..................................
Landbúnaðarráðuneyti ..........................
Sjávarútvegsráðuneyti ..........................
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti..............
Félagsmálaráðuneyti ..............................
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðun.
Fjármálaráðuneyti ..................................
Samgönguráðuneyti ..................................
Iðnaðarráðuneyti ......................................
Viðskiptaráðuneyti ..................................
Hagstofa íslands ......................................
Ríkisendurskoðun ..................................
Fjárlaga- og hagsýslustofnun ..............

Frumvarp
1981

Hækkun
M. kr.
%

2 240,6
3 113,0
50 556,8
3 592,2
16 301,2
5 818,8
15 780,5
10 579,3
115 672,7
25 980,0
33 605,5
14 351,3
28 871,7
265,6
346,7
16164.2

3 221,2
4 380,9
76 446,9
5 547,1
22 741,7
8 348,4
22 689,4
17 081,0
177 013,1
59 530.1
48 069,5
23 778.8
36 730,5
362,8
495,0
20 079,1

980,6
1 267,9
25 890,1
1 954,9
6 440,5
2 529,6
6 908,9
6 501,7
61 340,4
33 550,1
14 464,0
9 427,5
7 858,8
97,2
148,3
3 914,9

43,8
40,7
51,2
54,4
39,5
43,5
43,8
61,5
53,0
129,1
43,0
85,7
27,2
36,6
42,8
24,2

343 240,1

526 515,5

183 275,4

53,4
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7. Framkvæmdaframlög
(Framlög til Verklegra framkvæmda, fjárfestingarstyrkir og framlög til
fjárfestingarlánasjóða, lánagreiðslna og endurlána)
Fjárlög 1980

m.kr.
57 257,5
31 908,7
18 971,0

Framkvæmdaframlög samtals ....................
Verklegar framkvæmdir ..............................
1. Hreinar ríkisframkvæmdir....................
Þar af: Vegagerð, nema sýsluvegir og
vegir í kauptúnum....................
Skólabyggingar ........................
Landshafnir ..............................
Flugmál ......................................
Ríkisspítalar ..............................
Landgræðsluáætlun, landvernd
og skógrækt ..............................
Annað ........................................
2. Framkvæmdir kostaðar af fleiri aðilum
Þar af: Skólabyggingar ........................
Hafnargerð ................................
Sjúkrahús og læknisbústaðir .
Landbúnaðarmál ......................
Annað ..........................................

III Framlög til fjárfestingarlánasjóða, lánagreiðslna og endurlána..................................
1. Til fjárfestingarlánasjóða......................
Þar af: Byggingarsjóður ríkisins........
Byggingarsjóður verkamanna .
Byggðasjóður ............................
Fiskveiðasjóður ......................
Stofnlánadeild landbúnaðarins
Framkvæmdasjóður öryrkja og
þroskaheftra ..............................
Lánasjóður sveitarfélaga........
Erfðafjársjóður ........................
Iðnlánasjóður ............................
Iðnrekstrarsjóður ....................
Aðlögunargjald ........................
Aðrir sjóðir................................

i) Samkvæmt veg&ætlun 1980.

87 599,7
46 277,4
28 877,9

11560,0(12 326,0)1 ) 18 343,5
3 455,5
2 290,4
175,0
125,0
1 885,0
1 450,0
1 222,0
847,0
1 648,0
2 148,9

1 362,8
1 335,8

17 399,5

12 937,7
4 401,5
2 853,0
4 300,0
2 925,0
2920,0

3 320,3
2 120,0
3 080,0
2 394,8
2 022,6

Fjárfestingarstyrkir ......................................
1. Til sveitarfélaga........................................
Þar af: Vegir í kaupt. og kaupstöðum
Annað ..........................................
2. Til einstaklinga og samtaka..................

Frumvarp 1981
m.kr.

2 960,2

2 124,4

2 636,1

1 868,4
2 600,0
36,1

1 835,0
33,4
256,0

324,1

38 362,1

23 224,4

23 333,2

15 280,3
7 100,5
432,5
2 635,0
1 236,0
721,7

4 300,0
7 500,0
3 750,0
1 854,0
1 083,0

1 060,0
201,8
327,3
300,0
100,0
850,0
315,5

2 010,0
315,0
491,0
425,0
150,0
1 050,0
405,2
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2. Til lánagreiðslna og endurlána ..........
Kröfluvirkjun ..........................................
Ríkisábyrgðasjóður ................................
Landshafnir, endurgr. lána ..................
Hafnarbótasjóður ....................................
Orkusjóður:
1. Dreifikerfi í sveitum..........................
2. Lánagreiðslur, framlög......................
3. Jarðhitaleit ..........................................
4. Sveitarafvæðing ..................................
Rafmagnsveitur ríkisins..........................
Annað .........................................................

Fjárlög 1980
m.kr.
7 944,1
3 900,0
700,0
125,5
190,1

Frumvarp 1981
m.kr.
15 028,9
6 275,0
1 000,0
104,5
280,0

_
674,0
600,0
—
1 000,0
754,5

1 700,0
2 150,0
300,0
560,0
1 500,0
1 159,4

8.

Verklegar framkvæmdir samkvæmt A- og B-hluta
og fjáröflun til þeirra
FjárFramveiting
kvæmdir Eigið fé
m.kr.
m.kr.
m.kr.
2 260,0
782,0
I Raforku- og rafveituframkvæmdir .... 70 325,0
382,0
Landsvirkjun ............................................ 49 983,0
400,0
8 708,0
Rafmagnsveitur ríkisins..........................
560,0
560,0
Dreifikerfi i sveitum................................
1 700,0
1 700,0
Sveitarafvæðing ........................................
800,0
Virkjunarrannsóknir ..............................
3 364,0
Kröfluvirkjun ............................................
5 210,0
Byggðalínur ..............................................
470,0
2 020,0
II Hita- og vatnsveituframkvæmdir..........
170,0
170,0
Vatnsveitur ................................................
750,0
Til hitaveitna, lán Orkusjóðs ..............
300,0
1100,0
Til jarðhitaleitar ......................................
5 753,5 12 181,5
III Samgöngumannvirki ................................ 31 620,0
7 343,5
Vegagerð .................................................... 18 343,5
2 853,0
3 503,0
Almenn hafnargerð ..................................
175,0
Landshafnir ..............................................
1 885,0
1 885,0
Flugvallagerð ............................................
4 223,0
5 183,0
Póstur og simi ..........................................
1 530,5
1 530,5
Ríkisútvarp ................................................
900,0
Skipaútgerð rikisins..................................
100,0
100,0
önnur samgöngumál ..............................
IV Önnur opinber starfsemi ........................
Skólabyggingar ..........................................
Sjúkrahús ..................................................
Landbúnaðarmál ....................................
Áburðarverksmiðja ríkisins ..................
Aðrar framkvæmdir ................................

22 350,9
7 857,0
5 522,0
4 923,5

25 450,9
7 857,0
5 522,0
5 123,5
2 500,0
4 448,4

Alls I—IV 129 415,9

6 535,5

1) Þar af 382,0 m.kr. vegna eiginfjárframlags ríkisins.
2) Þar af 12 575,0 mJtr. vegna A-hluta og 73 043,0 m.kr. vegna B hluta.

Lántökur
m.kr.
67 283,0
49,601,0!)
8 308,0
800,0
3 364,0
5 210,0
1 550,0
750,0
800,0
13 685,0
11 000,0
650,0
175,0
960,0
900,0
3 100,0

4 048,4

200,0
2 500,0
400,0

37 262,4

85 618,02)
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9. Tekjustofnar sem ráðstafað er til sérstakra þarfa
Skipting eftir tekjustofnum
Þús. kr.

Erfðafjárskattur .............................................................................
Erfðafjársjóður .....................................................................

491 000

Gúmmígjald .....................................................................................
Vegasjóður .............................................................................

75 000

Innflutningsgjald af bensíni ..........................................................
Vegasjóður ...............................................................................

15 100 000

Þús.kr.

700 000
75 000
15 100 000

Byggingariðnaðarsjóðsgjald .........................................................................
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins ...............................
127000

127000

Álgjald ..............................................................................................................
Byggðasjóður ..........................................................................
640 000

640000

Miðagjald til Menningarsjóðs ......................................................
Menningarsjóður ...................................................................

65 000
65 000

Skemmtanaskattur ..........................................................................................
Sinfóníuhljómsveit Islands ..................................................
47 000
Félagsheimilasjóður ...................................................................
296100
Launaskattur .................................................................................
Byggingasjóður verkamanna ................................................

7 500 000

Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ....................................
Tryggingastofnun ríkisins ..................................................

8 968 000

Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald af búvélum .................................................................................................
Tryggingastofnun ríkisins ..................................................

859 000

Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs

470000

7 500 000
8 968 000

859 000

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

1 823 000

Atvinnuleysistryggingasjóður .................................................

1 823 000

Sérleyfisgjald .................................................................................
Sérleyfissjóður .......................................................................

30 000

Hluti rekstrarhagnaðar ÁTVR ..................................................
Gæsluvistarsjóður .................................................................

11000

Útflutningsgjald af sjávarafurðum..............................................
Byggingarsjóður hafrannsóknaskips ..................................
Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins ..................

220 500
7 500

Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ..............................................
Krabbameinsfélag Islands ....................................................

2 000

Vitagjald ...........................................................................................
Vita- og hafnamálastofnunin ..............................................

18 000

Skipaskoðunargjald .......................................................................
Siglingamálastofnun ríkisins ..............................................

21 000

Bifreiðaskattur ...............................................................................
Vegasjóður .............................................................................

5 650 000

30 000
11 000
228 000

2 000
18 000
21 000
5 650 000
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Skipulagsgjald .................................................................................
Skipulagsstjóri .......................................................................

Þús. kr.

328 600
328 600

Flugvallagjald .................................................................................
Flugmálastjórn ......................................................................

1 350 000

1 350 000

Einkaleyfisgjald af Happdrætti H.1.............................................
Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna ....

212 100

Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ..................................................
Ríkisábyrgðasjóður ...............................................................

450 000

Sérlyfjagjald .....................................................................................
Lyfjaskrárnefnd um sérlyfjaeftirlit ..................................

15 000

Samúðarskeyti Landssímans ........................................................
Minningarsjóður Landspítalans ..........................................

25 000

Rafmagnseftirlitsgjald ..................................................................
Rafmagnseftirlit ríkisins ......................................................

373 600

Verðjöfnunargjald ..........................................................................
Orkusjóður ...............................................................................

5 500 000

Markaðir tekjustofnar skv. tekjuáætlun ..........................
Markaðir tekjustofnar skv. gjaldaáætlun..........................
Skerðing tekjustofna .............................................................

50 205 400
335 900

Samtals

50 541 300

212 100
450 000
15 000
25 000
373 600
5 500 000
50 541 300

50 541 300

10. Tekjustofnar sem ráðstafað er til sérstakra þarfa
Skipting eftir viðtakendum
01 171
02 276
02 974
02 976
02 985
05 215
05 272
07 272
07 301
07 971

Byggðasjóður:
Álgjald .............................................................................................
Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
Einkaleyfisgjald af hagnaði Happdrættis H.í..........................
Sinfóniuhljómsveit íslands:
Hluti skemmtanaskatts ..................................................................
Menningarsjóður:
Miðagjald .........................................................................................
Félagsheimilasjóður:
Hluti skemmtanaskatts .................................................................
Framleiðslueftirlit sjávarafurða:
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ...............................
Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ...............................
Byggingarsjóður verkamanna .......................................................
Skipulagsstjóri ríkisins:
Skipulagsgjald .................................................................................
Erfðafjársjóður:
Erfðafjárskattur .............................................................................

Þús- k*640 000
212 100
47 000
65 000
296 100
220 500
7 500
7 500 000
328 600
491 000
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08 271

08 273
08 399
08 399
08 399
08 471
09 971
10 211

10 332
10 341
10 471
10 672
11 203
11 301
11 371

Tryggingastofnun ríkisins:
Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ......................................
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættugjöld af trillubátum og búvélum ..........................................................................
Atvinnuleysistryggingasjóður:
Atvinnuleysistryggingasjóðsgjald ..............................................
Lyfjanefnd og sérlyfjaeftirlit:
Sérlyfjagjald ...................................................................................
Krabbameinsfélag íslands:
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ..............................................
Minningarsjöður Landspítalans:
Samúðarskeyti Landssímans ......................................................
Gæsluvistarsjóður:
Hluti af rekstrarhagnaði ÁTVR ..................................................
Ríkisábyrgðasjóður:
Áhættugjald vegna rikisábyrgða ..................................................
Vegagerð ríkisins:
Gúmmígjald .....................................................................................
Innflutningsgjald af bensíni..........................................................
Bifreiðaskattur ...............................................................................
Vitamál:
Vitagjald .........................................................................................
Siglingamálastofnun
ríkisins:
Skipaskoðunargjald ........................................................................
Flugmálastjórn:
Flugvallagjald ................................................................................
Sérleyfissjóður:
Sérleyfisgjald ..................................................................................
Rannsóknastofnunbyggingariðnaðarins:
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ........................................................
Rafmagnseftirlit ríkisins:
Rafmagnseftirlitsgjald ....................................................................
Orkusjóður:
Verðjöfnunargjald .........................................................................
Samtals

Þús- kr8 968 000
859 000
1 823 000
15 000
2 000
25 000
11 000
150 000
75 000
15 100 000
5 650 000
18000
21 000
1350 000
30 000
127 000
373 600
5 500 000
50 205 400

11. Hlutfallsleg skipting ríkistekna eftir tegund skatta og gjalda
Beinir skattar .................................................................................
Eignarskattar .........................................................................
Tekjuskattar ...........................................................................
Óbeinir skattar .............................................................................
Gjöld af innflutningi ..............................................................
Gjöld af framleiðslu ..............................................................
Gjöld af seldri vöru og þjónustu..........................................
Aðrir óbeinir skattar ..............................................................
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta ..............
Ýmsar tekjur ...................................................................................
Samtals

%
17,2
2,6
14,6
80,8
18,0
7,1
49,8
5,9
0,2
1,8
100,0
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12. Samanburður á fjárveitingum samkvæmt ríkisreikningi 1979, fjárlögum 1980
og frumvarpi til fjárlaga 1981, eftir ráðuneytum og stofnunum (A-hluti)
Reikningur
1979
þús. kr.

Fjáriög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

Æðsta stjórn ríkisins....................................
101 Embætti forseta Islands ....................
201 Alþingi ..................................................
301 Ríkisstjórn ..........................................
401 Hæstiréttur ..........................................

1 979 460
92 559
1 575 100
227 588
84 213

2 240 607
90 981
1 859 934
176 808
112 884

3 221157
142 681
2 660 863
253 180
164 433

Forsætisráðuneyti ..........................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
102 Þjóðhagsstofnun ..................................
171 Byggðasjóður, framlag ......................
901 Húsameistari ríkisins ........................
902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
og Þingvallanefnd ..............................
999 Ýmislegt ................................................

2 855 316
209 238
100 672
2 439171
45 382

3 112 959
243 393
116 882
2 635 000
69 818

4 380 871
327 308
167 916
3 750 000
82 974

28 767
32 086

47 866
—.

52 673
—

Menntamálaráðuneyti ..................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
102 Húsakaup Laugavegi 166, Rvk, hluti
201 Háskóli íslands ..................................
202 Tilraunastöð háskólans á Keldum ..
203 Raunvísindastofnun háskólans........
205 Stofnun Árna Magnússonar á Islandi
206 Orðabók háskólans ............................
231 Náttúrufræðistofnun íslands ..........
232 Rannsóknaráð ríkisins ......................
276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu
atvinnuveganna ....................................
301 Menntaskólinn í Reykjavík..............
302 Menntaskólinn á Akureyri ..............
303 Menntaskólinn á Laugarvatni ..........
304 Menntaskólinn við Hamrahlíð..........
305 Menntaskólinn við Sund....................
306 Menntaskólinn á Isafirði ..................
307 Menntaskólinn á Egilsstöðum..........
308 Menntaskólinn í Kópavogi..................
310 Menntaskólar, almennt ......................
319 Framhaldsskólar almennt..................
321 Kennaraháskóli Islands ....................
322 Æfinga- og tilraunaskóli kennarahás.
331 Iþróttakennaraskóli Islands ............
336 Hússtjórnarkennaraskóli Islands ..
351 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti..........
351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík ..........
352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli ..
353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja ..............
354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi..........

38 436 331
437 479
4 276
2 763 611
123 207
374 603
117 436
39 383
86 008
68 422

50 556 805
538 222
—
3 723 864
166 344
459 034
154 355
53 812
98 917
98 856

76 446 881
755 394
■—
5 980 849
189 069
681 295
228 863
76 500
148 145
135 215

126 118
421 342
401 077
133 008
573 838
520 115
295 762
411 967
176 156
7 756
—
756139

145 400
524 322
458 344
153 888
703 345
656 878
381 201
231 197
229 946
252 390
—
915 076
222 605
139 521
27 687
971 965
—
336 542
450 899
313 786

212 118
765 012
636 369
220 912
1 052 951
927 064
528 188
476 514
289 831
—•
366 662
1 340 157
329 825
160 075
35 846
—
2 108 383
495 400
571 056
474 561

j

84 315
21617
661 092
—
284 048
335 811
232 022
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355
356
357
422
422
423
431
501
506
507
514
515
516
517
518
521
522
523
553
561
562
563
571
581
601
602
603
604
605
606
607
609
610
621

679
700
710

730
740
750
760
770
780
791
792
793
797
799

Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum .
Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki ..
Framhaldsskóli á Selfossi..................
Rikisútgáfa námsbóka ......................
Námsgagnastofnun ..............................
F.ndnrskoðnn námsefnis ..................
Iðnfræðsluráð ......................................
Tækniskóli Islands ..............................
Vélskóli íslands ..................................
Stýrimannaskólinn í Reykjavík ....
Iðnskólinn í Reykjavík......................
Iðnskólar utan Reykjavíkur..............
Iðnskólar, almennt ............................
Hótel- og veitingaskóli Islands ....
Fiskvinnsluskólinn ............................
Hjúkrunarskóli íslands ....................
Nýi hjúkrunarskólinn ......................
Fósturskóli íslands ............................
Hússtjórnarskólar ..............................
Myndlista- og handíðaskólinn..........
Leiklistarskólinn ................................
Tónlistarfræðsla ..................................
Sjómannaskólahúsið ..........................
Verslunarskólar ..................................
Héraðsskólinn Reykholti ..................
Héraðsskólinn Núpi ..........................
Héraðsskólinn Reykjanesi ..............
Héraðsskólinn Reykjum ..................
Alþýðuskólinn Eiðum ................ ..
Héraðsskólinn Skógum ......................
Héraðsskólinn Laugarvatni ..............
Héraðsskólinn Laugum ......................
Héraðsskólar, almennt ......................
Skálholtsskóli ......................................
Sameiginlegur kostnaður við skólana
á Laugarvatni ......................................
Grunnskólar, Reykjavík ..................
Grunnskólar, Reykjanesi ..................
Grunnskólar, Vesturlandi ..................
Grunnskólar, Vestfjörðum ..............
Grunnskólar, Norðurlandi vestra ...
Grunnskólar, Norðurlandi eystra ..
Grunnskólar, Austurlandi ..............
Grunnskólar, Suðurlandi ..................
Grunnskólar, almennt ......................
Bygging grunnskóla og ibúða fyrir
skólastjóra, framlög ..........................
Bygging skóla f. þroskahömluð böm
Stofnanir afbrigðilegra barna ..........
Heyrnleysingjaskólinn ......................

álþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Reikningur
1979
þús. kr.

Fjárlög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

27 862
17 930
—
321 921
—
187 039
102 377
362 830
253 275
125 095
778 070
451 380
__
64 695
59 045
166 334
57132
326 191
259 039
102 769
56 741
622 044
125 669
498 545
129 565
122 157
61 272
131 999
121186
100 841
82 731
124 791
—
31 094

97 137
158 095
5 000
402 327
—
245 686
123 229
461 213
309 782
169 048
935 276
527 986
149 000
71 727
61 772
190 560
54122
107 671
319 395
123 692
92 239
665 415
142 137
584 398
94 562
102 357
61701
93 832
109 568
92 461
82 833
102 939
254 000
40 959

182 958
309 678
—
—
598 805
355 120
177 270
741 535
524 901
222 387
1 522 822
713 626
220 000
106 108
119 253
535 468
78 437
168 053
347 808
181 533
127 618
937 613
199 403
887 815
159 788
153 830
84 342
154 770
169 708
150 769
126 603
147 190
300 000
88 629

5 290
4 480 596
3 234 799
1 264 329
856 252
975 771
1 959 142
1 176213
1 666 088
196 789

3 500
4 528 633
3 223 937
1 281 384
894 962
1 009 243
2 088 224
1 126 749
1 664 638
878 219

3 500
6 845 030
5 063 529
1 891 706
1 309 967
1 494 671
3 076 573
1 771169
2 608 638
978 595

—
121 998
631 008
181 779

2778 000
—
690 796
203 703

3 528 000
—
1 370 559
334 99P
19
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Reikningur
1979
þús. kr.

Fjárlög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

801 Vistheimilið Breiðavík ......................
802 Vernd barna og ungmenna ..............
803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður ..
871 Unglingaheimili ríkisins ..................
872 Lánasjóður íslenskra námsmanna ..
881 Náms- og fræðimenn, framlög..........
883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla ......................................................
884 Jöfnun á námskostnaði ......................
885 Fullorðinsfræðsla ..............................
901 Landsbókasafn Islands ....................
902 Þjóðminjasafn íslands ............ ..
903 Þjóðskjalasafn Islands ......................
904 Safnahúsið við Hverfisgötu..............
905 Listasafn Ásgríms Jónssonar..........
906 Listasafn Einars Jónssonar..............
907 Listasafn íslands ................................
931 Náttúruverndarráð ..............................
972 Ríkisútvarp, sjónvarp..........................
973 Þjóðleikhúsið, framlög ......................
974 Sinfóníuhljómsveit tslands ..............
975 Vísindasjóður ......................................
976 Menningarsjóður, framlag ..............
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu ..
981 Kvikmyndasafn ..................................
982 Listir, framlög ......................................
983 Ýmis vísindaleg starfsemi..................
984 Norræn samvinna ..............................
985 Félagsheimilasjóður ..........................
986 Iþróttasjóður ........................................
987 Viðeyjarstofa og Nesstofa, endurbæt.
988 Æskulýðsmál ......................................
989 Ýmis íþróttamál ..................................
991 Húsfriðunarsjóður ............................
999 Ýmislegt ................................................

41 078
29111
367 545
52 324
2 242 069
78 243

39 592
550 040
116 378
5 394 887
203 750

56 058
800 000
144 660
8 092 330
275 693

2 907
279 790
4 000
133 198
192 242
60 526
20 443
6 600
10 383
70 577
94 470
347 612
776 233
214 791
8 000
38 537
110 108
14 596
303 906
11294
27 923
219 422
364 600
7 245
50 271
99 135
12 291
81176

5 804
420 000
31 200
166 976
235 416
77 537
23 537
10 652
11723
130 890
117 522
45 000
856 039
231 022
8 000
50 000
300 000
—480 325
8 300
50 637
251100
532 640
8 000
69 070
157 620
17 603
143 042

8 943
630 000
35 600
249 388
306 861
118 014
36 012
15 733
21 393
170 110
179 378
112 240
1 283 478
365 379
8 000
65 000
730 000
31 041
859 522
11 100
72 760
296 100
700 000
25 000
96 610
217 100
28 241
148 110

Utanríkisráðuneyti ......................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
102 Varnarmáladeild ................................
201 Lögreglustjórinn á Keflav.flugvelli ..
301 Sendiráð Islands í Bonn
302 Sendiráð Islands í Kaupmannahöfn
303 Sendiráð íslands i London ..............
304 Sendiráð Islands í Moskvu..............
305 Sendiráð Islands í Osló......................
306 Sendiráð íslands í París og fastanefnd íslands hjá OECD og UNESCO
307 Sendiráð Islands í Stokkhólmi........
308 Sendiráð Islands í Washington........

2 838 183
460 791
63 132
649 417
81 311
87 405
90 654
67 095
81 333

3 592196
498 156
56 245
704 108
108 477
109 488
108 672
86 656
99 387

5 547 147
723 996
90 020
1 047 579
152 088
177 318
205 118
152 401
153 524

108 762
70 681
83 248

138 016
83 795
93 888

236 552
146485
164 246
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Reikningur
1979
þús. kr.

Fjárlög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

104 457

127 373

211 492

150 334
101 023
—
124 926
513 614

160 567
125 180
39 313
473 700
579 175

246 561
194 781
35 000
560 900
1 049 086

Landbúnaðarráðuneyti ..........................
101 Aðalskrifstofa ......................................
171 Jarðeignir ríkisins, framlög..............
172 Jarðasjóður ..........................................
201 Búnaðarfélag Islands ..........................
205 Veiðistjóri ..............................................
206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins ..
267 Forfalla- og afleysingaþjónusta i
sveitum ..................................................
231 Skógrækt ríkisins..................................
235 Landgræðsla ríkisins............................
241 Landnám ríkisins ................................
242 Mat á landbúnaðarafurðum ..............
243 Sauðfjárveikivarnir ............................
244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða ..
246 Veiðimálaskrifstofan............................
247 Yfirdýralæknir ......................................
271 Landgræðslusjóður, framlag..............
272 Einangrunarstöð holdanauta i Hrísey
286 Landbúnaður, framlög........................
287 Stofnlánadeild landbúnaðarins ........
288 Jarðræktarframlög ..............................
289 Framræsla ..............................................
290 Uppbætur á útfl. landbúnaðarafurðir
291 Til búfjárræktar skv. 1. nr. 31/1973
299 Ýmis starfsemi á sviði landbún.mála
501 Bændaskólinn Hvanneyri ..................
502 Bændaskólinn Hólum..........................
503 Garðyrkjuskóli ríkisins......................

12 191 360
109 511
96 508
16 556
317 300
65 531
543 278

16 301 237
133 381
79 000
33 300
473 840
60 317
695 012

22 741 657
193 314
200 000
40 300
610 487
96 061
938 509

408 942
729 730
79 529
15 370
188 111
8 457
134 949
215 534
18 598
30 380
60 600
729 013
1 351 600
260 000
5 907 460
201 400
93 931
313 180
111 034
184 858

444 733
865 162
137 096
25 294
144 187
16 518
164 456
279 974
46 560
23 120
148 790
721 700
2 023 651
385 000
8 400 000
274 960
110 519
322 964
122 603
169 100

174 548
466 648
333 400
241 235
37 897
210 131
23 065
293 594
379 659
850 000
28 495
65 740
1 083 000
2 593 090
430 000
12000 000
392 433
215 925
452 024
159 391
232 711

Sjávarútvegsráðuneyti ..................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
201 Fiskifélag íslands..................................
202 Hafrannsóknastofnun ........................
203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins ..
215 Framleiðslueftirlit sjávarafurða ....
221 Verðlagsráð sjávarútvegsins..............
271 Byggingarsjóður hafrannsóknaskips .
272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins ................................................

5 144 389
137 003
180 289
1 519 373
251 510
547 294
32 093
166 553

5 818 831
190 397
235 937
1 793 342
339 870
652 105
40 554
134 203

8 348 413
274 045
348 103
2 625 491
417 892
989 065
62 055
—.

17 267

12 500

7 500

309
311
312
313
399
401

Fastanefnd íslands hjá S.þ. og aðalræðism.skrifstofa íslands í New York
Sendiráð Islands í Brussel og fastanefnd Islands hjá NATO ..................
Fastanefnd Islands hjá EFTA í Genf
Sendiráð, almennt................................
Ýmis utanríkismál................................
Alþjóðastofnanir ..................................
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Reikningur
1979
þús. kr.

Fjárlög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

274 Aflatryggingasjóður ..........................
275 Fiskveiðasjóður ..................................
298 Fiskleit, vinnslutilraunir og markaðsöflun ..................................................
299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs..........
901 Skrifst. rannsóknastofnana atvinnuveganna ..................................................

543 300
1 275 500

501 350
1 236 000

869 400
1 854 000

122 009
187 072

210 000
230 782

308 000
263 199

165 126

241 791

329 663

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti..................
101 Aðalskrifstofa ......................................
102 Stjórnartíðindi ......................................
103 Kosningar ..............................................
201 Hæstiréttur ............................................
202 Ríkissaksóknari ..................................
203 Borgardómarinn í Reykjavík............
204 Borgarfógetinn í Reykjavík ..............
205 Sakadómur Reykjavíkur....................
206 Lögreglustjórinn í Reykjavík ..........
207 Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík
208 Rannsóknarlögregla rikisins..............
211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta
212 Bæjarfógeti Akranesi ..........................
213 Sýslumaður Borgarnesi......................
214 Sýslumaður Stykkishólmi..................
215 Sýslumaður Búðardal..........................
216 Sýslumaður Patreksfirði ..................
217 Bæjarfógeti Bolungarvik....................
218 Sýslumaður og bæjarfógeti Isafirði .
219 Sýslumaður Hólmavík........................
221 Sýslumaður Blönduósi........................
222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárk;.
223 Bæjarfógeti Siglufirði..........................
224 Bæjarfógeti Ólafsfirði..........................
225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri
226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík
227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisf.
228 Bæjarfógeti Neskaupstað....................
229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði
230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði........
231 Sýslumaður Vík í Mýrdal..................
232 Sýslumaður Hvolsvelli........................
233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum ..........
234 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi .
235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík
236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarf.
237 Bæjarfógeti Kópavogi..........................
238 Dómstóll og rannsóknardeild i ávanaog fíkniefnamálum ..............................
241 Hegningarhús ......................................

14 883 582
154 225
69 487
64 991
51646
98 582
181171
224111
187 247
2 668 809
25 149
519 156
18 014
186 269
171 474
228 417
45 582
122 739
75 828
210 360
30 263
141 881
125 732
105 904
62 041
464 805
245 159
107 751
78 902
135 725
85 500
51581
92 159
215 262
287 415
592 002
639 305
348 124

15 780 526
173 908
54 858
—
79 233
128 183
217 602
225 496
228 596
3 168 653
—•
625 920
9 200
166 524
141 396
200 411
37 616
95 832
65 147
172 918
45 805
116 788
115 075
108 273
55 539
475 524
196 414
105 558
63 027
128387
75 882
45 537
96 811
240 694
247 027
559 439
627 721
392 522

22 689 357
265 299
124 067
—
119 406
184 834
326 210
326 974
327 970
4 585 266
10 000
908 862
14 000
231125
229 369
273 013
56 670
135 956
99 711
248 510
80 562
169 798
165 697
155 919
78 272
682 593
284 721
137 693
91 615
282 755
115 013
63 982
177 411
334 677
351 965
685 518
879 762
557 555

27 719
109 062

39 720
116 317

58 382
185 005
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Keikningur
1979
þús. kr.

Frumvnrp
1981
þús. kr.

VinnuhæliÖ Litla-Hrauni ..................
Vinnuhælið Kvíabryggju ..................
Fangelsi við Síðumúla........................
Eftirlitsstofnun með brotamönnum .
Landhelgisgæslan ................................
Bifreiðaeftirlit ríkisins ......................
Almannavarnir ......................................
Sjómælingar íslands............................
Uinferðarráð ..........................................
Öryggiseftirlit ríkisins ........................
Löggildingarstofan ..............................
Dómsmál, ýmis kostnaður..................
Ýmis Iöggæslukostnaður ....................
Fangamál, ýmis kostnaður................
Áfengis- og fikniefnamál ..................
Þjóðkirkjan ..........................................
Kirkiubyggingasjóður ........................
Kirkjugarðasjóður ..............................
Kristnisjóður ........................................

354 988
78 915
93 097
12 676
2 852 960
501 140
55 750
96 354
48 680
6179
22 463
143 290
140 233
136 150
2 940
1 025 162
13 500
100
49 456

396 399
82 381
112 729
15 612
2 913 558
479 328
60129
121 120
71564
—
35 069
157 617
163 317
158 191
5168
1 282 191
22 500
100
60 000

644424
147 100
176 115
31 375
4118858
647 492
87 142
160 517
97 685
—
45 363
219 337
201 760
71987
7 397
1 901 568
35 000
100
90 000

Félagsmálaráðuneyti ....................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
271 Húsnæðismálastofnun ríkisins..........
272 Byggingarsjóður verkamanna ..........
301 Skipulagsstjóri rikisins ......................
302 Rikissáttasemjari ................................
371 Lánasjóður sveitarfélaga, framlag ..
372 Landakaup kaupstaða og kauptúna
399 Vatnsveitur ............................................
951 Brunamálastofnun rikisins................
952 Endurhæfingarráð ..............................
953 Jafnréttisráð ..........................................
954 Vinnueftirlit ríkisins ..........................
971 Erfðafjársjóður, framlag ..................
972 Bjargráðasjóður ..................................
974 Styrktarsjóður fatlaðra ......................
975 Styrktarsjóður vangefinna..................
976 Framkvæmdasjóður öryrkja og
þroskaheftra ........................................
911 Framkvæmd laga um aðstoð við
þroskahefta ..........................................
981 Vinnumál ..............................................
999 Ýmis framlög ........................................

8 559 593
105 278
6 662 100
297 000
211 645
38 293
189 847
6 000
64 982
6 563
14 469
10 890
—
180100
120 829
10 500
208 962

10 579 277
131 475
7 100 500
432 500
251 912
98 232
201 813
10 000
105 000
—
18 793
13 988
—
327 300
125 062
—
—

17 081 002
208 152
4 300 000
7 500 000
402 746
103 206
315 000
—
170 000
—
35 580
19 629
—
491 000
243 000
—
—

—

1 060 000

2 010 000

—
183 810
248 325

—
327 782
374 920

369 397
478 372
434 920

242
243
244
247
251
252
253
254
255
261
262
281
282
283
284
301
371
372
373
07

Fjúrlög
1980
þús. kr.

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti ..
101 Aðalskrifstofa ......................................
271 Tryggingastofnun rikisins..................
273 Atvinnuleysistryggingasj., framlag ..
274 Eftirlaunasjóður aldraðra..................

87 998 244 115 672 645 177 013 055
288 228
150 400
201 630
65 967 726 86 535 600 129 612 000
5 469 000
3 354 000
2 569 552
1 434 604
—
—
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Reikningur
1979
þús. kr.

301
302
310
311
312
319
321
322
323
324
371
372
373
374
375
376
377
378
380
381
391
392
393
395
399
471
481
501
502

Fjúriög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

Landlæknir ..........................................
Ríkisspftalar, skrifstofa......................
Ríkisspitalar og heilsugæslustöðvar .
Rannsóknastofa háskólans..................
Blóöbankinn ..........................................
Matvælarannsóknir ríkisins ..............
Geislavarnir ríkisins............................
Heilbrigðiseftirlit rikisins ..................
Tryggingaeftirlitið ..............................
Heyrnar- og talmeinastöð Islands ..
Landspítalinn ........................................
Landspitalinn, kvennadeild................
Kleppsspitali ..........................................
Vifilsstaðaspítali ..................................
Kristneshæli ..........................................
Kópavogshæli ........................................
Vistheimilið Gunnarsholti..................
Læknishéraðasjóður ..........................
Námslán læknastúdenta......................
Sjúkrahús og læknisbústaðir............
Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar
Berklavarnir ..........................................
Skólayfirlæknisembættið ..................
Lyfjaeftirlit ríkisins ..........................
Ýmis heilbrigðismál ............................
Gæsluvistarsjóður, framlag................
Bindindisstarfsemi ..............................
Ljósmæðraskóli íslands......................
Þroskaþjálfaskólinn ............................

72 365
272 914
—
317 547
136 426
58 403
11449
69 801
9147
104 272
7 922658
1 408 131
2 543 815
941122
364 009
1 155 834
157 610
12 024
1500
2 107 189
1 001 148
19 720
11953
17 929
403 424'
75 500
30 954
46 594
37 128

81140
325 638
367 605
284 791
120 542
109 734
18 227
86 832
—
91 906
10 194 822
1 505 199
3 085 888
1 037 887
482 694
1 403 883
154 368
30 000
—
4 091 312
1 240 045
23 322
16 495
—
585 492
106 700
40 224
54 138
42 531

118 946
494 090
536 000
576 680
194 166
144 713
—
125 945
—
232 842
17 409 224
2 255 692
4602 618
1 562 004
638 297
2 132 870
136 550
35 000
—
5 685 996
2 142 870
33 634
23 931
30 984
736 799
162 700
55 494
77 394
63 784

Fjármálaráðuneyti ......................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
103 Ríkisbókhald ........................................
104 Ríkisfjárhirsla ......................................
201 Ríkisskattstjóri ..................................
202 Skattstofan í Reykjavik......................
203 Skattstofa Vesturlands, Akranesi ..
204 Skattstofa Vestfjarða, Isafirði..........
205 Skattstofa Norðurlands vestra, Siglufirði .......................................................
206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri ..........................................................
207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum
208 Skattstofa Suðurlands, Hellu..............
209 Skattstofa Vestmannaeyja..................
211 Skattstofa Reykjaness, Hafnarfirði ..
212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld ....
214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd
251 Gjaldheimtan í Reykjavík..................

9 286 023
315 285
170 581
64 311
267 031
437 324
66 770
58 257

25 979 946
362 298
242 801
73 074
335 434
549 420
78 083
71 305

59 530 079
548 341
381 007
109 855
502 293
827 683
113 950
118 687

63 717

76 804

111 007

114 602
67 875
125 198
29 664
154 188
170 821
49 051
239 189

145 281
69 425
82 391
34 400
182 392
184 904
68 243
141 499

216 593
102 558
117 419
52 860
282 935
342 440
120 798
304 080
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Reikningur
1979
þús. kr.

Fjárlög
1980
þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

423 030
530 485
23 297
3 257 991

488 777
646 724
19 300
4 621 193
37 070

720 060
911090
30 000
6 731 000
52 986

101 933
—
216 788

63 300
37 150
725 688
229 801

63 300
37 150
—
351193

261 Tollstjórinn í Reykjavík....................
263 Tollgæslan ..............................................
282 Tollamál, sameiginlegur kostnaður .
381 Uppbætur á lífeyri ..............................
382 Eftirlaun samkvæmt launalögum ..
383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn ..........................................
384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur
385 Eftirlaunasjóður aldraðra ..............
402 Fasteignamat ríkisins ......................
481 Útgjöld samkvæmt sérstökum lögum
og heimildarlögum ..............................
901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins ..............................................
971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag ..........
981 Skrifstofubygging við Grensásveg ..
989 Vegna launa- og verðlagsmála..........
990 Sérstakar efnahagsráðstafanir..........
998 Kjaradómur og kjaranefnd..............
999 Ýmislegt ................................................

6 316

550 000

1 475 200

55 197
496 987
502 622
—
—
9 275
1 268 238

69 651
700 000
40 000
12 531 056
—
—
2 522 482

61 503
1 000 000
—
27 370 000
12 000 000
—
4 474 091

10

Samgönguráðuneyti ......................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
211 Vegagerð ríkisins ................................
321 Strandferðir, framlög ......................
325 Rekstrardeild ríkisskipa ..................
331 Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa ..
332 Vitamál ..................................................
333 Hafnarmál ............................................
341 Siglingamálastofnun ríkisins ..........
342 Sjóslysanefnd ......................................
471 Flugmálastjórn ....................................
485 Ýmis framlög ......................................
651 Ferðamál ..............................................
652 Veðurstofa Islands ..............................
656 Landmælingar íslands ......................
672 Sérleyfissjóður ....................................

21 326 269
93 098
13 937 049
1 038 250
73 280
126 254
321100
2 492 471
210 971
9 948
2181 480
1250
207 236
526 599
76 544
30 739

33 605 515
116 639
23 983 500
1 703 480
99195
231 580
430 953
2 862 360
290 318
12 858
2 744 465
40 153
204 100
740 792
121 122
24 000

48 069 540
177 826
35 000 000
2025 673
133 751
257 619
685 843
3 507 508
431 783
16 805
4 316 852
70 596
232 000
1123 124
60 160
30 000

11

Iðnaðarráðuneyti ..........................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
201 Iðntæknistofnun Islands ..................
203 Rannsóknastofnun byggingariðn. ..
204 Verkstjórnarnámskeið ......................
205 Stjórnunarnámskeið ..........................
206 Námskeið í stjórn vinnuvéla..............
207 Eftirmenntun i iðju og iðnaði ....
221 Lánasjóðir iðnaðarins og aðlögunargjald ......................................................
234 Lagmetisiðjan Siglósíld......................

10 621149
121 719
354 460
200 371
10 833
13 400
5 336
7 109

14 351 254
139 600
425 953
252 658
17 771
16 221
14 270
12 000

23 778 837
212 004
473 108
352 457
27 336
23 596
20 473
18 000

320 000
—

1 250 000
96 000

1 625 000
100 000
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Reikningur
1979
þús. kr.

Fjárlög
1980
þús. kr.

Fromvarp
1981
þús. kr.

235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög ....
299 Iðja og iðnaður, framlög ..................
301 Orkustofnun ........................................
302 Rafmagnseftirlit ríkisins ..................
311 Landsvirkjun, eiginfjárframlag ....
318 Suður-Fossárvirkjun ..........................
321 Rafmagnsveitur rikisins......................
332 Jarðvarmaveitur ríkisins ..................
371 Orkusjóður ..........................................
399 Orkumál, ýmislegt ..............................

35 100
479 465
1 414 254
179 899
180 000
36 044
607 100
23 000
6 623 391
9 668

67 400
109 650
1 626 423
244 308
—
_
1 000 000
—
9 079 000
—

117 400
125 450
2 316 032
340 981
—
—
1 500 000
—
16 527 000
—

Viðskiptaráðuneyti ......................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
201 Niðurgreiðslur á vöruverði ..............
202 Styrkur vegna oliunotkunar til húsahitunar ....................................................
902 Verðlagsstofnun ..................................
903 Skráning hlutafélaga ..........................
999 Vörusýningar erlendis ......................

24 888 126
133 670
22 493 419

28 871 734
153 673
24 400 000

36 730 524
251 919
31 000 000

2 071 037
181 528
6 972
1500

4 000 000
303 546
12 515
2 000

5 000 000
443 624
32 981
2 000

13

Hagstofa íslands ..........................................
101 Aðalskrifstofa ......................................
102 Þjóðskráin ............................................

188 384
140 680
47 704

265 587
192 164
73 423

362 823
260 096
102 727

14

Ríkisendurskoðun ..........................................
101 Aðalskrifstofa ......................................

247 537
247 537

346 737
346 737

495 049
495 049

15

Fjárlaga- og hagsýslustofnun......................
101 Aðalskrifstofa ......................................
181 Ríkisbifreiðir, framlög ......................
182 Rafreiknar ..............................................
991 Ýmis lán ríkissjóðs..............................

7 702 078
103 292
—
—
7 598 786

16 164 196
159 472
25 000
100 000
15 879 724

20 079 075
232 166
50 000
210 988
19 585 921

12

Samtals öll ráðuneyti (A-hlutii)

249 146 024 343 240 052 526 515 467
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Athugasemdir viö lagafrumvarp þetta.
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1981, sem hér er lagt fram, byggir í meginatriðum á þeim grundvelli sem lagður var með fjárlögum ársins 1980 og er samið
með hliðsjón af drögum að fjárhagsáætlun fyrir árið 1981. Horfur eru á að afkoma
ríkissjóðs á þessu ári verði í viðunandi horfi og fjármál ríkisins muni þannig
stuðla að því að draga úr verðbólgu en verki ekki sein verðbólguhvati eins og verið
hefur á undanförnum árum.
Að vísu er enn of snemmt að segja til um endanlega afkomu ríkissjóðs á þessu
ári því að nokkur óvissa ríkir um niðurstöður álagningar opinberra gjalda frá því í
sumar, og á það einkum við um skattlagningu fyrirtækja og félaga, en flest bendir
til þess að fjárlög þau sem samþykkt voru á s. 1. vetri hafi verið raunhæfarí en
verið hefur nú um skeið. Fyrirliggjandi áætlanir benda til þess að innheimtar
tekjur ríkissjóðs á árinu 1980 nemi um 372 milljörðum króna og að útgjöldin nemi
svipaðri upphæð. Þar sem innstreymi og útstreymi á lánahreyfingum er nær því
hið sama, tæpir 13 milljarðar króna, má vænta þess að ríkissjóður verði hallalaus
bæði í rekstrarlegu og greiðslulegu tilliti.
Þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð var öhurn ljóst að við blasti mikill
efnahagsvandi. Fyrsta og brýnasta viðfangsefnið var að koma fjármálum ríkisins
á réttan kjöl. í júnímánuði s. 1. setti ríkisstjórnin á fót vinnunefnd til að fjalla um
ástand efnahagsmála og gera tillögur til úrbóta, og er hún enn að störfum. Á næstunni verða ákvarðanir teknar um aðgerðir i efnahagsmálum sem tengjast væntanlegri gjaldmiðilsbreytingu. Ráðgert er að nota 12 milljarða króna á fjárlögum 1981
til sérstakra efnahagsaðgerða.
Sú reynsla sem þjóðin hefur af langvinnri viðureign við verðbólgu sýnir að
hvort tveggja þarf til, hagrænar aðgerðir og verulegar breytingar á núverandi efnahagskerfi. Tryggja þarf atvinnuvegum landsmanna eðlilegan rekstrargrundvöll og
jafnframt þarf umfram allt að varðveita það jafnvægi í ríkisbúskapnum sem náðst
hefur á þessu ári.
Þegar ríkisstjórnin settist að völdum á s. 1. vetri voru samningar allra stóru
launþegasamtakanna Iausir. Þann 20. ágúst s. 1. var undirritaður nýr kjarasamningur milli fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs og Bandalags starfsmanna ríkis og
bæja. Gildistími samningsins var til 31. ágúst 1981. Með gerð þessa samnings helur
BSRB öðlast fullan samningsrétt en samkvæmt nýsettum bráðabirgðalögum er
tveggja ára samningsbinding afnumin. 1 framhaldi af samningum ríkisins við BSRB
var undirritað samkomulag við Bandalag háskólamanna. Þegar gengið var frá þessu
fjárlagafrumvarpi höfðu enn ekki tekist samningar milli Alþýðusambands Islands
og Vinnuveitendasambands Islands.
Meginforsendur þessa frumvarps eru eftirfarandi:
1. að jafnvægi það sem náðst hefur í rikisbúskapnum á árinu 1980 haldist og
fjárlög 1981 verði afgreidd með nokkrum rekstrar- og greiðsluafgangi;
2. að tekjustofnar skili svipuðum tekjum og áætlað er að verði á þessu ári að
viðbættri verðlagshækkun;
3. að ríkissjóður greiði hærri fjárhæð í afborganir lána frá undanförnum árum
en nemur nýjum lántökum;
4. að verðlagshækkanir frá miðju ári 1980 til miðs árs 1981 verði um 42% sem er
nokkru minni verðbólga en verið hefur nú um skeið;
5. að þjónusta ríkisins verði endurbætt, en jafnframt gætt aðhalds og sparnaðar
sem frekast er unnt;
6. að heildarmagn framkvæmda sé innan hóflegra marka en þó nægjanlegt til að
snorna við atvinnulevsi.
Alþl. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Mismunur heildartekna og útgjalda frumvarpsins er um 7,1 milljarður króna.
A lánahreyfingum er áætlað útstreymi umfram innstreymi rúmir 2 milljarðar króna,
en auk þess er talið að nettóútstreymi á viðskiptareikningum geti numið uin 1 250
milljónum króna. Greiðsluafgangur frumvarpsins er því rúmir 3,8 milljarðar króna.
Heildartekjur samkvæmt fjárlagafrumvarpinu nema 533,6 milljörðum króna,
þ. e. 54,1% hækkun frá fjárlögum ársins 1980 og um 43,5% hækkun frá áætlaðri
útkomu ársins.
Beinir skattar eru áætlaðir 91,6 milljarður króna eða 17,2% af heildartekjum.
Ný löggjöf um tekju- og eignarskatt kom i fyrsta sinn til framkvæmda við álagningu á þessu ári. Ljóst er að lögin verður að endurskoða í vetur og lagfæra með
ýmsum hætti i Ijósi fenginnar reynslu.
Skattvísitalan er í frumvarpinu ákveðin 145 stig og er það heldur minni hækkun
en nemur hækkun kauptaxta milli áranna 1979 og 1980 (48%) en heldur meiri hækkun
en forsendur frumvarpsins um tekju- og verðlagsbreytingar milli áranna 1980 og
1981 eru byggðar á (42%). Er þá jafnframt haft í huga að ýmsar breytingar verði
gerðar á lögum um tekju- og eignarskatt, lögum um sjúkratryggingagjald og hugsanlega fleiri skattalögum.
Nokkrir vinnuhópar hafa að undanförnu fjallað um stefnumótun í skattamálum, bæði hvað varðar álagningu beinna og óbeinna skatta. Sérstakar nefndir
sem fiármálaráðherra skinaði i haust hafa fjallað um skattamál bænda og einstæðra
foreldra, nefnd hefur fjallað um aðflutningsgjöld og önnur er að undirbúa tillögur
nm bætta innheimtu söluskatts.
Við gerð fjárlagafrumvarpsins var til bráðabirgða miðað við fullar tekjur af
öllum gildandi tekiustofnum óbreyttum, enda þótt áformað sé við meðferð frumvarps;ns á Alþingi að leggja fram tillögur um vmsar breytingar i skattamálum
eins og áður var getið. Þó er ekki reiknað i tekjuhlið fjárlagafrumvarps með tekjum
af nýbysgingagjaldi, þar sem þegar hefur verið ákveðið að flvtja frumvarp um
niðurfellingu þess.
óbeinir skattar eru áætlaðir 431,4 milljarðar króna eða 80,8% af tekjum rikissjóðs. Aðrar tekjur rikissjóðs eru áætlaðar 10,6 milljarðar króna, eða 2.0% af heildartekjum. Heildartekjur ríkissjóðs eru snmkvæmt ofansögðu um 28% % áætlaðrar
vergrar þjóðarframleiðslu, og er þá miðað við að þióðarframleiðslan aukist um
1% að raungildi á árinu 1981. Þetta er svinað hlutfall tekna og i áætlun fyrir 1980.
Heildargjöld rikissjóðs eru alls 526.5 milljarðar króna. Af bessari fjárhæð
renna um 214,2 milljarðar króna til samneyslu, 87,6 milljarðar til framkvæmda
og til framkvæmdasjóða og um 224,7 mHljarðar króna til nevslu- og rekstrartilfærslna.
Ems og áður er getið felur útgjaldahlið frumvarnsins í sér nokkur veigamikil
stefnumarkandi atriði. Ríkisstjórnin ákvað að draga úr löghundnum framlögum og
skilum markaðra tekna til ýmissa fjárfestingarlánasjóða. Verðtrygging útlána
fjárfestingalánasjóða hefur stvrkt fjárhagslega stöðu þeirra verulega og er því ekki
iafnmikil þörf og áður að sjá þeim fyrir óafturkræfum framlögum úr rikissjóði.
Er ráð fvrir því gert að með sérstökum lagabrevtingum verði rikisframlag til
sjóðanna bundið við þær fjárhæðir sem nefndar eru í þessu frumvarpi.
Forsenda frumvarpsins um launa- og verðlagsþróun er sú að tekjur og verðlag
hækki að meðaltali um 42% milli áranna 1980 og 1981. Kjarasamningur fjármálaráðherra við BSRB var undirritaður skömmu áður en sengið var frá þessu frumvarpi. Ljóst er að samningur þessi kostar ríkissióð á bilinu 4—4.5 milljarða króna
á árinu 1981 og er áætlað fyrir þeirri fjárhæð á sérstökum lið fjármálaráðuneytis
auk 21 milliarðs til þess að mæta hækkun launa vegna verðbóta.
T kessu frumvarpi til fjárlaga er stefnt að verulegri aukningu á framlögum til
félagslegra ibúðabygginga og i bvi skyni eru fjárframlög og fjáröflun til Byggingarsjóðs verkamanna stóraukin. Alls er áformað að Byggingarsjóður rikisins og Bvgg-
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ingarsjóður verkamanna hafi til ráðstöfunar um 40 milljarða króna á árinu 1981,
en ráðstöfunarfé sjóðanna er um 23 milljarðar króna á árinu 1980.
1 áætlun um útgjöld til tryggingarmála er gert ráð fyrir sérstakri 5% hækkun
tekjutryggingar frá miðju ári 1981 til viðbótar við almenna hækkun tryggingabóta í samræmi við verðlagsbreytingar, en jafnmikil hækkun tekjutryggingar kom
til framkvæmda 1980. Þessi hækkun tekjutryggingar er hluti af ráðstöfunum
félagslegs eðlis sem tengjast gerð yfirstandandi kjarasamninga. Kjör elli- og
örorkulífeyrisþega hafa einnig verið bætt á þessu ári þegar ákveðið var að þessir
aðilar greiddu aðeins hálfan kostnað við lyf og læknishjálp.
Á árinu 1980 aukast framkvæmdir í vegamálum mjög verulega frá þvi sem
verið hefur nú um skeið. Framlög til vegamála í þessu fjárlagafrumvarpi fyrir
árið 1981 eru við það miðuð að framkvæmdir i vegamálum haldi áfram af fullum
krafti. Sérstök áhersla er lögð á lagningu bundins slitlags og er 1000 milljón króna
lánsfjár aflað til þess verkefnis sérstaklega.
Framlög til lista eru verulega aukin i þessu frumvarpi annað árið í röð i
samræmi við þá stefnu ríkisstjórnarinnar að hlúa að innlendri lista- og menningarslarfsemi. Liðurinn „listir, framlög" hækkar úr 480 milljónum króna í fjárlögum ársins 1980 í 859 milljónir króna í þessu frumvarpi eða um 79%.
Unnið er að endurskoðun laga um Lánasjóð islenskra námsmanna og er að því
stefnt að reyna að tryggja bætta endurgreiðslu lánanna þannig að lánin séu almennt
endurgreidd með fullum verðbótum nema í algerum undantekningartilvikum, þegar
tekjur að loknu námi eru mjög rýrar. Á síðari hluta þessa árs eru lánin miðuð við að
brúa 90% umframfjárþarfar námsmanna þegar fullt tillit hefur verið tekið til
tekjumöguleika námsmanna og eru tölur fjárlagafrumvarpsins miðaðar við sama
hundraðshluta. Framlag ríkisins til Lánasjóðsins hækkar um 50% milli áranna
1980 og 1981.
Við gerð frumvarpsins hefur þeirri reglu verið fvlgt að samþykkja ekki nýjar stöður á vegum rikisins nema í undantekningartilvikum og þá eftir itarlegar viðræður ráðunevta. Fjölgun rikisstarfsmanna.er fyrst og fremst tengd nýjum lögbundnum viðfangsefnum og nýjum stofnunum. Vegna þessa fjölgar stöðum hjá rikinu nokkuð, t. d.
vegna reksturs geðdeildar Landspítalans sem staðið hefur fullbúin um nokkurn
tíma. en þar er gert ráð fyrir 40 nýjum stöðum. Stefnt er að auknum umsvifum i
krabbameinslækningum og starfsmönnum i stofnunum afbrigðilegra barna fjölgar
nokkuð. Einnig fjölgar starfsmönnum við aflevsingaþjónustu i sveitum vegna laga
um það efni, svo að annað dæmi sé nefnt. í öllum tilvikum fjölgar starfsmönnum í
mörgum áföngum og er fjárveitingum þannig hagað, að ráðning starfsmanna dreifist
yfir árið.
Fjárveitingarbeiðnir nær allra ríkisstofnana voru verulega skornar niður við
frumvarpsgerðina, eins og oft áður. en sérstök ástæða er til að nefna eftirfarandi
atriði sem miða að hagræðingu i ríkiskerfinu og takmörkun ríkisútgjalda:
1. Útgerð skipa Landhelgisgæslunnar er fvrirþuguð hannig, að þrjú skip verði í
rekstri á árinu og að auki er ætlast til þess að skinin verði til skmtis i höfn
um sumartimann meðan sumarleyfi standa yfir. I fluggæslu er gert ráð fyrir
rekstri einnar Fokker-flugvélar og tveggja þyrla. Rekstrartilhögun þessi felur i
sér allnokkurn samdrátt og þá nýtingu á tækjakosti sem heppdegust er talin.
f fiárlögum 1980 var ákveðin sala eldri Fokker-vélar stofnunarinnar og sala
á Árvakri. Að auki er nú gert ráð fvrír sölu á varðskipinu Þór á árinu 1981.
2. Framlög til útgerðar skipa Hafrannsóknastofnunar eru miðuð við 9 mánaða
úthald, auk þess sem stefnt er að aukinni hagræðingu á rekstri skipanna.
3. Stefnt er að því að endurskipuleggia skólahald hússtjórnarskóla og eru fjárveitingar til þeirra verulega lægri að raungildi en á yfirstandandi ári.
4. Áformað er að uppgjör Innheimtustofnunar sveitarfélaga við Tryggingastofnun
ríkisins verði tíðari en nú er og Tryggingastofnun og rikissjóður verði ekki
fvrir heinum fjárútlátum vegna meðlagsgreiðslna.

156

Þingskjal 1

5. Verið er að kanna leiðir til að draga úr kostnaði við rekstur tilraunabúa landbúnaðarins.
6. Áformað er að taka upp þá reglu, að innheimtumenn ríkissjóðs skili Öllum
innheimtum tekjum jafnóðum til ríkissjóðs en fái fjárveitingar úr ríkissjóði
til reksturs embætta sinna.
7. Unnið verður að endurskipulagningu Bifreiðaeftirlits ríkisins með það fyrir augum að draga úr kostnaði við skoðun bifreiða í samræmi við álit nefndar sem
skilaði tillögum um breytta starfsemi Bifreiðaeftirlitsins á s. 1. vetri.
8. Ákvæði laga um styrki til jarðræktar, framræslu og búfjárræktar verða tekin
til athugunar í tengslum við nýja stefnumótun í landbúnaðarmálum.
9. Haldið verður áfram úttekt á starfsemi ýmissa ríkisstofnana, m. a. á rekstri
Orkustofnunar, rekstri Pósts og síma, Jarðvarmaveitna ríkisins, Jarðborana
ríkisins, Ríkisútvarpsins og fleiri stofnana.
10. Athugað verður um sameiningu stofnana, sem hafa með höndum skylda starfsemi, í því skyni að draga úr stjórnunarkostnaði, og á þetta t. d. við um
Landmælingar Islands og Sjómælingar íslands; embætti yifrdýralæknis og
Sauðfj árveikivarnir.
Framlög til framkvæmda nema alls 87,6 milljörðum króna og er það 53%
hækkun frá fyrra ári. Að raungildi er aukning opinberra framkvæmda ekki þetta
mikil þar sem fjárhagslega óarðbærar framkvæmdir, t. d. sveitarafvæðing og styrking
dreifikerfis í sveitum, eru nú í stórauknum mæli fjármagnaðar með beinu framlagi
úr ríkissjóði i stað lántöku.
Umfangsmestar eru opinberar framkvæmdir á sviði orkumála. Veruleguni áfanga
verður náð í byggðalínuframkvæmdum í árslok 1981, en þá er stefnt að tengir.gu
Hafnar í Hornafirði við landskerfið. Ákvörðun um næstu stórvirkjun verður væntanlega tekin á komandi ári.
í frumvarpinu kemur fram að lántökur til A- og B-hluta ríkissjóðs nema alls
58 milljörðum króna. Þar af eru lántökur til orkumála 37,2 milljarðar króna. Auk
þess verður aflað 49,2 milljarða króna lánsfjár til framkvæmda á vegum Landsvirkjunar. Þetta sýnir vægi orkumála i framkvæmdum. Brýnt er að leita skynsamlegra
markmiða í orkubúskap landsmanna og leita hagkvæmustu leiða að þeim markmiðum. Það er verulegt áhyggjuefni hve orkuframkvæmdir eru fjármagnaðar í ríkum mæli með lánsfjármagni en að litlu leyti með eigin fé orkufyrirtækjanna.
Lánsfjáröflun ríkissjóðs á árinu 1981 er nú i athugun i tengslum við heildaráætlun um innlenda og erlenda lánsfjáröflun til opinberra aðila og atvinnufyrirtækja.
Ríkisstjórnin og bankastjórn Seðlabankans hafa ákveðið að opnaðir verði sparireikningar í bönkum og sparisjóðum með fullri verðtryggingu. Ekki er enn fengin
mikil reynsla af þessu nýja innlánsformi en ljóst er að leita verður allra leiða til
að efla innlendan sparnað.
í frumvarpinu er að því stefnt að endurgreiðslur lána í A-hluta ríkissjóðs
nerni 2 milljörðum króna umfram lántökur. Lánsfjármál taka vaxandi rými í
fjárlögum og má í því sambandi nefna að afborganir af lánum eru alls áætlaðar
21,5 milljarður króna og vaxtagreiðslur 19,6 milljarðar króna eða alls 41,1 milljarður
króna, og eru þá ótaldir vextir- og afborganir B-hluta fyrirtækja.
Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 verður lögð fram í nóvemberbyrjun á Alþingi og verður þá hægt að meta framkvæmdir ríkisins með hliðsjón
af heildarmagni framkvæmda í landinu, en miðað er við að fjárfestingar nemi rúmlega fjórðungi þjóðartekna.
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YFIRLIT OG SAMANBURÐUR VIÐ FJÁRLÖG 1980
Meginforsendur frumvarpsins
Fjárlagafrumvarpið er fellt að ákveðnum forsendum um þróun launa, verðlags
og gengis frá 1980 til 1981. Launaáætlun fjárlaga 1980 var miðuð við hækkun launa
á árinu 1980 þannig að vegin hækkun frá upphafi til loka árs næmi um 14%.
Nú er Ijóst að sú launaþróun sem orðið hefui- til septemberloka 1980 auk spár um
10,5% hækkun verðbótavísitölu 1. des. n. k. leiðir til veruiega meiri hækkunar
launa en reiknað var með, eða 21—22% að meðaltali á árinu, og eru þá ákvæði
kjarasamnings fjármálaráðherra og BSRB ótalin. Laun einstakra stofnana eru sett
fram í frumvarpinu á áætluðu áramótaverðlagi n. k. og er hækkun launa 1. des. n. k.
þá áætluð 10,5%. Áætluð vegin launahækkun á árinu 1981 er 15% en þar við bætast
áhrif kjarasamningsins frá ágúst s. 1. Á sérstökum lið fjármálaráðuneytis eru 25,6
milljarðar króna til ráðstöfunar vegna launamála á árinu 1981. Þegar gengið var
frá frumvarpinu höfðu enn ekki tekist samningar milli Alþýðusambands íslands og
Vinnuveitendasambands íslands. Ógerlegt er við gerð frumvarpsins að áætla þann
kostnaðarauka sem væntanlegir samningar munu hafa í för með sér beint og óbeint
fyrir ríkissjóð. Frumvarpið byggir á þvi að innlent verðlag hækki um 42% milli
áranna 1980 og 1981. Fjárveitingar til ahnenns rcksturs stofnana taka þó mið af
46—48% hækkun frá fjárlögum vegna meiri verðbólgu á árinu 1980 en fjárveitingar
á fjárlðgum 1980 miðuðust við.
Tekjuáætlun þessa frumvarps er meðal annars reist á þeim forsendum um
breytingar kauplags og verðlags sem að framan eru raktar, þ. e. að tekjur og verðlag
hækki að meðaltali um 42% milli áranna 1980 og 1981. Áætlanir um helstu stofna
óbeinna skatta eru miðaðar við að velta aukist um 1,3% að raungildi frá fyrra ári.
í áætlun um aðflutningsgjöld er gert ráð fyrir 1,5% aukningu almenns vöruinnflutnings og að innflutningsverð hækki um 8% í erlendri mynt en 42% í krónum.
Ekki er reiknað með meiri háttar tollabreytinguxn á árinu enda kom síðasti tollalækkunaráfangi skv. samningum Islands við EBE og EFTA til framkvæmda 1.
janúar 1980. Því er reiknað með óbreyttri samsetningu innflutnings frá þessu ári að
öðru leyti en þvi að gert er ráð fyrir nokkrum samdrætti i innflutningi bila og
oliu eins og nánar er vikið að í athugasemdum um tekjuáætlun. Áætlanir um tekjuog eignarskatta einstaklinga eru miðaðar við að skattbyrði sem hlutfall af tekjum
greiðsluárs haldist óbreytt milli áranna 1980 og 1981. Aformað er að verulegar
breytingar verði á tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins við meðl'erð þess á Alþingi. Lagt
verður fram frumvarp um ýmsai' breytingar á lögum um tekju- og eignarskatt í ljósi
fenginnar reynslu af fyrstu álagningu samkvæmt þessum nýju lögum. Nokkrir
skattar, sem falla eiga úr gildi um næstu áramót, m. a. skattur á skrifstofu- og
verslunarhúsnæði, jöfnunargjald, aðlögunargjald af innflutningi, sérstakt vörugjald,
álag á ferðagjaldeyri og sjúkratryggingagjald, verða til nánari athugunar á næstu
vikum. Gert er ráð fyrir að skattvísitala verði ákveðin 145 stig, og er það heldur
minni hækkun en nemur hækkun kauptaxta milli áranna 1979 og 1980 (48%) en
heldur meiri hækkun en forsendur frumvarpsins um tekju- og verðlagsbreytingar
milli áranna 1980 og 1981 eru byggðar á (42%). Er þá jafnframt haft í huga að
ýmsar breytingar verði gerðar á lögum um tekju- og eignarskatt, lögum um sjúkratryggingagjald og hugsanlega fleiri skattalögum. Á hinn bóginn er gert ráð fyrir að
nýbyggingagjald verði afnumið. í tekjuáætlun er tekið tillit til áorðinna gjaldskrárbreytinga og jafnframt reiknað með að þeir skattar sem fylgja verðlagi hækki í
samræmi við verðlagsforsendur frumvarps og að gjaldskrám verði breytt samkvæmt
því. Að öðru leyti er miðað við óbreytt lög og reglur um mikilvægustu skatta frá þvi
sem er í september 1980.
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Athygli er vakin á að rekstrarliðir og tekjur B-hluta fyrirtækja, sem ekki fá
rekstrarframlög úr ríkissjóði, eru á því verðlagi sem notað var við tillögugerð. Að
venju verður nánar fjallað um fjármál þessara fyrirtækja af fjárveitinganefnd.
Uppsetning frumvarpsins og greinargerð þess er þvi sem næst óbreytt frá frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1980. Þó hefur í greinargerðinni verið leitast við að
gefa gleggri mynd af fjárveitingum með því að sýna samanburð við fjárlög í töfluyfirlitum.
Gjaldahlið
Heildarútgjöld á rekstrarreikningi eru 526 515 m.kr. og er hækkun um 183 275
m.kr. frá fjárlögum eða 53,4%. Af heildarhækkun útgjalda nemur hækkun markaðra
tekjustofna 13 092 m.kr. eða 35,2%. Hækkun að frátöldum mörkuðum tekjustofnum verður þannig 170 183 m.kr. eða 49,6% eins og sést af eftirfarandi yfirliti.

Útgjöld á rekstrarreikningi ....................
Þar af markaðir tekjustofnar....................

Fjárlög
1980
343 240
37113

Útgjöld án markaðra tekjustofna ........

306 127

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
1981
%
53,4
183 275
526 515
35,2
13 092
50 205
476 310

170 183

55,6

Forsendur frumvarpsins fela m. a. í sér að framlög til helstu fjárfestingarlánasjóða eru skert. Þessi lækkun nær m. a. til sjóða sem hafa markaða tekjustofna og
nemur sú lækkun 335,9 m.kr., sbr. töfluyfirlit 9 og 10. Yfirlit hér á eftir sýnir skiptingu ríkisútgjalda 1981 á helstu gjaldategundir ásamt samanburði við fjárlög 1980.
Á eftir töflunni fylgja skýringar á helstu orsökum útgjaldahækkunarinnar.

25 097

Frumvarp
1981
M.kr.
155 089
33 976
15 202
19 588
129 612
31 000
12 000
5 000
12 000
35 308

Samtals
Frá dregst: sértekjur ......................................

292 100
6117

448 775
9 860

150 675
3 743

53,6
61,2

Mimunur
Framkvæmdaframlög:
Hreinar rikisframkvæmdir ..........................
Framkvæmdir kostaðar af fleiri aðilum ..
Fjárfestingarstyrkir til sveitarfélaga ..........
Fjárfestingarstyrkir til einstaklinga ..........
Framlag til fjárfestingarlánasjóða ..............
Framlög til lánagreiðslna og endurlána ..

285 983

438 915

152 932

53,5

18 971
12 938
1868
256
15 280
7 944

28 878
17 400
2 636
324
23 333
15 029

9 907
4 462
768
68
8 053
7 085

52,2
34,5
41,1
26,6
52,7
89,1

Samtals

57 257

87 600

30 343

53,0

Heildarútgjöld i A-hluta ..................................

343 240

526 515

183 275

53,4

Rekstrarliðir og rekstrartilfærslur:
Laun ......................................................................
Önnur rekstrargjöld ......................................
Viðhald ..............................................................
Vextir ..................................................................
Almannatryggingar ..........................................
Niðurgreiðslur ..................................................
Útflutningsbætur ..............................................
Olíustyrkur ..........................................................
Efnahagsráðstafanir ..........................................
Aðrar rekstrartilfærslur ..................................

Fjárlög
1980
M.kr.
96 237
21 607
9 942
15 882
86 535
24 400
8 400
4 000

Hækkun
M.kr.
%
61,2
58 852
12 369
57,2
5 260
52,9
3 706
23,3
43 077
49,8
6 600
27,0
3 600
42,9
1 000
25,0
12 000
10 211
40,7
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Laun. Launaliður frumvarpsins nemur alls 155 089 m.kr. en nam í fjárlögum
1980 96 237 m.kr. Hækkunin nemur 58 852 m.kr. eða 61,2%. Hækkun launa skýrist
með eftirfarandi yfirliti og greinargerð.

Launaliður alls ................................................
Vegna launahækkana á fjárlagaárinu ...

Fjárlög
1980
M.kr.
96 237
11 900

Frumvarp
1981
M.kr.
155 089
25 570

Laun á áramótaverðlagi hvors árs ............

84 337

129 519

Hækkun
M.kr.
%
61,2
58 852
13 670
114,8
45 182

53,6

Launaáætlun fjárlaga 1980 var miðuð við að laun hækkuðu á árinu 1980 í
samræmi við niðurtalningarstefnu ríkisstjórnarinnar. Hækkun þessi jafngilti um
14% á árinu og voru 11 900 m.kr. áætlaðar á sérstökum lið til að mæta henni.
Nú er ljóst að hækkun launa verður nokkru meiri á árinu 1980, eða um 21—22%
að meðaltali, en sú hækkun skýrist af 6,67% hækkun verðbótavísitölu launa 1. mars
1980, 11,7% 1. júni, 8,57% 1. septemher og spá um 10,5% hækkun 1. des. n. k. Hækkun
launataxta opinberra starfsmanna frá áramótum 1979/1980 til áramóta 1980/1981
nemur því 42,9%. Það er sú hækkun sein notuð er til viðmiðunar við hækkun launa
einstakra stofnana, þar sem laun á einstökum stofnunum eru tilgreind í fjárlagafrumvarpinu á verðlagi í lok árs 1980. Á hliðstæðan hátt voru laun tilgreind í fjárlögum 1980. Á liðnum 09-989 undir fjármálaráðuneytinu er áætlað í'yrir 25 570 m.kr.
Fjárhæðinni er ætlað að mæta þrem útgjaldaþáttum á árinu 1981. Þyngst vegur
almenn launahækkun opinberra starfsmanna vegna verðbótaþáttar launa á árinu
1981 að upphæð 20 490 m.kr. Áætlað er að vegin launahækkun verði um 15%. Þá
hafa áhrif kjarasamnings opinberra starfsmanna og fjármálaráðherra frá ágúst 1980
ekki verið metin til útgjalda einstakra stofnana en samningarnir í heíld eru taldir
valda ríkissjóði 4 500 m.kr. viðbótarkostnaði á f járlagaárinu. Að lokum er áætlað
fyrir 580 m.kr. til að mæta launaútgjöldum bæjaríógeta- og sýslumannsembætta. Ráðstöfun þessa fjár á sér stað í tengslum við endurskoðun á fjármeðferð embættanna.
Hækkun launaliðar frumvarpsins, að frádreginni þeirri fjárhæð sem ætluð er
til að mæta launahækkun á fjárlagaárinu 1981, nemur 53,6%. Þetta er meiri hækkun
en hækkun almennra launataxta gefur tilefni til, en það er 42,9% eins og áður
sagði. Hækkun umfrarn launataxta skýrist í megindráttum af eftirfarandi fjórum
þáttum.
í. Ný starfsemi, framkvæmd gildandi laga og nýjar stöður. Alls nemur hækkun
launaliðarins vegna nýrra staða um 1 500 m.kr. Þar af eru 805 m.kr. vegna
stöðufjölgunar á ríkisspítölum og heilsugæsiuslöðvum, 44 m.kr. vegna aðstoðar
við þroskahefta, 172 m.kr. vegna forfalla- og afleysingaþjónustu í sveitum,
25 m.kr. vegna Vinnueftirlits rikisins, 149 m.kr. vegna stofnana afbrigðilegra
barna, 22 m.kr. vegna stöðufjölgunar í Hevrnleysingjaskólanum og 283 m.kr.
vegna ýmissar annarrar starfsemi.
2. Tilfærsla verkefna á launalið. Nokkrir veigamiklir útgjaldaþættir eru færðir til
í frumvarpinu og hækka þar af leiðandi launalið frumvarpsins. Flugmálastjórn
er nú gerð að A-hluta stofnun en launaliður þeirrar stofnunar er alls 1 777 m.kr.
Starfslaun presta og prófasta teljast til launa í stað rekstrargjalda og nema
78 m.kr. og laun hjúkrunarnema, meðan á bóklegu námi stendur, féllu niður i
fjárlögum 1980 en nú er áætlað fyrir þeim samtals 265 m.kr. Þá má geta þess
að útgjöld vegna réttindanáms kennara teljast til rekstrargjalda á yfirstandandi
ári en kostnaður samfara þessari starfsemi er að langmestu leyti vegna kennslukostnaðar og nemur um 61 m.kr. Hluti framlags til eftirlaunasjóðs aldraðra er
talinn til yfirfærslu 1980 en flokkast nú með launum og nemur hækkun af
þessum sökum 397 m.kr. Alls má því rekja 2 578 m.kr. til þessa þáttar.
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3. Endurmat og leiðrétting launaliða. Með hliðsjón af þróun launaliðar fjárlaga
1979 og 1980 hefur þótt nauðsynlegt að leiðrétta launagrunn nokkurra stofnana.
í þessu tilliti vega langþyngst yfirvinna og álagsgreiðslur á ríkisspítölum en
alls nema útgjöld umfram taxtabreytingar vegna þessa um 900 m.kr., sbr. greinargerð um ríkisspítala. Launaliður grunnskóla fór allverulega fram úr fjárlögum
1979 og horfur eru á að svo verði einnig 1980. Leiðrétting á grunni skólanna
auk nokkurrar magnbreytingar hefur i för með sér um 800 m.kr. viðbótarútgjöld. Launaútgjöld vegna framhaldsskólastigsins aukast um 1240 m.kr.,
þar af um 470 m.kr. vegna Ármúlaskóla sem á komandi skólaári verður rekinn
sem framhaldsskóli. Þá bendir innritun nema í framhaldsskóla fyrir skólaárið
1980—1981 til verulegrar fjölgunar nema frá yfirstandandi ári. Auk þessa hefur
komið fram vanáætlun á launum nokkurra skóla sem nú er leiðrétt. Flokkatilfærslur vegna áunninna réttinda kennara leiða einnig til hækkunar launa.
Til þessara atriða má rekja um 770 m.kr. Gengisuppfærsla á laun sendiráða
eykur launaútgjöld um 207 m.kr. Samtals nema þessir liðir því 3 147 m.kr.
4. Hlutastörf, flokkaskrið o.fl. í fjárlögum 1980 var nokkur stöðufjölgun heimiluð á rikisspítölum, heilsugæslustöðvum, vegna forfalla- og afleysingaþjónustu í sveitum o.fl. Fjárveitingar til þessara staða eru þó takmarkaðar við
ráðningu hluta úr ári. Á árinu 1981 er áætlað fyrir stöðunum allt árið. Ávallt
er um flokkaskrið og aðrar tilfærslur að ræða sem skýra nokkra hækkun launa
umfram beinar taxtahækkanir. Hér má nefna áhrif kjarasamninga og verðbótavisitölu á laun Sóknarfólks frá fyrri hluta árs 1979, kjarasamninga lækna
frá 1979 sem einnig voru vanmetnir í fjárlögum 1980 o. fl. Til þessa þáttar má
telja um 1 500 m.kr. af Iaunahækkuninni. Fjárveiting vegna launa til nokkurra
stofnana felur í sér samdrátt á starfsemi og tiltekna hagræðingu. í þessu sambandi má nefna framlög tíl landhelgisgæslu, skipaútgerðar hafrannsókna,stofnunar og til hússtjórnarskóla, en gert er ráð fyrir að starfræksla þeirra skóla
breytist frá því sem nú er. Um einstakar aðgerðir á þessu sviði er fjallað í
greinargerðinni undir einstökum ráðunevtum.
önnur rekstrargjöld. Þessi liður hækkar um 12 369 m.kr. eða 57,2%. Almenn
verðlagsbreyting þessa liðar frá 1980 til 1981 er talin um 42%. Við gerð frumvarpsins
hefur verið gengið út frá nokkru hærri verðbreytingu, eða 46—48%, og er það gert
vegna þess að verðbreyting á árinu 1980 fór verulega fram úr því sem miðað var við
í fjárlögum 1980. Nokkrar tilfærslur eiga sér stað milli rekstrargjalda og annarra
rekstrarliða. Þyngst vega rekstrargjöld flugmálastjórnar en rekstrargjöld þeirrar
stofnunar nema 753 m.kr. Þá hækka rekstrargjöld héraðsskóla og nokkurra annarra
stofnana umfram viðmiðunarhlutfall en i Ijósi reynslu ársins 1980 voru rekstrargjöld vanáætluð. Rekstrargjöld nokkurra fjárfrekra stofnana lækka að tiltölu. Ber
þar að nefna Hafrannsóknastofnun, Landhelgisgæslu og Vegagerð ríkisins.
Viðhald. Hækkun viðhaldsliðar er 5 260 m.kr. eða 52,9%. Almenn forsenda um
hækkun vísitölu byggingarkostnaðar frá meðaltali 1980 til 1981 er um 42%. Viðhaldsliður Vegagerðar ríkisins nemur 10 800 m.kr. eða 71% alls viðhalds A-hluta fjárlaga
og hækkar það um 41,1% milli ára. Viðhald til annarra verkefna nemur því 4 402
m.kr. og hækkar frá fjárlögum um 2 110 m.kr. eða 92,1%. Fjárveiting til viðhalds
á ríkisspítölum, sjúkrahúsum, sem njóta daggjalda og á heilsugæslustöðvum nemur
alls 1 966 m.kr. en það er 45,7% hækkun frá fyrra ári. Framlag til annarra verkefna
nemur þar af leiðandi 2 298 m.kr. og hækkar um 143%. Víða hefur skort a viðhald
opinberra bygginga. Á hliðstæðan hátt og 1980 er leitast við að bæta úr brýnni
viðhaldsþörf og er megináhersla lögð á að eignum hraki ekki.
Vextir. Alls eru vaxtagreiðslur áætlaðar 19 588 m.kr. og er það 3 706 m.kr.
hærri fjárhæð en í fjárlögum 1980. Vextir af lánum í Seðlabanka hækka um 1 763
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m.kr. en áætlað er að vextir af öðrum lánum hækki um 1 943 m. kr. Alls eru vaxtagreiðslur til Seðlabankans á árinu 1981 áætlaðar 9 763 m.kr. Að lántöku- og vaxtamálum ríkissjóðs er vikið nánar síðar í greinargerðinni.
Almannatryggingar. Framlög til almannatrygginga hækka um 43 077 m.kr. eða
49,8%. Hér er reiknað með verðlagsbreytingu frá meðalverðlagi 1980 til meðalverðlags 1981. Framlög taka því ekki breytingum, að óbreyttum reglum um tryggingabætur, nema verðlagsforsendur ársins 1981 reynist aðrar en gert er ráð fyrir í
frumvarpinu. Útgjöld vegna lífeyristrygginga hækka samtals um 21 898 m.kr. eða
51,2%. Um 600 m.kr. hækkunarinnar eru vegna sérstakrar 5% hækkunar tekjutryggingar frá miðju ári 1981. Útgjöld sjúkratrygginga hækka um 21 250 m.kr. eða 49,6%
og er umfram verðlagsbreytingu. Ýmsir þættir skýra þessa umframhækkun, s. s.
hækkun vistgjalda, áætluð halladaggjöld, hækkun lyfjakostnaðar o. fl. Að lokum má
geta þess að iðgjöld atvinnurekenda til slysatrygginga lækka um 72 m. kr. Að öðru
leyti vísast til athugasemda um einstaka liði almannatrygginga síðar í greinargerðinni.
Niðurgreiðslur. Á þessum útgjaldalið verður 6 600 m.kr. hækkun og nemur liðurinn alls 31 000 m.kr. Áætluð útgjöld 1981 miðað við niðurgreiðslustig í september
1980 er 29 600 m.kr. Þess ber að geta að framlag til lífeyrissjóðs bænda nemur 1 800
m.kr. Óráðið er hvaða ákvarðanir verða teknar í niðurgreiðslumálum, en til sérstakra efnahagsráðstafana er áætlað fyrir 12 000 m.kr. undir fjármálaráðuneyti. Til
frekari skýringar um þennan lið vísast til almennra athugasemda með frumvarpinu.
Útflutningsuppbætur. Áætlaðar uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir nema
alls 12 000 m.kr. en það er 3 600 m.kr. hærri fjárhæð en í fjárlögum 1980 eða 42,9%.
Er þá miðað við fullnýtingu verðábyrgðar ríkissjóðs á árinu sem er 10% af framleiðsluverðmæti landbúnaðarvara samkvæmt mati Hagstofu Islands.
Olíustyrkur. Með lögum nr. 53/1980 eru settar breyttar reglur frá fyrri lögum
um útreikning olíustyrks. Lög þessi komu til framkvæmda á 2. ársfjórðungi 1980.
Samkvæmt lögunum er heimilt að veita styrki til heimila, til skóla og til stillingar
kynditækja. Óljóst er hver útkoman verður miðað við fyrra fyrirkomulag en almennt
má gera ráð fyrir að styrkþegum fækki nokkuð vegna tengingar hitaveitna, en á
móti koma víðtækari styrkveitingar en áður. Alls eru áætluð útgjöld 5 000 m.kr. en
það er 1 000 m.kr. hærri fjárhæð en í fjárlögum 1980.
Efnahagsráðstafanir. Á sérlið undir fjármálaráðuneyti er áætlað fyrir 12 000

m.kr. til þess að mæta aðgerðum í efnahagsmálum á árinu 1981. Ákvarðanir um ráðstöfun fjárins liggja ekki fyrir að svo stöddu.
Aðrar neyslu- og rekstrartilfærslur. Þessi liður útgjalda hækkar um 10 211 m.kr.
eða 40,7%. Til glöggvunar eru í eftirfarandi yfirliti sýndir stærstu liðir og samanburður gerður við fjárlög 1980.
Lánasjóður ísl. námsmanna ... ....................
Þjóðleikhúsið ......................................................
Sinfóninhljómsveit .................... ....................
Jöfnun námskostnaðar.................. ..................
Aflatryggingarsjóður .....................................
Fiskleit, vinnslutilraunir o. fl. .. ..................
Strandferfiir .................................... ..................
Flugmálastjórn ..................................................
Aðrir liðir ...................................... ..................
Samtals
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Fjárlög
1980
5 395
856
231
420
501
210
1703
1294
14 487

Frumvarp
1981
8 092
1283
365
630
869
308
2 025

25 097

35 308

21 736

Hækkun
M.kr.
%
50,0
2 697
427
49,9
134
58,0
210
50,0
368
73,5
46,6
98
322
18,9
-4-1 294
50,0
7 249
10 211

40,7
21
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Veigamesta skýring þess að rekstrartilfærslur hækka ekki meira en raun ber
vitni er að framlög til flugmálastjórnar teljast ekki til tilfærslna, þar sem flugmálastjórn færist nú undir A-hluta fjárlaga eins og vikið hefur verið að áður.
Framkvæmdaframlög. Framlög í A-hluta hækka í heild um 30 343 m.kr. sem er
53,0% hækkun frá fjárlögum 1980. Hækkun framlaga til hreinna ríkisframkvæmda
er 9 907 m.kr. eða 52,2 %, þar af 6 783,5 m.kr. vegna vegagerðar. Þess ber þó að geta
að í lánsfjáráætlun fyrir árið 1980 var veitt auknu fé, 766 m.kr., til vegagerðar eftir að
fjárlög voru samþykkt. Sé tekið tillit til þess verða hreinar ríkisframkvæmdir í vegamálum 6 017,5 m.kr. hærri 1981 en næsta ár á undan eða sem nemur 48,8%. Hækkun
annarra ríkisframkvæmda er því 3 123,5 m.kr. Framkvæmdir kostaðar af ríki og
fleiri aðilum aukast um 4 462 m.kr. eða 34,5%. 1 þeirri hækkun vega þyngst framlög
til grunnskóia og sjúkrahúsa og nemur hækkun þeirra liða 2 301 m.kr. en annarra
liða 2 16í m.kr. Samtals hækka því framlög til verklegra framkvæmda um 14 369
m.kr. eða 45,0%. Miðað við verðlagsforsendu frumvarpsins, þ. e. 42,0% hækkun verðlags milli ára 1980 og 1981, er því heldur um aukningu að ræða. Fjárfestingarstyrkir
til sveitarfélaga hækka um 768 m.kr. eða 41,1%, að lang mestu leyti vegna framlaga
til gatnagerðar í kauptúnum og kaupstöðum. Fjárfestingarstyrkir til einstaklinga
hækka um 68 m.kr. sem er 26,6% hækkun frá fyrra ári.
Framlög til fjárfestingarlánasjóða hækka um 8 053 m.kr. eða 52,7%. Eftirfarandi yfirlit sýnir breytingu á framlögum til fjárfestingarlánasjóða frá fjárlögum 1980.

Byggingarsjóður verkamanna ......................................
Byggðasjóður .....................................................................
Fiskveiðasjóður .................................................................
Stofnlánadeild ..................................................................
Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra ..........
Lánasjóður sveitarfélaga..................................................
Erfðafjársjóður .................................................................
Iðnlánasjóður .....................................................................
Iðnrekstrarsjóður .............................................................
Aðlögunargjald .................................................................
Bjargráðasjóður.................................................................
Aðrir sjóðir.........................................................................

Fjárlög
1980
m.kr.
7100,5
432,5
2 635,0
1 236,0
721,7
1 060,0
201,8
327,3
300,0
100,0
850,0
125,1
190,4

Frumvarp
1981
m.kr.
4 300,0
7 500,0
3 750,0
1 854,0
1 083,0
2 010,0
315,0
491,0
425,0
150,0
1 050,0
243,0
162,2

Alls

15 280,3

23 333,2

Byggingarsjóöur rikisins................................................

Um einstaka sjóði vísast til almennra athugasemda frumvarpsins hér á eftir.
Framlög til lánagreiðslna og endurlána hækka um 7 085 m.kr. eða 89,1%. Af
þessari hækkun eru 2 375 m.kr. vegna afborgana af lánum Kröfluvirkjunar og 2 260
m.kr. eru framlög til Orkusjóðs vegna tveggja verkefna sem fjármögnuð voru 1980
með lántökum en eru nú fjármögnuð með fjárveitingu. Þessi verkefni eru styrking
dreifikerfis i sveitum og sveitarafvæðing.
í yfirliti 7 er nánari sundurliðun á framkvæmdaframlögum.
Tekjuhlið

Tekjuáætlun ríkissjóðs fyrir árið 1981 er að venju gerð i Þjóðhagsstofnun.
Áætlunin sýnir innheimtar tekjur og er annars vegar reist á þeim þjóðhagsforsendum, sem getið er hér að framan, en hins vegar á áætlunum um tekjuinnheimtu
ríkissjóðs á árinu 1980.
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Innheimtar tekjur ríkissjóðs á árinu 1981 eru áætlaðar samtals 533,6 milljarðar
króna samanborið við 371,9 milljarða í áætlun fyrir árið 1980 og 347,3 milljarða
í fjárlögum ársins 1980 (endurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts 1980 er þá frátalin
til samræmis við innheimtutölur rikisbókhalds og rikisreikning). Samkvæmt tekjuáætluninni aukast heildartekjur ríkissjóðs um tæpa 162 milljarða króna eða 43,5%
frá áætlaðri innheimtu 1980. Heildartekjur þessa árs eru á hinn bóginn áætlaðar 56%
meiri en á árinu 1979.
Innheimtar tekjur ríkissjóðs, m.kr. ..
Aukning frá fyrra ári, % ......................

1979
237 771
53,9

Fjárlög
1980
347 311
46,1

Áætlun
1980
371 887
56,4

Frumvarp
1981
533 618
43,5

Eignarskattar. Samkvæmt upplýsingum ríkisskattstjóra nam álagður eignarskattur einstaklinga 3 883 m.kr. á árinu 1980 og álagður eignarskattur félaga 4 440
m.kr. Álagningin hefur því alls numið 8 323 m.kr. Samkvæmt þessum tölum hefur
álagður eignarskattur einstaklinga hækkað um 85% frá árinu 1979, álagður eignarskattur félaga hefur hækkað um 70% og heildarálagningin um 76%. Áætlun fjárlaga
ársins 1980 var miðuð við eldri skattalög og fremur litla hækkun eignastofns. Þannig
var gert ráð fyrir 2 700 m.kr. álagningu eignarskatts á einstaklinga og 3 640 m.kr.
álagningu á félög.
Áætlanir um álagningu eignarskatta á árinu 1981 eru miðaðar við meginforsendur frumvarpsins um breytingar verðlags og launa milli áranna 1980 og
1981 og gert ráð fyrir að skattbyrði eignarskatta sem hlutfall af tekjum greiðsluárs haldist óbreytt frá 1980 til 1981. Samkvæmt þessu er reiknað með að álagning
hækki um 42% auk þess sem gert er ráð fyrir 1% aukningu eignastofns. Samkvæmt
gildandi lögum um tekju- og eignarskatt breytist fjárhæð skattfrjálsrar eignar með
skattvísitölu. T5ins og áður kom fram er í frumvarpinu gert ráð fyrir að skattvísitala
verði ákveðin 145 stig. Hvað eignarskatt varðar má reikna með að hækkun fasteignamats um áramót verði nokkru meiri en hækkun skattvísitölu en jafnframt er
gert ráð fyrir endurskoðun skattstiga eignarskatts.
Á ofangreindum forsendum um álagningu, og miðað við að innheimta af
álagningu og eftirstöðvum haldist óbreytt frá árinu 1979, er áætlað að innheimta
eignarskatts einstaklinga nemi 5 020 m.kr. en innheimta eignarskatts félaga 5 600
m.kr. á árinu 1981. Þá er gert ráð fyrir að álagning byggingarsjóðsgjalds verði eins
og verið hefur og nemi alls 106 m.kr.
Með lögum nr. 29/1980 var ákveðið að á sama hátt og á árinu 1979 skyldi lagður
sérstakur skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði á árinu 1980. Innheimta þessa
skatts er nú áætluð 1 440 m.kr. samanborið við 1 300 m.kr. í fjárlögum. 1 tekjuáætlun þessa frumvarps er gert ráð fyrir að þessi skattur verði lagður á og innheimtur á árinu 1981 með svipuðum hætti og verið hefur. Sömu forsendur gilda um
skattbyrði af þessum skatti og af tekju- og eignarskatti og er þvi gert ráð fyrir
að álagning aukist um 42% að viðbættri 1% aukningu eignastofns. Á þessum forsendum er álagning skattsins áætluð 2 425 m.kr. en innheimta 2 200 m.kr. að meðtalinni
innheimtu af eftirstöðvum áranna 1979 og 1980.
Tekjuskattar. Samkvæmt fyrirliggjandi álagningartölum fyrir árið 1980 hefur
álagður tekjuskattur einstaklinga, brúttó, þ. e. áður en barnabætur og afsláttur til
greiðslu útsvars og sjúkratryggingagjalds hefur verið dreginn frá, numið 64,3 milljörðum króna og hækkað um 64% frá fyrra ári. Barnabætur nema 14,6 milljörðum og
hækka um 75% og afsláttur til greiðslu útsvars og sjúkratryggingagjalds nemur
4,7 milljörðum króna og er nær þrefalt hærri en á árinu 1979. Nettó-álagning tekjuskatts e'nstaklinga hefur því samkvæmt þessum tölum numið tæpum 45 milljörðum
króna og er það 1,5 milljörðum umfram fjárlagaáætlun. Á hinn bóginn verður
að gera ráð fyrir að þessar fyrstu álagningartölur séu ofmetnar. Hér má nefna meðal
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annars, að vegna hinna nýju ákvæða skattalaga um heimild til ákvörðunar launa
sjálfstæðra atvinnurekenda af eigin rekstri eru fyrstu álagningartölur ótryggari en
ella. Meira máli skiptir þó, að reynsla undangenginna ára, ekki síst ársins 1979,
bendir til að endanlegar álagningartölur muni reynast nokkru lægri en fyrstu tölur.
Með hliðsjón af þessu er nettó-álagning 1980 nú áætluð 43,7 milljarðar króna og er
það svipað og í fjárlögum.
Tölur ríkisreiknings fyrir árið 1979 sýna annars vegar töluverða lækkun álagningartalna frá skattskrá 1979 en hins vegar virðist innheimta hafa orðið meiri í
hlutfalli við gjaldfallnar tekjur, þ. e. álagðan skatt á árinu og eftirstöðvar frá fyrri
árum, en bráðabirgðatölur gáfu til kynna. Samkvæmt þessu hafa fyrri áætlanir um
gjaldfallnar eftirstöðvar í ársbyrjun verið of háar. Þessi atriði benda þvi til þess, að
innheimtustofn tekjuskatts einstaklinga á þessu ári verði nokkru lægri en áður
var talið, en á móti kemur heldur hærra innheimtuhlutfall, ef marka má reynslu
síðastliðins árs. Að teknu tilliti til alls þessa má ætla miðað við sömu forsendur um
innheimtu og á árinu 1979 að um 39 milljarðar verði innheimtir af tekjuskatti
einstaklinga á árinu 1980, að meðtalinni innheimtu byggingarsjóðsgjalds og innheimtu af eftirstöðvum hinnar sérstöku álagningar í árslok 1978.
Áætlun um tekjuskatt einstaklinga á árinu 1981 er reist á fyrrnefndum forsendum
um álagningu og innheimtu 1980. Sem fyrr segir er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir að
skattbyrði sem hlutfall af tekjum greiðsluárs haldist óbreytt milli áranna 1980 og 1981.
Hvað varðar skattvísitölu, sem ákvarðar breytingar frádráttarliða, skattstiga,
persónuafsláttar og barnabóta, þá er gert ráð fyrir að hún verði ákveðin 145 stig,
en jafnframt að gerðar verði breytingar á tekjuskattslögum, eins og áður kom fram.
Samkvæmt þessu og í samræmi við meginforsendur frumvarpsins um launabreytingar 1980—1981 er gert ráð fyrir að álagning tekjuskatts einstaklinga hækki um
42% frá árinu 1980 til ársins 1981 en að auki er reiknað með að framteljendum fjölgi
um 1%. Forsendur um innheimtuhlutfall eru hinar sömu og i áætlun fyrir árið 1980.
Þá er gert ráð fyrir að byggingarsjóðsgjald verði lagt á og innheimt með sama hætti
og verið hefur. Samkvæmt þessu er reiknað með að álagning og innheimta tekjuskatts einstaklinga (byggingarsjóðsgjald meðtalið) verði sem hér segir í milljónum
króna:
Uppgjör
1979
5 033
37 729

Áætlun
1980
7 411
62 980

Frumvarp
1981
12178
90 313

Til innheimtu ...................................................... ....
Innheimt, brúttó, 82,7% ...................................... ....
Frádr. barnabætur og persónuafsláttur .... ....

42 762
35 351
10 002

70 391
58 213
19 283

102 491
84 700
27 660

Innheimt, nettó...................................................... ....

25 5201)

39 0001)

Eftirstöðvar 1. jan...............................................
Brúttó-álagning ......................................................

!)

57 040

Að meStalinni innheimtu af eftirstöðvum hins sérstaka tekjuskatts sem lagður var á
haustið 1978 en hann verður að heita má úr sögunni á árinu 1981. Þar er um að ræða
171 m.kr. 1979 og 70 m.kr. 1980.

Álagt sjúkratryggingagjald á árinu 1980 nam 8050 m.kr. og er það nokkru hærri
fjárhæð en reiknað var með í áætlun fjárlaga. Jafnframt hefur innheimta gjaldsins
á síðastliðnu ári reynst hærra hlutfall af innheimtustofni en gert var ráð fyrir í fjárlagaáætlun. Af þessum sökum er nú áætlað, miðað við innheimtureynslu liðins árs,
að innheimta gjaldsins nemi 7 500 m.ltr. á árinu 1980 samanborið við 7 200 m.kr.
á fjárlögum. Við áætlun fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir að gjaldið verði framlengt
óbreytt og gengið út frá sömu forsendum um tekjubreytingar og skattbyrði og í
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tekjuskattsáætlun. Samkvæmt því er talið að álagning sjúkratryggingagjalds nemi
um 11500 m.kr. á árinu 1981. Miðað við sömu innheimtuforsendur og í áætlun fyrir
1980 og að teknu tilliti til innheimtu áætlaðra eftirstöðva frá fyrri árum er innheimt
sjúkraíryggingagjald talið verða 10 550 m.kr. á árinu 1981.
Samkvæmt fyrirliggjandi álagningartölum hefur álagður tekjuskattur félaga
numið röskum 10,6 milljörðum króna á þessu ári en það er svipað og reiknað var
með í fjárlögum. Á hinn bóginn er ljóst að mikla fyrirvara verður að hafa á fyrirliggjandi álagningartölum. Hér má einkum nefna, að reynsla undangenginna ára og
ekki síst síðastliðins árs bendir til að álagningartölur eigi eftir að lækka.
Jafnframt er vitað að álagningartölur þessa árs eru að nokkru reistar á áætlunum
og liklega í rikari mæli en áður vegna erfiðleika við framkvæmd hinna nýju skattalaga. Vegna óvissunnar í þessum efnum þykir að sinni ekki annað fært en að reikna
með að endanlegar álagningartölur eigi eftir að reynast mun lægri en þær sem nú eru
þekktar. Jafnframt má á það benda, að auk þess sem tekjuskattsáætlanir þykja nú
óvenju ótryggar er allt mat á álagningu, innheimtu og eftirstöðvum jafnan miklum
vandkvæðum háð, þar sem i ríkisreiknmgi er ekki greint á milli innheimtutalna
fyrir einstaklinga og félög og á þetta bæði við um eignarskatt og tekjuskatt.
Með hliðsjón af þeim atriðum, sem hér hafa verið rakin, er í tekjuáætlun fyrir
árið 1980 gert ráð fyrir að endanleg álagning tekjuskatts félaga verði tæpir 9,6
milljarðar króna á þessu ári en það er um 1 060 m.kr. eða 10% lægra en fyrirliggjandi
álagningartölur skattstofanna. Áð teknu tilliti til áætlaðra eftirstöðva í ársbyrjun og
miðað við að áætlað innhe’mtuhlutfall 1979 haldist óbrevtt er gert ráð fyrir að heildarinnheimta tekjuskatts félaga nemi 8 785 m.kr. á árinu 1980 i stað 10 098 m.kr. í fjárlögum.
*
í áætlun fyrir árið 1981 hefur verið litið til þess, að afkoma margra fyrirtækja,
ekki síst í sjávarútvegi og útflutningsiðnaði, hefur verið afar slök á þessu ári. Af
þessum sökum þykir óvarkárt að gera ráð fyrir að álagning tekjuskatts félaga
hækki til jafns við þær forsendur fjárlagafrumvarps um launa- og verðlagsbreytingar
milli áranna 1980 og 1981 sem beitt er um aðra skatta. Að svo stöddu er þvi gert ráð
fyrir að álagning hækki um 15% milli áranna 1980 og 1981 en að innheimtuhlutfall
haldist óbreytt. Niðurstaðan verður þvi sú, að álagning tekjuskatts félaga verði um
11 milljarðar á árinu 1981 og innheimta í heild tæpir 10,4 milljarðar króna.
Gjöld af innflutnmgi. Almennar tolltekjur ríkissjóðs eru áætlaðar 46 milljarðar
króna á árinu 1980 og er það tæpum 6,7 milljörðum meira en i fjárlagaáætlun. Innflutningur hefur reynst meiri en reiknað var með í fjárlagaforsendum. einkum
fyrstu mánuði ársins, og tollhlutfall einnig verið hærra en búist var við. 1 fjárlögum 1980 var reiknað með að tollhlutfall almenns vöruinnflutnings lækkaði töluvert á árinu, bæði vegna tollalækkunar í ársbyrjun og þar sem búist var við að
rýrnandi kaupmáttur vlli samdrætti í kaupum hátollavöru. Gert var ráð fyrir að
tollhlutfall almenns vöruinnflutnings annars en olíu og bila lækkaði um 2%
frá árinu 1979 eða í 7,5%. Þá var og reiknað með að bílainnflutningur
dræg’st saman úr 7 955 bilum 1979 í 7 000 bila 1980. Á grundvelli framvindu innflutnings og tollheimtu það sem af er árinu og innflutningsspár fyrir árið allt, er nú
gert ráð fyrir að tollhlutfall lækki minna en áður var talið og verði 8,2% fyrir
almennan innflutning annan en bila og oliu. Ljóst virðist að bilamnflutningur verði
meiri en áður var talið og er nú áætlað að 8 100 bilar verði fluttir inn á árinu 1980.
Verðmæti bilainnflutningsins eykst þó ekki að sama skapi að þvi talið er, vegna
mikils innflutnings smábíla. Þetta rýrir tolltekjurnar og hið sama á við um innflutning ntvinnubíla, sem hefur verið óvénjumikill, en tollar eru lægri af þeim en einkabilum. Tollhlutfall bila er því talið lækka úr 74,1% 1979 i 72% 1980.
í þjóðhagsforsendum þessa frumvarps er gert ráð fyrir að almennur vöruinnflutningur aukist um 1%% að raungildi frá líðandi ári. Reiknað er með að erlent
verð innflutnings hækki um 8% í erlendri mynt, en í krónum hækki innflutningsverð líkt og verðlag innanlands eða 42% að meðaltali frá fyrra ári. Síðasti tolla-
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lækkunaráfangi samkvæmt samningum íslands við Fríverslunarsamtök Evrópu
og Efnahagsbandalag Evrópu kom til framkvæmda 1. janúar 1986 og er þar með
lokið þeim veigamikíu tollalækkunum sem þessir samningar höfðu í för með sér.
Aðrar meiri háttar tollabreytingar eru ekki á döfinni og því er reiknað með óbreyttum tollum. Jafnframt er fyrir árið 1981 reiknað með svipuðum samsetningi innflutnings annars en bíla og olíu og á líðandi ári og þar með óbreyttu tollhlutfalli
þess innflutnings. Á hinn bóginn er gert ráð fyrir að bílainnflutningur dragist
saman um 10% frá þessu ári og að framhald verði á þeirri þróun, sem orðið hefur
undanfarin misseri, að innflutningur smábíla aukist á kostnað annarra fólksbíla.
Þessar forsendur um breytingar á bílainnflutningi rýra áætlaðar tolltekjur ríkissjóðs
um meira en 2 milljarða króna og áætlun um innflutningsgjald af bílum um 1 milljarð
króna. Tollur af bílum er í áætluninni talinn nema 16,6 milljörðum króna á árinu
1981. Tollur af bensíni jókst mjög á árinu 1979 vegna hækkunar innflutningsverðs
og er talinn hafa orðið um 5,8 milljarðar króna. I áætlun fyrir árið 1980 er reiknað
með heldur minni bensininnflutningi en 1979 og á forsendum þjóðhagsspár um
innflutningsverð er gert ráð fyrir að bensíntollur geti numið um 8,6 milljörðum
króna. Ógerlegt er að ætlast á um verðbreytingar oliuverðs um þessar mundir og
er því i innflutningsspá gert ráð fyrir að olíuverð hækki líkt og annað verðlag í
milliríkjaviðskiptum. Á þeim forsendum og miðað við svipaðan innflutning og
áætlaður er á líðandi ári er gert ráð fyrir að bensíntollur verði um 12,5 milljarðar
króna 1981.
Eftir þessum forsendum eru almenn aðflutningsgjöld (byggingarsjóðsgjald meðtalið) talin verða 64,6 milljarðar króna á árinu 1981 samanborið við 46 milljarða
króna í áætlun fyrir árið 1980 og er það 40% aukning milli ára. Samkvæmt þvi
yrðu tolltekjurnar 12,1% af heildartekjum rikissjóðs 1981 samanborið við 12,4% í
áætlun þessa árs og 14,0% á árinu 1979.
Innflutningsgjald af bensini er nú áætlað 10 350 m.kr. á árinu 1980 og er það
42% aukning frá fyrra ári. 1 fjárlagaáætlun 1980 var gert ráð fyrir 11 000 m.kr. innhe’mtu á árinu en bensíngjald hefur verið hækkað minna en reiknað var með við
afgreiðslu fjárlaga. Hins vegar eru áætlanir um gjaldskylda bensínsölu óbreyttar,
röskar 120 milljónir litra, en sú áætlun felur í sér tæplega 1% aukningu milli
áranna 1979 og 1980 en um 1% samdrátt í sölu milli áranna 1978 og 1980. í áætlun
fyrir árið 1981 er reiknað með að bensínsalan verði um 122,5 milljónir litra eða um
114% meiri en á árinu 1980. Miðað við áætlanir um fjölgun bila felur þessi áætlun
í sér að bensínneysla dragist enn saman á næsta ári. Þá er áætlað að bensingjald
hækki í samræmi við verðlagsforsendur frumvarpsins en það er töluvert minni
hækkun en ætla má að gildandi heimildir í lögum leyfi.
Innflutningsgjald af bilum er áætlað 7 000 m.kr. á árinu 1980 en 8 750 á árinu
1981 á grundvelli þeirra forsendna sem áður voru raktar. Af öðrum innflutningsgjöldum má nefna að giald af gas- og brennsluoliu er áætlað 575 m.kr. á þessu ári
og 530 m.kr. á árinu 1981 og er því reiknað með að enn dragi úr þessum oliuinnflutningi en gialdið er fast í krónutölu pr. kg. Jöfnunargjald og aðlögunargjald á innfluttar iðnaðarvörur eru talin sk’la 3 800 m.kr. tekjum á þessu ári. Bæði þessi gjöld
falla úr gildi um n. k. áramót. Jöfnunargjald verður væntanlega framlengt óbreytt
en óvist er um framtið aðlögunargjalds þar sem álagningu þess er andmælt af EFTA.
Hér er reiknað með samtals 5 400 m.kr. tekjum af þessum gjöldum, þar sem ljóst
er að önnur tekjuöflun kemur i stað aðlögunargjalds, ef það fellur niður. 1 tekjuáætlun 1981 er miðað við að þau verði framlengd óbreytt og tekjur af þeim nemi
5 400 m.kr. Með bráðabirgðalögum nr. 66/1980 var kveðið á um álagningu sérstaks
timabundins innflutningsgialds á sælgæti og kex. Innflutningur sælgætis hefur aukist
afar mikið á þessu ári eftir að þessi vöruflokkur var tekinn á frílista í ársbyrjun
og erfitt er að sjá fyrir hvaða áhrif hið nýja innflutningsgjald kann að hafa á eftirspurn. Miðað við að töluvert dragi úr innflutningi þesarar vöru er innflutningsgjaldið áætlað 300 m.kr. á árinu 1980 en 1 200 m.kr. á árinu 1981.
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Gjöld af innflutningi á árinu 1980 eru í heild áætluð 68,4 milljarðar króna eða
42% meiri en á árinu 1979, Á árinu 1981 eru innflutningsgjöldin talin skila 96
milljörðum króna í tekjur eða 40% meira en á líðandi ári. Samkvæmt þessum
áætlunum yrðu innflutningsgjöld um 18% heildartekna rikissjóðs 1981 og er það
svipað hlutfall og 1980 en 2% lægra en á árinu 1979.
Skattar af framle’ðslu. Heildartekjur af þessum gjöldum eru áætlaðar 26 740 m.kr.
á þessu ári samanborið við 24 605 m.kr. í fjárlagaáætlun og stafar þessi hækkun
af meiri innflutningi en gert var ráð fyrir i fjárlögum. Lög um sérstakt vðrugjald
(nr. 58/1979) ganga úr gildi i lok þessa árs en í tekjuáætlun er reiknað með að þau
verði framlengd óbreytt út næsta ár. í áætlun fyrir árið 1981 er sérstakt vörugjald
talið skila 37 000 m.kr., þar af eru 4 600 m.kr. af innlendri framleiðslu en 32 400 m.kr.
af innflutningi.
Tekjur af hinu eldra vörugjaldi námu 460 m.kr. á árinu 1979 en eru nú áætlaðar verða 500 m.kr. á þessu ári vegna aukins sælgætisinnflutnings. Gert er ráð
fyrir að úr honum dragi á árinu 1981 og gjaldið nemi þá 480 m.kr. miðað við óbreytta
gjaldskrá. Álgjald er áætlað 440 m.kr. 1980 en 640 m.kr. 1981 og er þá miðað við
82 þús. tonna framleiðslu, lágmarksgjaldið 820 pr. tonn og óbrevtta skiptingu gjaldsins milli viðtakenda.
Skattar af seldri vöru og þiónustu. f fiárlösum ársins 1980 voru heildartekjur
undir þessum lið áætlaðar um 171 milljarður króna, en nú eru horfur á að þær nemi
um 181,7 milljörðum eða 8% umfram fjárlagatöluna. Stafar þessi hækkun af örari
veltubrevtingum en reiknað var með við afgreiðslu fjárlaga. Áætlun um söluskatt
á árinu 1981 ræðst af þeim forsendum um kauplag, verðlag og þjóðarútgjöld sem
áður er getið. Tnnheimtur söluskattur er áætlaður 176 milliarðar króna eða rösklega
44% pí»rri en á þessu án. Þetta er 33% af heildartekium rikissjóðs og er það svinað
hlutfall og á hessu ári að hvi ætlað er. Hér er eingöngu um að ræða hlut ríkissióðs
i hinu almenna 20% sölugjaldi auk 2% söluskattsaukans, sem er óskintur. Hlutur
Jöfnunarsióðs sveitarfélaga, 8% af almenna sölusialdinu, er ekki meðtalinn en hann
er áætlaður 13.8 milljarðar króna 1981. Með lögum nr. 12/1980 var ákveðið að
leggia skvldi 1%% orkujöfnunargiald á söluskattsstofn og gjaldið renna óskint i
ríkissióð. Tekiur af hessu gjaldi eru áætlaðar 6 200 m.kr. 1980 og 13 000 m.kr.
á árim 1981. Gjald á söluskattsstofn er T»ví orðið 23V>% og eru tekjur rfkissióðs
af bvf áætlaðar samtals 189 milljarðar króna á árinu 1981 og er það rösklega 35%
af heildartekjum.
Launaskattur er áætlaður 18 200 m.kr. á þessu ári eða 900 m.kr. umfram fiárlagaáætlun. Miðað við launaforsendur þessa frumvarps er skatturinn áætlaður 26 300
in.kr. á árinu 1981.
Tðgjöld atvinnurekenda til almannatrygginga eru í heild áætluð 11 650 m.kr.
1981 og er það 3 616 m.kr. eða 45% meira en í fjárlögum þessa árs.
Rekstrarhagnaður ÁTVR var áætlaður 24 000 m.kr. i fjárlögum ársins 1980
og var þá miðað við að útsöluverð hækkaði i samræmi við hækkun kauptaxta og
verðlags. Þær hækkanir hafa reynst örari en gert var ráð fyrir í fjárlagaforsendum
og þvi er hagnaðurinn nú talinn verða 25 700 m.kr. á þessu ári. Á árinu 1981 eru
tekjur ríkissjóðs af sölu áfengis og tóbaks áætlaðar 36 500 m.kr. og er þá reiknað
með að útsöluverð hækki í samræmi við forsendur um kauplags- og verðlagsbreytingar.
Flugvallagjald var í fjárlögum þessa árs áætlað 1 050 m.kr. og þá miðað við þá
hækkun gjaldsins um og yfir 60% sem tók gildi frá 1. maí sl. samkvæmt lögum
nr. 18/1980. Samdráttur í flugsamgöngum veldur því, að gjaldið er nú áætlað 900
m.kr. á þessu ári. Miðað við nokkurn samdrátt í flugi og að gjaldið hækki í samræmi
við verðlagsforsendur þessa frumvarps eru tekjur af því áætlaðar 1 350 m.kr. á
árinu 1981.
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ASrir óbeinir skattar eru áætlaðir 22 694 m.kr. á þessu ári samanboriS við 20 735
m.kr. í fjárlögum og stafar munurinn einkum af veltubreytingum umfram fjárlagaforsendur. í áætlun fyrir árið 1981 er yfirleitt miðað við að gjaldskrár hækki til
samræmis við verðlagsforsendur frumvarpsins þar sem um það er að ræða. Af
helstu tekjuliðum má nefna að aukatekjur og stimpilgjald er nú áætlað 7 886 m.kr.
1980 en 11 260 m.kr. á árinu 1981. Bifreiðaskattur er áætlaður 3 750 m.kr. á þessu
ári, eða 150 m.kr. umfram fjárlög, en 5 650 m.kr. á árinu 1981. Tekjur af sölu
erlends gjaldeyris eru áætlaðar 5 080 m.kr. á þessu ári og er það 1 000 m.kr. umfram
fjárlög. Álag á ferðagjaldeyri samkvæmt lögum nr. 100/1979 gengur úr gildi í lok
þessa árs en gert er ráð fyrir að gjaldið verði framlengt óbreytt út árið 1981. Gjaldið
er talið skila 2 400 m.kr. á árinu 1981 en í heild eru tekjur af sölu erlends gjaldeyris taldar verða 6 600 m.kr. Verðjöfnunargjald af raforku er áætlað 3 875 m.kr.
á árinu 1980 en 5 500 m.kr. á árinu 1981. Nýbyggingagjald er talið skila 220 m.kr.
á þessu ári. 1 frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að gjaldið verði afnumið í lok þessa árs
og má ætla að tekjumissir rikissjóðs af þeim sökum nemi um 300 m.kr. í heild
eru tekjur undir liðnum aðrir óbeinir skattar áætlaðar 31 549 m.kr. á árinu 1981.
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta eru taldar verða 837 m.kr. í
ár og er það nær óbreytt frá fjárlögum. Á næsta ári eru þessar tekjur áætlaðar 812
m.kr., þar af nema tekjur af fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli 700 m.kr.
Ýmsar tekjur eru áætlaðar 6 908 m.kr. í ár samanborið við 5 258 m.kr. i fjárlögum og stafar munurinn af vaxtatekjum umfram fyrri áætlun. Á árinu 1981 eru
þessar tekjur áætlaðar 9 824 m.kr. og þar af eru vaxtatekjur 8 800 m.kr.
Yfirlit. Hér á eftir er yfirlit áætlaðra tekna ríkissjóðs 1981 og til samanburðar
er sýnd áætlun um innheimtar tekjur þessa árs svo og tekjuáætlun fjárlaga 1980
(endurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts 1980 er þá frátalin til samræmis við innheimtutölur ríkisbókhalds og rikisreikning). Heildarinnheimta tekna á þessu ári er áætluð
371 887 m.kr. eða 56% meiri en á árinu 1979. Fyrstu átta mánuði þessa árs námu
tekjur ríkissjóðs 220 673 m.kr. og voru rösklega 60% meiri en á sama tíma í fyrra.
Samkvæmt þessu er gert ráð fyrir að 151 214 m.kr. verði innheimtar siðustu fjóra
mánuði ársins eða rösklega 50% meira en á sama tíma í fyrra.
Samkvæmt yfirlitinu er hlutur beinna skatta í tekjum ríkissjóðs 1980 talinn verða
17,4% samanborið við 18,4% í fjárlögum 1980. Hlutur óbeinna skatta er hins
vegar talinn verða 80,6% í áætlun fyrir 1980 samanborið við 79,9% í fjárlögum 1980.
Aðrar tekjur eru 2,1% í áætlun ársins 1980 en 1,8% i fjárlögum 1980. Samkvæmt frumvarpinu verður hlutur beinna skatta 17,2%, hlutur óbeinna skatta 80,8% og hlutur
annarra tekna 2,0%.
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Tekjuáætlun rfkissjóðs 1980—1981

Innheimtar tekjur í milljónum króna
Fjárlög
1980
7 830
56 023
60 979
39 346
11 075
6 000
4 558
24 605
23 740
865
171 046
120 000
17 300
8 034
24 000
1712
20 735
835
5 258

Áætlun
1980
9 300
55 285
68 373
46 000
10 435
7 000
4 938
26 740
25 800
940
181 750
128 200
18 200
8 034
25 700
1 616
22 694
837
6 908

Frumvarp
1981
13 626
77 942
96 003
64 608
15175
8 750
7 470
38 120
37 000
1120
265 742
189 000
26 300
11 650
36500
2 292
31 549
812
9 824

Samtals

347 311

371 887

533 618

Beinir skattar ..........................................................
Óbeinir skattar ......................................................
Aðrar tekjur..............................................................

63 853
277 365
6 093

64 585
299 557
7 745

91 568
431 414
10 636

1. Eignarskattar1) ......................................................
2. Tekjuskattar1) ..........................................................
3. Gjöld af innflutningi ..........................................
a) Almenn aðflutningsgjöld 9 ..........................
b) Bensín- og gúmmígjald ..................................
c) Innflutningsgjald af bílum..............................
d) Annað ..................................................................
4. Skattar af framleiðslu ..........................................
a) Sérstakt vörugjald ..........................................
b) Annað ..................................................................
5. Skattar af seldri vöru og þjónustu ..................
a) Söluskattur með orkujöfnunargjaldi ..........
b) Launaskattur
..................................................
c) Iðgjöld atvinnurekenda ..................................
d) ÁTVR ..................................................................
e) Annað ..................................................................
6. Aðrir óbeinir skattar ..........................................
7. Arðgreiðslur úr B-hluta ......................................
8. Ýmsar tekjur ..........................................................

9

Byggingars.jóðsgjald meðtalið.

Lánahreyfingar

1 1. gr. frumvarpsins er yfirlit yfir lánahreyfingar. Þar kemur fram að útstreymi
umfram innstreymi á lánahreyfingum A-hluta er 2 024 m.kr. og útstreymi á viÖskiptareikningum er áætlað 1 250 m.kr. Þessir liðir eru jafnaðir með afgangi á
rekstrarreikningi. Hér á eftir verður vikið að inn- og útstreymi lánajafnaðarins og
einstökum liðum sem til hans teljast. 1 skýrslu ríkisstjórnarinnar um fjárfestingarog lánsfjármál 1981, sem lögð verður fram innan tíðar, verður fjallað um lánamálin
í heild.
Lánahreyfingar inn

í 1. gr. kemur fram að heildarfjáröflun nemur 58 004 m.kr. Á eftirfarandi yfirliti er sýnd skipting innlendrar og erlendrar fjáröflunar eins og hún er ráðgerð
i frumvarpinu.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Frumvarp 1981
m.kr.

Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé ...........................
—t— Innlausn spariskírteina........................................................

14 000
5 000

Útgáfa spariskírteina og happdrættisskuldabréfa .............
önnur innlend fjáröflun ........................................................

9 000
9 000
5 000

Tnnlend fiáröflun alls...............................................................
Erlendar lántðkur ....................................................................

23 000
35 004

Samtals 58 004
Fiáröflun innanlands bvssist á lösuni nr 30/1075 nm hnnndrætfislán rikissióös
fvrir bönd Vesasióðs vesna framkvæmdn við Norðurves os Ansturves. svo os heimild í fi. sr. fiárlasafrumvarn«ins. Heimild''r til innlondrar lántöku nmfram bá sem
aflnð er skv. fi. sr. os heimildar ti1 erlendrnr lántökn mun samkvæmt veniu leitað
með sérstöku lasafrumvnrni. sem lnst verður fvrir Alhinsi með fiárfestinsar- os
lánsfiáráættnn fvrir árið 1081. f hmrri áætlun verður fiallað nánar um innlenda
lánsfiármarkaði og ráðstöfun lánsfjár.

Lánahrevfingar út
Niðurstöðutala lánahrevfinsa út er 21 85fi m.kr. Áformaðar afhorsanir af almennum lánum ríkissióðs í Seðlahanka nema alls 10 000 m.kr. og afhorganir af öðrum lánum rikissjóðs nema alls 11 474 m. kr. Afhorsanir af öðrum lánum en Seðlahankalánum voru áætlaðar alls 3 751 m.kr. í fiárlögnm 1980. Þessi liður hækkar
verulega milli ára os slcérist sú hækkun af brennu. í fvrsta lasi auknum afborgunum vegna lántöku til framkvæmda á árinu 1980 os vfirfærslu lána til rikissióðs,
s. s. lánum flugmálastiórnar. f öðru lagi er brevft tilhösun á bókbaldsmeðferð verðtrvssðra lána sem leiðir til bess að afborgnnarbáttur lánanna vex en vaxtahluti
lækkar á móti. f bniCia lagi eru gensis- og verðlagsforsendur aðrar en i fiárlögum
1980. Aukning á eiginfiárframlasi rikissióðs i Landsvirkiun nemur 382 m.kr. og
færist sem útstrevmi á lánahrevfingum. Þá er að nefna 1 250 m.kr. áætlað nettó-útstreymi á viðskiptareikningum, m. a. vegna innheimtufjár fvrir aðra. b- e- markaðra
tekjustofna, tollalána o. fl.
Heildarfiáröflun til framkvæmda os annarra barfa skv. 1. sr. fjárlagafrumvarpsins nemur alls 58 004 m.kr. Til A-bluta fiárlaga renna 19 732 m.kr. en i fiárfestingarog lánsfiáráætlun 1980 nam hliðstæð fiárhæð 12 058 m.kr. Hækkun er bv? 7 R74 m.kr.
eða fi3.6#,. Lánsfjárráðstöfun vegna B-hluta er alls áætluð 38 272 m. kr. en nam
23 327 m.kr. samkvæmt fiárfestingar- os lánsfjáráætlun 1980. Hækkunin er bv? 14 945
m.kr. eða 64.1%. Ráðstöfun lánsfjáröflunar vegna A- og B-hluta ríkissjóðs 1981
skiptist bannig i meginflokka:
Fjárfestinsaros lánsfjáráætlun 1980
Frarakvæmdir ............ ............................
25173
6 824
Skuldagreiðslur ........ ............................
Annað
........................ ............................
3 388
Samtals

35 385

Fjárlagafrumvarp
1981
36 567
14 605
6 832
58 004

Hækkun
M.kr.
%
11 394
45,3
7 781
114,0
3 444 101,6
22 619

63,9
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Hér fer á eftir yfirlit um skiptingu fjármagns á einstaka þætti ásamt greinargerð um hvern lið fyrir sig.
Lánsfjárþörf ríkissjóðs
samkvæmt fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980 og frumvarpi 1981

(í m.kr.)
Lánsfjáráætlun

A-hluti

Þjóðarbókhlaða .............................................
Vegagerð ..........................................................
— bundið slitlag .............................................
Hafísvegur ......................................................
Landshafnir ....................................................
Grundartangi ..................................................
Landsvirkjun, eiginfjárframlag......................
Járnblendifélag ...............................................
RARIK, vegna félagslegra framkvæmda ....
Þróunaraðstoð ...............................................
Laxastigi ..........................................................
Krafla, fjármagnsútgjöld................................

1980

Frumvarp

1981

300
8 300
—
400
125
100
263
195
600
230
45
1500

400
10 000
1000
—
175

—
382
—
1500
—
—
6275

Samtals
B-hluti
Byggðasjóður .................................................
Bjargráðasjóður .............................................
Lánasjóður fsl. námsmanna...........................
Ríkisútvarp ....................................................
Siglósíld ..........................................................
Flugmálastjórn .............................................
Vitamálastjórn, áhaldahús .............................
Skipaútgerð rikisins ........................................
RARIK, almennarframkvæmdir.....................
Byggðalínur ....................................................
Kröfluvirkjun .................................................
Jarðvarmaveitur ríkisins ...............................
Virkjunarrannsóknir ....................................
Grænfóðurverksmiðjur ..................................
Orkusjóður:
Styrking dreifikerfis....................................
Sveitarafvæðing .........................................
Einkarafstöðvar .........................................
Byggðalínur, fjármagnsútgjöld ................
Hitaveitulán ...................................
Jarðhitaleit .................................................
Landssmiðjan .................................................
Áburðarverksmiðja ........................................
Póstur og sfmi:
Jarðstöð ......................................................
Vörukaupalán .............................................
Framkvæmdir á Austurlandi ..........................
Endurlán vegna Grundartangahafnar...........

12 058

19 732

1500
1500
1200
270
—
360
—
180
4 253
5 021
1 575
500
450
—

3150
—
3 300
—
100
—
650
900
8 308
5 210
3 364
800
800
200

978
373
36
3 090
450
135
—
600

—
—
—
6 330
750
800
150
2 500

400
422

—
460
500
—

Samtals
Samtals A- og B-hluti......................................

23 327
35 385

—
34

38 272
58 004

172

Þingskjal 1
A-hluti fjárlaga

Þjóðarhókhlaða. Gert er ráð fyrir 400 m.kr. lántöku til að halda áfram byggingarframkvæmdum við Þjóðarbókhlöðu. Af fjárlögum verða alls til ráðstöfunar 730 m.kr.
á árinu 1981, en sú fjárhæð auk fjárveitingar 1980 nægir til uppsteypu hússins.
Vegagerð. Heildarútgjöld til vegamála samkvæmt frumvarpinu nema alls 35 000
m.kr. Fjármögnun er þríþætt. Lántaka er áætluð 11 000 m.kr., þar af 1 000 m.kr.,
vegna lagningar bundins slitlags á vegi. Tekjur af mörkuðum tekjustofnum nema
20 825 m.kr. auk beinnar fjárveitingar að upphæð 3 175 m.kr.
Landshafnir. Alls er gert ráð fyrir 175 m.kr. lánsfjáröflun til framkvæmda við
landshafnir. Fjármagnið skiptist þannig að 150 m.kr. renna til áframhaldandi framkvæmda við landshöfnina í Keflavík—Njarðvík, m. a. til að bæta viðleguaðstöðu, og
25 m.kr. til hafnargerðar í Rifi á Snæfellsnesi.
Landsvirkjun. Fyrirhugað er að afla 382 m.kr. lánsfjár til að inna af hendi
þriðja framlag af fimm til Landsvirkjunar vegna aukningar eiginfjár fyrirtækisins.
Mótframlag Reykjavíkurborgar nemur jafnhárri fjárhæð.
RARIK, vegna félagslegra framkvæmda. í gjaldahlið frumvarpsins er gert ráð
fyrir 1 500 m.kr. framlagi til RARIK til að mæta fjármagnsútgjöldum vegna félagslegra framkvæmda fyrri ára. Yfir stendur athugun á því hvernig félagslegur þáttur
fjárfestinga RARIK skuli metinn.
Kröfluvirkjun, fjármagnsútgjöld. I lánsfjáráætlun fyrir 1981 er áformað að afla
ríkissjóði lánsfjár vegna fjármagnsútgjalda, þ. e. vaxta og afborgana, af lánum sem
hvíla á Kröfluvirkjun. Lántaka vegna þessa er áætluð 6 275 m.kr.
B-hluti fjárlaga

By&gðasjóður. Ráðgerð lánsfjáröflun Byggðasjóðs er alls 3 150 m.kr. Fjárveiting
til sjóðsins nemur 3 750 m.kr. og eigið fé sjóðsins er áætlað 1100 m.kr. Ráðstöfunarfé
sjóðsins er því alls 8 000 m.kr., eða um 1,5% af heildarútgjöldum A-hluta ríkissjóðs,
og hefur þá framlag til sjóðsins verið lækkað eins og til annarra fjárfestingarlánasjóða.
Lánasjóður íslenskra námsmanna. Fyrirhugað er að afla 3 300 m.kr. á árinu
1981 til þess að sjóðurinn geti uppfyllt reglur um lánveitingar allt að 90% umframfjárþarfar lántakenda. Sjóðnum er ætlað að taka umrætt lán og annast skil vaxta
og afborgana. Að öðru leyti visast til almennra athugasemda um Lánasjóð islenskra
námsmanna undir menntamálaráðuneyti.
Lagmetisiðjan Siglósíld. Fyrirtækið hefur átt við rekstrarerfiðleika að etja á
árunum 1979 og 1980. Þvi er áformað að afla fyrirtækinu 100 m.kr. lánsfjár auk
100 m.kr. fjárveitingar til þess að bæta rekstrarstöðu þess og auðvelda því að taka
upp nýjar og arðbærari framleiðslugreinar.
Vitamálastjórn, áhaldahús. I fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980 er gert ráð
fyrir lántöku atvinnufyrirtækja alls 650 m.kr. vegna hafnaraðstöðu skipasmíðastöðva.
Áformað er að áhaldahúsi Vitamálastjórnar verði heimiluð lántaka á árinu 1981
alls 650 m.kr. til áþekkra verkefna.
Skipaútgerð ríkisins. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980 var Skipaútgerð ríkisins heimiluð 180 m.kr. lántaka til smíði vöruskemmu í Reykjavík. I frumvarpi til
fjárlaga 1981 er gert ráð fyrir 900 m.kr. lántöku sem skiptist þannig að 400 m.kr.
mun varið til smiði vöruskemmu og til að bæta aðstöðu við Reykjavíkurhöfn og
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500 m.kr. verður ráðstafað í tengslum við hönnun nýrra strandferðaskipa. Ákvörðun
um smíði nýrra skipa til strandflutninga hefur ekki verið tekin en lánsfjáröflun
fer eftir ákvörðun þar að lútandi.
RARIK, almennar framkvæmdir. Áformaðar framkvæmdir á vegum RARIK eru
sem hér segir:
Virkjanir, stofnlínur og aðveitustöðvar ...........................
5 502 m.kr.
Innanbæjarkerfi .................................................................
2 700 —
Dísilstöðvar, vélar og tæki og aðstöðusköpun................
506 —
Saintals

8 708 m.kr.

Veigamestu verkefni ársins 1981 eru spennuhækkun á raforkukerfi Suðurlands
auk spennuhækkunar á Austurlandi. Spennuhækkun kerfisins á Austurlandi tengist
framkvæmdum og tengingu byggðalínu til Hafnar í Hornafirði. Fjármögnun framkvæmda er tvíþætt, þ. e. lánsfjáröflun alls 8 308 m.kr. og tekjur af heimtaugargjöldum
400 m.kr. RARIK annast jafnframt meginhluta framkvæmda sem fjármagnaðar eru
með framlögum úr Orkusjóði, þ. e. 1 700 m.kr. til styrkingar dreifikerfis í sveitum
og 500 m.kr. sem varið er til sveitarafvæðingar. Nánari grein verður gerð fyrir einstökum framkvæmdaliðum í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981.
Byggðalínur. Ráðgerð er 5 210 m.kr. lántaka vegna framkvæmda við byggðalínur.
Meginverkefni á árinu 1981 er áframhald og tenging Suðausturlínu frá Hryggstekk
til Hafnar í Hornafirði. Til þessa verks og tengdra verka renna alls 4 927 m.kr. Til
smærri verkefna renna því alls 283 m.kr. Hringtenging byggðalínu er ekki lokið en
unnið verður áfram að hönnun og undirbúningi framhalds á Suðausturlínu milli
Hafnar í Hornafirði og Sigöldu.
Kröfluvirkjun. Lánsfé vegna Kröfluvirkjunar er áætlað 3 364 m.kr. og verður
fénu varið til borunar þriggja hola og nauðsynlegra tenginga þeirra auk gæslu
virkjunarinnar, viðhalds og rannsókna.
Jarðvarmaveitur ríkisins. Ráðgerð er 800 m.kr. lántaka vegna jarðvarmaveitna
ríkisins. Fyrirtækið safnaði skuldum á árinu 1979 og 1980 vegna umbrota í Bjarnarflagi og rekstrarerfiðleika af þeim sökum. Athugun mun fara fram á fjármálum
fyrirtækisins á næstunni. Lánsféð er ætlað að hluta til að létta lausaskuldum af
fyrirtækinu og að hluta til framkvæmda, samkvæmt síðari ákvörðun. Sömuleiðis er
unnið að úttekt á fjárhagsstöðu og rekstri Jarðborana ríkisins. Þar er við veruleg
fjárhagsvandamál að etja sem finna verður lausn á.
Virkjunarrannsóknir. í framhaldi af ákvörðun 1980 þess efnis að framvegis verði
litið á rannsóknarkostnað við virkjunarframkvæmdir sem hluta stofnkostnaðar hlutaðeigandi virkjunar er áformað að afla 800 m.kr. lánsfjár til rannsókna á virkjunarkostum þar sem athugunum er lengst á veg komið. Þess er vænst að unnt reynist
að taka ákvörðun á komandi vetri um næstu virkjun fyrir landskerfið. 1 tengslum
við það yrði tekin ákvörðun um frekari fjárútvegun til undirbúnings og áframhaldandi rannsókna fyrir virkjunina.
Grænfóðurverksmiðjur. Áformað er að hefja framkvæmdir við tvær nýjar grænfóðurverksmiðjur á árinu 1981. Verksmiðjur þessar eru í Hólminum í Skagafirði og
Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu. Lántaka vegna hvorrar verksmiðju nemur 100 m.kr.
en auk þess rennur 50 m.kr. fjárveiting til hvorrar þeirra. Að öðru leyti vísast til
greinargerðarinnar hér á eftir.
Orkusjóður, vegna byggðalína. Á lánsfjáráætlun fyrir 1981 aflar ríkissjóður lánsfjár vegna fjármagnsútgjalda við byggðalinur. Lántaka Orkusjóðs vegna þessa er
áætluð 6 330 m.kr.
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Orkusjóður, vegna hitaveitulána. Framkvæmdir vegna hita- og fjarvarmaveitna
eru fjármagnaðar með ýmsum hætti. Einn liður í þeirri fjármögnun er lánveiting
úr Orkusjóði. Lántaka Orkusjóðs vegna endurlána til þessara framkvæmda nemur
alls 750 m.kr.
Orkusjóður, vegna jarðhitaleitar. Framlag úr A-hluta til Orkusjóðs vegna jarðhitaleitar nemur alls 300 m.kr. Auk þess er sjóðnum aflað 800 m.kr. lánsfjár þannig
að útlánageta sjóðsins vegna þessa nemur alls 1 100 m.kr.
Landssmiðjan. Að undanförnu hefur verið unnið að athugun á möguleikum á
flutningi Landssmiðjunnar i nýtt og hentugra húsnæði. Landssmiðjunni hefur verið
úthlutað lóð fyrir starfsemi sína við Skútuvog í Reykjavík. Á árinu 1980 var fengið
bráðabirgðalán hjá Seðlabanka Islands að fjárhæð 120 m.kr. Aflað mun alls 150
m.kr. lánsfjár á árinu 1981 og rennur hluti þess til endurgreiðslu bráðabirgðalánsins.
Áburðarverksmiðja ríkisins. Ákveðið er að reisa sýruverksmiðju við Áburðarverksmiðju rikisins í Gufunesi. Hönnun og undirbúningi þessarar framkvæmdar er
að mestu lokið. Á árinu 1981 er áformað að afla 2 500 m.kr. lánsfjár til þess að hefja
framkvæmdir en stefnt er að því að ljúka framkvæmdum á árinu 1982.
Póstur og sími, vegna vörukaupalána. Á sama hátt og gert var i lánsfjáráætlun
fyrir 1980 er áætlað fyrir vörukaupalánum Pósts og síma í tengslum við ýmsar framkvæmdir, alls 460 m.kr.
Póstur og sími, vegna Austurlands. I tengslum við raforkuframkvæmdir á Austurlandi er talið nauðsynlegt að gera tilteknar breytingar á símakerfi á Austfjörðum.
Til þessa verks er áætluð 500 m.kr. lántaka.
Fjárlög
1980
8 100 000
8 100 000
3 751 311

Frumvarp
1981
10 000 000
10 000 000
11 474 407

Mismunur
1 900 000
1 900 000
7 723 096

316150

1 271 088

954 938

—
262 132
451 862
1 484
1048
4 731

285 570
964 921
583 339
1 484
1021
1465

285 570
702 789
131 477
—
4-27
4-3 266

41 902

52 557

10 655

4 844
173 741
185159
93 329
1 000 000

4 411
377 349
2 534 908
110 941
1 504 000

203 608
2 349 749
17 612
504 000

Lán rikisstofnana i A-hluta ..............................................

382 360
—
809 237
6 270
17 062

2 313 882
246 962
1214 819
2 362
3 328

1 931 522
246 962
405 582
-j-3 908
4-13 734

Samtals

11 851 311

21 474 407

9 623 096

Lán hjá Seðlabanka íslands..............................................
Greitt af fjórum umsömdum skuldabréfum..................
Lán verðtryggð skv. byggingarvisitölu önnur en til
vegngfcrfiar fenriiirlAn)
..............................................
Lán verðtryggð skv. lánskjaravisitölu önnur en til
vegagerðar (endurlán) ..................................................
Lán verðtryggð skv. framfærsluvísitölu ......................
Ýmis endurlán (erlend) ..................................................
Ýmis endurlán (innlend) ..................................................
Ríkisfyrirtæki B-hluti ......................................................
Innlánsstofnanir (bankar og sparisjóðir) ..................
Lánastofnanir (fjárfestingarlánasjóðir og lífeyrissjóðir) erlent fé .............................................................
Lánastofnanir (fjárfestingarlánasjóðir og lifeyrissjóðir) innlent fé ..........................................................
Ýmis erlend lán ..................................................................
Ýmis innlend lán .............................................................
Yfirtekin lán vegna kaupa á Baldri ..............................
Ýmis lán, ósundurliðuð ......................................................
Lán til vegagerðar:
Lán verðtryggð skv. byggingarvisitölu ..................
Lán verðtryggð skv. lánskjaravísitölu ......................
Erlend lán og gengistryggð ..........................................

Ýmis innlend lán.......................................................
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Ráðuneyti, málefnaflokkar og einstakar stofnanir
í þessum hluta athugasemdanna er gerð grein fyrir helstu breytingum sem átt
hafa sér stað á gjaldahlið frumvarpsins frá fjárlögum ársins 1980. Fyrst er fjallað
sérstaklega um breytingar á einstökum útgjaldamálaflokkum ráðuneyta, sbr. 2. gr.
frumvarpsins, og mörkuðum tekjustofnum innan hvers ráðuneytis. Síðan er nánar
vikið að helstu breytingum á einstökum gjaldaliðum sem orðið hafa frá fjárlögum
1980. Ekki verður rætt sérstaklega um breytingar á þeim fjárlagaliðum sem eingöngu
eiga rætur að rekja til launa- og verðlagsþróunar. Gerð er grein fyrir þætti hennar
framar í þessum athugasemdum.
00 Æðsta stjórn ríkisins

Útgjöld æðstu stjórnar ríkisins breytast milli ára eins og hér segir í m.kr.:
ÆSsta stjórn ríkisins .................... ................

Fjárlög
1980
2 240,6

Frumvarp
1981
3 221,2

Hækkun
M.kr.
%
980,6
43,8

101 Embætti forseta íslands. Fjárveiting til embættis forseta íslands verður 142 681
þús. kr. og er það hækkun um 51 700 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Laun
hækka um 28 556 þús. kr. sem er eingöngu vegna almennra launahækkana.
Önnur rekstrargjöld verða 40 000 þús. kr. og er það hækkun um 19 322 þús. kr.
eða u. þ. b. 10 000 þús. kr. uinfram almennar verðlagshækkanir. Við ákvörðun
annarra rekstrargjalda voru niðurstöður ríkisreiknings árið 1979 hafðar til
hliðsjónar. Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka samtals um 3 822
þús. kr. og verða 10 182 þús. kr.
01 Forsætisraðuneyti
Útgjöld málefnaflokka forsætisráðuneytisins breytast milli ára eins og hér
segir í m.kr.:
Hækkun
Fjarlog Frumvarp
M.kr.
1980
1981
%
Yfirstjórn ...............................................
243,4
327,3
83,9
34,5
Annað ......................................................................
2 869,6
4 053,6 1184,0
41,3
Þar af markaður tekjustofn .....................

3113,0
430,0

Markaður tekjustofn þessa ráðuneytis

álgjald sem rennur til Byggðasjóðs.

Samtals

4 380,9
640,0

1 267,9
210,0

40,7
48,8

101 Aðalskrifstofa. Hækkun á þessum fjárlagalið nemur samtals 83 915 þús. kr. og
skiptist þannig á einstök viðfangsefni: Útgjöld vegna aðalskrifstofu ráðuneytisins hækka um 51 602 þús.kr. sem er eingöngu vegna almennra verðtagshækkana. Útgjöld vegna stjórnarráðshúss verða 13 860 þús. kr. og er það hækkun
um 3 935 þús. kr. Framlag til skrifstofu ráðherranefndar Norðurlandaráðs
hækkar um 11 000 þús. kr. og verður 42 000 þús. kr. Hækkun fjárveitingar til
öryggismálanefndar verður 25 000 þús. kr. og nemur alls 50 000 þús. kr. Liðurinn gjöf Jóns Sigurðssonar hækkar um 2 728 þús. kr. og verður 7 800 þús. kr.
og framlög til ráðherrabústaðar á Þingvöllum hækka um 3 250 þús. kr.
Eftirfarandi viðfangsefni lækka frá fjárlögum 1980: Viðhald og rekstur ráðherrabústaðarins við Tjarnargötu lækkar um 5 540 þús. kr. og verður 27 500
þús. kr. Á bústaðnum fóru fram verulegar viðgerðir 1980. Framlag til Hrafnseyrar lækkar um 8 000 þús. kr. og verður 10 000 þús. kr. Þá fellur niður fjárveiting til Kanadasjóðs en hún var 60 þús. kr. í fjárlögum 1980.
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171 Byggðasjóður. Framlag til Byggðasjóðs nemur 3 750 m.kr. Að auki er ráðgert
að sjóðurinn taki lán að upphæð 3 150 m. kr. Eigið fé sjóðsins er áætlað 1100
m. kr. og verður því ráðstöfunarfé sjóðsins 8 000 m.kr., sem er 1,53% af
heildarútgjöldum ríkissjóðs. Ráðstöfunarfé Byggðasjóðs hefur þá verið skert
í samræmi við meginforsendur frumvarpsins.
902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd. Fjárveiting til þessa fjárlagaliðar verður 52 673 þús. kr. og hækkar um 4 807 þús. kr. frá fjárlögum ársins
1980. Hækkunin skiptist þannig milli einstakra gjaldategunda: Laun hækka
um 7 653 þús. kr. og er þar eingöngu um almennar launahækkanir að ræða.
önnur rekstrargjöld og viðhald hækka samtals um 6 604 þús. kr. eða 47,2%.
Gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 7 400 þús. kr., verður 16 600 þús. kr.
og skiptist þannig á einstök verkefni: Til endurbóta innanhúss á Þingvallabæ 3 000 þús. kr., áætlað er að verja 3 000 þús. kr. til lífrannsókna í Þingvallavatni, frárennsli frá Þingvallabæ 1 000 þús. kr., þjónustumiðstöð 2 000 þús. kr.,
endurnýjun girðingar 7 000 þús. kr. og til annarra verkefna 600 þús. kr. Sértekjur hækka um 2 050 þús. kr. og verða 10 500 þús. kr.
02

Menntamálaráðuneyti

Útgjöld málefnaflokka menntamálaráðuneytisins breytast milli ára sem hér
segir í m.kr.:
Yfirstjórn
Fræðslumál

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

Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ..
Samtals
Þar af markaðir tekjustofnar ......................

Fjárlög

Frumvarp

1980
538,2
46 035,9
3 982,7

1981
755,4
69 544,9
6 146,6

M.kr.
217,2
23 509,0
2 163,9

Hækkun

%
40,4
51,1
54,3

50 556,8
487,1

76 446,9
620,2

25 890,1
133,1

51,2
27,3

Markaðir tekjustofnar þessa ráðuneytis hækka sem hér segir: Byggingarsjóður
rannsókna í þágu atvinnuveganna, sem fær hluta í einkaleyfisgjaldi og hagnaði
Happdrættis Háskóla íslands, hækkar um 66,7 m.kr. Hluti skemmtanaskatts, sem

rennur til Sinfóníuhljómsveitar íslands og félagsheimilasjóðs, hækkar um 61 m.kr.
Miðagjald, sem rennur til menningarsjóðs, hækkar um 20 m.kr. Einn markaður
tekjustofn þessa ráðuneytis var hluti í gjaldi af seldum vindlingum sem rann til
Iþróttasambands íslands. Mörkun þessi fellur niður en hluti Iþróttasambands Islands
í gjaldinu skv. fjárlögum 1980 var 14,6 m.kr. Hér á eftir verður gerð nánari grein
fyrir helstu fjárlagaliðum til skýringar á hækkun framlaga til einstakra málefnaflokka.
201 Háskóli íslands. Fjárveiting til Háskóla íslands hækkar um 2 256 985 þús. kr.
og verður 5 980 849 þús. kr. Hækkun fjárveitingar skiptist þannig á einstakar
gjaldategundir: Laun hækka um 1541816 þús. kr„ verða 4 827 243 þús. kr.
sem er 46,9% hækkun frá fjárlögum ársins 1980. Önnur rekstrargjöld hækka
um 382 501 þús. kr. og verða 1 005 551 þús. kr. sem er 61,3% hækkun frá fjárlögum 1980. Gjaldfærður stofnkostnaður verður 2 018 000 þús. kr. sem er
hækkun um 782 700 þús. kr. eða 63,3%. Þá hækka sértekjur um 450 032 þús. kr.
eða 31,6% og verða sértekjur 1869 945 þús. kr. Verður nú nánar vikið að
skiptingu gjalda milli einstakra tegunda og viðfangsefna:
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Fjárlög
1980
Yfirstjórn ..................................................
235718
GuSfræðideild................................................
67184
Læknadeild ..................................................
716659
Tannlæknadeild ............................................
157820
Lyfjafræði lyfsala .........................................
47471
Lagadeild ......................................................
103873
Viðskiptadeild ............................................
139498
Heimspekideild ............................................
428245
Verkfræðideild ............................................
998009
Háskólabókasafn .........................................
118749
íþróttakennsla .............................................
31096
Rekstur fasteigna ........................................
351500
Sameiginleg útgjöld .....................................
199507
Félagsvísindadeild .....................................
163202
Byggingarframkvæmdir og tækjakaup .... 1 235 300
Mannfræðistofnun .........................................
17324
Reiknistofnun ............................................
132622

Frumvarp
1981
352 067
96 105
1 063 314
227 075
69 217
149 387
218 481
613 588
1 494 725
174 727
45 677
551 705
296 646
245 788
2 018 000
25 670
208 622

Hækkun
M.kr.
%
49,4
116 349
43,0
28 921
48,4
346 655
43,9
69 255
45,8
21 746
43,8
45 514
56,6
78 983
43,3
185 343
49,8
496 716
47,1
55 978
46,9
14 581
57,0
200 205
48,7
97 139
50,6
82 586
63,4
782 700
48,2
8 346
57,3
76 000

Gjöld samtals 5 143 777
Sértekjur 1 419 913

7 850 794 2 707 017
1 869 945 450 032

52,6
31,7

Fjárveiting 3 723 864

5 980 849 2 256 985

60,6

352 067 þús. kr. og er það
hækkun um 116 349 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Laun hækka um 71 499
þús. kr. og verða 220 417 þús. kr. sem er um 7 400 þús. kr. umfram almennar
launahækkanir. Skýring á þessari hækkun er sú að heimiluð hefur verið
staða fulltrúa fyrir nemendaskrá skólans og er kostnaðarauki vegna þess 5 913
þús. kr. Önnur launahækkun að fjárhæð 1 487 þús. kr. er vegna hækkunar á
auka- og forfallavinnu. Önnur rekstrargjöld hækka um 44 850 þús. kr. sem er um
51,7% hækkun frá fjárlögum 1980 eða 5 800 þús. kr. hækkun umfram almennar
verðlagshækkanir. Hækkun þessi á rót sína að rekja til hækkungr á síma- og
bui-ðargjöldum en þessi kostnaður skólans lendir nær alfarið á yfirstjórn
skólans.
Læknadeild. Framlag vegna læknadeildar verður 1 063 314 þús. kr. og er
það hækkun um 346 655 þús. kr. eða 48,4% frá fjárlögum 1980. Laun hækka
um 307 826 þús. kr. sem er um það bil 25 300 þús. kr. umfram almennar launahækkanir og skýrist hækkun þessi af eftirfarandi atriðum: Heimiluð hefur verið
hlutastaða dósents í taugasjúkdómafræði og er kostnaður vegna þess 3 342 þús.
kr. Stundakennsla í læknadeild hefur verið hækkuð um 3 340 þús. kr. umfram
almennar launahækkanir. Þá hafa laun vegna rannsókna og verklegrar kennslu
hækkað um 10 420 þús. kr. umfram almennar launahækkanir og á þessi hækkun
að langmestu leyti rót sína að rekja til þess að áætlað er nú fyrir verklegri
kennslu í líffærafræði og vefjafræði vegna krufninga hér á landi sem áður
hafa farið fram erlendis. önnur hækkun að fjárhæð 8 198 þús. kr. er vegna
ýmissa leiðréttinga á öðrum launum en föstum launum. Önnur rekstrargjöld
hækka um 38 829 þús. kr. sem er um 12 000 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir. Skýring þeirrar hækkunar er sú að 25 000 þús. kr. eru áætlaðar
vegna krufninganámskeiða.
Viðskiptadeild. Fjárveiting til viðskiptadeildar verður 218 481 þús. kr. og
er það hækkun um 78 983 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Laun hækka um
75 543 þús. kr. sem er um 18 200 þús. kr. umfram almennar launahækkanir.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Skýringin á þessari hækkun er sú að stundakennsla við deildina hefur verið
hækkuð sem þessari fjárhæð nemur, en það er vegna mikillar fjölgunar stúdenta
svo og þess að 1980 var unnt að nýta fjárveitingar til fastra staða, sem ekki voru
setnar, til að greiða stundakennslu. Önnur rekstrargjöld hækka um 3 440 þús. kr.
og verða 9 560 þús. kr. sem er í samræmi við almenna verðlagsþróun.
Heimspekideild. Heimiluð hefur verið staða lektors í ensku við heimspekideild en stundakennsla hefur verið lækkuð á móti þessari stöðuaukningu. Að
öðru leyti er hækkun fjárveitinga til heimspekideildar í samræmi við almennar
launa- og verðlagshækkanir.
Verkfræðideild. Fjárveiting til verkfræðideildar verður sem hér segir:
Hækkun
M.kr.
%
66 876
49,2
49,0
58 465
51,9
78 579
53 549
49,3
43 806
49,3
39116
49,7
15 450
126,2
84 306
46,9
46,1
53 538
42,5
3 031

Fjárlög
1980
135 922
119 405
151 261
108 643
88 788
78 720
12 238
179 894
116 014
7124

Frumvarp
1981
202 798
177 870
229 840
162 192
132 594
117 836
27 688
264 200
169 552
10155

Gjöld samtals
Sértekjur

998 009
6 500

1 494 725
17 000

496 716
10 500

49,8
161,5

Fjárveiting

991 509

1 477 725

486 216

49,0

Stærðfræðiskor ..................
Eðlisfræðiskor ..................
Efnafræðiskor ......................
Byggingarverkfræðiskor ..
Véla-skipaverkfræðiskor ..
Rafmagnsverkfræðiskor
Verkfræðistofnun ..............
Liffræðiskor ......................
Jarðfræðiskor ......................
Ótilgreind skor ..................

Samtals hækkar launaliður verkfræðideildar um 433 166 þús. kr. og verður
1 334 358 þús. kr. sem er um 45 000 þús. kr. umfram almennar launahækkanir.
Þessi umframhækkun skýrist af eftirfarandi atriðum: Heimiluð hefur verið
prófessorsstaða í tölvunarfræðum frá 1.7. 1981 og er kostnaður vegna þess
5 369 þús. kr. Stundakennsla hækkar um 36 600 þús. kr. umfram almennar
launahækkanir og er skýringin hin mikla nemendaaukning sem á sér stað innan
verkfræðideildar. Aðrar launahækkanir að fjárhæð 3 031 þús. kr. eru vegna
leiðréttinga á orlofsframlagi, álagsgreiðslum, aukinni vélritunaraðstoð og fleiri
smáatriða. önnur rekstrargjöld hækka um 63 550 þús. kr. sem er um 18 000 kr.
umfram almennar verðlagshækkanir. Tekið er inn nýtt verkefni hjá verkfræðistofnun að fjárhæð 10 000 þús. kr. sem er vegna útseldra verkefna en tekjur
koma inn til verkfræðistofnunar jafnháar á móti. Umframhækkun á sér stað
á öðrum rekstrargjöldum eðlisfræðiskorar um 2 400 þús. kr., efnafræðiskorar
um 2 300 þús. kr. og stærðfræðiskorar um 1 000 þús. kr. Aðrar umframhækkanir á öðrum rekstrargjöldum, samtals að fjárhæð 2 300 þús. kr. eru vegna ýmiss
konar leiðréttinga þegar hliðsjón hefur verið höfð af ríkisreikningi árið 1979.
Háskólabókasafn. Fjárveiting til háskólabókasafns verður 174 727 þús.
kr. og er það hækkun um 55 978 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Launaliður
hækkar um 39 578 þús. kr., þar af er yfirvinna vegna afgreiðslu 1 300 þús. kr.
sem ekki hefur verið áætlað fyrir áður. Að öðru leyti hækka laun í samræmi
við almennar launahækkanir. önnur rekstrargjöld hækka um 16 400 þús. kr.
sem er um 3 100 þús. kr. umfram verðlagshækkanir og er sú hækkun tilkomin
vegna áformaðrar aukningar á bóka- og tímaritakaupum safnsins.
Rekstur fasteigna. Fjárveiting hækkar um 200 205 þús. kr. og verður
551 705 þús. kr. Laun hækka um 88 740 þús. kr. sem er um 11900 þús. kr.
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umfram launahækkanir og er hækkun þessi til komin vegna aukins ræstingarkostnaðar. Önnur rekstrargjöld hækka um 111465 þús. kr. eða um 33 000 þús.
kr. umfram almennar verðlagshækkanir. Ástæðan er mikil hækkun á húsaleigugreiðslum Háskólans. Að öðru leyti er um almennar verðlagshækkanir að ræða
á þessu viðfangsefni.
Félagsvísindadeild. Fjárveiting til félagsvísindadeildar verður 245 788 þús.
kr. og er það hækkun um 82 586 þús. kr. Fjárveitingin felur í sér laun vegna
nýrrar stöðu lektors í uppeldisfræðum, en launaútgjöld vegna stundakennslu
lækka að sama skapi.
Byggingarframkvæmdir og tækjakaup. Áætlað er að ráðstöfunarfé til framkvæmda, viðhalds og tækjakaupa Háskólans muni nema samtals 2 018 000 þús.
kr. og verður fjármögnun og ráðstöfun fjárins með eftirgreindum hætti:
Framkvæmdaáætlun Háskóia ístands fyrir árið 1981
Fjármög-nun

þús.kr.

Eign 1. jan. 1981 ..................................................................
Framlag H.H.Í. 1981 .............................................................
Fjárveiting úr ríkissjóði ......................................................
Vaxtatekjur byggingarsjóðs 1981 ..........................................

500 000
1 018 000
450 000
50 000

Samtals
Ráðstöfun
Viðhald húsa og lóða..............................................................
Tækjakaup deilda, námsbrauta og stjórnsýslu ..............
Skipulagning lóðar og áætlunargerð vegna nýbygginga á
Háskólalóð .............................................................................
Endurnýjun og viðhald húsgagna og búnaðar..................
Húsnæði og búnaður vegna nýrra námskeiða ..............
Úrbætur i síma- og öryggismálum......................................
Nýframkvæmdir á Háskóla- og Landspitalalóð ..........

2 018 000

Samtals

2 018 000

140 000
180 000
25 000
25 000
40 000
15 000
1 593 000

í byrjun árs 1979 fjallaði fjárveitinganefnd Alþingis um byggingarmál á
Landspítala- og Háskólalóð og kynnti sér m. a. álit samráðshóps sem menntamálaráðherra skipaði hinn 17. nóvember 1978 til að endurmeta stöðu byggingarmála á vegum Háskóla íslands og á Landspítalalóð, en álitið er dagsett
11. desember 1978. Þeir er skipuðu fjárveitinganefnd hinn 14. mars 1979 gátu
fyrir sitt leyti fallist á þau áform um framkvæmdir og fjármögnun sem fram eru
sett í áliti samráðshópsins. Fjármögnunin fól í sér að til viðbótar framlagi Happdrættis Háskóla íslands þyrfti að koma til fjárveiting úr ríkissjóði á næstu
árum. Sérstaklega voru höfð í huga næstu þrjú árin vegna ákvarðana um
framkvæmdir sem verið var að taka á útmánuðum 1979. Upphæðin er 300 m.kr.
á ári miðað við verðlag í október 1978. í fjárlögum fyrir árið 1980 var ekki
gert ráð fyrir beinni fjárveitingu til byggingarframkvæmda á vegum Háskéla
íslands. Hönnunarvinna hafði verið tímafrekari en reiknað var með og framkvæmdir dregist. Það var því talið eðlilegt, að áform um beinar fjárveitingar
færðust til í tíma um eitt ár. Nú eru framkvæmdir hafnar. t fjárlagafrumvarpi
fyrir árið 1981 er að hluta tekið tillit til fyrrgreindra áforma um fjárveitingar
til byggingarframkvæmda á vegum Háskóla íslands að fjárhæð 450 000 þús. kr.
Reiknistofnun. Útgjöld reiknistofnunar eru áætluð 208 622 þús. kr. og er
það hækkun um 76 000 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Laun hækka um 31 271 þús. kr.
sem er í samræmi við almennar launabreytingar. önnur rekstrargjöld hækka
urn 44 729 þús. kr. sem er um 18 500 þús. kr. hækkun umfram almennar verðlagshækkanir. Hækkun þessi stafar fyrst og fremst af greiðslu afborgana og
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vaxta af bráðabirgðaláni hjá Háskóla íslands vegna vélaskipta að fjárhæð
34 000 þús. kr. Á móti lækka önnur útgjöld um 15 500 þús. kr. vegna lækkunar
á aðkeyptri þjónustu frá SKÝRR ásamt minna viðhaldi og minni vélaleigu með
tilkomu nýrrar tölvu.

203 Raunvísindastofnun háskólans. Fjárveiting til Raunvísindastofnunar háskólans
verður 681 295 þús. kr. og er það hækkun á fjárveitingu um 222 261 þús. kr.
Hækkunin skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um 153 900
þús. kr. sem er um það bil 12 900 þús. kr. umfram almennar launahækkanir.
Skýring hækkunarinnar er þessi: Áætlað er fyrir launum matráðskonu allan
daginn en í fjárlögum 1980 var einungis áætlað fyrir launum hennar hálfan
daginn. Kostnaðarauki vegna þessa er áætlaður 2 400 þús. kr. Þá er 7 300 þús. kr.
fjárveiting til einnar stöðu til að sneiða jarðsýni í þynnur. Aðrar hækkanir á
launum að fjárhæð 3 200 þús. kr. eru vegna ýmiss konar annarra hækkana, t. d.
álagsgreiðslna, orlofsframlags og flokkaskriðs. Önnur rekstrargjöld hækka urn
46 606 þús. kr. sem er um 10 000 þús. kr. umfram almenna verðlagsþróun og
hefur þá verið tekið mið af niðurstöðu ríkisreiknings fyrir árið 1979. Viðhald
hækkar um 9 765 þús. kr. og verður 26 620 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður
hækkar um 11 390 þús. kr. og verður 50 340 þús. kr., en það er um 29,3%
hækkun frá fjárlögum 1980. Sértekjur hækka um 600 þús. kr. og verða 1 500
þús. kr.
205 Stofnun Árna Magnússonar á íslandi. Heildarhækkun á þessum fjárlagalið
nemur 74 508 þús. kr. eða 48,2%. Laun hækka um 46 278 þús. kr. og skýrist
sú upphæð öll af almennum launahækkunum. önnur rekstrargjöld hækka um
16 363 þús. kr„ sem er nokkuð umfram almennar verðlagshækkanir, og er sú
aukning aðallega vegna kostnaðar við starfsmenn í orlofi. Viðhald hækkar um
600 þús. kr. og gjaldfærður stofnkostnaður um 13 000 þús. kr. og verður samtals 43 000 þús. kr. sem einkum skal varið til útgáfustarfsemi.
231 Náttúrufræðistofnun fslands. Framlag hækkar um 49 228 þús. kr. og verður
148 145 þús. kr. Laun hækka um 30 504 þús. kr. sem nemur almennum launahækkunum. önnur rekstrargjöld hækka um 9 504 þús. kr. og verða 27 485
þús. kr. í viðhald fara 5 000 þús. kr. sem er 3 000 þús. kr. hækkun frá fyrra ári.
Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 6 220 þús. kr. og verður 14 570 þús. kr.
Fé þessu skal m. a. varið til kaupa á safnhirslum, rannsóknarsmásjá, sýningarborðum og Ijósritunarvél.
232 Rannsóknaráð ríkisins. Á öndverðu ári 1979 kynnti Rannsóknaráð ríkisins ráðamönnum þjóðarinnar langtímaáætlun um rannsóknir og þróunarstarfsemi í
þágu atvinnuveganna. í skýrslunni kemur fram að fslendingar verja mun
minna fjármagni til rannsókna- og þróunarstarfsemi en aðrar þjóðir á svipuðu
hagþróunarstigi. Af vergum þjóðartekjum verja íslendingar 0,4—0,5% til
rannsókna en aðrar þjóðir 1%—2,5%. f 25. gr. laga nr. 13/1979 um stjórn
efnahagsmála o. fl. segir: „Til stuðnings áætlanagerðar um atvinnuvegina skal
efla rannsóknastarfsemi í þeirra þágu, með hliðsjón af langtimaáætlun Rannsóknaráðs ríkisins um það efni, eins og hún verður staðfest af stjórnvöldum".
Formleg staðfesting hefur ekki átt sér stað, en í umræðum um langtímaáætlunina, m. a. hjá fjárveitinganefnd, hefur þótt eðlilegt að hafa hana til hliðsjónar
þegar ákvarðanir eru teknar um fjárveitingar til rannsóknastofnananna. Þær
stofnanir sem falla undir Rannsóknaráð ríkisins eru: Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Hafrannsóknastofnun, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Iðntæknistofnun og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, auk Skrifstofu rannsóknastofnana atvinnuveganna sem annast m. a. fjárreiður fyrrgreindra stofnana. Framkvæmdastjóri Rannsóknaráðs ríkisins og forstöðumenn rannsóknastofnananna hafa átt fundi með fjárveitinganefnd þar sem rætt hefur verið starfs-
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skipulag á grundvelli verkefna auk annarra atriða langtímaáætlunarinnar. 1
því sambandi hefur verið rætt um gerð fjárlaga og hugsanlegar breytingar
á vinnubrögðum sem því væru samfara að fjárveitingar miðuðust við verkefni. Rannsóknastofnanirnar sendu fjárlagabeiðnir sínar til fjárlaga- og hagsýslustofnunar með hefðbundnum hætti, en auk þess hafa átt sér stað fundir
með einstökum rannsóknastofnunum þar sem beiðnirnar hafa verið ræddar út
frá þeim verkefnum sem rannsóknastofnanirnar sinna. Undirnefnd fjárveitinganefndar hefur átt aðild að viðræðunum. Þar sem viðræðum var ekki lokið er
ganga þurfti frá frumvarpinu til prentunar, má reikna með fáeinum breytingum
á framlögum er snerta starfsmannahald. Viðræðurnar hafa einkum beinst að
eftirfarandi atriðum.
a) Skilgreiningu á grunnstærð hverrar stofnunar og hvernig hún tengist langtimaáætlun. Grunnstærðin yrði þá eins konar heimanmundur frá ríkinu.
b) Verkefnaráðningu starfsmanna. Af hálfu fjárlaga- og hagsýslustofnunar og
fjárveitinganefndar hefur verið lögð rik áhersla á að þannig sé búið um
hnútana, þegar um verkefnaráðna starfsmenn er að ræða, að stofnanir sitji
ekki uppi með starfsmennina þegar verkefninu lýkur. Ennfremur að ráðningin sé borin undir Ráðninganefnd ríkisins, ef ætla má að verkefnið taki
lengri tíma en eitt ár. Að sjálfsögðu verða samningar við verkefnaráðna
starfsmenn að vera innan bess, sem afmarkast af kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Aftur á móti hefur verið við bað miðað í umræðunum að
stofnunin hefði tekjur af störfum verkefnaráðinna starfsmanna sem stæðu
að minnsta kosti undir þeim kostnaði sem af starfsmanni hlytist.
c) Að lokum hafa viðræðurnar beinst að gjaldskrám stofnananna. Nauðsvn
ber til að samræma gjaldskrár rannsóknastofnana þannig að sama gjald
sé tekið fvrir sambær'lega þjónustu. Eðlilegt er að Rannsóknaráð ríkisins
taki að sér að koma slíkri samræmingu á.
Þess er vænst að endanlegar ákvarðanir um ofangreind atriði verði teknar
við afgreiðslu fjárlaga.
301 Memntaskólinn í Reykjavík. Heildarfjárveiting er 765 012 þús. kr. og er það
240 690 bús. kr. hækkun eða 46%. Hækkun launa nemur 242 370 þús. kr. og er
það umfram almennar launahækkamr. Mismunurinn skýrist m. a. með færslu
milli launaflokka og vanáætlun í fjárlögum 1980, þar sem kennurum voru
áætluð dagvinnulaun fvrir störf sem greiðast eiga sem yfirvinna. önnur rekstrargiöld hækka um 8 320 þús. kr. sem er innan almennra verðlagshækkana
og gialdfærður stofnkostnaður sem var 10 000 þús. kr. í fjárlögum 1980 fellur
niður.
302

Menntaskólinn á Akurevri. Fiárveiting til skólans hækkar um 178 025 þús. kr.
og verður samtals 636 369 bús. kr. Þetta er 38.8% hækkun og nokkru minni
en almennar verðlags- og launahækkanir. Laun hækka um 142 948 þús. kr.
'em er 'nran við almennar launahækkanir en skýring þess er fvrst og fremst
sú að áætlað kennslumagn hefur minnkað. önnur rekstrargjöld hækka um
35 077 þús. kr. sem er 63,3% hækkun frá rikisreikningi 1979. Stofnkostnaður
er samtals 15 000 þús. kr. til hönnunar og undirbúningsvinnu við smíði húss
fyrir bókasafn, lestrarsali o. fl.

304 MenntaskóHnn við Hamrahlíð. Heildarfjárveit’ng til skólans er 1 052 951 bús. kr.
sem er 349 606 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980 eða 49,7%. Laun hækka um
348 346 þús. kr. sem er umfram almennar launahækkanir. Skýringar eru helstar
þær að nokkur færsla hefur orðið milli launaflokka, deildarstjórum hefur fjölgað
og tekið er tillit til vanáætlunar í fjárlögum 1980 á greiðslum fyrir ýmis störf,
svo sem tækja- og bókavörslu, fjarvistarskráningu, ræstingu o.fl. Einnig hefur
nemendum fjölgað frá því sem reiknað var með við gerð fjárlaga 1980. önnur
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rekstrargjöld hækka um 35 860 þús. kr., sem er veruleg hækkun umfram verðlagshækkanir, en tekið er tillit til vanáætlunar á s. 1. ári. Gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 2 000 þús. kr. og er samtals 11 000 þús. kr. Þar af er
ætlað til innréttinga 3 000 þús. kr. og til frágangs bílastæða 8 000 þús. kr. Áætluð
hækkun sértekna er 32 600 þús. kr.

305 Menntaskólinn við Sund. Heildarframlag hækkar um 270 186 þús. kr. og verður
927 064 þús. kr. Laun og önnur rekstrargjöld hækka samtals um 216 286 þús. kr.
sem er innan almennra launa- og verðlagshækkana. Stofnkostnaður hækkar
um 55 000 þús. kr. og verður 190 000 þús. kr. Þar af eru 180 000 þús. kr. vegna
greiðslusamnings við Reykjavikurborg og 10 000 þús. kr. til innréttinga. Áætlaðar sértekjur hækka um 1 100 þús. kr. og verða nú 3 600 þús. kr.
306

Menntaskólinn á ísafirði. Fjárveiting til skólans hækkar um 146 987 þús. kr.
eða 38,5% sem er innan almennra launa- og verðlagshækkana. Skýringin felst
í verulega minni hækkun launa en verðlagsforsendur gefa tilefni til vegna
fækkunar nemenda. Önnur rekstrargjöld hækka um 21 134 þús. kr. sem er
umfram almennar verðlagshækkanir en tillit er tekið til niðurstöðu ríkisreiknings frá 1979. Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 90 000 þús. kr. og
verður samtals 300 000 þús. kr. sem er vegna smiði kennsluhúss. Hækkun
sértekna er áætluð 349 þús. kr.

307 Menntaskólinn á Esrilsstöðum. Heildarfjárveiting er 476 514 þús. kr. sem er
245 317 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980. Fjórða kennsluárið bætist nú
við en engin brottskráning nemenda á sér stað fyrr en vorið 1981. Stefnt er
að rekstri öidungadeildar, en rík'ssjóður greiðir þriðjung kostnaðar við bóklegt nám á móti þriðjungi frá sveitarfélagi og þriðjungi frá nemendum sjálfum. Laun hækka um 101 557 þús. kr. önnur rekstrargjöld hækka um 25 760
þús. kr. og sjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 118000 þús. kr. og verður
samtals 273 000 hús. kr, Honum skal varið til kennarabústaða 38 000 þús. kr., til
greiðslu skuldar við Framkvæmdadeiid TR vegna mötuneytis 10 000 þús. kr., til
matsalar 20 000 þús. kr„ til annars áfanga heimavistar 200 000 þús. kr. og til
hönnunar skólahúss 5 000 þús. kr.
308 Menntaskólinn í Kópavogi. Framlög hækka um 59 885 þús. kr. og verða alls
289 831 þús. kr. Laun hækka um 74 530 þús. kr. sem er innan almennra launa-

hækkana. Þetta stafar af minnkun á kennslumagni en fjölgun nemenda hefur
ekki orðið sú sem ráð var fyrir gert í áætlun fyrir fjárlög 1980, önnur rekstrarg.jöJd hækka um 5 355 þús. kr. sem er umfram almennar verðlagshækkanir
en tilllt er tekið til ríkisreiknmgs 1979. Gjaldfærður stofnkostnaður er enginn
og lækkar því um 20 000 þús. kr. frá fyrra ári.
319 Framhaldsskðlar. almennt. Hér er um nýjan safnlið að ræða en jafnframt fellur
niður safnliðurinn Menntaskólar, aimennt. Hin ýmsu verkefni sem falla liér
undir eru orlofsereiðslur til kennara, forfailakennsla, laun prófdómara o. fl.
Ennfremur felur liðurinn í sér viðhald menntaskólanna og tækjakaun. Samtals er
framJagið 366 662 hús. kr. og skintist. hannig: Laun 185 912 þús. kr., viðhald
110 000 þús. kr., gjaldfærður stofnkostnaður 37 000 þús. kr. og til einstaklinga
og samtaka fara 33 750 þús. kr. en þar er um að ræða kostnað við endurmenntunarnámskeið og námskeið í kennslu- og uppeldisfræði.
321

Kennaraháskóli fslands. Heildarfjárveiting til skólans verður 1 340157 þús. kr.
og hækkar um 425 081 þús. kr. eða 46,4%. Laun hækka um 387 678 þús. kr.
sem er nokkuð umfram almennar launahækkanir. Þetta skýrist fyrst og
fremst af því að rannsóknarverkefni og réttindanám sem fært var með öðrum rekstrargiöldum s. 1. ár er nú fært sem laun. Hækkar þetta launakostnað
um rúmlega 61 000 þús. kr. og veldur jafnframt lækkun annarra rekstrargjalda
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en þau lækka í heild um 22 697 þús. kr. Viðhald hækkar um 7 190 þús. kr. og
stofnkostnaður um 47 000 þús. kr. og verður samtals 225 000 þús. kr. Fé þessu
skal varið i eftirtalin verkefni: Fyrri áfangi nýbyggingar 130 000 þús. kr„
skilveggir 10 000 þús. kr., tækjakaup 10 000 þús. kr. og síðari áfangi nýbyggingar 75 000 þús. kr. Framlög til einstaklinga og samtaka, sem ekki var áætlað
fyrir á s. 1. ári, verða nú 15 000 þús. kr. og er hér um að ræða kostnað við
mötuneyti og heimavistaraðstöðu vegna endurmenntunarnámskeiða. Loks er
áætluð hækkun sértekna um 9 000 þús. kr.
322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans. Heildarfjárveiting er 329 825 þús. kr.
og er það 107 220 þús. kr. hækkun frá s. 1. ári. Hækkun þessi er 48,1% sem
er fram yfir verðlagsbreytingar en ráðninganefnd samþykkti á árinu % stöðugildi félagsráðgjafa og aukast laun af þeim sökum um rúmlega 4 000 þús. kr.
351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík. Hér er um nýjan fjárlagalið að ræða en Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og Ármúlaskólinn eru nú viðfangsefni undir þessum
lið. Heildarfjárveiting er 2 108 383 þús. kr. og skiptist þannig að framlag til
Ármúlaskóla er 505 936 þús. kr. en framlag til Fjölbrautaskólans i Breiðholti
er 1 602 447 þús. kr. Ármúlaskólinn, sem verið hefur framhaldsdeild grunnskóla,
færist nú á fjölbrautast’g. Allur samanburður við fvrra ár er því óraunhæfur. Veruleg nemendafjölgun verður I Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, einkum í verknámsgreinum. og leiðir það til fleiri kennslustunda. Auk þess er
áætlað fyrir öldungadeild við skólann. Þetta skýrir hækkun launa sem er 428 445
þús. kr. og er nokkuð umfram almennar launahækkanir. önnur rekstrargiöld
hækka um 18 037 kr. sem er innan almennra verðlagshækkana. Viðhald hækkar
um 14 000 þús. kr. Stofnkostnaður hækkar um 170 000 þús. kr. og er samtals
370 000 þús. kr. sem varið skal til E-álmu skólans. Samtals hækka framlög til
skólans um 630 482 þús. kr.
352 Flensborgarskól', fjölbrautaskóli. Framlög til skólans hækka um 158 858 þús. kr.
eða 47,2% og verða 495 400 þús. kr. Þar af hækka laun um 154 038 þús. kr. sem
er umfram almennar launahækkanir og vegna nemendafjölgunar. önnur rekstrargjöld hækka um 9 820 þús. kr. en lækkun er á gjaldfærðum stofnkostnaði
um 5 000 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður verður því samtals 10 000 þús. kr.
sem er hlutur ríkissjóðs í nýbyggingu skólans og breytingum á eldra húsnæði.
353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Heildarframlag er 571 056 þús. kr. eða 120157
þús. kr. hærra en í síðustu fjárlögum. Laun og önnur rekstrargjöld hækka
samtals um 114157 þús. kr. sem er töluvert innan almennra launa- og verðlagshækkana en kennslumagn hefur minnkað frá s. 1. ári. Rekstrargiöld voru
ákveðin með hliðsjón af ríkisreikningi 1979. Gialdfærður stofnkostnaður hækkar
um 6 000 þús. kr. og verður 71 000 þús. kr. Þar af skal verja 41 000 þús. kr.
til verknámshúss, 12 000 þús. kr. i brevtingar og innréttingar og 18 000 þús. kr.
i ýmsan búnað.
354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi. Heildarframlag til skólans verður 474 561 þús. kr.
Það er 160 775 þús. kr. eða 51,2% hærra framlag en 1980. Laun hækka um
148 775 þús. kr. og er sú hækkun sem er umfram almennar launahækkanir
vegna nemendafjölgunar við skólann. Auk þess er nú í fyrsta sinn gert ráð
fvrir rekstri öldungadeildar við skólann, en kostnaður við bóklegt nám slikrar
deildar skiptist jafnt milli rikissjóðs, sveitarfélaga og nemenda. önnur rekstrargjöld hækka um 12 000 þús. kr. og er það umfram almennar verðlagshækkanir
en vanáætlunar hefur gætt vegna orkukostnaðar og þess að skólinn er í mótun.
355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum. Fjárframlög til skólans hækka um 85 821
þús. kr. frá fjárlögum 1980 eða um 88,3%. Skólinn tók til starfa haustið 1979
og því er erfitt um allan samanburð. Laun hækka um 62 821 þús. kr. og þá
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fyrst og fremst vegna nemendafjölgunar. Önnur rekstrargjöld hækka um 11 600
þús. kr. Viðhald hækkar um 1 400 þús. kr. og gjaldfærður stofnkostnaður um
10 000 þús. kr. og verður samtals 20 000 þús. kr. Fé þessu skal varið til kaupa á
tækjum og búnaði auk viðgerðar á siglingar- og fiskleitartækjum.

356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki. Heildarframlag til skólans verður 309 678 þús.
kr. og hækkar um 151 583 þús. kr. eða 95,8%. Hækkun sú sem er umfram almennar verðlags- og launahækkanir er fyrst og fremst vegna aukinna umsvifa á ölíum
sviðum þar sem hér er um að ræða nýjan skóla og ennþá eru að bætast við
nýir árgangar. Einnig er stefnt að því að öldungadeild verði starfrækt við
skólann og er hlutur ríkissjóðs % af kostnaði við bóklegt nám. Stofnkostnaður
er samtals 179 000 þús. kr. og skal varið til verknámshúss 80 000 þús. kr., heimavistar 90 000 þús. kr.. hönnunar kennsluhúsnæðis 3 000 þús. kr. og til kaupa
á búnaði og tækjum 6 000 þús. kr.
422 Námsgagnastofnun. Samkvæmt lögum nr. 45/1979 er Fræðslumyndasafn rikisins og Rílcsútgáfa námsbóka sameinuð undir þennan fjárlagalið. Framlag
er samtals 598 805 þús. kr. og er hækkunin milli ára umfram almennar verðlagsog launahækkanir fyrst og fremst vegna aukins kostnaðar við útgáfustarfsemi.
501 Tækniskóli fslands. Heildarframlag til skólans er 741 535 þús. kr. sem er
280 322 þús. kr. hærra en í fjárlögum 1980. Laun hækka um 215 722 þús. kr.
sem er nokkuð umfram almennar launahækkanir og skýrist af auknu kennslumagni. önnur rekstrargjöld hækka um 52 800 þús. kr. og er tekið míð af
ríkisreikningi 1979 vegna vanáætlunar þessa liðar s. 1. ár. Viðhald hækkar um
2 800 þús. kr. og stofnkostnaður um 12 000 þús. kr. sem verður samtals 35 000
þús. kr. til kaupa á tækjum og búnaði. Áætlaðar sértekjur eru 5 240 þús. kr.
sem er 3 000 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980.
506 Vélskóli íslands. Framlag til skólans hækkar um 215 119 þús. kr. eða 69,4% og
verður heildarframlag 524 901 þús. kr. Laun hækka um 171 599 þús. kr. sem er
verulega umfram almennar launahækkanir en skýrist með auknum nemendafjölda og aukinni verknámskennslu. önnur rekstrargjöld hækka um 14 000
þús. kr. sem er umfram verðlagshækkanir vegna námskeiðahalds. Viðhald
hækkar um 1 520 þús. kr., stofnkostnaður um 30 000 hús. kr. og verður
samtals 60 000 þús. kr. Fé þessu skal varið til tækjakaupa. Sértekjur eru áætlaðar
2 000 hús. kr. en voru engar í fjárlögum 1980. Tekjurnar eru vegna nám'keiðahalds.
514 Iðnskólinn í Reykjavík. Fjárframlög hækka um 587 546 þús. kr. sem er 62,8%
hækkun frá fjárlögum 1980. Aðeins laun hækka umfram almennar verðlagsforsendur og stafar það af fjölgun áfanga iðnnáms svo og vegna vanáætlunar
kennslumagns við fjárlagagerð 1980.
517 Hótel- og veitingaskóli fslands. Heildarframlag til skólans er 106 108 þús. kr.
sem er 34 381 þús. kr. hækkun frá fjárlöaum 1980. Laun hækka um 25 817 þús.
kr. og er það umfram almennar launahækkanir vegna nemendafjölgunar. önnur
rekstrargiöld hækka um 11 539 þús. kr. sem er í samræmi við verðlagshækkanir. Viðhald hækkar um 1 200 þús. kr., stofnkostnaður um 2 825 þús. kr. og
og verður samtals 8 000 hús. kr. sem varið skal til kaupa á ýmsum kennslutækjum. Áætlaðar sértekjur eru 12 000 þús. kr. og hækka um 7 000 þús. kr.
518 Fiskvinnsluskólinn. Heildarframlag til skólans hækkar um 57 481 þús.
verður 119 253 þús. kr. Laun hækka um 34103 þús. kr. sem er rúmlega
þús. kr. umfram almennar launahækkanir og stafar fyrst og fremst af
námskeiðahaldi fyrir starfsfólk í frystihúsum. Þessi auknu námskeið

kr. og
12 000
auknu
skýra

Þingskjal 1

185

einnig hluta hækkunar annarra rekstrargjalda en þau hækka í heild um
22 878 þús. kr. Aðrar skýringar á þeirri hækkun er veruleg hækkun hráefniskostnaðar og vaxandi húsnæðiskostnaður. Viðhald hækkar um 500 þús. kr.,
stofnkostnaður um 2 500 þús. kr. og er samtals 6 000 þús. kr. til kaupa á tækjm og búnaði. Sértekjur eru áætlaðar 20 000 þús. kr. sem er 2 500 þús. kr.
hækkun frá s. 1. ári.
521 Hjúkrunarskóli íslands. Heildarframlag eykst um 344 908 þús. kr. sem er rúmlega 265 000 þús. kr. umfram almennar launa- og verðlagshækkanir. Þessi
umframhækkun er öll vegna launa hjúkrunarnema fyrir bóklegan þátt námsins en ekki var áætlað fyrir þessu við gerð síðustu fjárlaga.
553 Hússtjórnarskólar, almennt. Heildarframlög aukast um 28 413 þús. kr. eða um
8,9%. Laun hækka um 12 626 þús. kr. sem er langt undir almennum launahækkunum. Mikil fækkun nemenda hefur orðið í almennu hússtjórnarnámi
en aukin umsvif eru í námskeiðahaldi. Fjárveiting miðast við fastar stöður
og að einn skóli skuli starfræktur. Önnur rekstrargjöld hækka um 12 999 þús.
kr„ viðhald um 11 088 þús. kr. og áætlaðar sértekjur um 8 300 þús. kr.
561 Myndlista- og handíðaskólinn. Heildarframlag til skólans er 181 533 þús. kr.
sem er 57 841 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980. Laun hækka um 91 534 þús. kr.
sem er umfram almennar launahækkanir og skýrist með nemendafjölgun og
breytingu á kennsluskipulagi. Önnur rekstrargjöld hækka samtals um 47 847
þús. kr., sem er langt umfram almennar verðlagshækkanir, og er það fyrst
og fremst vegna hærri húsaleigugjalda en skólinn hefur fengið heimild til að
auka húsnæði sitt um 220 m2. Einnig er gert ráð fyrir stórauknum kostnaði
við námsferðir nemenda og auknum kostnaði við breytingar á kennslustofum.
Framlög til einstaklinga og samtaka falla niður en þau voru 2 000 þús. kr. s. 1.
ár. Viðhald hækkar um 1 000 þús. kr., gjaldfærður stofnkostnaður um 2 900
þús. kr. og er 9 000 þús. kr. sem verja skal til tækjakaupa. Áætlaðar sértekjur,
sem eru framlög Reykjavíkurborgar og innritunargjöld, hækka um 83 440 þús. kr.
563 Tónlistarfræðsla. Framlag nemur alls 937 613 þús. kr. en það er hækkun um
272 198 þús. kr. eða 40,9% frá fjárlögum 1980. Útgjöld vegna þessa fræðsluþáttar
hafa aukist verulega á undanförnum árum og gerir brýnt að lög og reglur
um tónlistarfræðslu verði endurskoðuð.
601—609 Héraðsskólar, rekstur. Heildarframlög nema 1 147 000 þús. kr. og er það
406 747 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980 eða 54,9%. Laun hækka um
308 172 þús. kr. sem er rúmlega 41 000 þús. kr. umfram almennar launahækkanir. Þessi hækkun er aðallega vegna aukinnar kennslu, en nemendafjölgun í þessum skólum er um 8%. önnur rekstrargjöld hækka samtals
um 108 605 þús. kr. sem er 83,8%. Meiri hækkun verður á nokkrum liðum en
nemur almennum verðlagshækkunum og má nefna t. d. orkukostnað og lögboðnar tryggingar.
610 Héraðsskólar, almennt. Fjárveiting nemur samtals 300 000 þús. kr. sem er
46 000 þús. kr. hækkun frá s. 1. ári. Framlag til viðhalds er samtals 120 000 þús.
kr. og hækkar um 48 000 þús. kr. frá f járlögum 1980. Gjaldfærður stofnkostnaður
er nær óbreyttur að krónutölu, lækkar um 2 000 þús kr. og verður samtals
180 000 þús. kr. Sem fyrr mun fjárveitinganefnd Alþingis gera tillögu um
skiptingu þessa fjár.
621 Skálholtsskóli. Fjárveiting nemur samtals 88 629 þús. kr. sem er 47 670 þús. kr.
hækkun eða 116,3%. Laun hækka um 12 129 þús. kr. og önnur rekstrargjöld
um 2 319 þús. kr. en þetta er hvort tveggja í samræmi við almennar launa- og
verðlagshækkanir. Viðhald hækkar um 400 þús. kr. og gjaldfærður stofnAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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kostnaður um 33 000 þús. kr. Samtals er því gjaldfærður stofnkostnaður 40 000
þús. kr. sem verja skal að mestum hluta til heimavistar. Áætlaðar sértekjur eru
350 þús. kr. og hækka um 178 þús. kr.

700—780 Grunnskólar, rekstur. Heildarkostnaður við rekstur grunnskóla samkvæmt
þessum liðum hækkar um 8 243 513 þús. kr. frá fjárlögum 1980 eða 52.1%.
Launaliðurinn hækkar um 7 396 028 þús. kr. eða 50,2% frá fjárlögum 1980.
Þær breytingar eru gerðar á þessum liðum að laun til kennara sem orlof fá, eru
flutt af liðnum grunnskólar, almennt (02-791) á viðkomandi skóla. Aftur á móti
er launakostnaður framhaldsdeilda grunnskóla fluttur af viðkomandi fræðsluumdæmi á liðinn grunnskólar, almennt. Sé tekið tillit til þessa flutnings milli
liða verður hækkunin hlutfallslega nokkru lægri eða 48,1%. Þessi hækkun er
u. þ. b. 5,1% umfram almennar launahækkanir sem svarar til tæpra 800 000
þús. kr. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum er ekki um teljandi nemendafjölgun að ræða og ekki heldur hækkun kennslulauna umfram almennar launahækkanir. Mismunurinn liggur þvi annað hvort i of lágri áætlun fyrir árið
1980 eða í stjórnun þessa skólastigs. í þvi tilfelli er skýringa væntanlega helst
að leita í óhagkvæmri skiptingu nemenda í bekkjardeildir eftir aldurshópum, i
skólahverfi o. s. frv. Þegar þess er gætt að launatillögur fræðslustjóra og menntamálaráðuneytis voru í fjárlaga- og hagsýslustofnun lækkaðar um u. þ. b. 670
m.kr. hlýtur athyglin að beinast sérstaklega að síðara atriðinu og skipulagi
grunnskólastigsins yfirleitt. Önnur rekstrargjöld hækka um 826 797 þús. kr.
og er það verulega umfram almennar verðlagshækkanir. Það sem veldur þessari hækkun er i fyrsta lagi mikil hækkun á aksturstöxtum, en akstur skólabarna
er langstærsti liðurinn i öðrum rekstrargjöldum grunnskóla (allt að 80%) og í
öðrn lagi veldur að nokkru vanáætlun undanfarin ár, sem byggist m. a. á örari
verðhækkunum, t. d á ökugjaldi, en gert var ráð fyrir á sínum tima. Núverandi
skipulag þessara mála virðist þvi þarfnast rækilegrar endurskoðunar og athugunar. Yfirfærslur til sveitarfélaga — framlög til fræðsluskrifstofa — hækka um
20 688 þús. kr. Er framlag ríkissjóðs reiknað i samræmi við ákvæði 85. gr.
laga nr. 63/1974 um grunnskóla, þ. e. að dagvinnutimakaup í meðallaunaflokki
kennara (14. launafl., 3. þrep) verði greitt á hvern nemanda i grunnskólum
umdæmisins, þannig að 1.4 stundir koma á hverja fyrstu 2 200 nemendur og
0,4 stund:r á hvern nemanda þar umfram. Reiknað var með launum samkvæmt
launatöflu i mars 1980. Við þetta framlag er siðan bætt 2 800 þús. kr. fyrir húsaleign og ferðakostnaði i hverju umdæmi.
791 Grunnskólar, almennt. Fjárveiting á þessum lið nemur samtals 978 595 þús. kr.
og er það 100 376 hús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980. Tekið er upp nýtt
viðfangsefni (laun) framhaldsdeildir i grunnskólum, 675 450 tús. kr. Þessi fjárveiting var áður á e'nstökum grunnskólum. Laun stiórnskipaðra nrófdómara
hækka um 25 734 hús. kr.. til umferðarfræðsln i skólum hækkar um 7 745 þús. kr..
t’l sundkennslu i skólum hækkar um 80 790 þús. kr. og til unglingafræðslu
hækkar um 430 hús. kr. Niður falla tvö viðfangsefni, sem getið er um i athuaa'omduni við liðina 700—780, grunnskólar. Það erti laun kennara. sem orlof fá,
55 460 hús. kr.. en hessi laun flvtjast á viðkomandi skóla og laun og önnur
rekstrargjöld i grunnskólum sem voru 634 313 þús. kr. i fjárlögum 1980.
792 Frarolög til bvgg’ngar grunnskóla og íhúða fyrir skólastjóra. Fjárveiting hækkar
um 750 000 þús. kr. og verður 3 528 000 þús. kr. Svo sem venja er mun fjárveitínganefnd Alþinais fialla um skiptingu þessa fjár.
797 Stofnanir afbr’gðilegra barna. Liðurinn hækkar um 679 763 bús. kr. Laun
hækka um 422 972 þús. kr. og veldur þar mestu að við samningu frumvarpsins
voru tekin inn 19,9 stöðugildi kennara, en föst laun ásamt launatengdum gjöldum nema 148928 þús. kr. Ein ný staða uppeldisfulltrúa var heimiluð af Ráðn-
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inganefnd ríkisins á árinu 1980 og kostnaður við hana er 6 196 þús. kr. Þá var
við afgreiðslu fjárlaga 1980 tekin inn hálf staða sálfræðings hluta úr árinu og
kostnaðaraukning hennar vegna um 3 031 þús. kr. Samtals er hér um að ræða
158 155 þús. kr. og er hækkun umfram þessa fjárhæð, 264 817 þús. kr. eða
46,9%, nokkru meiri en almennar launahækkanir og stafar af breyttum kennsluháttum. önnur rekstrargjöld hækka um 79 762 þús. kr. eða rúmlega 59% og
viðhald um 11 544 þús. kr. Yfirfærslur til einstaklinga og samtaka, sem eru
greiðslur vegna sumardvalar afbrigðilegra barna, hækka um 10 506 þús. kr. og
er þá tekið mið af reikningi fyrri ára. Yfirfærslur til sveitarfélaga 150 000 þús. kr.
er nýr liður samkvæmt lögum nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta og er
um að ræða greiðslur til dagvistarstofnana sveitarfélaga vegna barna sem
þarfnast sérstakrar þjálfunar. Sértekjur lækka um 4 979 þús. kr. og er þar
stuðst við reynslu fyrri ára. Meginuppistaða sértekna öskjuhliðarskóla er
framlag frá Tryggingastofnun ríkisins vegna örorku nemenda og var ofáætlað
við gerð síðustu fjárlaga. Fjárveiting samkvæmt þessum lið skiptist þannig
í þús. kr. og eru stöðugildi einnig tilgreind:
Fjárveiting
skv. frumvarpi
Öskjuhlíðarskóli:
1981
Skólinn ........................................ ..............
563 864
Fjölskylduheimili .................... ..............
36 784
Greiningarstöð .............................. ..............
134 293
90 963
Lyngás ............................................ ..............
Bjarkarás
...................................... ..............
42147
Geðdeild barnaspítala Hringsins ..............
78 070
Kópavogshæli ................................ ..............
96 548
Sólborg ............................................ ..............
101455
Skálatún .......................................... ..............
43 059
17 205
Tjaldanes.......................................... ..............
Sólheimar ...................................... ..............
16171
Dagvistargjöld .............................. ..............
150 000
Samtals 1 370 559

Stöðugildi
alls
42,05
3,0
12,25
9,5
4,0
7,0
10,0
10,0
5,18
1,67
2,0
•

Þar af aðrar
stöður en
kennara
10,5
3,0
11,25
—
—
—
—
—
—
—
—
•

106,65

24,75

Greiningarstöðin í Kjarvalshúsi er eins og verið hefur rekin af öskjuhliðarskóla en í 10. gr. laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta er gert ráð fyrir
að ríkið reki greiningarstöð sem sjálfstæða stofnun á vegum félagsmálaráðuneytisins, en heimild er til að fela starfandi stofnun verkefni hennar uns hún
tekur til starfa.
799 Heyrnleysingjaskólinn. Heildarfjárframlag er 334 996 þús. kr. og er það 131 293
þús. kr. hækkun eða 64,4%. Laun hækka um 116 251 þús. kr. og er það nokkuð
umfram almennar launahækkanir vegna fjölgunar nemenda á grunnskólastigi, fjölgunar nemenda með geðræna erfiðleika og vegna hjálparkennslu við
nemendur sem stunda nám í framhaldsskólum en sú kennsla hefur ekki verið
færð á hennan launalið fyrr. Alls fiölgar heimiluðum stöðugUdum um 3.67
stöður. önnur rekstrargjöld hækka um 11 167 þús. kr. og viðhald um 2 000
þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður er samtals 10 000 þús. kr. til kaupa á
tækium og hækkar sá liður um 3 000 þús. kr. Áætlaðar sértekjur hækka um
1 125 þús. kr.
803 Dasrvistarheimili, stofnkostnaður. Fjárveiting til bygginga dagvistarheimila
verður 800 000 þús. kr. og er það hækkun um 249 960 þús. kr. frá fjárlögum
1980 eða 45,4%. Svo sem verið hefur mun fjárveitinganefnd Alþingis gera tillögu
um skiptingu fjárins.

188

Þingskjal 1

872 Lánasjóður íslenskra námsmanna. Framlag hækkar um 2 697 443 þús. kr. og
verður 8 092 330 þús. kr. Auk þess verður sjóðnum aflað lántökuheimildar
3 300 000 þús. kr. sem er 2 100 000 þús. kr. hækkun frá því sem var i fjárlögum
1980. Geta sjóðsins til lánveitinga verður alls 10 160 700 þús. kr. og styrkveiting
alls 474 000 þús. kr. Yfirlit yfir sjóðinn er í B-hluta frumvarpsins. Útlán sjóðsins miðast við að mætt verði 90% umframfjárþarfar námsmanna eins og hún
er metin af sjóðsstjórn og fjölgun lánveitinga er áætluð 10%.
881 Náms- og fræðimenn, framlög. Fjárveiting verður 275 693 þús. kr. og er það
hækkun um 71 943 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980 eða sem svarar 35,3%.
Hækkunin skiptist þannig á einstök viðfangsefni: Styrkur til erlendra námsmanna i íslenskum skólum verður 20 000 þús. kr. og er það hækkun um 9 500
þús. kr. Viðfangsefmð, styrkir til útgáfustarfa hækkar um 7 070 þús. kr. og
verður 22 000 þús. kr. Framlag til Félagsstofnunar stúdenta verður 59 873
þús. kr. og er það hækkun um 14 873 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Við
ákvörðun á framangreindu framlagi var haft til hliðsjónar álit nefndar sem
menntamálaráðherra skipaði hinn 30. janúar 1979. Verkefni nefndarinnar \ar
að gera tillögur um hvernig tryggja mætti rekstrargrundvöll Félagsstofnunar
stúdenta í framtíðinni. I áðurnefndu nefndaráliti var lagt til að ríkissjóður
legði Félagsstofnun stúdenta til andvirði fyrirfram ákveðinna kostnaðarþátta
við rekstur stofnunarinnar. Samkvæmt því verður framlagið 59 873 þús. kr. á
verðlagi ársins 1981. Stúdentagarðar, viðhald verður 150 000 þús. kr. og er
hað hækkun um 50 000 þús. kr. Fjárveiting til Hjónagarða lækkar um 12 500
þús. kr. og er framlagið ætlað til greiðslu bráðalnrgðaláns. Þá er tekið inn
eitt nvtt viðfangsefni, námskynning fyrir framhaldsskólanema, að fjárhæð
3 000 þús. kr.
901

Landsbókasafn íslands. Fjárveiting hækkar alls um 82 412 þús. kr. og verður
249 388 þús. kr. Laun hækka um 59 527 þús. kr., þar af 2 610 þús. kr. vegna
aukningar um 0,33 stöðugildi bókavarðar sem skýrir hækkanir umfram almennar
launahækkanir. Önnur rekstrargjöld hækka um 13 885 þús. kr. sem er um það
bil 5 000 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir en um vanáætlun var
að ræða í fjárlögum 1980. Aðrir liðir breytast í samræmi við forsendur frumvarpsins.

902 Þjóðminjasafn íslands. Framlag til Þióðminjasafns hækkar um 60 522 þús. kr.
og verður 270 892 þús. kr. Laun hækka um 46 954 þús. kr. Ætlaðar eru 5 000
þús. kr. til stvrktar útgáfn ársskýrslu Fornleifafélagsins sem jafnframt geti
verið ársskýrsla safnsins. önnur rekstrargiöld hækka um 16 068 þús. kr. sem
er um 6 000 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir og er þar um að
ræða leiðréttingu vegna vanáætlunar sem var í fjárlögum 1980. Viðhald er
áætlað 32 000 þús. kr. sem er 9 000 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980. Gjaldfærður stofnkostnaður er 10 000 þús. kr. lægri en var i fjárlögum 1980 og verður
13 000 hús. kr. Þar af eru 6 000 þús. kr. lokaframlag til uppsetningar Ivftu,
2 000 þús. kr. vegna eldvarnahurða og 5 000 þús. kr. til tæknisafns. Framlög til
sveitarfélaga 38 000 þús. kr. er óbreytt en fjárveitinganefnd Alþingis mun skipta
framlagi þessu. Þá hækka sértekjur um 1 500 þús. kr. og verða 4 000 þús. kr.
Framlag til Örnefnastofnunar hækkar alls um 10 923 þús. kr. og verður 35 969
hús. kr. Önnur rekstrargjöld hækka um 4 625 þús. kr. og verða 8 165 þús. kr.
Þessi verulega hækkun skýrist af aukinni útgáfu en sértekjur hækka einnig
verulega vegna þessa eða um 2 650 þús. kr. og verða 3 500 þús. kr. Aðrir liðir
hækka alls um 8 948 þús. kr. og er það í samræmi við forsendur um launa- og
verðlagshækkanir.
903 Þjóðskjalasafn íslands. Framlag hækkar alls um 40 477 þús. kr. og verður
118 014 þús. kr. Þar af hækka önnur rekstrargjöld um 7 000 þús. kr. og verða
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15 000 þús. kr. Er það veruleg hækkun en skýrist af auknum leigugjöldum
safnsins þar sem því hefur verið heimilað aukið geymsluhúsnæði. Stofnkostnaður hækkar um 2 200 þús. kr. og verður 3 000 þús. kr. sem er til standsetningar
á fyrrnefndu geymsluhúsnæði. Aðrir liðir hækka um 31 277 þús. kr. í samræmi
við almennar launa- og verðlagsforsendur.
906 Listasafn Einars Jónssonar. Fjárveiting hækkar alls um 9 670 þús. kr. og verður
21 393 þús. kr. Laun hækka um 5 760 þús. kr., sem er í ramræmi við almennar
launahækkanír. Önnur rekstrargjöld hækka um 2 285 þús. kr. og vegur þar
orkuliðurinn þyngst en nokkur vanáætlun var á þessum lið í fjárlögum 1980.
Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka alls um 1 850 þús. kr. og sértekjur hækka um 225 þús. kr.
931 Náttúruverndarráð. Fjárveiting hækkar um 61 856 þús. kr. og verður 179 378
þús. kr. Laun og önnur rekstrargjöld hækka um 43 856 þús. kr. eða um sem
nemur almennum launa- og verðlagshækkunum. Nýr liður, viðhald, að upphæð
1 000 þús. kr. er ætlaður fyrir þjóðgarðshúsin að Skaftafelli. Gjaldfærður
stofnkostnaður hækkar um 22 000 þús. kr. og verður 47 000 þús. kr. sem skiptist
á einstök verkefni sem hér segir: 3 500 þús. kr. vegna stækkunar á skrifstofu í
Reykjavík, 5 000 þús. kr. i göngustíga og tjaldstæði í Skaftafelli, 18 000 þús. kr.
til að reisa þjónustumiðstöð við Jökulsárgljúfur, 10 000 þús. kr. til landa- og
réttindakaupa vegna friðlýsingar, þá eru 10 500 þús. kr. til merkingar og eftirlits
með friðlýstum svæðum og til ýmiss stofnkostnaðar. Sértekjur hækka um
5 000 þús. kr. og verða 10 000 þús. kr. sem er vegna sölu á bæklingum og fyrir
gjald af tjaldstæðum. Að auki rennur fjórðungur af árlegu ráðstöfunarfé Þjóðhátíðarsjóðs til Friðlýsingarsjóðs.
972 Ríkisútvarpið, sjónvarp. Fjárveiting úr rikissjóði nemur samtals 112 240 þús. kr.
sem er vegna greiðslu á afborgunum og vöxtum af lánum sem tekin voru árin
1979 og 1980. Sú nýbreytni var tekin upp við fjárlagaafgreiðslu fyrir árið 1980
að gjöld og tekjur hljóðvarps og sjónvarps voru sett fram á áætluðu meðalverðlagi 1980. í þessu frumvarpi eru laun og tekjur hins vegar á verðlagi í
marsmánuði síðastliðnum. Svo sem verið hefur mun fjárveitinganefnd Alþingis
taka málefni stofnunarinnar sérstaklega fyrir við afgreiðslu fjárlaga.
973 Þjóðleikhúsið, framlög. Framlög til Þjóðleikhússins hækka um 427 439 þús. kr.
og verða 1 283 478 þús. kr. Einstakir útgjaldaliðir hækka sem nemur almennum
verðlagsbreytingum nema laun sem hækka nokkru meira. Launaliður stofnunarinnar hefur verið færður upp til áætlaðs verðlags um næstkomandi áramót og nemur hækkun launa frá fjárlögum 413 744 þús. kr. eða 43,9%. Laun
hækka um 8 730 þús. kr. vegna nýrrar stöðu skipulagsstjóra sýninga og 9 000
þús. kr. uinfram almennar launahækkanir vegna hækkunar tíu lausráðinna
listdansara hjá íslenska dansflokknum úr 7. í 13. launaflokk og verður því
launaliður vegna hans alls 76 534 þús. kr. Að auki er áætlað á öðrum dagvinnulaunum fyrir launum rithöfundar sem starfar fyrir leikhúsið, alls 8 730 þús. kr.
974 Sinfóníuhljómsveit íslands. Fjárveiting hækkar um 134 357 þús. kr. og verður
365 379 þús. kr. Veruleg hækkun verður á launalið umfram almennar launahækkanir og felst skýring í samningsbundnum greiðslum til hljóðfæraleikara.
Hljóðfæraleikurum var fjölgað tímabundið um 10 á s. 1. ári og miðast fjárveiting 1981 við sama fjölda og þá.
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu. Framlag til byggingar þjóðarbókhlöðu
hækkar um 430 000 þús. kr. og verður 730 000 þús. kr. Þar af verður 400 000
þús. kr. aflað með lántöku.
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981 Kvikmyndasafn íslands. Fjárveiting til þessa liðar var áður sem viðfangsefni
0601 á lið 02-982 Listir, framlög og nam 7 000 þús. kr. í fjárlögum 1980. Nú er
heildarfjárveiting 31 041 þús. kr. sem skiptist sem hér segir á tegundir útgjalda:
Laun 4 039 þús. kr. til lausráðins starfsmanns í hlutastarfi. Önnur rekstrargjöld 10 752 þús. kr. eru áætluð til kostnaðar við öflun, skrásetningu, endurkóperingu og önnur verkefni hjá safninu. Loks eru 16 250 þús. kr. í gjaldfærðan stofnkostnað, þ. e. tæknibúnaður fyrir kvikmyndageymslu.
982 Listir, framlög. Hækkun á þessum lið nemur samtals 379 197 þús. kr. og skýrist
þannig: Framlag til Leikfélags Reykjavíkur hækkar um 18 000 þús. kr. og
verður samtals 50 000 þús. kr. Framlag til Leikfélags Akureyrar hækkar um
19 800 þús. kr. og verður samtals 45 000 þús. kr. Liðurinn leiklistarstarfsemi
hækkar uin 36 000 þús. kr. og verður 70 000 þús. kr. Launasjóður rithöfunda
hækkar um 49 149 þús. kr. og verður 163 622 þús. kr. Þá hækkar Rithöfundasjóður íslands um 23 825 þús. kr. og verður 80 000 þús. kr. Styrkir til myndlistarskóla hækka um 28 500 þús. kr. og verða 40 000 þús. kr. Framlag til Kvikmyndasjóðs verður 100 000 þús. kr. og er það 55 000 þús. kr. hækkun. Listamannalaun verða 76 500 þús. kr. og hækka um 25 500 þús. kr. Þá hækka starfslaun listamanna um 60 675 þús. kr. og verða 76 500 þús. kr. Ýmsir aðrir liðir
hækka um 30 248 þús. kr. Liðurinn Kvikmyndasafn íslands sem var 7 000 þús.
kr. fellur niður en færist nú undir fjárlaganúmer 02-981. Loks eru eftirtaldir
nýir liðir: Leiklistarráð 3 000 þús. kr., óperustarfsemi 15 000 þús. kr., íslensk
grafík 1 000 þús. kr., listahátíð í Reykjavík 12 000 þús. kr., norræn sumarvinnustofa 6 000 þús. kr. og brúðuleikhús 2 500 þús. kr. en það var undir fjárlaganúmeri 02-999 í síðustu fjárlögum með 1 200 þús. kr. framlag.
983 Ýmis vísindaleg starfsemi. Liður þessi hækkar um 2 800 þús. kr. og nemur nú
samtals 11 100 þús. kr. Hækkunin skýrist þannig: Framlag til jöklarannsókna
og mælinga hækkar um 300 þús. kr. og til íslenskrar málnefndar um 1 500
þús. kr. Þá hækkar framlag til tímaritsins Jökuls um 1 000 þús. kr. Aðrir liðir
eru óbreyttir.
984 Norræn samvinna. Fjárveiting verður 72 760 þús. kr. og er það 22 123 þús. kr.
hækkun frá fjárlögum ársins 1980. Hækkun þessi á rót sína að rekja til eftirfarandi þátta: Liðurinn norrænt samstarf hækkar um 1 700 þús. kr. og verður
6 000 þús. kr. Framlag til Norræna félagsins hækkar um 500 þús. kr. og verður
2 500 þús. kr. Þá hækkar framlag Islands til norrænu menningarfjárlaganna
um 19 323 þús. kr. og er eingöngu vegna gengisbreytingar íslensku krónunnar.
Liðurinn styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum hækkar um 300
þús. kr. og verður 400 þús. kr., eins hækkar styrkur til færeysks fræðimanns
til dvalar á íslandi um 300 þús. kr. og verður 400 þús. kr.
985 Félagsheimilasjóður. Framlag til Félagsheimilasjóðs verður 296 100 þús. kr. og
er það hækkun um 45 000 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980.
986 íþróttasjóður. Fjárveiting á þessum lið hækkar um 167 360 þús. kr. og verður
fjárveitingin 700 000 þús. kr. Rekstrarstyrkir hækka um 15 000 þús. kr. og verða
50 000 þús. kr. Framlag til byggingar íþróttamannvirkja hækkar um 152 360
þús. kr. og verður 650 000 þús. kr. Fjárveitinganefnd Alþingis mun gera tillögu
um skiptingu fjárveitingarinnar svo sem verið hefur.
987 Viðeyjarstofa og Nesstofa, endurbætur. Framlög hækka um 17 000 þús. kr. og
verða 25 000 þús. kr. Þar af eru 20 000 þús. kr. áætlaðar til Viðeyjarstofu og
5 000 þús. kr. til Nesstofu.
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988 Æskulýðsmál. Samtals nema framlög 96 610 þús. kr., sem er 27 540 þús. kr.
hækkun frá fjárlögum 1980. Hækkunin skýrist þannig: Framlag til Æskulýðsráðs ríkisins hækkar um 4 200 þús. kr. Framlag til Æskulýðssambands íslands
hækkar um 1000 þús. kr. Framlag til Ungmennafélags íslands hækkar um
15 100 þús. kr. Framlag til Bandalags ísl. skáta hækkar um 3 400 þús. kr. og
framlag til Bandalags ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns hækkar um 840 þús. kr.
Framlag til Bandalags ísl. farfugla hækkar um 100 þús. kr. og hækkun til
íslenskra ungtemplara nemur 1 200 þús. kr. Þá hækkar framlag til KFUM og
KFUK um 800 þús. kr. Hækkun vegna starfsemi KFUM í Vatnaskógi nemur
500 þús. kr. og loks er hækkun vegna starfsemi KFUK í Vindáshlíð sem nemur
400 þús. kr.
989 Ýmis íþróttamál. Framlag verður samtals 217 100 þús. kr. og er það hækkun
um 59 480 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Helstu liðir sem hækka eru þessir:
Framlag til íþróttasambands íslands hækkar um 56 380 þús. kr. og verður
197 000 þús. kr. Ferðakennsla í íþróttum hækkar um 1 000 þús. kr. og verður
1 500 þús. kr. Framlag til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum hækkar um 600 þús.
kr. og verður 2 000 þús. kr. Þá hækkar fjárveiting til íþróttamála fatlaðra um
3 000 þús. kr. og verður 10 500 þús. kr. Framlag til ólympíunefndar lækkar
aftur á móti um 1 500 þús. kr. og verður 4 000 þús. kr. Aðrir liðir eru óbreyttir.
999 Ýmislegk Fjárveiting verður samtals 148 110 þús. kr. og er það hækkun á fjárveitingu um 5 068 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Skiptist hækkunin
þannig á einstök verkefni: Viðfangsefnið ýmis framlög hækkar um 8 000 þús.
kr. og verður 24 000 þús. kr. Forseti FIDE hækkar um 18 480 þús. kr. og verður
37 680 þús. kr. Framlag til stórmeistara hækkar um 14 788 þús. kr. og verður
24 170 þús. kr. Samtals nemur hækkun á framangreindum verkefnum 41 268
þús. kr. Framlög sem falla brott eru þessi: Framlag til brúðuleikhúss sem var
1 200 þús. kr. í fjárlögum 1980 færist á fjárlagalið 02-982. Þá fellur niður fjárveiting til Safnastofnunar Austurlands vegna Skriðuklausturs en fjárveiting í
fjárlögum 1980 var 35 000 þús. kr. og var það ætlað til að hefja byggingu safnahúss.
03

Utanríkisráðuneyti

Útgjöld málefnaflokka utanríkisráðuneytisins breytast milli ára sem hér segir
í m.kr.:
Yfirstjórn ...........................................
Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ...
Sendiráðin
........................................
Alþjóðastofnanir ................................
Samtals

Fjárlög
1980
554,4
704,1
1 280,8
1 052,9

Frumvarp
1981
814,0
1 047,6
2 075,5
1 610,0

3 592,2

5 547,1

Hækkun
M.kr.
%
259,6
46,8
343,5
48,8
62,1
794,7
557,1
52,9
1 954,9

54,4

Engir markaðir tekjustofnar renna til þessa ráðuneytis.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu fjárlagaliðum til skýringar á hækkun
framlaga til einstakra málefnaflokka utanríkisráðuneytisins.
101 Aðalskrifstofa. Fjárveiting til aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins verður
723 996 þús. kr. og er það 225 840 þús. kr. hækkun frá fjárlögum ársins 1980.
Hækkunin skiptist þannig á einstök viðfangsefni: Framlag vegna yfirstjórnar
ráðuneytisins hækkar um 178 140 þús. kr. og verður 562 796 þús. kr. Hækkunin
er eingöngu vegna almennrar verðlagsþróunar. Liðurinn kostnaður vegna samn-
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inga við erlend ríki hækkar um 1 400 þús. kr. og verður 4 400 þús. kr. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum hækkar um 23 400 þús. kr. og verður
76 000 þús. kr. Framlag til kjörræðismanna verður 6 000 þús. kr. og er það
hækkun um 1 700 þús. kr. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi hækkar framlag
um 8 800 þús. kr. og verður 31 000 þús. kr. Framlag til kaupa á kvikmyndum
fyrir sendiráðin hækkar um 1 300 þús. kr. og verður 4 300 þús. kr. Liðurinn
vegna markaðsmála verður 31 000 þús. kr. og er það kostnaðarhækkun um
9 300 þús. kr. Framlag vegna kynningar á menningu Norðurlanda hækkar um
1 800 þús. kr. og verður 8 500 þús. kr.

102 Varnarmáladeild. Hækkun framlags til varnarmáladeildar nemur samtals 33 775
þús. kr. og verður fjárveiting því 90 020 þús. kr. Hækkunin skiptist þannig
á einstakar gjaldategundir: Laun hækka uin 17 129 þús. kr. eða 42,9% sem er samkvæmt almennum launahækkunum. Rekstrargjöld hækka um 14 246 þús. kr. og
verða 30 000 þús. kr. Er það um 7 200 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir og hefur þá verið höfð hliðsjón af niðurstöðu ríkisreiknings árið 1979.
Viðhald verður 1 000 þús. kr. og hefur ekki verið áætlað fyrir því áður. Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 1 400 þús. kr. og verður 2 000 þús. kr.
201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli. Framlag hækkar alls um 343 471 þús. kr.
eða 48,7%. Laun hækka um 334 158 þús. kr., þar af 25 794 þús. kr. vegna fjögurra
nýrra löggæslumanna sem heimilaðir voru af ráðninganefnd en að öðru leyti
hækka laun vegna almennra launahækkana um 308 364 þús. kr. Varnarliðið
greiðir laun sem svarar til 3,5 stöðugilda nýrra löggæslumanna en ríkissjóður
sem svarar til 0,5 stöðugildis. Þetta skýrir jafnframt hækkun sértekna stofnunarinnar. Sértekjur hækka um 35 000 þús. kr. og nema alls 85 000 þús. kr. hjá
stofnuninni. Aðrir rekstrarliðir hækka um 40 688 þús. kr. sem er vegna almennra verðlagsbreytinga. Að lokum hækkar gjaldfærður stofnkostnaður um
3 625 þús. kr. og nemur alls 9 525 þús. kr.
301—313 Sendiráðin. Fjárveiting vegna starfrækslu sendiráða Islands erlendis verður
2 075 566 þús. kr. og er það hækkun um 794 754 þús. kr. frá fjárlögum ársins
1980. Hækkunin skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Launaliður sendiráðanna hækkar samtals um 546 301 þús. kr. og verður 1 325 996 þús. kr. sem
er vegna gengisbreytingar íslensku krónunar svo og vísitöluhækkunar í hinum
einstöku löndum þar sem sendiráð eru starfrækt. Beiðnum um stöður er visað
til fjárveitinganefndar Alþingis. Rekstrargjöld sendiráðanna hækka um 216 366
þús. kr. og verða 659 331 þús. kr. og er það hækkun um 48,8%. Viðhaldsliður
hækkar um 20 336 þús. kr. og verður 58 536 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður
hækkar um 11 751 þús. kr. og verður 31 703 þús. kr.
399 Ýmis utanríkismál. Hækkun á þessum fjárlagalið nemur samtals 87 200 þús. kr.
sem er 18,4% hækkun frá fjárlögum ársins 1980 og verður fjárveitingin samtals
560 900 þús. kr. Fjárveitingin skiptist þannig á einstök viðfangsefni: Aðstoð við
þróunarlöndin hækkar um 60 700 þús. kr. og verður 475 700 kr. sem skiptist
þannig:
Norræn þróunaraðstoðarverkefni ..............................................................
Fiskveiðiverkefni i Kenya .........................................................................
Aðstoð við Cabo Verde.................................................................................
Önnur verkefni .............................................................................................
Skrifstofukostnaður og upplýsingastarfsemi ..........................................
Samtals

140 200
25 000
300 000
2 500
8 000
475 700 þús. kr.

Liðurinn samskipti við Vestur-íslendinga hækkar um 6 000 þús. kr. og verður
13 000 þús. kr. Hækkun þessa framlags stafar af því að gert er ráð fyrir fjár-
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veitingu að fjárhæð 6 000 þús. kr. til útgáfu á ritum um vesturfarir Islendinga,
en handrit af þeim ritum eru nú tilbúin. Þá hækkar framlag til Háskóla Sameinuðu þjóðanna um 20 500 þús. kr. og verður 66 100 þús. kr. Framlagið vegna
Háskóla Sameinuðu þjóðanna er á áætluðu verðlagi um mitt ár 1981, þannig
að ekki var gert ráð fyrir að verðbætur vegna verðlagsþróunar kæmu á þennan
lið. önnur framlög eru óbreytt í krónutölu frá fjárlögum 1980.
401 Alþjóðastofnanir. Hækkun framlaga til alþjóðastofnana nemur samtals 469 911
þús. kr. og verður fjárveitingin 1 049 086 þús. kr. Hækkun sem stafar af gengisbreytingu íslensku krónunnar gagnvart bandaríkjadollar nemur 250 500 þús. kr.
og hækkun framlags til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (IDA) nemur 162 000
þús. kr. Hækkun þessi er tilkomin vegna þess að samþykkt hefur verið tillaga
um 6. viðbótarframlag til alþjóðaframfarastofnunarinnar en upphaflega var
gert ráð fyrir að framlögin yrðu fimm talsins. Gert er ráð fyrir að heildarupphæð 6. viðbótarframlagsins verði 12 milljarðar dollara og hlutur íslands
í því 1 373 760 þús. kr. eða jafnvirði 3,6 millj. dollara á skráðu gengi íslensku
krónunnar gagnvart bandaríkjadollar hjá IMF 5. október 1979. Framlagið er i
krónum, þannig að það hækkar ekki í krónutölu þótt gengi lækki. Aðrar hækkanir en þær sem að framan er getið nema 57 411 þús. kr. og eru tilkomnar vegna
breyttrar skiptingar á kostnaðarhlutdeild Islands í ýmsum alþjóðastofnunum
sem ísland á aðild að.
04

Landbúnaðarráðuneyti

Útgjöld helstu málefnaflokka landbúnaðarráðuneytisins breytast milli ára sem
hér segir í m.kr.:
Yfirstjórn .................... ....................................
Búnaðarmál ................ ....................................
Skólar
........................ ....................................

Fjárlög
1980
245,7
15 440,8
614,7

Frumvarp
1981
433,6
21 464,0
844,1

Samtals

16 301,2

22 741,7

Hækkun
M.kr.
%
187,9
76,5
6 023,2
39,0
229,4
37,3
6 440,5

39,5

Engir markaðir tekjustofnar renna til þessa ráðuneytis.
101 Aðalskrifstofa. Hækkun á framlagi til aðalskrifstofu ráðuneytisins nemur samtals 59 933 þús. kr. og verður 193 314 þús. kr. Laun hækka um 37 054 þús. kr.,
þar af um 3 457 þús. kr. vegna launa skrifstofumanns í hálfri stöðu en laun
fyrir stöðuhluta þessum höfðu fallið niður. í fjárlögum 1980 var gert ráð fyrir
10 154 þús. kr. vegna skipulagsmála í landbúnaði samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Þessi liður er nú áætlaður 15 110 þús. kr. Aðrar hækkanir launa
eru í samræmi við almennar launahækkanir. Önnur rekstrargjöld hækka um
22 879 þús. kr. sem er um 5 200 þús. kr. umfram verðlagshækkanir og er vegna
vanáætlunar í fjárlögum 1980.
171 Jarðeignir ríkisins. Framlag ríkissjóðs hækkar um 121 000 þús. kr. og verður
200 000 þús. kr. sem er 153,1% hækkun frá fjárlögum 1980. Fjárveiting þessi
er a) til að greiða fráfaranda af ríkisjörðum fyrir endurbætur á landi og húsakosti, b) til að greiða framlög ríkissjóðs til framkvæmda á ríkisjörðum og
c) til að greiða skatta, tryggingar og viðhald jarða sem ekki eru í ábúð.
172 Jarðasjóður. Framlag hækkar um 7 000 þús. kr. og verður 40 300 þús. kr. Hlutverk sjóðsins er að aðstoða sveitarfélög og bændur við eigendaskipti á jörðum
og stuðla að því með lánveitingum og framlögum að nýting lands verði sem
hagkvæmust.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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201 Búnaðarfélag íslands. Framlag hækkar um 136 647 þús. kr. og verður 610 487
þús. kr. Viðfangsefnið forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum er nú fært
sem sérstakur fjárlagaliður, 04-207. Annars er um almennar launa- og verðlagshækkanir að ræða.
206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Fjárveiting hækkar um 243 497 þús. kr. og
verður 938 509 þús. kr. Framlag til landgræðsluáætlunar sem nam 64 177 þús. kr.
í fjárlögum 1980 og færðist á önnur rekstrargjöld fellur niður á þessum fjárlagalið en flyst á sjálfstæðan lið 04-271 landgræðslu- og landverndaráætlun.
Aðrir liðir fyrir utan tilraunastöðvar hækka sem nemur almennum launa- og
verðlagshækkunum en nokkur breyting hefur átt sér stað á heitum viðfangsefna og uppsetningu einstakra liða án þess að um breytingu á verkefnum sé
að ræða.
Framlag til tilraunastöðva, sem fram kemur í B-hluta, hækkar alls um 20 152
þús. kr. og verðux- 201 778 þús. kr. og skiptist sem hér segir:

Hestur ......................................................
Reykhólar
..............................................
Möðruvellir ..............................................
Skriðuklaustur
......................................
Sámsstaðir ..................................................
Samtals

Fjárlög
1980
41 834
20 323
51 503
42 400
25 566
181 626

Frumvarp
Hækkun
1981
þús. kr.
%
42 360
526
1,3
4,7
21 281
958
55,6
80140
28 637
35 233
-^-7167
-i-16,9
-2 802
22 764
-t-10,9
201 778

20152

11,1

Fjárveiting felur í sér verulegan samdrátt að raungildi frá fjárlögum 1980. Sem
stendur liggur ekki ljóst fyrir hvernig hagræðingu og samdrætti verður best
hagað, en þess er vænst að fyrir afgreiðslu fjárlaga liggi fyrir fastmótaðar tillögur um rekstur tilraunastöðvanna. Hluti af fjárveitingu til stöðvarinnar á
Möðruvöllum er til byggingar tilraunafjóss 40 000 þús. kr. Nýtt viðfangsefni er
tekið upp á Rannsóknastofnun landbúnaðarins, tilraunastöðvar óskipt, og er
framlagið 90 000 þús. kr. og kemur til viðbótar við þæi’ 201 778 þús. kr. sem
skipt er á einstakar stöðvar hér að framan. Ákvörðun um ráðstöfun þessa fjár
mun Alþingi taka.

207 Forfalla- og afleyeingaþjónusta í sveitum. Þetta verkefni var fært sem viðfangsefni hjá Búnaðarfélagi íslands í fjárlögum 1980 en er nú fært sem sérstakur
fjárlagaliður. Laun eru áætluð fy’rii' tuttugu starfsmönnum allt árið og að auki
tíu starfsmönnum frá miðju ári 1981 að telja. Laun eru þvi áætluð 172 298
þús. kr. og önnur rekstrargjöld 2 250 þús. kr.
231 Skógrækt ríkisins. Framlag hækkar alls um 21 915 þús. kr. Laun hækka um
137 302 þús. kr. sem er um 38 000 þús. kr. umfram almenna launahækkun vegna
þess að áætlað er fyrir starfsfólki yfir sumarmánuðina við skóggræðslu. Heimiluð hefur verið staða eins verkstjóra, en hann var áður lausráðinn við skóggræðslu. önnur rekstrargjöld hækka um 29 500 þús. kr. og verða 88 500 þús. kr.
Þar af er sérstök fjárveiting 1 500 þús. kr. sem er til að safna borsýnum úr
trjám og mæla árhringi. Viðhald er áætlað 59 250 þús. kr. eða 19 750 þús. kr.
hækkun. Gjaldfærður stofnkostnaður er áætlaður 54 000 þús. kr. Er það 18 000
þús. kr. hækkun ef landgræðsluáætlun, sem nam 145 137 þús. kr., er frádregin
fjárlagatölu 1980, en vísað er til greinargerðar við fjárlagalið 04-271 landgræðslu- og landverndaráætlun. Framlag til einstaklinga og samtaka hækkar
um 2 000 þús. kr. og verður 15 000 þús. kr. Þá eru sértekjur hækkaðar um
39 500 þús. kr.
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235 Landgræðsla ríkisins. Framlag Iækkar um 531 762 þús. kr. og verður 333 400
þús. kr. Fyrir utan landgræðsluáætlun, sem nú er færð undir sérstakan lið
04-271 landgræðslu- og landverndaráætlun, sbr. greinargerð þar um, nemur
hækkun liðarins 117 901 þús. kr. Laun hækka um 76 579 þús. kr. Almenn landgræðsla hækkar þar af um 42 445 þús. kr. sem er verulega umfram almennar
launahækkanir. önnur viðfangsefni hækka í launum um 34 134 þús. kr. eða
um sem nemur almennum launahækkunum. önnur rekstrargjöld hækka alls
um 52 022 þús. kr. sem er um 3 400 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir
og skýrist af mikilli hækkun áburðar og orku. Viðhald hækkar um 4 300
þús. kr. og verður 44 900 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 635 663
þús. kr. en telst hækka um 14 000 þús. kr. að frátalinni landgræðsluáætlun
1980. Gjaldfærðum stofnkostnaði 47 000 þús. kr. skal varið til byggingar flugskýlis 25 000 þús. kr., til að reisa girðingar 10 000 þús. kr. og til tækjakaupa
12 000 þús. kr. Framlag til félagssamtakanna Landverndar, sem var 5 000 þús. kr.
1980, er flutt á lið 04-271 landgræðslu- og landverndaráætlun. Sértekjur hækka
um 24 000 þús. kr. og verða 108 000 þús. kr.
241

Landnám ríkisins. Framlag hækkar alls um 104 139 þús. kr. og verður 241 235
þús. kr. Laun og önnur rekstrargjöld hækka samtals um 26 272 þús. kr. eða sem
nemur almennum launa- og verðlagshækkunum. Viðhald hækkar um 250 þús. kr.
og verður 500 þús. kr. Framlög til einstaklinga og samtaka falla niður en um
var að ræða greiðslur til Hólsfjallaáætlunar, Kleppjárnsreykja og Möðrudals,
alls 20 000 þús. kr. Þessi framlög voru talin með framlögum til skipulagningar
en almennt framlag í því skyni er óbreytt 5 000 þús. kr. Framlag til grænfóðurverksmiðja hækkar um 103 800 þús. kr. og verður 143 800 þús. kr. sem skiptist
sem hér segir: Flatey, Austur-Skaftafellssýslu 43 800 þús. kr., Hólmurinn, Skagafirði 50 000 þús. kr., sem er nýr liður, svo og Saltvík, Suður-Þingeyjarsýslu
50 000 þús. kr. Einnig er gert ráð fyrir 100 000 þús. kr. lántöku hjá tveim siðast
töldu verksmiðjunum svo að fjárfestingarliður verður 150 000 þús. kr. hjá
hvorri um sig. Þá eru sértekjur Landnáms ríkisins áætlaðar 18 333 þús. kr. sem
er 6 183 þús. kr. hækkun frá fjárlögum 1980.

242 Mat á landbúnaðarafurðum. Hækkun á þessum lið nemur 12 603 þús. kr. og
verður framlagið 37 897 þús. kr. Laun hækka um 8 950 þús. kr„ þar af eru 3 350
þús. kr. vegna launa hálfrar stöðu kjötmatsformanns, sem er aukning frá fyrra
ári. önnur rekstrargjöld hækka um 3 653 þús. kr.
246 Veiðimálaskrifstofan. Fjárveiting hækkar alls um 129 138 þús. kr. og verður
293 594 þús. kr. Laun hækka um 39 240 þús. kr„ þar af eru 8 040 þús. kr. vegna
launa fiskifræðings við nýtt útibú á Austurlandi frá miðju ári 1981. önnur
rekstrargjöld hækka um 22 362 þús. kr„ þar af eru 6 000 þús. kr. vegna útibús
á Austurlandi. Viðhald og stofnkostnaður hækka samtals um 2 900 þús. kr.
Framlag til Laxeldisstöðvar ríkisins í Kollafirði hækkar um 57 136 þús. kr. og
verður 94 614 þús. kr. Þessi verulega hækkun skýrist af aukinni fjárfestingu.
Áætlað er að 40 000 þús. kr. fari til borunar eftir heitu vatni, sem er 40% kostnaðar, en 60% verður fjármagnað með láni úr Orkusjóði, 15 000 þús. kr. eru til
breytinga á íbúðarhúsi og 1 935 þús. kr. fari í eldiskvíar vegna fiskeldis í sjó.
Framlag til Fiskræktarsjóðs hækkar um 7 500 þús. kr.
271

Landgræðslu- og landvemdaráætlun. Fjárlagaliður þessi bar áður heitið Landgræðslusjóður, framlag, og var einungis um að ræða hluta vindlingagjalds sem
rann í sjóðinn og nam 46 560 þús. kr. í fjárlögum 1980. Til þessa liðar teljast
nú ýmsir þættir sem v«itt var fé til á nokkrum fjárlagaliðum í fjárlögum 1980.
Samkvæmt fjárlögum 1980 var greiddur síðasti hluti landgræðsluáætlunar 1975—
1979, alls 907 771 þús. kr„ og skiptist sú fjárhæð samkvæmt yfirliti að neðan.
Framlög til félagssamtakanna Landverndar, sem voru í fjárlögum 1980 5 000

196

Þingskjal 1
þús. kr. á liSnum 04-235-08 og 1 700 þús. kr. á liðnum 04-299-0117, eru flutt á
þennan lið, svo og framlög til fyrirhleðslna 78 000 þús. kr. og til landþurrkunar
8 800 þús. kr., sem voru á lið 04-286-0103 og -4 i fjárlögum 1980. I eftirfarandi
yfirliti eru sýndir þeir liðir sem fjárveitingu fengu 1980 en fjárveiting til þessara
verkefna að fjárhæð 850 000 þús. kr. er nú færð á hinn nýja fjárlagalið.
Fjárlög

Rannsóknastofnun landbúnaðarins.............................
Skógrækt rikisins...........................................................
Landgræðsla ríkisins ...................................................
Ýmis starfsemi ...............................................................

Samtals landgræðsluáætlun 1975—1979

1980

þús. kr.

Frumvarp
1981
þús. kr.

64177
145137
649 663
48 794

50 000
114 000
515 000
40 000

907771

Landgræðslusjóður .......................................................
Landvernd
...................................................................
Fyrirhleðslur ...............................................................
Landþurrkun ...................................................................

46 560
6 700
78 000
8 800

30 000
15 000
78 000
8 000

Alls

1 047 831

850 000

Ríkisstjórnin hefur ekki tekið afstöðu til draga að Landgræðsluáætlun fyrir
árin 1981—1985 sem nýverið voru kynnt.
286 Landbúnaður, framlög. Framlög lækka um 83 050 þús. kr. Þættirnir fyrirhleðslur
og landþurrkun falla nú undir Landgræðslu- og landverndaráætlun, en í fjárlögum 1980 námu þeir 86 800 þús. kr. Framlag til veðdeildar Búnaðarbanka
Islands hækkar um 3 750 þús. kr. og verður 25 000 þús. kr. en með lögum nr.
34/1979 er kveðið á um að árlegt framlag ríkissjóðs skuli vera 25 000 þús. kr.
Framlag þetta var skert um 15% í fjárlögum 1980. Aðrir liðir eru óbreyttir frá
fjárlögum 1980.
287

Stofnlánadeild landbúnaðarins. Framlagið, sem er lögbundið, hækkar um 361 300
þús. kr. og verður 1 083 000 þús. kr. Hefur þá verið tekið mið af því að framlög
til fjárfestingarlánasjóða hækki ekki yfir 50% frá s. I. ári og er það í samræmi
við meginstefnu frumvarpsins.

288

Jarðræktarframlög. Heildarfjárveiting á þessum lið hækkar um 569 439 þús. kr.
og verður 2 593 090 þús. kr. Þar af hækka laun um 61 429 þús. kr. vegna héraðsráðunauta sem er í samræmi við verðlagsbreytingar. önnur rekstrargjöld hækka
um 16 010 þús. kr. og verða 37 383 þús. kr. sem er hluti ríkissjóðs í ferðakostnaði
héraðsráðunauta. Fjárveiting til jarðræktarframlaga hækkar um 492 000 þús. kr.
og verður 2 352 000 þús. kr.

289

Framræsla. Framlög vegna fraxnræslu hækka um 45 000 þús. kr. og verða 430 000
þús. kr., þar af eru 70 000 þús. kr. vegna flýtigreiðslu.

290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir. Áætlaðar útflutningsbætur vegna
framleiðsluársins 1980/81 nema alls 12 000 000 þús. kr. og hækka um 3 600 000
þús. kr. eða 42,8% frá fjárlögum 1980. Er þá miðað við fullnýtingu verðábyrgðar
ríkissjóðs á árinu sem er 10% af framleiðsluverðmæti landbúnaðarvara samkvæmt mati Hagstofu íslands.

197

Þingskjal 1

299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi. Fjárveiting hækkar í heild um 105 406 þús. kr.
og verður 215 925 þús. kr. Niður falla eftirtalin viðfangsefni: Landgræðsluáætlun, gróðurvernd í Búðahrauni, laxastigi í Laxá, S.-Þing., Landvernd, félagssamtök og ár trésins. Vísað er til greinargerðar um fjárlagalið 04-271 varðandi
landgræðsluáætlun og Landvernd. Nýtt viðfangsefni, lántökukostnaður vegna
laga nr. 9/1980, er tekið upp og nemur framlagið 204 000 þús. kr. Því er ætlað
að standa undir fjármagnsútgjöldum af láni sem Framleiðsluráð landbúnaðarins tók samkvæmt fyrirgreindum lögum, en hluti lánsins fellur á rikissjóð.
Aðrir liðir eru óbreyttir frá fjárlögum Í980.
501 Bændaskólinn á Hvanneyri. Hækkun á framlagi til skólans nemur alls 129 060
þús. kr. og verður 452 024 þús. kr. Laun hækka um 109 496 þús. kr., þar af
eru 7 897 þús. kr. vegna fjölgunar um einn verknámskennara sem gert er ráð
fyrir að hafi aðsetur á Hvanneyri. Aðrar launahækkanir eru vegna almennra
launahækkana. önnur rekstrargjöld hækka um 53109 þús. kr. eða sem nemur
verðlagshækkunum. Viðhald hækkar um 11 540 þús. kr. og verður 35 000 þús. kr.
Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 10 000 þús. kr. og verður 70 000 þús. kr.
Skiptist sú fjárhæð sem hér segir: 10 000 þús. kr. í vélar og tæki, 10 000 þús. kr.
í lóðir og lagnir, 25 000 þús. kr. i gamla skólastjórahúsið, .10 000 þús. kr. i
verkfærahús, 15 000 þús. kr. i annað. Sértekjur hækka um 55 085 þús. kr. og
verða 155 270 þús. kr.
502 Bændaskólinn á Hólum. Framlag hækkar um 36 788 þús, kr. og verður 159 391
þús. kr. Laun lækka um 18 623 þús. kr. og verða 63 891 þús. kr. önnur rekstrargjöld lækka um 6 089 þús. kr. og verða 30 000 þús. kr. Miðað er við að skólahald hefjist að hausti 1981 og er áætlað fyrir launum og rekstrargjöldum frá
þeim tíma. Viðhald hækkar um 8 500 þús. kr. og verður 25 500 þús. kr. sem
skal varið til lagfæringa á skólahúsinu. Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar
um 56 000 þús. kr. og verður 75 000 þús. kr. Þar af eru 50 000 þús. kr. áætlaðar
til að ljúka byggingu 1. áfanga hesthúss og 25 000 þús. kr. vegna framkvæmda
við frárennslislagnir og til að greiða heimæðargjöld er Hólastaður tengist hitaveitu. Þá eru sértekjur áætlaðar 35 000 þús. kr. og er það 3 000 þús. kr. hækkun
frá fjárlögum 1980.
05 Sjávarútvegsráðuneyti
Útgjöld helstu málefnaflokka þessa ráðuneytis breytast milli ára sem hér segir
m.kr.:
Hækkun
Fjárlög Frumvarp
M.kr.
1981
1980
%
190,4
83,6
43,9
Yfirstjórn
274,0
Útvegsmál
43,8
5 386,6
7 744,7 2 358,1
36,4
Annað ...
87,9
241,8
329,7
Samtals
Þar af markaðir tekjustofnar

5 818,8
134,0

8 348,4
228,0

2 529,6
94,0

43,5
70,2

eru hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum sem hækkar um 93,0 m.kr. frá fjárlögum ársins 1980. Skipting milli viðtakenda er þessi: Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins fær 7,5 m.kr. og er
það lækkun um 5,0 m.kr. Hluti af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum sem runnið
hefur til byggmgarsjóðs hafrannsóknaskips fellur nú niður en byggingarsjóðurinn
fékk 121,5 m.kr. af gjaldinu 1980. Nú renna aftur á móti 220,5 m.kr. af útflutningsgjaldinu til framleiðslueftirlits sjávarafurða. Um helstu fjárlagaliði skal nú fjallað
nánar til skýringar á breytingum á framlögum til einstakra málefnaflokka.
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101 Aðalskrifstofa. Fjárveiting til rekstrar aðalskrifstofu ráðuneytisins verður
274 045 þús. kr. og er það hækkun fjárveitingar um 83 648 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Hækkun þessi skiptist þannig á einstakar gjaldategundir:
Laun hækka um 60 023 þús. kr. eða 43,1%. Er það um 300 þús. kr. hækkun
umfram almennar launahækkanir og á rót sína að rekja til leiðréttingar á
flokkaskipan starfsmanna aðalskrifstofu ráðuneytisins. Önnur rekstrargjöld
hækka um 22 125 þús. kr. sem er eingöngu vegna almennra verðlagshækkana.
Viðhaldsliður er óbreyttur að krónutölu frá fjárlögum 1980. Þá hækkar gjaldfærður stofnkostnaður um 1 500 þús. kr., og verður 2 000 þús. kr., sem er
vegna endurnýjunar á húsgögnum og skrifstofuvélum ráðuneytisins.
201 Fiskifélag íslands. Fjárveiting til Fiskifélags Islands verður 348 103 þús. kr.
Er það hækkun um 112 166 þús. kr. sem skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun verða 251 703 þús. kr. og hækka laun þá um 79 986 þús. kr.,
þar af 6 488 þús. kr. vegna einnar nýrrar stöðu, að öðru leyti er um almennar
launahækkanir að ræða. önnur rekstrargjöld verða 107 000 þús. kr. og hækka um
33 380 þús. kr. sem er 45,3% hækkun frá fjárlögum ársins 1980. Viðhald verður
2 400 þús. kr. og er það hækkun um 800 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður
hækkar um 7 000 þús. kr. og verður 10 000 þús. kr„ þar af fara 2 700 þús. kr.
á yfirstjórn, 6 500 þús. kr. fara til tækjakaupa í tæknideild og 800 þús. kr.
fara til fiskræktardeiidar. Sértekjur hækka um 9 000 þús. kr. og verða 23 000
þús. kr.
202 Hafrannsóknastofnun. Heildarfjárveiting til Hafrannsóknastofnunar verður
2 625 491 þús. kr. og er það hækkun um 832 149 þús. kr. frá fjárlögum ársins
1980. Laun hækka um 622 413 þús. kr„ önnur rekstrargjöld hækka um 241 871
þús. kr. sem er 39 9% aukning frá fjárlögum 1980. Viðhaldsliður hækkar um
34 735 þús. kr. sem er 24,4% hækkun, gjaldfærður stofnkostnaður lækkar aftur
á móti um 16 870 þús. kr. og verður 105 240 þús. kr. Sértekjur eru áætlaðar
50 000 þús. kr. en ekki var áætlað fyrir sértekjum i fjárlögum 1980. I fjárlögum 1980 var gert ráð fyrir úthaldi R/S Árna Friðrikssonar, R/S Bjarna
Sæmundssonar og R/S Drafnar allt árið, en ekki var gert ráð fyrir úthaldi
R/S Hafþórs enda skipið ekki tilbúið til rannsóknastarfa. Nú eru aftur á móti
fjárveitingar til rannsóknaskipanna miðaðar við 9 mánaða úthald. I frumvarpinn eru f járveitingar ekki sundurliðaðar á einstök skip. Eðlilegt er að

fjárveitinganefnd verði gerð grein fyrir áætlun um rannsóknaleiðangra 1981
og á grundvelli hennar verði tekin ákvörðun um skiptingu fjárins milli skipa.
Eftirfarandi yfirlit sýnir skiptingu fjárveitinga 1980 og 1981 til einstakra
verkefnaþátta:
Yfirstjórn
............................
Rannsóknadeildir ................
Veiðarfærakostnaður ........
Útibú
....................................
Rannsóknaskip ....................

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

Fjárlög
1980
190 960
480 425
93 693
38 432
989 832

Samtals

1 793 342

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
1981
%
112 715 - 78 245 -r- 41,0
208 786
43,5
689 211
15 523
16,6
109 216
14 286
37,2
52 718
1 661 631
671 799
67,9
2 625 491

832 149

46,4

Skýringin á lækkun fjárveitingar til yfirstjórnar er sú, að í fjárlögum 1980
var sérstök fjárveiting, að upphæð 110 000 þús. kr„ sem verja átti til ákveðinna
rannsóknaverkefna til að vega upp á móti útgjaldalækkun samfara því að ekki
var gert ráð fvrir úthaldi R/S Hafþórs á árinu 1980. Ákvörðun um fjárveitingu
til ákveðinna rannsóknaverkefna er vísað til fjárveitinganefndar enda tengist
hún ákvörðunum um starfsmannahald stofnunarinnar. Rannsóknaráð ríkisins,
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forstöðumenn Hafrannsóknastofnunar, fjárlaga- og hagsýslustofnun og undirnefnd fjárveitinganefndar hafa átt viðræður um málefni stofnunarinnar eins
og greinargerð um Rannsóknaráð ríkisins ber með sér.
203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Fjárveiting til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins verður 417 892 þús. kr. og er það hækkun um 78022 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Hækkun þessi skiptist þannig milli einstakra gjaldategunda: Laun hækka um 107 472 þús. kr. sem er eingöngu vegna almennra launahækkana. Önnur rekstrargjöld hækka sömuleiðis um almennar verðlagshækkanir eða 23 400 þús. kr. Viðhald hækkar um 4 700 þús. kr., verður 9 700 þús. kr.
og skiptist þannig á einstök viðfangsefni: Yfirstjórn 1 200 þús. kr., efnafræðideild 4 000 þús. kr., gerladeild 1 500 þús. kr., tæknideild 1 500 þús. kr., útibú
Isafirði 500 þús. kr., útibú Neskaupstað 500 þús. kr. og útibú Akureyri 500
þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 550 þús. kr. og verður 44 400
þús. kr. Þá hækka sértekjur stofnunarinnar um 57 000 þús. kr. og verða
87 000 þús. kr. sem er 190% hækkun frá fjárlögum ársins 1980. Fjárveitinganefnd
ákvað á s. 1. vori að gerð skyldi tilraun til að beita áætlunaraðferð, sem kennd
er við núllgrunn, við eina til tvær stofnanir. Þá var haft í huga að með slíkri
tilraun fengist sýnishorn af vinnuaðferðum sem fylgdu þess háttar áætlunargerð. Fyrir valinu varð Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. Gert er ráð fyrir að
undirbúningsvinnu verði lokið i nóvember og verður málið þá lagt fyrir fjárveitinganefnd.
204 Framleiðslueftirlit sjávarafurða. Fjárveiting til Framleiðslueftirlits sjávarafurða verður 989 065 þús. kr. sem er hækkun um 336 960 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Hækkunin skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka
um 252 388 þús. kr. sem er um 24 674 þús. kr. umfram almennar launahækkanir og er það vegna launa 3,0 sildareftirlitsmanna sem heimilaðir voru af
ráðninganefnd ríkisins. önnur rekstrargjöld hækka um 101 872 þús. kr. sem
er um 44 000 þús. kr. umfram almenna verðlagsþróun. Þessi aukna hækkun á
rót sina að rekja til mikillar hækkunar á greiðslum stofnunarinnar vsgna
aksturskostnaðar hjá starfsmönnum hennar. Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka samtals um 4 000 þús. kr. og verða 13 000 þús. kr. Þá hækka
sértekjur um 21 300 þús. kr. og verða 35 800 þús. kr. Hinn 2. september 1979
var skipuð nefnd til að gera úttekt á starfsemi Framleiðslueftirlits sjávarafurða og hvernig framtíðarskipan þess væri best á komið. Nefndin skilaði
áfangaskýrslu 23. janúar 1980 og sendi hana 20 aðilum til umsagnar. Gert er
ráð fyrir að nefndin semji lokaálit á grundvelli umsagnanna og geri lokatillögur um framtíðarsk’pan stofnunarinnar.
271 Byggingarsjóður hafrannsóknaskips. Fjárveiting til þessa fjárlagaliðar fellur
niður þar sem síðasta greiðsla af lánum vegna hafrannsóknaskips verður
30. desember 1980. Fjárveiting var 134 203 þús. kr. í fjárlögum ársins 1980.
274 Aflatryggingasjóður. Mótframlag ríkissjóðs til hinnar almennu deildar Aflatryggingasjóðs hækkar um 368 050 þús. kr. og verður 869 400 þús. kr. Um
Aflatryggingasjóð gilda lög nr. 2/1980 um breyting á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum nr. 5/1976. Við ákvörðun á mótframlagi ríkíssjóðs var
við það miðað að framlagið væri skert um sama hlutfall og í fjárlögum fyrir
árið 1980.
275 Fiskveiðasjóður. Framlag til Fiskveiðasjóðs hækkar um 618 000 þús. kr. og
verður 1 854000 þús. kr. Er þá miðað við lög nr. 2/1980 um breyting á lögum
um útflutningsgjald af sjávarafurðum nr. 5/1976. Framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs skv. lögum nr. 2/1980 hefur verið skert, i samræmi við meginstefnu
frumvarpsins um framlög til fjárfestingarlánasjóða.
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299 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs. Fjárveiting hækkar um 32 417 þús. kr. og verður
263 199 þús. kr. Hækkunin skiptist þannig milli einstakra viðfangsefna: Framlag
til sjóvinnunámskeiða hækkar um 3 500 þús. kr. og verður 10 000 þús. kr.
Fjárveiting til skólabáta hækkar um 4 000 þús. kr. og verður 12 000 þús. kr.
Eftirlit með hvalvinnslustöðvum hækkar um 465 þús. kr. og verður 1 000 þús. kr.
Kostnaður vegna veiðieftirlits hækkar um 63 452 þús. kr. og verður 170 199
þús. kr. Fjárveiting til vinnu- og rekstrarhagræðingar í fiskvinnslufyrirtækjum hækkar um 15 000 þús. kr. og verður 25 000 þús. kr. Til mörkunar fiskveiðistefnu hækkar um 15 000 þús. kr. og verður 45 000 þús. kr. Fellt er niður
framlag til tveggja verkefna, þ. e. til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðarþjónustu á fiskleitartækjum 1 000 þús. kr. og til vátryggingasjóðs fiskiskipa 68 000 þús. kr. Á árinu 1980 á sér stað síðasta greiðsla á halla vátryggingasjóðs fiskiskipa eftir eldra kerfi samkvæmt ákvörðun rikisstjórnarinnar
á árinu 1976.
06

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

Málefnaflokkar ráðuneytisins breytast milli ára eins og fram kemur í eftirfarandi
yfirliti i m.kr.:
Yfirstjórn .......................................... ..............
Dómgæsla, lögr.mál o. fl................. ..............
Þjóðkirkjan ........................................ ............
Samtals

Fjárlög
1980
228,8
14186,9
1 364 8
15 780.5

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
1981
%
70,2
389,4
160,6
6 086,4
20 273,3
42,9
2 026,7
661,9
48,5
22 689.4

6 908.9

43.8

Eneir markaðir tekiustofnar renna tíl hessn ráðunevtis.
Hér á eftir verðnr eerð erein fvrir helstu f’árlaealiðum til skýrinear á hækknnum framlnea til einstakra málefnaflokkr

101

Aðalskrífstofa. Fiárveitine hækkar um 91 391 hús. kr. og verður 265 299 bús. kr.
Laun hækka um 61 382 þús. kr.. har af eru 3 717 þús. kr. vesna launa 0.63
stöðueildis skrifstofumanns. Auk hess er gert ráð fvrir einni stöðu fulltrúa
sem talin var i fiárlöeum 1980 með öðrum dasvinnulaunum. önnur rekstrargjöld hækka um 28 659 þús. kr. og er hað 13 600 þús. kr. umfram verðlagshækkanir. Er það vegna aukins húsnæðis ráðunevtisins auk prentkostnaðar,
lagafrumvarpa o. fl. Aðrir gjaldaliðir hækka um 1 350 þús. kr. i samræmi við
almennar verðlagshækkanir.

102 Stiórnartíðindi. Framlag til þessa liðar hækkar samtals um 69 209 þús. kr. Laun
hækka um 6 659 hús. kr., þar af eru 3 223 þús. kr. vegna ráðningar skrifstofumanns i hálft stöðugildi vegna aukinnar útgáfu. Aðrar hækkanir launa, 3 436
þús. kr., skýrast af almennum launahækkunum. önnur rekstrargjöld hækka um
63 750 þús. kr. og er það verulega umfram almennar verðlagshækkanir en skýrist af auknum kostnaði við prentun Stjórnartíðinda. Aðrir gjaldaliðir hækka
um 300 þús. kr. Sértekjur hækka um 1 500 þús. kr.
201 Hæstiréttur. Fjárveiting hækkar um 40 173 þús. kr. og verður 119 406 þús. kr.
Laun hækka um 15 789 þús. kr., þar af eru 3 744 þús. kr. vegna hálfrar stöðu
skrifstofumanns hjá yfirstjórn. Viðhald hækkar um 6 200 þús. kr. og verður
13 000 þús. kr. sem er að mestu ætlað til endurbóta á húsnæði Hæstaréttar.
Aðrir gjaldaliðir hækka um 20 684 þús. kr. sem er í samræmi við almennar verðlagshækkanir. Sértekjur hækka um 2 500 þús. kr. og verða 6 500 þús. kr.
203 Borgardómarinn í Reykjavík. Fjárveiting hækkar um 108 608 þús. kr. og verður
326 210 þús. kr. önnur rekstrargjöld hækka um 22 100 þús. kr. og er það 11 350

Þingskjal 1

201

þús. kr. umfram verðlagshækkanir sem skýrist af auknum leigugjöldum í nýju
húsnæði. Aðrar hækkanir, 86 508 þús. kr., eru vegna almennra launa- og verðlagshækkana.
206 Lögreglustjórinn í Reykjavík. Framlag hækkar um 1 416 613 þús. kr. og verður
4 585 266 þús. kr. Laun hækka um 1 139 382 þús. kr. Þar af eru 28 488 þús. kr.
vegna ráðningar eins löglærðs fulltrúa við yfirstjórn og tveggja rannsóknarlögreglumanna í fikniefnamálum við almenna löggæslu. Önnur rekstrargjöld
hækka um 208 194 þús. kr. sem er 48 150 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir og skýrist af auknum orku- og eldsneytiskostnaði. Viðhald verður
180 000 þús. kr. og hækkar um 56 491 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Gjaldfærður
stofnkostnaður hækkar um 36 926 þús. kr. og verður 126 746 þús. kr. sem skiptist
í meginatriðum á eftirtalin verkefni: Kaup á bifreiðum og bifhjólum fyrir
almenna löggæslu 93 000 þús. kr., kaup á einni bifreið fyrir eftirlit á vegum
9 700 þús. kr., talstöðvar og tengdur búnaður 13 046 þús. kr. og 11 000 þús. kr.
eru til kaupa á ýmsum búnaði. Sértekjur hækka um 24 380 þús. kr. í samræmi
við verðlagshækkanir.
211—237 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta. Heildarhækkun framlaga er 1 998 795
þús. kr. og verða 6 583 862 þús. kr. Laun hækka alls um 1 540 195 þús. kr.
Breytingar á starfsmannahaldi eru eftirfarandi: Ráðninganefnd hefur heimilað
hálfa stöðu skrifstofumanns i Búðardal sem hefur ekki i för með sér kostnaðarauka fyrir ríkissjóð vegna seldrar skrifstofuþjónustu til heilsugæslustöðvarinnar og sjúkrasamlags Dalasýslu. Önnur rekstrargjöld hækka alls um 351190
þús. kr. og verða 1 061 518 þús. kr. og er það í samræmi við almennar verðlagshækkanir. Viðhald hækkar um 47 479 þús. kr. og verður 115 345 þús. kr.
Sérstakt tillit hefur verið tekið til þarfa á viðhaldi á húseignum, sérstaklega
utanhúss. Gjaldfærður stofnkostnaður verður 310 350 þús. kr. sem er 108 272
þús. kr. hærra framlag en var í fjárlögum 1980. Helstu framkvæmdaframlög
eru 60 000 þús. kr. til byggingar lögreglustöðvar og sýsluskrifstofuhúss í Borgarnesi, 27 400 þús. kr. vegna byggingar lögreglustöðvar á Bolungarvík, 25 000
þús. kr. til kaupa á húsnæði á Hólmavík, 100 000 þús. kr. til byggingar sýsluskrifstofu á Eskifirði og 50 000 þús. kr. til byggingar lögreglustöðvar á Hvolsvelli. Þá eru ýmsir smærri stofnkostnaðarliðir samtals 47 950 þús. kr. Sértekjur
hækka um 48 341 þús. kr. og verða 96 410 þús. kr. Er það í samræmi við endurskoðaða áætlun um tekjur embættanna sem hafa verið verulega vanáætlaðar
í fjárlögum undanfarinna ára.
241 Hegningarhús. Fjárveiting hækkar um 68 688 þús. kr. og verður 185 005 þús. kr.
Laun hækka um 47 828 þús. kr. sem er um 10 720 þús. kr. umfram almennar
launahækkanir og skýrist af yfirvinnu sem er nú áætluð 4 800 tímar en var
áætluð 3 000 tímar i fjárlögum 1980. Unnið er að athugun á fyrirkomulagi
gæslu o. fl. i fangelsum og vinnuhælum af hálfu fjárlaga- og hagsýslustofnunar. önnur rekstrargjöld hækka um 19 560 þús. kr. og verða 45 420 þús. kr.
sem er um 7 000 þús. kr. umfram verðlagshækkanir. Skýringin er fólgin í skipulagsbreytingu á fullnustu refsidóma og nýtingu hússins því samfara, en fæðiskostnaður er þar stærsti kostnaðarþátturinn. Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka um 1 300 þús. kr.
242 Vinnuhælið Litla-Hrauni. Framlag hækkar um 248 025 þús. kr. og verður
644 424 þús. kr. Laun hækka um 173 111 þús. kr., þar af eru 33 500 þús. kr.
vegna fangavinnu, sem er nýr liður. Önnur rekstrargjöld hækka um 87 914
þús. kr. sem er um 41 000 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir. Fæðiskostnaður er þar stærsti þátturinn en fæðisdögum fjölgar vegna stækkunar
hælisins. Hráefni til framleiðslu á steinsteypuvörum vega einnig þungt auk
orkuliðarins. Viðhald verður 16 000 þús. kr. sem er 5 500 þús. kr. hærra framAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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lag en var árið 1980. Áætlað er að verja 10 000 þús. kr. til viðhalds húseigna,
2 000 þús. kr. til viðhalds innanstokksmuna og 4 000 þús. kr. til viðhalds bifreiða og vinnuvéla. Gjaldfærður stofnkostnaður verður 15 500 þús. kr. sem er
4 500 þús. kr. hærri fjárveiting en var 1980. Verja skal 10 000 þús. kr. til að
girða lóð vinnuhælisins og 5 500 þús. kr. til ýmiss búnaðar. Sértekjur vegna
seldra framleiðsluvara hækka um 23 000 þús. kr. og verða 65 000 þús. kr.

243 Vinnuhælið Kvíabryggju. Framlag hækkar um 64 719 þús. kr. og verður 147 100
þús. kr. Það skiptist sem hér segir á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um
41 777 þús. kr. sem er verulega umfram almennar launahækkanir, þar af eru
um 7 000 þús. kr. vegna aukningar yfirvinnustunda úr 7 100 árið 1980 i 8 700
árið 1981. Unnið er að athugun á skipulagi gæslu vegna mikillar yfirvinnu
fárra starfsmanna og verður tillögum um úrbætur komið til fjárveitinganefndar
um leið og þær liggja fyrir. önnur rekstrargjöld hækka um 22 442 þús. kr. sem
er verulega umfram almennar verðlagshækkanir. Sérstakt tillit hefur verið tekið
til raunútgjalda undanfarinna ára og vanáætlun í fjárlögum er nú lagfærð.
Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður eru áætluð 2 800 þús. kr. hærri en var
í fjárlögum 1980. Sértekjur eru áætlaðar 5 000 þús. kr. sem er 2 300 þús. kr.
hækkun frá fjárlögum 1980.
244 Fangelsi við Síðumúla. Hækkun á þessum lið nemur 63 386 þús. kr. og verður
framlagið 176 115 þús. kr. önnur rekstrargjöld hækka um 18 759 þús. kr. sem
er um 9 300 þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir og ræðst að mestu af
hækkun fæðiskostnaðar. Aðrir liðir hækka alls um 44 627 þús. kr. sem er í samræmi við almennar launa- og verðlagshækkanir.
247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum. Fjárveiting hækkar um 15 763 þús. kr. og
verður 31 375 þús. kr. Laun hækka um 13 748 þús. kr., þar af eru 7 954 þús. kr.
vegna launa eins eftirlitsmanns sem fjárveitinganefnd heimilaði á árinu. Aðrir
liðir hækka alls um 2 015 þús. kr.
251 Landhelgisgæslan. Fjárveiting hækkar um 1 205 300 þús. kr. og verður alls
4 118 858 þús. kr. Miðað er við rekstur þriggja skipa allt árið, þó svo að skip
verði í höfn um sumartímann meðan sumarleyfi standa yfir. í fluggæslu er
gert ráð fyrir rekstri einnar F-27 flugvélar (TF-SYN) og tveggja þyrla (TF-GRÓ
og TF-RÁN) en önnur þessara þyrla (TF-RÁN) er ný af gerðinni Sikorsky
S-76. I greinargerð með fjárlagafrumvarpi 1980 var greint frá þvi að eldri
F-27 flugvél gæslunnar (TF-SÝR) og Árvakur vrðu seld á árinu 1980 og er
gert ráð fyrir því að svo muni verða. Að auki er gert ráð fyrir sölu á varðskipinu Þór á árinu 1981. Launaliður hækkar um 617 643 þús. kr. og verður
1 943 541 þús. kr. Fjölgað er um þr jár stöður alls, þ. e. um eina stöðu fulltrúa
sem áður var talin með föstum starfsmönnum rekstrardeildar rikisskipa og
kostar 8 543 þús. kr., hjá fluggæslu er fjölgað um einn flugstjóra og einn loftskeytamann sem kosta með öllum launagreiðslum alls 51 519 þús. kr. Þá er
ein staða yfirflugvirkja flutt á yfirstjórn. önnur rekstrargjöld hækka um
157 320 þús. kr. eða 12,6%. Er það i samræmi við áætlun um rekstur stofnunarinnar. Viðhald hækkar um 85 876 þús. kr. og verður 332 676 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 298 þús. kr. og verður 13 250 þús. kr., þar
af eru 10 900 þús. kr. hjá fluggæslu og 2 350 þús. kr. vegna tækjakaupa og
búnaðar i Tý. Yfirfærslur til B-hluta í Landhelgissjóð hækka um 346 759 þús. kr.
og verða 438 343 þús. kr., en í fjárlögum 1980 var framlagið tengt færslu á
söluandvirði TF-SÝR og Árvakurs til greiðslu á afborgunum og vöxtum sjóðsins.
Þá hækka sértekjur um 2 000 þús. kr. og verða 6 000 þús. kr.
254 Sjómælingar og sjókortagerð. Framlag hækkar um 39 397 þús. kr. og verður
160 517 þús. kr. Gjaldaliðir hækka alls um 63 397 þús. kr. sem er í samræmi við
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almennar launa- og verðlagshækkanir. Sértekjur hækka um 24 000 þús. kr. og
verða 42 000 þús. kr. sem er andvirði seldra sjókorta og þjónustu, en þessi
liður hefur verið vanáætlaður verulega í fjárlögum undanfarinna ára.
261 öryggiseftirlit ríkisins. Stofnun þessi hefur verið lögð niður og starfsemi hennar
sameinuð nýrri stofnun, Vinnueftirliti rikisins, undir félagsmálaráðuneyti í samræmi við lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
283 Fangamál, ýmis kostnaður. Liðurinn lækkar um 86 204 þús. kr. Laun hækka
um 3 046 þús. kr. sem nemur almennum launahækkunum. Önnur rekstrargjöld
hækka um 35 750 þús. kr. og verða 42 250 þús. kr. Þar af hækkar sjúkrakostnaður refsifanga um 10 000 þús. kr. og verður 15 000 þús. kr. vegna vistunar
geðsjúkra afbrotamanna erlendis. Gjaldfærður stofnkostnaður, sem er bygging
ríkisfangelsis og vinnuhæla, lækkar um 125 000 þús. kr. og verður 15 000 þús. kr.
sem er lögbundið framlag. Framlag til fangahjálpar er óbreytt 4 600 þús. kr.
301 Þjóðkirkjan. Framlag hækkar alls um 619 377 þús. kr. og verður 1 901 568 þús. kr.
Helstu breytingar á einstökum viðfangsefnum eru sem hér segir: Skálholtsstaður hækkar um 4 600 þús. kr., Hallgrímskirkja hækkar um 12 500 þús. kr.,
nýtt viðfangsefni er tekið upp, prestastefna 1 500 þús. kr., byggingar á prestssetrum hækkar um 23 000 þús. kr., viðhald embættisbústaða hækkar um 60 000
þús. kr., útihús á prestssetrum hækkar um 3 000 þús. kr., niður fellur framlag
til bændakirkju í Bjarnarhöfn 2 000 þús. kr. Aðrir liðir eru óbreyttir eða breytast í samræmi við almennar launa- og verðlagshækkanir, nema liðurinn æskuIýðsstörf sem hækkar um 17 519 þús. kr. eða 59,8%.
07

Félagsmálaráðuneytið

Útgjöld helstu málefnaflokka félagsmálaráðuneytisins breytast milli ára eins
og fram kemur í eftirfarandi yfirliti í m.kr.:
Yfirstjórn..............................................................
Húsnæðismál ......................................................
Önnur félagsmál ..............................................
Gjöld samtals
Þar af markaðir tekjustofnar

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

Fjárlög
1980
131,5
7 533,0
2 914,8

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
%
1981
58,3
208,2
76,7
4 267,0
56,5
11 800,0
2 158,0
74,0
5 072.8

10 579,3

17 081,0

6 501,7

61,5

7 590,3

8 319,6

729,3

9,6

Markaðir tekjustofnar þessa ráðuneytis hækka frá fjárlögum sem hér segir

Samkvæmt lögum nr. 51/1980 renna engir markaðir tekjustofnar til Byggingarsjóðs rikisins en samkvæmt sömu lögum rennur eitt prósentustig launaskatts til Byggingarsjóðs verkamanna. Markaðar tekjur til bvggingarsjóðanna hækka um 449,8 m.kr.
frá fjárlögum. Skipulagsgjald hækkar um 130,4 m. kr., erfðafjársjóður hækkar um
163,7 m. kr. Þá fellur niður sem markaður tekjustofn hluti gjalds af seldum vindlingum sem var 14,6 m. kr. í fjárlögum 1980. Verður nú vikið að helstu fjárlagaliðum til skýringar á hækkun framlags til málefnaflokka félagsmálaráðuneytisins.
101

Aðalskrifstofa. Útgjöld skrifstofunnar nema alls 208 152 þús. kr. og er það
hækkun um 76 677 þús. kr. eða 58,3%. Hækkun þessi skýrist á eftirfarandi hátt:
Laun hækka um 66 177 þús. kr., þar af 9 175 þús. kr. vegna stöðu lausráðins
fulltrúa sem heimiluð var af ráðninganefnd í mars 1980, 3 840 þús. kr. vegna
hálfrar stöðu fulltrúa, 12 660 þús. kr. vegna sérstakra verkefna og nefnda og
40 502 þús. kr. vegna almennra launahækkana. önnur rekstrargjöld hækka
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nm 21 500 þús. kr. og er það umfram verðlagsþróun enda hefur verið tekið tillit
til aukins rekstrarkostnaðar vegna tveggja nýrra deilda ráðuneytisins. Viðhald
og gjaldfærður stofnkostnaður eru 2 400 þús. kr. og lækka um 11 000 þús. kr.

271

Húsnæðisstofnun ríkisins. Framlag ríkissjóðs til stofnunarinnar lækkar um
2 800 500 þús. kr. og nemur alls 4 300 000 þús. kr. Samkvæmt lögum nr. 51/1980
skal afla fjár í Byggingarsjóð ríkisins með eftirfarandi hætti: Með tekjum af
eigin fé sjóðsins. með sölu skuldabréfa til Atvinnuleysistryggingasjóðs og lífeyrissjóða, með tekjum af skyldusparnaði, með árlegum framlögum úr ríkissjóði af launaskatti, með byggingarsjóðsgjöldum af tekjuskatti, eignarskatti og
aðflutningsg.iöldum og loks með árlegum framlögum úr ríkissjóði. í lögunum
er ekki kveðið á um hvernig leggja skal á byggingarsjóðsgjöld. Þvi er litið
svo á að markaðir tekjustofnar Byggingarsjóðs séu engir, en framlag ríkissjóðs
aftur á móti ákveðið þannig að sjóðurinn geti staðið undir áætluðum útlánum. Á árinu 1980 nema heildarlánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins alls um
22 000 000 þús. kr. í áætlun fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir því að sjóðurinn
hafi til útlána um 30 000 000 þús. kr. Mun sjóðurinn hafa til ráðstöfunar fé sem
nægir til þess að halda starfsemi hans í eðlilegu horfi og taka upp nokkra
nýja lánaflokka í samræmi við nýju húsnæðislögin. Fjáröflun til sjóðsins er
áætluð þannig að fjárveiting ríkissjóðs nemur 4 300 000 þús. kr., eigin fjáröflun
til sjóðsins af vöxtum og afborgunum nemur 9 160 000 þús. kr. og sala skuldabréfa til Atvinnuleysistryggingasjóðs 3 640 000 þús. kr. Auk þess er fyrirhuguð
lántaka hjá lifeyrissjóðum og skyldusparendum, en skipting þeirra fjárhæða
verður skýrð í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 og er þar af
leiðandi ekki sett fram í yfirliti yfir sjóðinn í B-hluta fjárlagafrumvarpsins.
Þessi háttur hefur verið hafður á í fjárlagagerð hingað til.

272 Byggingarsjóður verkamanna. Framlag til sjóðsins hækkar um 7 067 500 þús. kr.
og nemur alls 7 500 000 þús. kr. Um leið og hækkun á ráðstöfunarfé Byggingarsjóðs ríkisins er takmörkuð er gert ráð fyrir auknum fiárframlögum til Bvggingarsjóðs verkamanna. Framlag úr ríkissjóði verður 7 500 000 þús. kr. árið 1981
sem nemur tekjum af 1%-stigi launaskatts, en það er markaður tekjustofn sjóðsins skv. lögum nr. 51/1980. Að meðtöldum framlögum sveitarfélaga og áformuðum lántökuheimildum ætti sjóðurinn að hafa til ráðstöfunar um 10 000 000 þús. kr.
á árinu 1981. Gert er ráð fyrir að þá hef jist framkvæmdir við um 400 íbúðir i
verkamannabústöðum og búist er við að um 40% lánveitinga til þeírra falli á
sjóðinn á árinu 1981. Að auki er gert ráð fyrir að sjóðurinn hafi svigrúm til
þess að stuðla að frágangi þeirra íbúða sem féllu undir ákvæði eldri laga um
leigu- og söluibúðir og til þess að gera upp framlag á móti framlögum sveitarfélaga vegna ársins 1980. Lánageta Bvggingarsjóðs verkamanna nemur á árinu
1980 um 1 000 000 þús. kr. en sú fiárhæð tífaldast á árinu 1981. Samtals er
lánageta Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna um 23 000 000
hús. kr. á árinu 1980 en verður á árinu 1981 um 40 000 000 þús. kr., en það
felur i sér verulega aukningu lána að raungildi.
301

Skipulagsstjóri. Hækkun útgjalda nemur 150 834 þús. kr. eða 59,8%. Hækkunin
skintist þannig á eJnstaka liði: Laun hækka um 43 177 þús. kr„ þar af eru
14 094 þús. kr. vegna tveggja nýrra stöðugilda, annað var viðurkennt en hafði
fallið niður, hitt heimilað 12. febrúar 1980 af ráðninganefnd. Aðrir liðir hækka
um 107 657 þús. kr. Samkvæmt lögum nr. 42/1974 er skylt að greiða árlega úr
ríkissjóði t’l framkvæmda skipulagsmála eigi lægri fjárhæð en sem nemur helmingi skipulagsgjalda liðins árs. Auk þess rennur til embættisins skipulagsgjald sem er markaður tekjustofn.
302 Embætti ríkissáttasemjara. Framlag til embættisins hækkar um 4 974 þús. kr.
Laun hækka um 24 789 þús. kr. eða 42,9%. Þar af eru laun vegna stöðu aðal-
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fulltrúa ríkissáttasemjara 10 435 þús. kr. en á móti kemur lækkun annarra dagvinnulauna. Almenn hækkun launa nemur 14 354 þús. kr. Önnur rekstrargjöld
hækka um 5 685 þús. kr. Framlag vegna stofnkostnaðar er ekkert og er það
lækkun um 25 500 þús. kr.
371 Lánasjóður sveitarfélaga. Framlag til lánasjóðs sveitarfélaga hækkar um 113 187
þús. kr. og verður fjárveitingin þá 315 000 þús. kr. Samkvæmt lögum skal árlegt
framlag ríkissjóðs eigi vera lægra en sem nemur 2%% af tekjum jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga sama ár, en framlagið hefur verið skert í samræmi við meginstefnu frumvarpsins um fjárfestingarlánasjóði.
372 Landakaup kaupstaða og kauptúna. Lög nr. 35/1973 kveða á um að lágmarksframlag ríkissjóðs til landakaupa kaupstaða og kauptúna á árunum 1974—1983
skuli árlega vera 10 000 þús. kr. Frá því lög um þetta efni voru samþykkt heíur
verðgildi framlagsins rýrnað mjög mikið og er tæplega til þess fallið eins og
nú stendur að veita kaupstöðum og kauptúnum stuðning sem heitið getur.
Því var ákveðið að fella þetta framlag niður, en það nam 10 000 þús. kr. i fjárlögum ársins 1980. Ríkisstjórnin hefur sett á stofn nefnd til að gera tillögur
um breytingu laganna.
399 Vatnsveitur. Framlag til vatnsveitna er nú 170 000 þús. kr. og er þar um að
ræða 65 000 þús. kr. hækkun frá fjárlögum ársins 1980 eða 61,9%.
952 Endurhæfingarráð. Framlag þessa liðar hækkar um 16 787 þús. kr. eða 89,3%.
Hækkun þessi skýrist á eftirfarandi hátt: Laun hækka um 14 043 þús. kr. sem
er verulega umfram almenna launaþróun. Þetta er vegna lausráðningar félagsráðgjafa í hálft starf auk þess sem hækkun varð á öðrum dagvinnulaunum
um 4 226 þús. kr. Önnur rekstrargjöld hækka um 2 720 þús. kr. og er það
nokkuð umfram verðlagsþróun en þá hefur verið tekið tillit til reikningsniðurstöðu 1979. Þá hækkar viðhald um 24 þús. kr.
954 Vinnueftirlit ríkisins. Hér er um nýja stofnun að ræða. 1 lögum um aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 segir að stofnun undir
stjórn félagsmálaráðherra skuli sjá um eftirlit á þessu sviði. Við þessa ákvörðun
leggst starfsemi Öryggiseftirlits ríkisins niður en það var undir stjórn dómsmálaráðherra. Fimmtán stöðugildi sem Öryggiseftirlitið hafði til umráða flytjast yfir á hina nýju stofnun að viðbættum þremur nýjum stöðum. Grunnheimildir Vinnueftirlitsins eru því átján samkvæmt frumvarpi þessu og nemur
launaliður 212 954 þús. kr. Önnur rekstrargjöld eru áætluð 50 000 þús. kr.,
viðhald 2 050 þús. kr., vextir 2 224 þús. kr. og gjaldfærður stofnkostnaður 7 000
þús. kr. Sértekjur eru áætlaðar 274 228 þús. kr., þ. e. sama fjárhæð og útgjöld
stofnunarinnar, enda mun stofnunin hafa tekjur af skrásetningu og eftirlitsgjöldum samkvæmt gjaldskrá auk iðgjalds sem reiknast af sama stofni og
slysatryggingagjald, sbr. lög um almannatryggingar.
971 Erfðafjársjóður. Framlag til erfðafjársjóðs nemur nú 491 000 þús. kr. og er það
hækkun um 163 700 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980 eða 50%. Hefur framlagið
þá verið skert í samræmi við meginstefnu frumvarpsins, þar sem við það er
miðað að hækkun fjárfestingarlánasjóða milli ára fari ekki yfir 50%.
972 Bjargráðasjóður. Framlag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs Islands verður 243 000
þús. kr. og er það hækkun fjárveitingar um 117 938 þús. kr. frá fjárlögum ársins
1980. Samkvæmt lögum nr. 57/1980 um breyting á lögum nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð íslands er kveðið á um framlagsskyldu ríkissjóðs til sjóðsins. Samkvæmt ofangreindum lögum skal framlag ríkissjóðs nema 300 kr. fyrir hvern
íbúa landsins og hins vegar fjárhæð sem svarar til 0,35% af söluvörum landbúnaðarins. Framlag sveitarfélaga til sjóðsins nemur jafnhárri fjárhæð.
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976 Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra. Samkvæmt lögum nr. 47/1979 og
breyting á sömu lögum nr. 59/1980 um aðstoð við þroskahefta skal ríkissjóður
árlega leggja sjóði þessum til a. m. k. 1 000 000 þús. kr. og skal sú fjárhæð
hækka í hlutfalli við verðlagsvisitölu miðað við árið 1979 að grunni. Framlag
rikissjóðs samkvæmt frumvarpinu er 2 010 000 þús. kr. og hefur þá verið tekið
tillit til áætlaðrar verðlagshækkunar á árinu 1981. Þrátt fyrir meginstefnu frumvarpsins um að hækkun fjárfestingarlánasjóða fari eigi fram úr 50% var í þessu
tilfelli gerð undantekning, og eru framlög til sjóðsins hækkuð um 89,6%, enda
voru verkefni sjóðsins aukin með breytingu á lögum nr. 59/1980 þar sem sjóðnum er ætlað að veita styrk til sjálfseignarstofnana sem um málefni þroskaheftra fjalla.
977 Framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta. Hér er um nýjan fjárlagalið að
ræða vegna ákvæða laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta. Skiptist
kostnaður þannig eftir verkefnum:
Þús. kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Stjórnarnefndarlaun ..................................................................
Svæðisstjórnir
.........................................................................
Heimili fyrir einhverf börn, Trönuhólum 1 ..................
Sambýli, Sigluvogi .....................................................................
Sambýli, Auðarstræti..................................................................
Afþreyingarheimili, Stjörnugróf ..........................................
Vonarland, Egilsstöðum ..........................................................
Leikfangasafn i Keflavik.......... ...............................................
Kostnaður samkvæmt 15. gr. laganna, dagvistargjöld
fyrir börn i heimahúsum.........................................................

4 020
7 860
87 229
12 750
22100
124163
59 500
1 275

Samtals

369 397

50 500

í fyrsta lið eru áætluð laun stjórnarnefndar samkvæmt 3. gr. laganna og í
öðrum lið, laun og annar kostnaður vegna starfa eins fulltrúa í hverri af átta
svæðisstjórnum (sbr. 4. gr. laganna), en sá er skipaður af ráðherra i viðkomandi svæðisstjórn samkvæmt tilnefningu foreldrasamtaka þroskaheftra á
svæðinu.
Heimili fyrir einhverf börn. Stjórn Framkvæmdasjóðs öryrkja og þroskaheftra
úthlutaði á árinu 1980 20,0 m.kr. til kaupa á húsnæði fyrir dvalar- og meðferðarheimili fyrir einhverf börn. Hefur húsnæðið verið keypt fyrir milligöngu
félagsmálaráðuneytisins og er áformað að rekstur heimilisins verði á þess
vegum. Rekstrarkostnaður er áætlaður 87 229 þús. kr., laun 52 229 þús. kr. og
önnur rekstrargjöld 35 000 þús. kr. Er þá gert ráð fyrir 6 starfsmönnum,
þ. e. einum forstöðumanni og 5 fóstrum og/eða þroskaþjálfum. Stefnt er að
því að rekstur heimilisins geti hafist í byrjun árs 1981 og að það rúmi 10—12
börn.
Sambýlið að Sigluvogi hefur verið í rekstri nokkur undanfarin ár en kemur
nú fyrst inn í fjárlög vegna laganna um aðstoð við þroskahefta.
Sambýlið í Auðarstræti, afþreyingarheimili í Stjörnugróf og vistheimilið
Vonarland, Egilsstöðum eru senn tilbúin til að hefja rekstur og er áformað
að hann hefjist á árinu 1981. Hér er gert ráð fyrir að þau verði rekin af samtökum einstaklinga og ríkissjóður greiði 85% af rekstrarkostnaði en viðkomandi
sveitarfélag 15% (sbr. 18. gr. laganna). Hins vegar hefur þessi tilhögun á
rekstri heimilanna ekki verið endanlega ákveðin og er því hugsanlegt að einhver
þeirra verði að fullu rekin með fjárveitingum úr ríkissjóði. Þriðji möguleikinn
er sá að stofnanir þessar verði reknar með tilstyrk daggjalda úr hinu almenna
tryggingakerfi og mundi þá fjárveiting til þeirra falla niður á þessum fjárlagalið.
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Leikfangasafn i Keflavík hefur verið rekið í tvö ár af félagssamtökum, þ. e.
Þroskahjálp á Suðurnesjum, og er hér reiknað með 85% af áætluðum rekstrarkostnaði 1981. í 15. gr. laga nr. 47/1979 er heimild til að greiða framfærendum
þroskaheftra er annast þá sjálfir í heimahúsum sem svarar hálfu daggjaldi,
enda séu framfærendurnir hæfir til þess að mati svæðisstjórnar. Kostnaður
ríkissjóðs vegna þessara ákvæða er metinn 50 500 þús. kr. fyrir árið 1981.
981 VinnumáL Liður þessi hækkar um 150 590 þús. kr. og verður 478 372 þús. kr.
Hækkunin skýrist þannig: Framlag til félagsdóms hækkar um 3 990 þús. kr.,
framlag til stuðnings við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðingarstarfsemi
hækkar um 20 000 þús. kr., bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna hækkar
um 32 000 þús. kr. Framlag til Alþýðusambands íslands vegna menningar- og
fræðslusambands alþýðu hækkar um 12 000 þús. kr. Framlag til Félagsmálaskóla alþýðu hækkar um 16 000 þús. kr. Framlag til hagdeilda Alþýðusambands
Islands, Vinnuveitendasambands íslands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna, BSRB og BHM hækkar um 20 000 þús. kr. Framlag til Iðnnemasambands íslands hækkar um 1 000 þús. kr. Framlag til Alþýðusambands Islands vegna
orlofsmála hækkar um 4 000 þús. kr. Framlag til Alþýðusambands íslands vegna
norræna verkalýðsskólans í Genf hækkar um 600 þús. kr. og framlag til þátttöku í starfi ILO hækkar um 3 000 þús. kr. Tekin eru inn tvö ný viðfangsefni og eru framlög til þeirra sem hér segir: Orlofsheimili BSRB 50 000 þús. kr.
og Sjómannadagsráð 3 000 þús. kr. Út falla þrjú viðfangsefni, þ. e. fræðslumál BSRB 10 000 þús. kr., fræðslumál BHM 2 000 þús. kr. og fræðslumál annarra samtaka launafólks 3 000 þús. kr., en framlög til fræðslumála BSRB og
BHM reiknast nú sem hluti launa.
999 Ýmis framlög. Framlög á þessum lið hækka um 60 000 þús. kr. og eru samtals
434 920 þús. kr. Eftirtaldir liðir eru þar til skýringar: Meðlög skv. 21., 22. og
23. gr. framfærslulaga hækka um 5 000 þús. kr. og meðlög skv. lögum nr.
87/1947 hækka um 42 000 þús. kr. Framlög til sjómannastofa hækka um 3 000
þús. kr. og framlag vegna alþjóðaárs fatlaðra hækkar um 30 000 þús. kr. en
það viðfangsefni var nýtt í fjárlögum 1980. Liðurinn aðstoð við þroskahefta,
sem var 20 000 þús. kr. í fjárlögum 1980, fellur út af þessum fjárlagalið og
færist á sérstakt fjárlaganúmer 07-977 framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta. Aðrir liðir eru óbreyttir.
08

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

Útgjöld helstu málefnaflokka þessa ráðuneytis breytast milli ára eins og eftirfarandi yfirlit sýnir:
Fjárlög Frumvarp
Hækkun
Yfirstjórn ......................................................
Trvssinsamál ..............................................
Heilbrigðismál ..............................................
Annað ..............................................................

1980
201,6
89 889,6
25 337,8
243,6

1981
288,2
136 515,6
39 849,9
359,4

M.kr.
86,6
46 626,0
14 512,1
115,8

%
43,0
51,9
57,3
47,5

Gjöld samtals

115 672,6

177 013,1

61 340,5

53,0

Þar af markaðir tekjustofnar ..................

8 133,0

11 703,0

3 570,0

43,9

Markaðir tekjustofnar sem teljast til þessa ráðuneytis eru atvinnurekendaiðgjöld
til lífeyristrygginga er hækka um 2 983,0 m.kr., slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda

sem lækka um 71,6 m.kr., iðgjald til atvinnuleysistryggingasjóðs er hækkar um 705,0
m.kr. og hluti gæsluvistarsjóðs af hagnaði ÁTVR sem er óbreyttur frá fyrra ári.
Hluti Krabbameinsfélagsins í vindlingagjaldi fellur niður en nam í fjárlögum 1980
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53,4 m.kr. Sérlyfjagjald og gjald af eyðublöðum heillaskeyta verða óbreytt. Aftur
á móti verða tekjur af samúðarskeytum Landssímans, er renna til Minningarsjóðs
Landspítalans, 25,0 m.kr. og hækka um 7,0 m.kr. Helstu fjárlagaliðir skulu nú skýrðir
nánar.
101 Aðalskrifstofa. Útgjöld eru alls 288 228 þús. kr. og er það hækkun um 86 598
þús. kr. eða 42,9% frá fjárlögum. Launaútgjöld aukast um 66 948 þús. kr., þar
af um 10 050 þús. kr. vegna aðkeyptrar aðstoðar við sérstök verkefni á sviði
áætlunargerðar og annarra þátta í heilbrigðismálum. Laun hækka að öðru leyti
vegna almennra launabreytinga, alls 56 898 þús. kr. Önnur rekstrargjöld og
viðhald hækkar um 26 750 þús. kr. vegna verðlagsbreytinga milli ára. Viðhald
hækkar um 400 þús. kr. en gjaldfærður stofnkostnaður lækkar um 7 000 þús. kr.
og nemur alls 5 000 þús. kr. Á árinu 1980 flutti hluti aðalskrifstofunnar úr
húsnæði á Skólavörðustíg í nýtt húsnæði að Laugavegi 116 og skýrir það há
útgjöld vegna stofnkostnaðar á því ári.
271 Tryggingastofnun ríkisins. Framlög á þessum lið renna til slysa-, lífeyris- og
sjúkratrygginga. í eftirfarandi yfirliti eru niðurstöður allra tryggingaþátta dregnar saman og hækkunin frá fjárlögum 1980 sýnd:
Almannatryggingar 1980 og 1981
(í m.kr.)
Fjárlög
1980
931
42 755
(5 985)
42 850

Frumvarp
1981
859
64 653
(8 968)
64100

Samtals

86 536

129 612

43 076

49,8

Hlutur ríkissjóðs .............. ..................
Hlutur atvinnurekenda .. ..................

79 620
6 916

119 785
9 827

40165
2 911

50,4
42,1

Slysatryggingar.................. ..................
Lífeyristryggingar .......... ..................
(þ. a. atvinnurekendur) .. ..................
Sjúkratryggingar .............. ..................

Hækkun
M.kr.
%
+ 72
51,2
21 898
(2 983)
21 250
49,6

Framlög til almannatrygginga hækka samkvæmt yfirlitinu um 43 076 m.kr. eða
49,8% og koma af þeirri fjárhæð 2 911 m.kr. í hlut atvinnurekenda og 40165
m.kr. í hlut rikissjóðs. Verðlagshækkun þessa liðar er frá meðalverðlagi 1980
til meðalverðlags 1981 eins og það er áætlað í forsendum frumvarpsins. Útgjöld slysatrygginga bera atvinnurekendur með greiðslu iðgjalda, sbr. 36. gr.
almannatryggingalaga, og eru þau miðuð við áætlun um bótagreiðslur, varasjóðstillag og rekstrarkostnað slysatrygginga ár hvert. Iðgjald af launþegum er
ákveðið með reglugerð fyrir eitt ár í senn og er reiknað sem hundraðshluti af
greiddum launum ársins áður en bótagreiðslur verða til. Meginástæða þess að
áætluð iðgjöld slysatrygginga 1981 lækka um 72 m.kr. er að búist er við færri
bótagreiðslum svo og að ráðgert er að varasjóður slysatrygginganna standi undir
hluta væntanlegra bótagreiðslna. Heildarhækkun kostnaðar við lífeyristryggingar
er 21 898 m.kr. eða 51,2% frá fjárlögum 1980. Þar af koma 18 915 m.kr. í hlut
ríkissjóðs og 2 983 m.kr. í hlut atvinnurekenda. Kostnaður við lífeyristryggingar
samkvæmt fjárlögum 1980 og frumvarpi 1981 er sýndur í eftirfarandi yfirliti:
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Lífeyristryggingar 1980 og 1981
(I m.kr.)
Frumvarp
1981
32 050
17 570
3 850
1550
2 550
2 000
1 730
1950

Hækkun

Elli- og örorkulífeyrir ..............
Tekjutrygging ..............................
Uppbót á lífeyri ..........................
Heimilisuppbót ..............................
Örorkustyrkur ..............................
Barnalifeyrir ..................................
Mæðralaun ......................................
Ekkju- og makabætur..................

Fjárlög
1980
22 180
10 635
1800
1 325
1 800
1450
1135
1460

Bætur alls
9. Kostnaður ......................................
10. Til varasjóðs ..................................

41 785
550
420

63 250
763
640

21 465
213
220

Gjöld alls

42 755

64 653

21 898

Hlutur ríkissjóðs ......................
Hlutur atvinnurekenda..............

36 770
5 985

55 685
8 968

18 915
2 983

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

9 870
6935
2 050
225
750
550
595
490

Áætlaðar útgjaldabreytingar vegna lífeyristrygginga, auk fjölgunar bótaþega í
hverjum bótaflokki, eru i höfuðdráttum fólgnar í hækkun bótagreiðslna á árinu
1980. Bótahækkanir sem orðið hafa á árinu eru 6,67% 1. mars, 11,7% 1. júní
en þá hækkaði tekjutrygging auk þess sérstaklega um 5%, 8,57% 1. september og
áætluð hækkun 1. des. n. k. er 10,5%. Þá er gengið út frá 15% meðalhækkun
á árinu 1981 auk sérstakrar 5% hækkunar á tekjutryggingu frá miðju ári 1981
en síðasttalda hækkunin veldur um 600 m.kr. auknum útgjöldum. Á það ber
að líta að einstakir bótaflokkar hækka mismikið. Þessu veldur að útgjaldaáætlun fyrir 1981 er byggð á greiðslutölu fyrstu mánuði ársins 1980 og útgjöldum ársins 1979. Athygli er vakin á, að tillag til varasjóðs lífeyristrygginga
er miðað við 1% af útgjöldum lífeyristrygginga en skv. 21. gr. almannatryggingalaga má gera ráð fyrir tillagi til varasjóðsins allt að 2% af áætluðum útgjöldum. Ástæða þess að aðeins er gert ráð fyrir 1% varasjóðstillagi er að
frumvarpið byggir á þeirri forsendu að lög og reglur um uppgjör sveitarfélaga á barnsmeðlögum verði endurskoðað fyrir afgreiðslu fjárlaga. I fjárlögum ársins 1980 var gert ráð fyrir hliðstæðri breytingu en hún komst ekki á.
Eins og málum er nú háttað leggur Tryggingastofnun rikisins út fyrir barnsmeðlögum en fær þau síðan endurgreidd af Innheimtustofnun sveitarfélaga.
Horfur eru á að skuld sveitarfélaga vegna þessa nemi um 4 000 m.kr. um árslok
næstkomandi en það lætur nærri að allir varasjóðir lífeyristrygginganna hafi
verið bundnir i þessu verkefni.
Framlög ríkissjóðs til sjúkratrygginga á árinu 1981 nema alls 64100 m.kr.
Hækkun einstakra liða frá fjárlögum 1980 er eins og fram kemur í eftirfarandi
yfirliti:

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sjúkratryggingar 1980 og 1981

(1 millj. kr.)

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

Fjárlög
1980
Vistgjöld á sjúkrahúsum og hælum
30 040
Vistgjöld á stofnunum þroskaheftra
1200
Læknishjálp ......................................
3 570
Lyf ......................................................
5 945
Dagpeningar ......................................
1 575
Tannlækningar ..................................
1820
Ýmis kostnaður..................................
3 480
Rekstrarkostnaður ..........................
550
Til varasjóðs ......................................
230

Frumvarp
1981
44 600
2 400
5 300
8 200
2 250
2 900
5 000
1 085
375

Hækkun
14 560
1200
1 730
2 255
675
1080
1 520
535
145

Samtals

48 410

72110

23 700

Hlutur rikissjóðs ..............................

42 850

64100

21 250

Af heildarútgjöldum vegna sjúkratrygginga nemur framlag ríkissjóðs um 89%
og hlutur sveitarfélaga um 11%. Hækkun á framlagi ríkissjóðs frá fjárlögum
er 23 700 m.kr. eða 48,9%. Um hækkanir einstakra liða sjúkratrygginga er þetta
að segja: Vistgjöld á sjúkrahúsum og hælum eru alls áætluð 44 600 m.kr. og er
það hækkun um 14 560 m.kr. eða 48,5%. Taxtar rekstrardaggjalda hækkuðu um
7,0% 1. mars 1980, 11,1% i júní og síðan aftur um 11,8% 1. september. Þá er
gert ráð fyrir að rekstrardaggjöld sjúkrahúsa hækki um 10,5% 1. des. n. k.
og að vegin hækkun á árinu 1981 nemi 15% og er það í hátt við launa- og verðlagsforsendur frumvarpsins. Áætlunin felur í sér að grunnrekstrargjöld sjúkrahúsa nemi 42 200 m.kr. en auk þess eru 2 400 m.kr. ætlaðar til þess að mæta
rekstrarbreytingum og til að mæta hugsanlegum halla á rekstri sjúkrahúsanna
á árinu 1980. Þess ber að geta að úr daggjöldum fyrir árið 1981 hafa verið felldar
1 800 m.kr. vegna laga nr. 57/1978, en þar er gert ráð fyrir að viðhald sjúkrahúsa greiðist að jöfnu af ríki og sveitarfélögum og til þess komi bein fjárveiting
í fjárlögum. Sú fjárveiting verður 900 m.kr. og er færð á lið 08-391. Verði þátttaka ríkissjóðs í viðhaldi greidd í formi daggjalda með 85% þátttöku ber nauðsyn til að breyta lögum þar að lútandi og afla tekna til þessa verkefnis. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og fjármálaráðherra hafa beitt sér fyrir því
að fram fari athugun á starfsmannahaldi og starfstilhögun á sjúkrahúsum sem
rekin eru með daggjöldum og er þá haft í huga að stjórn á fjárstreymi og
starfstilhögun allri verði styrkari.
Með lögum nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta eru sett ákvæði um vistgjöld
á stofnunum þroskaheftra. Vistgjöld þessi eru nú færð sem sérstakur liður og
er áætlað að þau nemi alis 2 400 m.kr., en þar er um verulega hækkun að ræða
frá fjárlögum 1980. Útgjöid vegna læknishjálpar aukast um 1 730 m.kr., vegna
lyfja um 2 255 m.kr. og vegna tannlækninga um 1 080 m.kr. Hækkun þessara
liða er á bilinu 37—60%. Hækkun kostnaðar vegna lyfja er ívið undir verðlagshækkunum. Þess ber að geta að miðað er við að þátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði haldist hlutfallslega svipuð og hún hefur verið. Þátttökugjald sjúklinga í lyfjakostnaði og sérfræðiaðstoð var breytt þannig með reglugerð nr.
185/1980 að ellilífeyrisþegar og öryrkjar greiða til hálfs á við aðra. Jafnframt
var gjaldið hækkað um 35% og nam þá fyrir erlend lyf 2 700 kr. og fyrir innlend lyf 1 000 kr. Hinn 1. september 1980 tók gildi ný reglugerð, nr. 436/1980,
sem fól i sér 10% hækkun og nemur gjaldið nú 3 000 kr. fyrir erlend lyf og
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1100 kr. fyrir innlend. Um aðra liði er ekki að fjölyrða en þeir hækka yfirleitt í samræmi við hækkun verðlags og væntanlega magnaukningu þegar tekið
er mið af reynslu síðustu mánaða.
273 Atvinnuleysistryggingasjóður. Heildarframlag til sjóðsins hækkar um 2 115 000
þús. kr. eða 63,0%, þar af nemur atvinnuleysistryggingagjald atvinnurekenda
705 000 þús. kr. sem færist jafnframt á tekjuhlið frumvarpsins. Mótframlag
ríkissjóðs er tvöfalt framlag atvinnurekenda og hækkar því um 1 410 000 þús. kr.
274 Eftirlaunasjóður aldraðra. 1 lögum nr. 97/1979 er kveðið á um eftirlaunasjóð
aldraðra og fjárframlög til hans. Hér er um nýjan lið að ræða undir heilbrigðis°g tryggingamálaráðuneytinu. Á árinu 1980 var fjárveiting til sjóðsins færð
undir fjármálaráðuneytið. Útgjöld sjóðsins breytast i aðalatriðum með launabreytingum og er fjárveiting því færð undir launaútgjöld og verðbætist á hliðstæðan hátt og launagreiðslur. í lögum um eftirlaunasjóð aldraðra eru bráðabirgðaákvæði þess efnis að ríkissjóður greiði hlut atvinnuleysistryggingasjóðs
þar til annað verði ákveðið. Fjárveitingin er miðuð við að sá háttur haldist á
árinu 1981. Heildarframlagið nemur 1434 604 þús. kr. en nam á árinu 1980
1 003 688 þús. kr. á liðum fjármálaráðuneytisins. Framlagið hækkar því um
430 916 þús. kr. eða 42,9%.
310 Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar. í fjárlögum undanfarinna ára hefur verið
nokkur fjárhæð á þessum lið sem fjárveitinganefnd hefur síðan ráðstafað. 1
fjárlögum 1980 nam fjárhæðin 367 605 þús. kr. Nú eru áætlaðar 536 000 þús. kr.
og er það hækkun um 168 395 þús. kr. eða 45,8%.
321 Geislavarnir ríkisins. Framlag fellur niður en er fært undir liðinn Landspítali.
Framlag vegna launa nemur alls 18 818 þús. kr., til rekstrargjalda 4 300 þús. kr.
og stofnkostnaðar 3 000 þús. kr. Staða Geislavarna ríkisins er óviss eins og
sákir standa, m. a. vegna frumvarps til laga um hollustuhætti og hollustuvernd,
en þar er stefnt að því að samræma undir eina stofnun ýmsar stofnanir er að
hollustueftirliti starfa.
323 Tryggingaeftirlitið. Útgjöld hækka um 26 634 þús. kr. og nema alls 75 952
þús. kr. Hækkun launa nemur alls 23 424 þús. kr., þar af 9 353 þús. kr. vegna
nýrrar stöðu lögfræðings, 6 700 þús. kr. vegna sérstakra verkefna á árinu 1981
og 7 371 þús. kr. vegna almennra launahækkana. Hækkun rekstrargjalda og viðhalds nemur 7 070 þús. kr. sem er i hátt við verðlagsbreytingar. Þá lækkar
stofnkostnaður um 3 860 þús. kr. en á árinu 1980 aflaði stofnunin sér ýmiss
konar tækjabúnaðar.
324 Heyrnar- og talmeinastöð íslands. Framlag til stöðvarinnar nemur alls 232 842
þús. kr. og hækkar um 140 936 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Þessi hækkun er þó
ekki raunhæf til viðmiðunar þar sem nokkur fjárhæð var millifærð á árinu 1980
af Tryggingastofnun ríkisins á Heyrnar- og talmeinastöð. Heimiluð stöðugildi
samkvæmt fjárlögum 1980 eru 11,5. Ráðninganefnd heimilaði á árinu tvær nýjar
stöður, þ. e. stöður heyrnarfræðings og talkennara. í samræmi við lög um stöðina
á yfirlæknir að starfa þar í fullu starfi. Vegna þessa er bætt við hálfri stöðu
yfirlæknis en þessi staða er aðeins setin að hluta 1980. Heimildir eru því alls
14,0. Launahækkun nemur alls 43 335 þús. kr., þar af 24 730 þús. kr. vegna
nýrra staða og breytinga á stöðum og 18 605 þús. kr. vegna almennra launabreytinga. Rekstrargjöld nema alls 120 000 þús. kr. en námu 10 000 þús. kr.
í fjárlögum 1980. Með lögum nr. 35/1980 er kveðið svo á að stofnunin annist
útvegun á hvers konar hjálpartækjum fyrir heyrnarskerta og málhalta. Ráðherra setur reglur um þátttöku ríkisins í kostnaði vegna slikra tækja í samræmi við hliðstæðar greiðslur almannatryggingalaga. Þessi ákvæði skýra hækk-
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un rekstrargjalda svo og sértekjur stofnunarinnar, alls 28 000 þús. kr., en sértekjur námu 9 101 þús. kr. í fjárlögum 1980. Jafnframt féll niður framlag
sveitarfélaga til stöðvarinnar en það nam 10% af rekstrargjöldum. Framlag
til stofnkostnaðar og viðhalds hækkar um 6 500 þús. kr. og nema liðirnir 26 500
þús. kr.

302, 311, 312, 371—377 Ríkisspítalar. í athugasemdum með fjárlagafrumvarpi fyrir
árið 1980 var gerð allnákvæm grein fyrir starfsmannahaldi á ríkisspítölum og
sundurliðun fjárveitinga til stofnana er til ríkisspítala teljast. I þessu frumvarpi þykir rétt að skýra fjárframlög til ríkisspítala á hliðstæðan hátt og á
síðasta ári. Fjöldi heimilaðra staða hefur breyst nokkuð frá fyrra ári. 1 eftirfarandi yfirliti er sýndur fjöldi heimilaðra staða samkvæmt fjárlögum 1980,
viðbótarheimildir á árinu 1980 og heimildir sem frumvarpið felur í sér og
loks heildarstöðufjölda samkvæmt frumvarpi fyrir 1981.

Fjárlög
1980

Viðbætur 1980
Viðbætur
heimilaðar af
skv. frumfjárveitingavarpi 1981
nefnd
nú verandi
ný
st arfsemi
starfsemi

Stöður
alls

Skrifstofa rikisspitala ..................
Rannsóknastofa Háskólans ....
Blóðbanki ......................................
Landspitali ......................................
Kvennadeild Landspitala ..........
Kleppsspitali ..................................
VífilsstaSaspitali ..........................
Kristneshæli ..................................
Kópavogshæli..................................
Vistheimili Gunnarsholti..............

38,5
54,7
18,7
815,5
110,5
295,7
115,9
40,9
170,2
10,0

3,0
—
1,0
28,0
1,0
1,0
1,0
4,0
5,0
—

—
2,0
2,0
10,3
3,0
1,0
—
—
3,0
2,0

45,0
—
—
—
—
—
—

41,5
62,7
21,7
898,8
114,5
297,7
116,9
44,9
178,2
12,0

Samtals

1 670,6

44,0

23,3

51,0

1 788,9

—
6,0
—

Með bréfi frá 12. maí 1980 heimilaði fjárveitinganefnd 44,0 stöður á stofnunum
rikisspitala. Frumvarp fyrir 1981 er auk þess miðað við að stöðum vegna núverandi starfsemi fjölgi um 23,3 stöður. Þar af eru 13 stöður sem tengjast því
er rikisspitalar voru teknir á föst fjárlög og 10,3 viðbótarstöður vegna núverandi starfsemi sem skiptist niður á Landspítala og Kópavogshæli1). Að auki
er ráð fyrir því gert að stöðu sérfræðings á rannsóknardeild Landspítalans
verði breytt í stöðu yfirlæknis. Miðað er við að stöðum vegna nýrrar starfsemi
fjölgi um 51,0. Þar er um að ræða 40,0 stöður vegna geðdeildar, 5,0 stöður vegna
krabbameinslækninga og 6,0 stöður á Rannsóknastofu Háskólans. Áætlað er
fyrir launum 185 nema á fjórum stofnunum ríkisspítala. Þar af eru 125 hjúkrunarnemar og 60 nemar sem starfa í öðrum greinum heilbrigðisþjónustunnar.
Fjárveitingar vegna nýrrar starfsemi á ríkisspítölum er sem hér segir í þús. kr.:

1) Skipting 10,3 staða er þannig; Landspitali, 0,5 staða yfirlæknis á göngudeild, 1,0 staða
félagsráðgjafa, 1,0 staða hjúkrunarfræðings, 1,0 staða sjúkraliða, 1,0 staða meinatæknis og 2,8 stöður starfsstúlkna Sóknar við bamaheimili Landspítalans. Kópavogshæli,
1,0 staða deildarþroskaþjálfa, 1,0 staða þroskaþjálfa og 1,0 staða sjúkraþjálfa vegna
sundlaugar.
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Geðdeild .................................... ................
Krabbameinslækningar .........................
Rannsóknastofa Háskólans . ................
Samtals

Stöður
40,0
5,0
6,0

Laun
250 000
85 000
67 000

51,0

402 000

StofnRekstrarkostnaður
gjöld
50 000
180 000
30 000
50 000
20 000
100 000

230 000

Fjárveiting vegna nýrrar starfsemi er aðeins til ofannefndra þriggja þátta
og er hún við það miðuð að starfsemi hefjist i áföngum á árinu 1981. Endanleg
ákvörðun um dreifingu nýrra stöðuheimilda innan ársins hefur ekki verið tekin
og vísast til fjárveitinganefndar þar sem sú ákvörðun getur haft veruleg áhrif
á endanlegan stöðufjölda. í eftirfarandi yfirliti er sýndur launakostnaður við
ríkisspítala samkvæmt fjárlögum 1980 og frumvarpi 1981 að frádregnu framlagi
til nýrrar starfsemi 1981. Launaliðurinn er miðaður við áramót hvors árs.

Skrifstofa ríkisspítala..........................
Rannsóknastofa Háskólans ..............
Blóðbanki ..............................................

Landspítali

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

Kvennadeild Landspítala ..................

Kleppsspítali..................................
VífilsstafSaspitali ..................................
Kristneshæli ..........................................
Kópavogshæli ......................................
Vistheimili Gunnarsholti ..................
Samtals

Fjárlög
1980
261,5
486,1
144,7
6 519,1
958,0
2 268,9
785,6
346,4
1 024,2
91,8
12 886,3

Frumvarp
1981
406,7
753,1
254,5
10 626,1
1 526,0
3 527,8
1 220,2
508,7
1 648,9
117,3

Hækkun
M.kr.
%
55,4
145,2
54,9
267,0
75,8
109,8
63,0
4107,0
59,2
568,0
55,4
1 258,9
434,6
55,3
46,8
162,3
60,9
624,7
27,7
25,5

20 589,3

7 703,0

59,8

Launaliður hækkar alls um 7 703.0 m.kr. eða 59,8% og er þá framlag til nýrrar
starfsemi frátalið. Lætur nærri að launaliðurinn í heild hækki um rúmar 2 100
m.kr. umfram almennar taxtabreytingar. Margir þættir eru til skýringar. Fyrst
skal nefna að útgjöld vegna 23,3 viðbótarstaða nema um 220,0 m.kr. I annan
stað komust í gagnið um og eftir mitt ár 44 stöður sem fjárveitinganefnd heimilaði. 1 fjárlagafrumvarpi fyrir 1981 er áætlað fyrir þeim allt árið. 1 þriðja
lagi hefur viðmiðun um yfirvinnu og álagsgreiðslur verið breytt frá fjárlögum
1980. I fjárlögum 1980 nam yfirvinna sem hlutfall af föstum launum 16% og
álagsgreiðslur námu 14%. — Fjárveitinganefnd breytti framlaginu síðar á árinu
1980 þannig að 17% komu í stað 16% og 16% í stað 14%. — í frumvarpinu
fyrir árið 1981 er almennt miðað við að yfirvinna nemi 21,5% af föstum launum
grunnheimilda og að álagsgreiðslur nemi 17,5% af sama stofni. Þá standa 17%
vegna veikinda, afleysinga o. fl. óbreytt frá fjárlögum ársins í ár. Hækkun á
hlutfalli yfirvinnu og álagsgreiðslna skýrir um 800 m.kr. af hækkun launaliðarins. í tillögum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins var farið fram
á 58% álag ofan á föst grunnlaun til þess að mæta afleysingum, veikindum,
yfirvinnu og álagsgreiðslum. Frumvarpið felur í sér 56% álag á föst laun að
jafnaði. Á mismuninn er litið sem hagræðingarþátt í rekstri spítalanna. Fjórða
atriðið til skýringar á hækkun launaliðarins er að föst laun lækna og áhrif
verðbótavísitölu á laun Sóknarfólks var hvort tveggja vanmetið í fjárlögum
1980. Þá er að nefna að laun vegna geislavarna ríkisins, alls 18 818 þús. kr.,
færast á launalið Landspítala, sbr. athugasemd við lið 08-231. Rekstrargjöld
ríkisspitalanna aukast alls um 3 019,7 m.kr. eða 55,5% og verða alls 8 457,1
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er rekstrargjaldaaukning vegna nýrrar starfsemi frátalin. Rekstrargjöld hækka frá fjárlögum 1980 umfram almenna viðmiðun um verðbreytingu
1980—1981. Skýrist þetta í aðalatriðum af því að verðlagsþróun ársins 1980
hefur aukið rekstrarútgjöld spítalanna umfram það sem talið var, auk þess
sem ýmis starfsemi, s. s. rannsóknir, hefur aukist verulega. Þá er þess að geta
að framlög vegna göngudeildar háþrýstirannsókna, 11,4 m.kr., og vegna rannsókna í samvinnu við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, 2,9 m.kr., eru færð
til rekstrarútgjalda hjá Landspítala. Áður voru báðir liðirnir undir fjárlagaliðnum ýmis heilbrigðismál 08-399. Þá er á hliðstæðan hátt og 1980 reynt að
áætla sértekjur sem næst raunveruleikanum. Áætlun um rekstrargjöld svo og
sértekjur er byggð á rauntölum fyrstu mánuði ársins 1980 og útkomu ársins
1979. Hækkun rekstrargjalda og sértekna er sýnd í eftirfarandi yfirliti. Bæði
rekstrargjöld og sértekjur í frumvarpinu 1980 eru á áætluðu verðlagi ársins
1981.
Rekstrargjöld .... ..............................
Sértekjur .......... ..............................

Fjárlög
1980
5 437,4
1 508,2

Frumvarp
1981
8 457,1
2 334,3

Mismunur

3 929,2

6122,8

Hækkun
M.kr.
%
55,5
3 019,7
54,8
826,1
2 193,6

55,8

í fjárlögum fyrir 1980 nam fiárveiting til viðhalds rikisspitala alls 669,5 m.kr.
Fjárveiting fyrir 1981 er alls 946,2 m.kr. eða 276,7 m.kr. hærri fjárhæð en 1980.
Fjárveiting til stofnkostnaðar, þ. e. framkvæmda og tækjakaupa, nam i fjárlögum 1980 alls 1110,7 m.kr. Heildarfjárveiting á árinu 1981 er 1842,0 m.kr.
og er það hækkun um 731,3 m.kr. eða 65,8%. Skiptast framlögin þannig:
A Yfirstjórn mannvirkjagerðar á Landspítalalóð
1. Geðdeild
Húsbúnaður og tæki ..........................................
Framkvæmdir vegna A-álmu ..........................
2. Simstöð ......................................................................
3. Sumargjðf, barnaheimili ..........................................

4. K-bygging

80,0
350,0

430,0
37,0
50,0

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

300,0

5. Tækjakaup ..................................................................
6. Stjórn og eftirlit ......................................................

205,0
30,0
1 052,0

B Ný starfsemi
Krabbameinslækningar, tæki..................................
Rannsóknastofa háskólans, tæki......................

180,0
50,0

230,0

C Stjórnarnefnd ríkisspítala
Til nýframkvæmda og tækjakaupa ......................

560,0

Samtals

1 842,0

Fjárveitingu t:l viðhalds og stofnkostnaðarverkefna á vegum stjórnarnefndar
rikisspitalanna hefur ekki verið skipt. Gert er ráð fyrir að fjárveitinganefnd
muni skipta fjárveitingunni milli stofnana og á einstök verkefni i samvinnu
við hlutaðeigandi aðila.
378 Læknishéraðasjóður. Framlag til sjóðsins nemur alls 35 000 þús. kr. og hækkar
því um 5 000 þús. kr.
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380 Námslán læknastúdenta. Framlag til þessa verkefnis er ekki fært á sjálfstæðan
fjárlagalið. Þess í stað eru veittar 3 000 þús. kr. til verkefnisins á lið 399 ýmis
heilbrigðismál.
381 Til sjúkrahúsa og læknisbústaða. Heildarhækkun framlaga til þessa liðar nemur
1 594 684 þús. kr. og verður samtals 5 685 996 þús. kr. Hækkunin skýrist þannig:
Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða hækkar um 1 220 000
þús. kr., styrkir til heilsuverndarstöðva hækka um 94 684 þús. kr., og viðhald
sjúkrahúsa um 300 000 þús. kr. Samkvæmt lögum nr. 57/1978 fellur viðhald
bygginga og tækja úr daggjöldum. í staðinn koma að hluta beinar fjárveitingar
úr rikissjóði. í fjárlögum 1980 nam byggingarstyrkur til sjúkrahúss St. Franciscusarreglunnar i Stykkishólmi 20 000 þús. kr. Sú fjárveiting fellur nú niður, en
gert er ráð fyrir að fjárveitinganefnd ákveði framlag til verkefnisins af fjárlagalið (08 381 0301) Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða
annarra en ríkissjúkrahúsa. Aðrir liðir eru óbreyttir frá fjárlögum.
391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar. Framlag hækkar um 902 825 þús. kr. eða
72,8% og skýrist þannig: Laun hækka um 834 425 þús. kr. frá fjárlagatölu
1980. Fjárveitinganefnd ákvað við afgreiðslu fjárlaga 1980 að heimila 6,0 nýjar
stöður á heilsugæslustöðvum. Fjárveitingin var miðuð við starf hluta ársins.
Á árinu 1980 heimilaði fjármálaráðherra 12,5 nýjar stöður til heilsugæslustöðvar í Kópavogi. Það fól i sér tilflutning á stöðum sem höfðu áður verið
greiddar af Tryggingastofnun ríkisins. Frumvarp þetta miðast því við eftirtaldar stöður: 76 læknisstöður, 59 stöður hjúkrunarfræðinga, 12,5 stöður ljósmæðra og 1 stöðu tannlæknis. Að öðru leyti hækka laun í samræmi við launabreytingar. Rekstrargjöld hækka um 18 400 þús. kr. og viðhald og stofnkostnaður um 50 000 þús. kr. sem er almenn verðlagsbreyting milli ára.
395 Lyfjaeftirlit ríkisins. Samkvæmt XI kafla lyfialaga nr. 49/1978 skal Lyfjaeftirlit
rikisins starfa sem sjálfstæð stofnun. Fjárveiting til stofnunarinnar er nú veitt
á sérstöku fjárlaganúmeri en fjárveitingin var áður viðfangsefni undir liðnum
ýmis heilbrigðismál (08-399-0204). Heildarframlag nemur 30 984 þús. kr. en
það er hækkun um 9 332 þús. kr. frá fjárlögum. Fjárveitingin felur i sér óbreytta
starfsemi frá fyrra ári.
399 Ýmis heilbrigðismál. Þessi liður hækkar alls um 151 307 þús. kr. eða 25,8%. Á
þessum lið hafa átt sér stað umtalsverðar breytingar frá fjárlögum. Fyrst skal
nefna liði sem hafa hækkað frá fjárlögum en þeir eru helstir: Skólar heilbrigðisstétta 37 119 þús. kr., ljósmæðralaun 33 750 þús. kr., kostnaður samkvæmt
farsótta- og sóttvarnarlögum 34 661 þús. kr. og ýmsir aðrir liðir 52 329 þús. kr.
Nokkrir nýir liðir koma nú til útgjalda en þeir eru: Framlag til lyfsölusjóðs
12 000 þús. kr., rannsóknir á heilsufarsáhrifum ákvæðislaunakerfa 5 000 þús. kr.,
námslaun læknastúdenta 3 000 þús. kr. sem áður var sérstakt fjárlaganúmer
(námslán læknastúdenta) og ýmis framlög 10 000 þús. kr. Þá er þess að geta að
nokkrir liðir sem fjárveitingu fengu 1980 falla nú niður eða færast tjl. Lvfjaeftirlit fær nú fjárveitingu á sérstöku fjárlaganúmeri 08-395 en fékk alls 21 652
þús. kr. 1980, viðfangsefnið 0116 Lækningatæki, lög nr. 43/1965, fellur niður alls
1 500 þús. kr., og tveir liðir færast á stofnanir ríkisspitala, þ. e. göngudeild háþrýstirannsókna sem nam 1980 11 400 þús. kr. færist á Landspftalann og rannsóknir i samvinnu við WHO 2 000 þús. kr. sem færist á kvennadeild Landspitalans. Aðrir liðir eru óbreyttir frá fjárlögum.
471 Gæsluvistarsjóður, framlag. Framlag hækltar um 56 000 þús. kr. eða 59,5% og
er öll hækkunin á viðfangsefninu, gæsluvistarsjóður. Aðrir liðir eru óbreyttir.
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Fjármálaráðuneyti

Útgjöld helstu málefnaflokka fjármálaráðuneytisins breytast milli ára sem hér
segir í m.kr.:
Frumvarp
Hækkun
M.kr.
%
1981
361.0
53.2
1 039,2
1 700,1
4 874,5
53.5
6 884,4
1 400,0
25.5
46 732,0 30 089,0
180,8

Yfirstjórn
..............................
Tolla- og skattheimta ..........
Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ....
Annað ......................................

Fjárlög
1980
678,2
3 174,4
5 484,4
16 643,0

Samtals

25 980,0

59 530,1

33 550,1

129,1

300,0

450,0

150,0

50,0

Þar af markaður tekjustofn

Markaður tekjustofn fjármálaráðuneytisins er áhættugjald vegna ríkisábyrgða
sem rennur til ríkisábyrgðasjóðs.
Verður nú nánar vikið að einstökum fjárlagaliðum til skýringar á hækkun
framlaga til málefnaflokka.
101 Aðalskrifstofa. Fjárveiting til reksturs skrifstofu hins almenna ráðuneytis
verður 548 341 þús. kr. og er það hækkun um 186 043 þús. kr. frá fjárlögum
ársins 1980. Hækkunin skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka
um 137 265 þús. kr. sem er um það bil 20 000 þús. kr. umfram almennar launahækkanir. Skýringin á þessari hækkun er sú að gert er ráð fyrir launum
aðstoðarmanns fjármálaráðherra ásamt því að önnur dagvinnulaun og yfirvinna eru hækkuð til samræmis við reikningsniðurstöðu ársins 1979. Aðrir
gjaldaliðir hækka samtals um 48 778 þús. kr. sem er einvörðungu vegna almennra
verðlagshækkana.
103 Ríkisbókhald. Hækkun á þessum fjárlagalið nemur samtals 138 206 þús. kr. og
verður fjárveiting 381 007 þús. kr. Hækkun skiptist þannig á einstakar útgjaldategundir: Laun hækka um 97 456 þús. kr., þar af eru 69 200 þús. kr. hækkun
vegna almennra launahækkana frá fjárlögum 1980 og 28 256 þús. kr. sem ætlaðar
eru til lausráðningar á starfsfólki. önnur rekstrargjöld hækka um 35 650
þús. kr. sem er eingöngu vegna almennra verðlagshækkana. Viðhald hækkar
um 800 þús. kr. og verður 1 800 þús. kr. sem er vegna viðhalds skrifstofuvéla
o. þ. h. Stofnkostnaður hækkar um 4 300 þús. kr. og verður 6 600 þús kr. sem
á að verja til kaupa á skrifstofuvélum.
202 Skattstofan í Reykjavík. Fjárveiting til Skattstofunnar i Reykjavik verður
827 683 þús. kr. og er það hækkun um 278 263 þús. kr. frá fjárlögum ársins
1980. Hækkunin skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um
247 913 þús. kr. sem er 51,5% hækkun frá fjárlögum 1980. Hækkun umfram
almennar launahækkanir nemur 41 300 þús. kr. og er fólgin i fjárveitingu
að upphæð 32 800 þús. kr. vegna þriggja sérráðinna skatteftirlitsmanna
auk þess sem önnur dagvinnulaun, yfirvinna og álagsgreiðslur hækka um
8 500 þús. kr. umfram almennar launahækkanir. Er þar um að ræða leiðréttingar frá fjárlögum 1980 svo og niðurstöðu rikisreiknings fyrir árið 1979.
Aðrir gjaldaliðir skattstofunnar í Reykjavík hækka samtals um 32 350 þús. kr.
og verða 101 270 þús. kr. sem er í samræmi við almennar verðlagshækkanir.
Þá er nú áætlað fyrir sértekjum að fjárhæð 2 000 þús. kr. sem ekki hefur
verið gert fyrr.
204 Skattstofa Vestfjarða, ísafirði. Hækkun framlags til skattstofu Vestfjarða
nemur samtals 47 382 þús. kr. og verður fjárveiting þá 118 687 þús. kr. Hækkun
fjárveitingar skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um 33 882
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þús. kr. sem er um það bil 7 840 þús. kr. umfram almennar launahækkanir
sem er ætlað til lausráðningar á aðstoðarfólki yfir háannatíma stofnunarinnar. önnur rekstrargjöld hækka um 5 500 þús. kr. sem er um það bil 2 300
þús. kr. umfram almennar verðlagshækkanir. Er hækkun þessi tilkomin vegna
aukinna kaupa stofnunarinnar á aðkeyptri tölvuþjónustu og vegna hækkunar
á orkuverði. Viðhald verður 9 000 þús. kr. og hækkar um 6 000 þús. kr.
og á að verja þessari fjárhæð til málunar utanhúss og endurnýjunar á gluggum og gleri. Gjaldfærður stofnkostnaður verður 4 000 þús. kr. og er það
hækkun um 2 700 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980. Áætlað er að ljúka við
frágang lóðarinnar að Urðarvegi 30 svo og að kaupa minni háttar skrifstofuvélar.
206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri. Fjárveiting til skattstofu Norðurlands eystra verður 216 593 þús. kr. og er það hækkun um 71 312 þús. kr.
sem skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um 62 891 þús. kr.
sem er um það bil 8 400 þús. kr. umfram almennar launahækkanir. Umframfjárhæðin er tilkomin vegna ráðningar í stöðu skrifstofumanns en staða
þessi var heimiluð af ráðninganefnd ríkisins frá 1. mars 1980. önnur rekstrargjöld, viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka samtals um 9 121 þús. kr.
og verða 28 815 þús. kr. sem er í samræmi við almenna verðlagsþróun. Þá
hækka sértekjur um 700 þús. kr. og verða 1 900 þús. kr.
207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum. Fjárveiting til skattstofu Austurlands
verður 102 558 þús. kr. og er það hækkun um 33 133 þús. kr. frá fjárlögum
ársins 1980. Laun og önnur rekstrargjöld hækka samtals um 30 403 þús. kr.
og verða 99 358 þús. kr. sem er innan almennrar verðlagsþróunar. Viðhald
verður 3 000 þús. kr. og er það hækkun fjárveitingar um 2 200 þús. kr. Áformað
er að fé þessu verði varið til að mála húsnæði skattstofunnar utanhúss. Þá
hækkar gjaldfærður stofnkostnaður um 1 130 þús. kr. og verður 1 500 þús. kr.
sem verja á til kaupa ýmissa skrifstofuáhalda. Þá hækka sértekjur stofnunarinnar um 600 þús. kr. og verða 1 300 þús. kr.
209 Skattstofa Vestmannaeyja, Vestmannaeyjum. Hækkun fjárveit’ngar til skattstofu Vestmannaeyja nemur samtals 18 460 þús. kr. og verður fjárveitingin
bá 52 860 þús. kr. Hækkunin skiptist þannig milli einstakra gjaldategunda:
Laun hækka um 13 660 þús. kr. sem er um það bil 1 800 þús. kr. umfram
almennar verðlagshækkanir og er hækkun þessi tilkomin vegna leiðréttingar á
öðrum dagvinnulaunum með hliðsjón af niðurstöðum ríkisreiknings fvrir
árið 1979. önnur rekstrargjöld, viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka
samtals um 4 800 þús. kr. og verða 11950 þús. kr. sem er i samræmi við almennar verðlagshækkanir. Sértekjur verða 300 þús. kr. en þær voru 300 þús. kr.
í fjárlögum ársins 1980.
211 Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði. Fjárveiting til skattstofu Reykjanesumdæmis verður 282 935 þús. kr. og er það hækkun um 100 543 þús. kr.
frá fjárlögum ársins 1980. Hækkun fjárveitingar skiptist þannig á einstakar
gjaldategundir: Laun verða 261 485 þús. kr. og er það hækkun um 91 093 þús. kr.
frá fjárlögum 1980. Hækkun þessi er um það bil 17 800 þús. kr. umfram almennar launahækkanir og á rót sína að rekja til einnar stöðu sem var heimiluð
af ráðninganefnd ríkisins frá 14. jan. 1980, svo og að nú er áætlað fyrir fæðispeningum til starfsfólks stofnunarinnar. önnur rekstrargjöld hækka um 11 150
þús. kr. sem er um 78,5% hækkun frá fjárlögum ársins 1980. Hækkunin, sem
er um 4 700 þús. kr. umfram almennar verðbreytingar, er tilkomin vegna
hækkunar á húsaleigu hjá stofnuninni. Gjaldfærður stofnkostnaður verður
1 100 þús. kr. og hækkar um 300 þús. kr. Þá verða sértekjur 5 000 þús. kr.
og er það hækkun um 2 000 þús. kr. frá fjárlögum 1980.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld. Hækkun á þessum fjárlagalið nemur samtals
157 536 þús. kr. og verður fjárveiting því 342 440 þús. kr. Kostnaðaráhrif hinna
nýju skattalaga fyrir hverja einstaka skattstofu eru ekki komin i ljós en ætla
má að þau verði veruleg. Væntanlegur kostnaðarauki er því færður undir einn
sameiginlegan útgjaldalið þar sem erfitt er að meta hvernig þessi viðbótarkostnaður muni falla á hverja skattstofu fyrir sig. Laun hækka um 7 536
þús. kr. og verða 21 440 þús. kr. Önnur rekstrargjöld verða 321 000 þús. kr.
sem er 150 000 þús. kr. hækkun frá fjárlögum ársins 1980.
214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd. Fjárveiting hækkar samtals um 52 555
þús. kr. og verður 120 798 þús. kr. Skiptist hækkun framlagsins þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um 47 161 þús. kr. sem er um það bil 22 400
þús. kr. umfram almennar launahækkanir. 1 fjárlögum fyrir árið 1980 var
við það miðað að í ríkisskattanefnd ættu sæti þrír menn sem hefðu starfið
að aðalstarfi. Var það í samræmi við lög nr. 40/1978, en áður hafði ríkisskattanefnd verið skipuð sex mönnum sem höfðu starfið að aukastarfi. I lögum
nr. 7/1980 er ákveðið að sex menn skuli eiga sæti í ríkisskattanefnd og tveir
nefndarmanna hafi störfin að aðalstarfi. Launahækkunin skýrist að meginhluta til af þeirri breytingu svo og að ætla má að kærufjöldi aukist í kjölfar
nýrra skattalaga. Aðrir gjaldaliðir hækka samtals um 5 394 þús. kr. og verða
15 984 þús. kr. sem er í samræmi við almenna verðlagsþróun.
263 Tollgæslan. Fjárveiting til tollgæslunnar hækkar um 264 366 þús. kr. og verður
911090 þús. kr. Hækkun fjárveitingarinnar skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um 241456 þús. kr. sem er um 20 000 þús. kr. undir
almennum launahækkunum og skýrist af eftirfarandi atriðum: Lögð hefur
verið niður ein tollvarðarstaða á Fáskrúðsfirði og 67% tollvarðarstarf á Seyðisfirði. ennfremur hefur ein staða hjá tollgæslunni verið flutt á fjárlagalið
tollstjóraembættisins í Reykjavík. Samtals er þvi hér um að ræða fækkun
stöðugilda um 2,67. Aðrir liðir hækka samtals um 34 171 þús. kr. sem er í
samræmi við almenna verðlagsþróun. Þá hækka sértekjur um 11 261 þús. kr. og
verða 34 977 þús. kr.
381 Uppbætur á lífeyri. Liður þessi hækkar um 2 109 807 þús. kr. og verður 6 731000
þús. kr. sem er vegna greiðslna á lífeyri.
385 Eftirlaunasjóður aldraðra. Með lögum nr. 97/1979 var stofnaður eftirlaunasjóður aldraðra og var hann færður á ofangreint fjárlaganúmer á fjárlögum
ársins 1980. I þessu frumvarpi hefur eftirlaunasjóður aldraðra verið fluttur
á fjárlagalið heilbrigðisráðuneytisins 08-274, eftirlaunasjóður aldraðra.
402 Fasteignamat ríkisins. Framlag hækkar um 121 392 þús. kr. og verður 351193
þús. kr. Skiptist hækkun fjárveitingarinnar þannig á einstakar gjaldategundir:
Laun hækka um 105 857 þús. kr. sem er um 13 400 þús. kr. umfram almennar
launahækkanir. Skýringin á þessari hækkun er sú að heimilað hefur verið 1,0
stöðugildi kerfisfræðings við stofnunina, þannig að grunnheimildir verða 25,5
stöðugildi. Þá hefur ennfremur verið áætlað fyrir fæðispeningum fyrir starfsfólk stofnunarinnar. önnur rekstrargjöld hækka um 49 935 þús. kr. sem er í
samræmi við almennar verðlagshækkanir. Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka samtals um 5 600 þús. kr. og verða 15 000 þús. kr. Þá hækka sértekjur um 40 000 þús. kr. og verða 140 000 þús. kr.
999 Ýmislegt. F.járveiting á þessum fjárlagalið hækkar samtals um 1 951 609 þús. kr.
og verður 4 474 091 þús. kr. Hækkun fjárveitingar skiptist þannig á einstök
viðfangsefni: Stjórnarráðið, simakostnaður og burðargjöld hækka um 169 647
þús. kr. og verða 322 200 þús. kr. Liðurinn til kaupa á blöðum samkvæmt
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nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar hækkar um 70 000 þús. kr. og verður 170 000
þús. kr. Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna hækkar um 276 000 þús. kr.
og verður 436 000 þús. kr. Kostnaður vegna kjarasamninga hækkar um 15 100
þús. kr. og verður 35 100 þús. kr. Dómkröfur og málskostnaður hækkar um
20 000 þús. kr. og verður 40 000 þús. kr. en þessi hækkun er tilkomin vegna
þess að liðurinn hefur verið verulega vanáætlaður undanfarin ár. Kostnaður
vegna milliþinganefnda hækkar um 5 000 þús. kr. og verður 15 000 þús. kr.
Þungaskattsálagning með ökumælum hækkar um 2 010 þús. kr. og verður
19 000 þús. kr. Lífeyrissjóður bænda hækkar um 184 000 þús. kr. og verður
504 000 þús. kr. Liðurinn Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána hækkar um 30 000
þús. kr. og verður 80 000 þús. kr. Þá hækkar liðurinn óviss útgjöld um 1 488 791
þús. kr. og verður 2 598 791 þús. kr. Þá er gert ráð fyrir að 100 000 þús. kr. af þessari fjárhæð renni til endurnýjunar á þaki húseignarinnar að Laugavegi 166 og til
lagfæringar á skrifstofuhúsnæði fyrir Siglingamálastofnun samkvæmt ákvörðun
sem tekin verður siðar. Eftirfarandi viðfangsefni lækka eða hverfa á
brott úr fjárlögum 1980. Ýmis sameiginlegur kostnaður lækkar um 30 000
þús. kr. og verður 30 000 þús. kr. Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum lækka um 826 þús. kr. og verða 30 000 þús. kr. Borgartún 6 lækkar um
113 þús. kr. og verður 182 000 þús. kr. Liðurinn eftirlaun aldraðra félaga
i stéttarfélögum skv. lögum nr. 63/1971 fellur út af þessum fjárlagalið en færist
framvegis undir heiibrigðisráðuneytið 08-274, eftirlaunasjóður aldraðra.
Þessi liður var að upphæð 278 000 þús. kr. i fjárlögum 1980. Aðrir liðir eru
óbreyttir.
10

Samgönguráðuneyti

Hækkanir á framlögum til hinna einstöku málefnaflokka samgönguráðuneytisins breytast milli ára sem hér segir í m.kr.:

Yfirstjórn ............................. ................
Vegamál ................................ ................
Önnur samgöngumál ............. ................

Fjárlög
1980
116,6
23 983,5
9 505,4

Samtals
Þar af markaðir tekjustofnar ... ................

33 605,5
15 782,0

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
%
1981
61,2
52,5
177,8
45,9
35 000,0 11 016,5
35,6
12 891,7 3 386,3
48 069,5
22 244,0

14 464,0
6 462,0

43,0
41,0

Markaðir tekjustofnar samgönguráðuneytisins eru þessir: Bifreiðaskattur <
tekjuáætlun talinn vera 5 650 000 þús. kr., gúmmígjald 75 000 þús. kr. og innflutningsgiald af bensini 15 100 000 þús. kr. Þessir tekjustofnar nema alls 20 825 000 þús. kr.
og hækka um 6 150 000 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Vitagjald, sem fer til vitamála,
er óbrevtt eða 18000 þús. kr. Skipaskoðunargjald hækkar um 6 000 þús. kr. og
verður 21 000 þús. kr. Flugvallagiald hækkar um 300 000 þús. kr. og verður 1 350 000
hús. kr. Þá verður sérleyÞsgjald 30 000 þús. kr„ sem er hækkun um 6 000 þús. kr.
frá fjárlögum 1980, en gjaldið rennur til sérleyfissjóðs.
101

Aðalskrifstofa. Fjárveiting hækkar alls um 61 187 þús. kr. og verður 177 826
bús. kr. Laun hækka um 46 087 þús. kr., þar af eru 4 530 þús. kr. vegna ráðningar viðskiptafræðings frá 1. júli 1981. Að öðru leyti hækka laun um 41 557
bús. kr. önnur rekstrargjöld hækka um 15 100 þús. kr„ sem er nokkuð umfram
almenna verðlagsþróun, en þá hefur verið tekið tillit til reikningsniðurstöðu
1979.
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211 Vegagerð ríkisins. Framlag hækkar um 11 016 500 þús. kr. eða 45,9% frá
fjárlögum 1980 og nemur framlagið alls 35 000 000 þús. kr. Þar af fara 8 500
þús. kr. til að styrkja vetrarsamgöngur og 34 991 500 þús. kr. til vegagerðar.
Markaðir tekjustofnar samkvæmt tekjuáætlun frumvarpsins eru áætlaðir
20 825 000 þús. kr. Auk þess er lántaka vegna vegamála áætluð 11 000 000 þús. kr.
en þar af fara 1 000 000 þús. kr. í lagningu bundins slitlags. Ríkisframlag er
3 175 000 þús. kr.
321 Strandferðir, framlög. Hækkun framlags til Skipaútgerðar rikisins nemur 322 193
þús. kr. og verður 1337 573 þús. kr. Laun á yfirstjórn hækka um 45 556
þús. kr„ þar af um 18 500 þús. kr. vegna fjölgunar um einn viðskiptafræðing
sem ráðninganefnd hefur heimilað og vegna flutnings á einu stöðugildi vélaeftirlitsmanns af rekstrardeild ríkisskipa. Laun hjá starfsfólki við vöruafgreiðslu
og hjá skipsáhöfnum hækka alls um 411 150 þús. kr. og er þá gert ráð fyrir
rekstri á Heklu og Esju auk leiguskips allt árið. Fjárfestingarliður er alls
900 000 þús. kr„ þar af 400 000 þús. kr. til vöruafgreiðslu og bættrar aðstöðu
i Reykjavík og 500 000 þús. kr. til nýrra skipa. Ekki hefur verið tekin endanleg
ákvörðun um smíði nýrra skipa. Lántaka þar að lútandi er háð því hvort
ráðist verði i þær framkvæmdir. Aðrir gjaldaliðir Skipaútgerðar eru í samræmi við almennar forsendur frumvarpsins. Framlög til flóabáta og vöruflutninga eru óbreytt frá fjárlögum ársins 1980 en samvinnunefnd Alþingis
um samgöngumál gerir tillögu um skiptingu framlaga milli viðtakenda.
325 Rekstrardeild ríkisskipa. Framlag til rekstrardeildar rikisskipa verður 133 751
þús. kr. Er það um 34 556 þús. kr. hækkun frá fjárlögum ársins 1980 og
skintist þannig á einstaka gjaldaliði: Laun hækka um 28 104 þús. kr. og er það
und:r almennum launahækkunum. Skýringin er sú að tvö stöðugildi eru flutt
af rekstrardeild rikisskipa, annað á landhelgisgæslu og hitt á Skipaútgerð
rikisins. Aðrir gjaldaliðir hækka í samræmi við almennar verðlagsbrevtingar
um 8 052 þús. kr. og verða 22 635 þús. kr. Þá hækka sértekjur um 1 600 þús.
kr. og verða 24 000 þús. kr.
331

Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa. Fjárveiting til aðalskrifstofu vita- og hafnarmála hækkar samtals um 26 039 þús. kr. frá fjárlögum ársins 1980 og verður
alls 257 619 þús. kr. Rekstrarliðir hækka samtals um 113 039 hús. kr. sem er í

samræmi við almennar verðlagsbreytingar. Stofnkostnaður lækkar um 7 000 þús.
kr. og verður 3 000 þús. kr. Liðurínn framlag til B-hluta 40 000 1 ús. kr. fellur
niður en um var að ræða fiárveitingu til lirþóta á aðstöðu starfsfólks áhaldahúss vitamálastjórnar. Sértekjur hækka um 40 000 þús. kr. en vinna verkfræðinga og tæknifræðinga er seld með álagi þeim aðilum sem að hlutaðeigandi
verkefnum standa.
332 Vitamál. Hækkun framlags nemur samtals 254 890 þús. kr. og verður 685 843
þús. kr. Þar af hækka laun um 128 810 þús. kr. sem er nokkuð undir almennri verðlagsþróun og stafar af þvi að staða vitaverkfræðings er felld niður.
Rekstrargjöld hækka um 38 050 þús. kr. sem er nokkuð umfram almennar
forsendur frumvarpsins og hefur þá verið tekið tillit til reikningsniðurstöðu
1979. Viðhald hækkar um 38 000 þús. kr. og nemur alls 88 000 hús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 60 000 þús. kr. og er alls 100 000 þús. kr.
sem renna til vitabvgginga. Sértekjur hækka um 10 000 þús. kr. og verða alls
50 000 þús. kr. Tekjur eru tvíþættar, annars vegar hlutdeild Veðurstofu
fslands i launum vitavarða og hins vegar þjónusta við innsiglingaljós sem
hafnarsjóðir hera kostnað af.
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333 Hafnarmál. Framlög til hafnarmála hækka samtals um 645 148 þús. kr. eða
22,5% og skiptist hækkunin þannig á einstaka liði:
Fjárlög
1980
Til hafnarrannsókna og mælinga ........
30 000
Hafnarmannvirki og lendingarbætur .... 2 195 700
Ferjubryggjur og sjóvarnargarðar ........
96 000
Landshafnir............................................
350 540
Hafnarbótasjóður ..................................
190 120
Samtals

2 862 360

Frumvarp
1981
40 000
2 800 000
108 000
279 508
280 000
3 507 508

Hækkun
M.kr.
%
33,3
10 000
604 300
27,5
12 000
12,5
-4-71 032 -4-20,3
47,3
89 880
645 148

22,5

Samkvæmt framangreindu yfirliti hækkar liðurinn ferjubryggjur og sjóvarnargarðar um 12 000 þús. kr. Sú hækkun er vegna viðfangsefnisins ferjubryggjur. Hafnabótasjóður hækkar um 89 880 þús. kr. og hefur framlagið
þá verið skert í samræmi við meginforsendur frumvarpsins. Liðurinn
landshafnir lækkar um 71032 þús. kr. en hann nær bæði til endurgreiðslu
lána og framkvæmda við landshafnir. Lækkun þessi skýrist þannig að viðfangsefnið landshafnir, afborganir lána lækkar um 21 032 þús. kr., viðfangsefnið hafnarframkvæmdir við Grundartanga 100 000 þús. kr. fellur niður, þar
sem hafnargerð er lokið þar, og viðfangsefnið landshöfn Keflavik—Njarðvík,
framkvæmdir, hækkar um 50 000 þús. kr. og verður 150 000 þús. kr.
341 Siglingamálastofnun ríkisins. Samtals hækkar framlag til stofnunarinnar um
141465 þús. kr. en það verður alls 431 783 þús. kr. Hækkunin skýrist þannig:
Laun hækka um 105 165 þús. kr. sem er nokkuð umfram almennar launahækkanir, þar af eru 9 018 þús. kr. til lausráðninga vegna veikinda fastra starfsmanna. Að öðru leyti hækka laun um 96 147 þús. kr. sem er í samræmi við
almennar launahækkanir. Rekstrargjöld hækka um 30 650 þús. kr. sem er
allmikil hækkun umfram verðlagsforsendur og er þá tekið tillit til reikningsniðurstöðu 1979, auk þess sem útgáfukostnaður 10 000 þús. kr. færist nú á
liðinn önnur rekstrargjöld en var áður áætlaður á liðnum gjaldfærður stofnkostnaður. Viðhald er ákveðið 3 000 þús. kr. og fer það í almennt viðhald
á áhöldum, tækjabúnaði, bifreiðum og skrifstofuvélum. Ekki var áætlað fyrir

viðhaldi 1980. Gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 4 150 þús. kr. og verður
sá liður alls 26 500 þús. kr. Þar af fara 20 000 þús. kr. í mengunarvarnir og
6 500 þús. kr. í annan stofnkostnað.
471 Flugmálastjórn. Ákveðið hefur verið að framvegis verði flugmálastjórn stofnun
i A-hluta fjárlaga. Fjárveiting til stofnunarinnar verður 4 316 852 þús. kr.
sem er hækkun framlags um 1 572 387 þús. kr. eða 57,3% frá fjárlögum ársins
1980. Fjárveitingin skiptist þannig milli einstakra gjaldategunda: Laun hækka
um 511 112 þús. kr. og verða 1 777 188 þús. kr. Ónnur rekstrargjöld verða
752 818 þús. kr. sem er hækkun um 347 818 þús. kr. eða 160 000 þús. kr. umfram
almennar verðlagshækkanir. Þessi umframhækkun er vegna þess að nú er
áætlað fyrir leigugreiðslum á símalínum er flugmálastjórn hefur afnot af hjá
Póst- og símamálastofnun. Viðhald verður 137 846 þús. kr. og hækkar um
45 866 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður verður 1885 000 þús. kr. og
hækkar hann um 435 000 þús. kr. Gert er ráð fyrir að fjárveitinganefnd
Alþingis geri tillögu um skiptingu fjárins milli einstakra framkvæmda.
Framlag til einstaklinga og samtaka hækkar um 1 000 þús. kr. og verður 4 000
þús. kr. Sértekjur eru óbreyttar frá fjárlögum 1980 eða 240 000 þús. kr. Vextir
og afborganir, sem áætlað var fyrir hjá flugmálastjórn meðan hún var í B-hluta
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fjárlaga, færast nú yfir á ýmis lán ríkissjóðs og eru samtals að fjárhæð 326 409
þús. kr. Innheimtar afborganir sem námu 10 500 þús. kr. i fjárlögum 1980
falla nú niður.

485 Ýmis framlög. Fjárlagaliður þessi nemur alls 70 596 þús. kr. Þar eru þrjú viðfangsefni, þ. e. framlög til flugbjörgunarsveita 2 000 þús. kr., framlag til Slysavarnafélags íslands vegna tilkynningarskyldu fiskiskipa 62 596 þús. kr. og velferðarráð sjómanna 6 000 þús. kr.
651 Ferðamál. Framlag vegna launa nemur alls 48 729 þús. kr. og er það miðað við
fjóra fastráðna starfsmenn auk annarra launa. Önnur rekstrargjöld eru 58 000
þús. kr. og gjaldfærður stofnkostnaður 103 271 þús. kr. Framlög til launa,
annarra rekstrargjalda og stofnkostnaðar eru í samræmi við það fé sem stofnuninni er ætlað af skilafé Fríhafnarinnar í Keflavík. Miðað er við að til
stofnunarinnar renni 210 000 þús. kr. og er það 30% af áætluðu skilafé Fríhafnarinnar. Auk þess renna 25 000 þús. kr. til Ferðamálasjóðs og hefur þá framlagið verið skert um sömu fjárhæð og í fjárlögum 1980. Þá eru stofnuninni
áætlaðar 3 000 þús. kr. í sértekjur.
652 Veðurstofa íslands. Fjárveiting til stofnunarinnar er alls 1 123 124 þús. kr. og er
það hækkun um 382 332 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Hækkunin skiptist sem hér
greinir: Laun hækka um 284176 þús. kr. vegna almennra launabreytinga.
önnur rekstrargjöld hækka um 179 545 þús. kr. sem er nokkuð umfram verðlagsþróun. Það skýrist af hækkun rekstrarkostnaðar, sem færður er á viðfangsefnið 0103 síma- og útvarpskostnaður, en kostnaður við þennan lið er reiknaður
í samræmi við gildandi gjaldskrár póst- og símamálastofnunarinnar. Kostnaður
vegna aukinna veðurfregna í útvarpi til sjófarenda er hér meðtalinn. Aðrir
gjaldaliðir hækka samtals um 24 198 þús. kr. og er það í samræmi við verðlagsþróun, en stofnkostnaður alls verður 38 025 þús. kr. Liðurinn sértekjur
hækkar um 105 587 þús. kr. og er alls 366 910 þús. kr.
656 Landmælingar íslands. Endurskipulagning á starfsemi og rekstri Landmælinga
ríkisins hefur staðið yfir á árinu 1980. Á árinu 1980 var tækjakostur stofnunarinnar bættur auk þess sem gjaldskrármál stofnunarinnar hafa verið endurskoðuð. I frumvarpinu er gert ráð fyrir að heildarfjárveiting til stofnunarinnar
lækki um 60 962 þús. kr. Laun hækka um 60 498 þús. kr. sem er nokkuð umfram
almennar launahækkanir. Heimiluð stöðugildi eru 18,25. 1 fjárlögum 1980 var
gert ráð fyrir 17,25 stöðugildum en nú er miðað við 18,25 stöðugildi sem
skýrir 8 780 þús. kr. hækkun umfram launaþróun. Önnur rekstrargjöld hækka
um 47 500 þús. kr. og er það umfram verðlagshækkanir, en þá hefur verið tekið
tillit til reikningsniðurstöðu 1979. Viðhald lækkar um 275 þús. kr. Stofnkostnaður var í fjárlögum 1980 54 310 þús. kr. en í frumvarpi 1981 20 815 þús. kr„
þar af 14 200 þús. kr., vegna kaupa á leturvél. Lækkun liðarins er því 33 495
þús. kr. Sértekjur hækka um 134 990 þús. kr. og eru alls 258 190 þús. kr., en
hækkun tekna er vegna breytinga á gjaldskrá og aukinna verkefna. Framlög til
einstaklinga og samtaka falla niður en voru 200 þús. kr. á s. 1. ári.
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Iðnaðarráðuneyti

Framlög til hinna einstöku málefnaflokka iðnaðarráðuneytisins breytast milli
ára sem hér segir í m.kr.:
Yfirstjórn ..........................................................
Iðnaðarmál ......................................................
Orkumál ..........................................................

Fjárlög
1980
139,6
2 261,9
11 949,7

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
%
1981
72,4
51,9
212,0
2 882,8
620,9
27,5
20 684,0
73,1
8 734,3

Gjöld samtals

14 351,2

23 778,8

9 427,6

65,7

Þar af markaðir tekjustofnar......................

4 202,3

6 000,6

1 798,3

42,8

Markaðir tekjustofnar iðnaðarráðuneytisins breytast sem hér segir: Byggingariðnaðarsjóðsgjald hækkar um 44,0 m.kr. og verður 127,0 m.kr. Verðjöfnunargjald
af raforku hækkar um 1 625,0 m.kr. og verður 5 500,0 m.kr., rafmagnseftirlitsgjald
hækkar um 129,3 m.kr. og verður 373,6 m.kr.
101 Aðalskrifstofa. Fjárveiting hækkar um 72 404 þús. kr. og verður 212 004 þús. kr.
Hún skiptist þannig á einstakar gjaldategundir: Laun hækka um 62 645 þús. kr.
sem er um 12 708 þús. kr. umfram almennar launahækkanir. Gert er ráð fyrir
nýrri stöðu háskólamenntaðs fulltrúa 9 063 þús. kr. (launatengd gjöld meðtalin)
og önnur laun hækka um 3 645 þús. kr. umfram almennar launahækkanir. önnur
rekstrargjöld hækka um 18 809 þús. kr., viðhald um 350 þús. kr. og gjaldfærður
stofnkostnaður um 600 þús. kr. Sértekjur eru hækkaðar verulega eða um 10 000
þús. kr. (66,6 %) vegna hækkunar á gjaldskrá fyrir skráningu vörumerkja og
einkaleyfa og er þá miðað við að tekjur af henni geti staðið undir nauðsynlegri
þjónustu á þessu sviði.
201 Iðntæknistofnun íslands. Fjárveiting hækkar um 47 155 þús. kr. og verður 473 108
þús. kr. Gjaldaliðirnir, laun, önnur rekstrargjöld, viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður, hækka samtals um 213 218 þús. kr. og er það því sem næst í samræmi
við almennar launa- og verðlagshækkanir. Hins vegar eru sértekjur stofnunarinnar næstum fimmfaldaðar frá fjárlögum 1980 og er þar byggt á reynslu fyrri
ára, en hækkun frá reikningi 1979 er tæplega 73%. Iðntæknistofnun Islands er
ein af þeim stofnunum sein fjallað hefur verið um m.t.t. langtímaáætlunar Rannsóknaráðs ríkisins og vísast í því sambandi til greinargerðar um það (02-232).
203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Fjárveiting hækkar um 99 799 þús. kr.
Laun hækka um 146 939 þús. kr. og er það um 40 200 þús. kr. umfram almennar
launahækkanir. Föst laun voru vanreiknuð í fjárlögum 1980 og nemur sú hækkun
samkvæmt launagrundvelli frumvarpsins um 8 363 þús. kr. önnur laun hækka
um mismuninn, 31 837 þús. kr., og eru sértekjur hækkaðar á móti. Önnur rekstrargjöld hækka um 66 860 þús. kr. og rúmlega tvöfaldast frá fjárlögum 1980. Er
þeirri hækkun ásamt launahækkuninni mætt með auknum sértekjum. Viðhald
hækkar um 3 000 þús. kr. og verður 7 200 þús. kr. Gjaldfærður stofnkostnaður
hækkar um 8 000 þús. kr. og verður 20 000 þús. kr. Sértekjur hækka um 125 000
þús. kr. eða 166,6% og hefur áður verið vikið að ástæðum þess.
221 Lánasjóðir iðnaðarins og aðlögunargjald. Framlag til lánasjóða iðnaðarins og
greiðsla aðlögunargjalds hækkar um 375 000 þús. kr. og verður 1 625 000 þús. kr.
Iðnlánasjóður hækkar um 125 000 þús. kr. og verður 425 000 þús. kr. Iðnrekstrarsjóður hækkar um 50 000 þús. kr. og verður 150 000 þús. kr. Aðlögunargjald
hækkar um 200 000 þús. kr. og verður 1 050 000 þús. kr. og er þar um að ræða
greiðslu aðlögunargjalds frá 1980.
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234 Lagmetisiðjan Siglósíld. Framlag til fyrirtækisins hækkar um 4 000 þús. kr. frá
fjárlögum og nemur alls 100 000 þús. kr. Fyrirtækið átti við rekstrarerfiðleika
að etja á árinu 1979 og 1980. Auk fjárveitingarinnar er áformað að afla fyrirtækinu 100 000 þús. kr. lánsfjár.
235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög. Framlag hækkar um 50 000 þús. kr. Verður
fjárveitingin 117 400 þús. kr. og rennur óskipt til Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins.
299 Iðja og iðnaður. Framlög á þessum lið hækka um 15 800 þús. kr. og verða 125 450
þús. kr. Einstök viðfangsefni breytast sem hér segir: Til eflingar iðnþróunar
og tækninýjunga hækkar um 10 000 þús. kr. og verður 40 000 þús. kr. Til athugunar á orkufrekum iðnaði hækkar um 5 000 þús. kr. og verður 20 000 þús. kr.
Til ullar- og skinnaverkefna hækkar um 6 000 þús. kr. og verður 18 000 þús. kr.
Til orkusparnaðar hækkar um 5 000 þús. kr. og verður 45 000 þús. kr. og til
Heimilisiðnaðarfélags íslands hækkar um 700 þús. kr. og verður 1 200 þús. kr.
Framlag til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar er óbreytt, 1250
þús. kr. Þá falla niður tvö viðfangsefni úr fjárlögum 1980, til Landgræðslusjóðs
vegna vatnstöku 2 400 þús. kr. og til byggingarþjónustu Arkitektafélags íslands
8 500 þús. kr.
301 Orkustofnun. Framlag til stofnunarinnar hækkar um 689 609 þús. kr. og verður
2 316 032 þús. kr. Laun hækka um 408 165 þús. kr. vegna almennra launahækkana og verða 1 363 832 þús. kr. Er þessi fjárveiting miðuð við óbreytt starfsmannahald, 110 stöðugildi. Fastar stöður eru 90 og í 20 stöðugildi er ráðið til
sérstakra verkefna, en ráðninganefnd og fjárveitinganefnd veittu heimild til
þess á s. 1. vetri að ráðningarsamningar yrðu gerðir við starfsmenn sem sitja
í 16,7 stöðugildum af þessum 20 til 1. mars 1982. Stöðurnar skiptast þannig á
einstakar deildir:
Skrifstofa og hagdeild................ ................................
Raforkudeild ................................ ................................
Jarðhitadeild ................................ ................................
Jarðkönnunardeild ..................... ................................
Samtals

Föst
ráðning
12
38
36
4

Verkefnaráðning
6
11
3

Samtals
12
44
47
7

90

20

110

Önnur rekstrargjöld hækka um 344 241 þús, kr. vegna almennrar verðlagsþróunar
og verða 1 130 000 þús. kr. Viðhald hækkar um 6 200 þús. kr., gjaldfærður stofnkostnaður hækkar um 23 403 þús. kr. og sértekjur hækka um 92 400 þús. kr.
Sem fyrr er gert ráð fyrir að jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna fái
aðstöðu innan Orkustofnunar en framlag til skólans er áætlað undir utanríkisráðuneytinu (03-399-0106). Unnið er að athugun á málefnum Orkustofnunar á
vegum iðnaðarráðuneytis, fjárlaga- og hagsýslustofnunar, ríkisendurskoðunar
o. fl. Verða málefni stofnunarinnar væntanlega tekin til sérstakrar athugunar
hjá fjárveitinganefnd.
321 Rafmagnsveitur ríkisins. Framlag vegna félagslegs þáttar í framkvæmdum
RARIK er hækkað um 500 000 þús. kr. í 1 500 000 þús. kr. til að mæta fjármagnskostnaði vegna frainkvæmda fyrri ára. Eins og fram kom í athugasemdum við
fjárlagafrumvarp 1980 (bls. 226) er nú fjallað um mat á félagslegum þætti framkvæmdanna af fulltrúum frá fjárlaga- og hagsýslustofnun, Rafmagnsveitum
ríkisins og iðnaðarráðuneyti. í athugasemd um Orkusjóð og í B-hluta frumvarpsins kemur fram að verðjöfnunargjald af raforku er nú alls áætlað 5 500 000
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þús. kr. Þar af renna 4 400 000 þús. kr. til RARIK. Rekstraryfirlit um fyrirtækið
í B-hluta gefur villandi upplýsingar að því leyti að misræmi er milli þess verðlags sem gjöld og tekjur fyrirtækisins eru áætluð á og þess verðlags sem gildir
um tekjur af verðjöfnunargjaldi. Við meðferð frumvarpsins hjá fjárveitinganefnd mun þetta verða leiðrétt.
371 Orkusjóður. Framlagið hækkar um 7 448 000 þús. kr. og verður 16 527 000 þús. kr.
Hækkun framlagsins skýrist af eftirfarandi: Verðjöfnunargjald af raforku
hækkar um 1 625 000 þús. kr. og verður 5 500 000 þús. kr. Gert er ráð fyrir að
verðjöfnunargjald sé 19% af seldri raforku skv. lögum nr. 6/1979 og er það
óbreytt frá fyrra ári. Til Rafmagnsveitna ríkisins renna 80 % eða 4 400 000
þús. kr. og 20% til Orkubús Vestfjarða eða 1 100 000 þús. kr., sbr. fyrrnefnd
lög. Tekin er upp að nýju fjárveiting til styrktar dreifikerfi í sveitum 1 700 000
þús. kr. Fjárveiting til þessa viðfangsefnis var felld niður í fjárlögum 1980 en
Orkusjóður tók þá 800 000 þús. kr. lán til þessara framkvæmda. Önnur tvö ný
viðfangsefni eru tekin upp, sveitarafvæðing 500 000 þús. kr. og lán til einkarafstöðva 60 000 þús. kr. en 1980 voru þessar framkvæmdir fjármagnaðar með
lánum. Framlag til lánagreiðslna hækkar um 1476 000 þús. kr. og verður
2 150 000 þús. kr. Framlag til jarðhitaleitar lækkar um 300000 þús. kr. en
áætlað er að Orkusjóður taki auk þessa framlags 800 000 þús. kr. lán til verkefnisins. Fjármagnsútgjöld vegna Kröfluvirkjunar hækka um 2 375 000 þús. kr.
og verða 6 275 000 þús. kr. Orkusjóður, rekstur hækkar um 5 000 þús. kr. og
verður 20 000 þús. kr. Framlag til Hólsfjallabæja hækkar um 7 000 þús. kr. og
verður 22 000 þús. kr.
12 Viðskiptaráðuneyti
Útgjöld helstu málefnaflokka þessa ráðuneytis breytast milli
farandi yfirlit sýnir í m.kr.
Fjárlög Frumvarp
1980
1981
153,7
251,9
Yfirstjórn..................... ............................
31 000,0
Niðurgreiðslur ........... ............................ 24 400,0
5 000,0
Olíustyrkur .................. ............................
4 000,0
Samtals

28 553,7

36 251,9

ára eins og eftirHækkun
M.kr.
%
98,2
63,9
6 600,0
27,0
1 000,0
25,0
7 698,2

27,0

Engir markaðir stofnar teljast til þessa ráðuneytis en helstu liðir til skýringar
á hækkun framlaga eru sem nú skal greina:
101 Aðalskrifstofa. Framlag hækkar um 98 246 þús. kr. og verður alls 251 919 þús. kr.
Hækkunin skýrist þannig að laun hækka um 47 327 þús. kr., þar af 6 998 þús. kr.
vegna lausráðins skrifstofumanns en að öðru leyti vegna hækkunar ýmissa
annarra launa og launabreytinga, alls 40 329 þús. kr. Rekstrargjöld hækka um
46 319 þús. kr., sem er allveruleg hækkun umfram venjulega verðlagsþróun,
en þau eru áætluð með hliðsjón af ríkisreikningi 1979. Viðhald hefur hækkað
um 200 þús. kr. og gjaldfærður stofnkostnaður um 900 þús. kr. Liðurinn framlag
til Neytendasamtakanna hækkar um 3 500 þús. kr.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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201 Niðurgreiðslur á vöruverði. Niðurgreiðslur rikissjóðs á vöruverði eru áætlaðar
31 000 000 þús. kr. á árinu 1981. Þar af er framlag í Iífeyrissjóð bænda 1 800 000
þús. kr. Beinar niðurgreiðslur hækka um 5 990 000 þús. kr. og lífeyrissjóðsframlag um 610 000 þús. kr. þannig að liðurinn í heild hækkar um 6 600 000 þús.
kr. 1 eftirfarandi yfirliti er sýnd skipting niðurgreiðslna á einstaka þætti miðað
við niðurgreiðslustig í september 1980, ásamt framlagi í lífeyrissjóð bænda

Dilkakjöt (úrval, 1. og 2. fl.) ..................
Annað kindakjöt (3.—6. fl.) ......................
Vaxta- og geymslukostnaður kjöts ..........
Nautgripakjöt ..................................................
Mjólk frá mjólkurbúum..................................
Heimamjólk .....................................................
Undanrenna ......................................................
Rjómi .................................................................
Smjör .............................................................. .
Skyr .................................................................
Ostur 45% ...................................................
Ostur 20% og 30% ............................................
Nýmjólkur- og undanrennuduft til iðnaðar
Kartöflur ..........................................................
Ull .....................................................................

Áætlað Niðurgreiðsla
sölumagn
kr. á
einingu
Ársútgjöld
tonn eða
m.kr.
millj. litrar sept. 1980
7 680
8 400
919
740
1 700
433
4 400
1100
5S6
2 01-0
1-16
7 300
50
40
0,4
—
84
3,0
28
412
536
1,3
4 030
2 686
1 500
1 700
349
205
120
670
181
54
600
90
—
220
300
1452
12 000
121
1 650
1415
863
29 600
1 800

Framlag i lífevrissjóð bænda ......................
Samtals

31 400

Niðurgreiðslur eru áætlaðar 29 000 m.kr. á heilu ári miðað við niðurgreiðslustig
i september 1980. Ákvörðun um niðurgreiðslur verður tekin síðar og nauðsynleg fjárframlög í tengslum við það endurskoðuð. Þess má geta, að undir fjármálaráðuneyti er áætlað fyrir sérslökum efnahagsráðstöfunum 12 000 m.kr.
202 Styrkur vegna olíunotkunar til husahitunar. Framlag hækkar um 1 000 000 þús.
kr. og verður alls 5 000 000 þús. kr. Með lögum nr. 53/1980 var reglum fyrri
laga breytt um útreikning olíustyrks. Lög þessi komu tif framkvæmda á 2.
ársfjórðungi 1980 og samkvæmt þeim er heimilt að veita styrki til heimila,
til skóla og til stillingar kynditækja. Auk þess er heimild til að styrkja rafhitun að vissu marki, sem ekki hefur verið áður. Óljóst er hver útkoman verður
miðað við fyrra fyrirkomulag en almennt má gera ráð fyrir að almennum
styrkþegum fækki nokkuð vegna tengingar hitaveitna, en á móti koma víðtækari
styrkveitingar en áður.
902 Verðlagsstofnun. Framlag til stofnunarinnar hækkar um 140 078 þús. kr. og
verður 443 624 þús. kr. Laun hækka um 108 270 þús. kr. eða 45,0%. Hækkun
umfram almenna hækkun launa skýrist af launum 3,5 staða sem áætlað var
fvrir i 10 mánuði 1980 en allt árið 1981. önnur rekstrargjöld hækka um 26 413
þús. kr. sem er nokkuð umfram venjulega verðlagsþróun og er vegna fjölgunar starfsmanna á árinu 1980. Viðhald hækkar um 160 þús. kr. og gjaldfærður
stofnkostnaður um 5 235 þús. kr. og verður hann alls 14 025 þús. kr., þar af
eru 11 000 þús. kr. til endurnýjunar á simstöð.

227

Þingskjal 1

903 Skráning hlutafélaga. Skráning hlutafélaga hefur hingað til farið fram í náinni
samvinnu við borgarfógetaembættið en verður nú aðskilin frá embættinu.
Framlag 1981 hækkar um 20 466 þús. kr. og skýrist þannig: Laun hækka um
18 566 þús. kr., þar af 10 364 þús. kr. vegna nýrra stöðugilda (1 staða deildarstjóra og % staða skrifstofumanns) en að öðru leyti vegna hækkunar um
8 202 þús. kr. sem er í samræmi við almennar launahækkanir. önnur rekstrargjöld hækka um 1 500 þús. kr., að nokkru umfram verðlagsþróun, en þá hefur
verið tekið tillit til reiknings 1979. Viðhald og gjaldfærður stofnkostnaður hækka
um 200 þús. kr. hvor liður.
Hagstofa fslands
101 Hagstofa íslands, aðalskrifstofa. Fjárveiting hækkar um 67 932 þús. kr. og
verður 260 096 þús. kr. Laun hækka um 65 972 þús. kr. eða 46,7% frá fjárlögum.
Tekinn er inn nýr liður, aukaaðstoð til úrvinnslu aðalmanntals, og nemur
fjárveitingin sem svarar tveimur mannárum eða 11 044 þús. kr. Niður fellur
fjárveiting að upphæð 5 000 þús. kr. sem var til aðstoðar við neyslukönnun og
endurskipulagningu nemendaskrár. Að öðru leyti er um að ræða almennar
launahækkanir. Aðrir liðir hækka um 3 710 þús. kr. og sértekjur hækka um
1 750 þús. kr.
13

14

Ríkisendurskoðun

101 Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa. Fjárveiting hækkar um 148 312 þús. kr. eða
42,7% frá fjárlögum 1980 og er það í samræmi við almenna launa- og verðlagshækkun. Sú breyting er gerð að staða lausráðins sérfræðings er talin föst
staða, en í fjárlögum 1980 var áætlað fyrir starfinu með öðrum dagvinnulaunum.
15

Fjárlaga- og hagsýslustofnun

Málefnaflokkar fjárlaga- og hagsýslustofnunar breytast sem hér segir í m.kr.:

Yfirstjórn
..........................................................
Ýmis lán ríkissjóðs, vextir ..........................

Fjárlög
1980
284,5
15 879,7

Gjöld samtals

16 164,2

Frumvarp
Hækkun
M.kr.
1981
%
73,4
493,2
208,7
23,3
3 706,2
19 585,9
20 079,1

3 914,9

24,2

Verður nú nánar vikið að einstökum liðum til skýringar á hækkun frá fjárlögum 1980.
101 Aðalskrifstofa. Heildarkostnaður hækkar um 72 694 þús. kr. Laun hækka um
47 333 þús. kr. Það er nokkuð hærri fjárhæð en nemur almennum launahækkunum og skýrist að mestu af ræstingarlaunum á viðbótarhúsnæði sem ráðuneytið þurfti að taka á leigu á árinu 1980 vegna fjölgunar starfsliðs á árinu
eins og skýrt er frá í athugasemdum við frumvarp til fjárlaga fyrir 1980. Önnur
rekstrargjöld hækka um 28 711 þús. kr. eða 58,5%. Leiga á viðbótarhúsnæði,
sem áður er getið, leiðir af sér 2 500 þús. kr. hækkun og aukin umsvif í hagsýslustörfum um 4 000 þús. kr. Að öðru leyti er hækkunin í samræmi við almenna verðlagsþróun. Viðhald hækkar um 850 þús. kr. sem er vegna viðhalds
og eftirlits aukins tækja- og áhaldakosts. Gjaldfærður stofnkostnaður lækkar
um 4 200 þús. kr. og er áætlaður 3 000 þús. kr. vegna kaupa á skrifstofuvélum,
húsbúnaði og innréttingum.
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181 Ríkisbifreiðar, framlög. Um er að ræða framlög til endurnýjunar á bifreiðum
ríkisins. Fjárveiting nemur 50 000 þús. kr. og er framlagið tvöfaldað frá fjárlögum 1980 vegna hækkaðs verðs bifreiða.
182 Rafreiknar. Á undanförnum árum hefur notkun tölvukerfa farið vaxandi hjá
opinberum aðilum hér á landi. Aukningin hefur ekki síst verið tengd verkefnum á sviði fjármála og tækni. Aðrar þjóðir hafa i ríkum mæli tekið tölvutækni í notkun við öflun og miðlun upplýsinga. Á næstu árum kemur aukin
tölvuvæðing til álita hjá ýmsum stofnunum ríkisins sem leið til hagræðingar
og bættrar þjónustu. í því sambandi má nefna verkefnasvið svo sem innheimtukerfi ríkisins, tollafgreiðslur og verðlagseftirlit, fasteignaskráningu, verkefni
á sviði skattamála, upplýsingar um starfsemi sjúkrahúsa, viðfangsefni tengd
Tryggingastofnun ríkisins og verkefni á sviði dóms- og lögreglumála. Unnið
er að mörkun stefnu í tölvumálum ríkisstofnana og fyrirtækja þar sem tekið
er m. a. tillit til heildarhagsinuna rikisins varðandi hug- og tækjabúnað. í þvi
sambandi hefur Ráðninganefnd rikisins heimilað ráðningu sérfræðings til
starfa í tvö ár, en reiknað er með að um tímabundið verkefni verði að ræða.
í fjárlögum 1980 var í fyrsta sinn veitt fé til þessa verkefnis og var það fært
sem ,c'!'’stakt viðfangsefni hjá fjárlaga- og hagsýslustofnun, en með því gefst
tækifæri til að meta einstök verkefni og ákveða forgangsröð þeirra. Sami háttur
er hafður á í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1981. Auk launaliðar 10 988 þús. kr.
er framlagið tvöfaldað frá 1980 og nemur 210 988 þús. kr.
991 Ýmis lán ríkissjóðs. Vaxtagreiðslur af lánum ríkissjóðs hækka um 3 706 192
þús. kr. og verða 19 585 921 þús. kr. Vextir af lánum í Seðlabankanum hækka
um 1 763 000 þús. kr. en áætlað er að vextir af öðrum lánum hækki um 1 943 197
þús. kr.
Alls eru vaxtagreiðslur til Seðlabanka á árinu 1981 áætlaðar 9 763 000 þús. kr.
og sksptast sem hér segir: Af umsömdum skuldabréfum (fjórum) 2 323 000
þús. kr., af bráðabirgðaláni 1 440 000 þús. kr. og af yfirdrætti 6 000 000 þús. kr.
Vextir af lánum ríkissjóðs hjá öðrum en Seðlabanka eru áætlaðir 9 822 921
þús. kr. og er það hækkun
1 013 197 þús. kr. frá fjárlögum 1980. Vextir af
innlendum lánum verðtryggðum samkvæmt byggingarvísitölu verða 2 071 808
þús. kr„ lánum verðtryggðum samkvæmt lánskjaravísitölu 437 615 þús. kr. og
samkvæmt vísitölu framfærslukostnaðar 318 155 þús. kr. (skyldusparnaður innheimtur með sköttum og lán vegna kaupa á Landakoti). Vextir af erlendum og
gengistryggðum lánum eru áætlaðir 2 998 290 þús. kr. og vextir af ýmsum innlendum lánum 497 053 þús. kr. (þar með taldir vextir af happdrættisskuldabréfum 173 600 þús. kr.). Þá eru áætlaðar 3 500 000 þús. kr. til að mæta ýmsum
hugsanlegum óvæntum vaxtagreiðslum umfram forsendur frumvarpsins og ekki
eru fyrirséðar við samningu þess. Má þar nefna vaxtabreytingar, en mörg lánanna bera breytilega vexti, gengisbreytingar, breytingar á vísitölum, yfirtökur
lána vegna ríkisfyrirtækja, fasteignakaupa o. s. frv.
Á þessum fjárlagalið eru meðtaldar greiðslur af lánum teknum vegna vegagerðar og nema vaxtagreiðslur af þessum lánum 3 071 373 þús. kr. Afborgunargreiðslur af lánum vegna vegagerðar eru áætlaðar 3 778 025 þús. kr.
Einnig eru á þessum lið greiðslur af lánum, sem Flugmálastjórn hefur tekið,
en færast nú á ýmis lán rikissjóðs við það að stofnunin flyst i A-hluta fjárlaga úr B-hluta. Vaxtagreiðslur eru áætlaðar 77 435 þús. kr. en afborganir
248 974 þús. kr.
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Skrá yfir stofnanir, sjóði og viðfangsefni í stafrófsröð
A-HLUTI

Aðfangaeftirlit ................................................. ..............................................
Aðlögunargjald ..............................................................................................
Aðstoð við þróunarlöndin .............................................................................
Aflatryggingarsjóður .....................................................................................
Almannavarnir ríkisins .................................................................................
Alþingi .............................................................................................................
Alþinsistíðindi. litgáfukostnaður ...................................................................
Alþjóðaár fatlaðra...................................... ,....................................................
Alþióðaráðstefnur, þátttaka á vegum utanríkisráðuneytisins ....................
Alþjóðaskákmót
.....................................................................,.....................
Alþjóðastofnanir .......................................................................... ............ .
Alþýðusamband íslands vegna Menningar- og fræðslusambands alþýðu
Alþýðusamband íslands vegna norræna verkalýðsskólans í Genf.............
Albvðusamband íslands vegna orlofsmála....................................................
Alþýðuskólinn Eiðum .....................................................................................
Athugun á orkufrekum iðnaði ......................................................................
Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag ........................................................
Áfengis- og fíkniefnamál ......................... ....................................................
Áfengisvarnir ...................................................................................................
Álag vegna afhendingar kirkna......................................................................
Ármúlaskóli ...................................................................................................
Bandalag ísl. farfugla .....................................................................................
Bandalag ísl. leikfélaga .................................................................................
Bandalag ísl. listamanna .................................................................................
Bandalag isl. skáta ........................................................................................
Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ...............................................................
Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns ......... .............................................
Barnaheimili og hæli .....................................................................................
Berklavarnir .....................................................................................................
Barnaverndarráð ............................................................................................
Bifreiðaeftirlit rikisins ...................................................................................
Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið ......................................................
Bindindisstarfsemi ..........................................................................................
Biskupsbústaður ..............................................................................................
B’skups- og prestabókasöfn ......................................................................
Biargráðasióður íslands .................................................................................
Bláa bandið .....................................................................................................
Blindrafélagið ...................................................................................................
Blindravinafélagið ............................................................................................
Blóðbankinn .....................................................................................................
Blóðrannsóknir ungbarna .............................................................................
Borgardómarinn í Reykjavik ..........................................................................
Borgarfógetinn í Reykjavik ............................................................................
Borgartún 6.......................................................................................................
Bréfaskólinn ...................................................................................................
Bridgesamband íslands ...................................................................................
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Brunamálastofnun rikisins .............................................................................
Brúðuleikhús ..................................................................................................
Búfé ..................................................................................................................
Búfjártryggingar ..............................................................................................
Búnaðarbanki íslands, veðdeild .....................................................................
Búnaðarfélag íslands .......................................................................................
Búnaðarfræðsla ................................................................................................
Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastðð .................................... ...........
Búnaðarsambönd ............................................................................................
Bútækni ...........................................................................................................
Byggðasjóður, framlag.....................................................................................
Bygging grunnskóla og ibúða fyrir skólastjóra, framlðg...........................
Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna .............................................
Bygging Jögreglustððvar í Reykjavik ...........................................................
Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins ...............................................
Byggingar á prestssetrum .............................................................................
Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna ..................................
Byggingarsjóður verkamanna .................... ...................................................
Byggingarsjóður þjóðarbókhlððu ...................................................................
Bæjarfógeti Akranesi .......................................................................................
Bæjarfógeti Bolungarvík .............................................................................
Bæjarfógeti Kópavogi .....................................................................................
Bæjarfógeti Neskaupstað .................................................................................
Bæjarfógeti Ólafsfirði .....................................................................................
Bæjarfógeti Siglufirði .....................................................................................
Bæjarfógeti Vestmannaeyjum ........................................................................
Bændanámskeið ...............................................................................................
Bændaskólinn Hólum .....................................................................................
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[2. mál]

um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
(Lagt fyrir Alþingi á 108. löggjafarþingi 1980.)
I. ÞÁTTUR
Gildissvið laganna.
1. gr.
Lög þessi taka til hverskonar kerfisbundinnar skráningar á upplýsingum varðandi einkamálefni, þ. á m. fjárhagsmálefni einstaklinga, stofnana, fyrirtækja eða
annarra lögpersóna, sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari. Lögin taka bæði
til skráningar af hálfu fyrirtækja, félaga og stofnana og til skráningar á vegum
opinberra aðila. Með kerfisbundinni skráningu upplýsinga er átt við söfnun og
skráningu ákveðinna og afmarkaðra upplýsinga í skipulagsbundna heild.
Ákvæði laganna eiga við um upplýsingar um einkamálefni, er varða tiltekinn
aðila, þótt hann sé ekki nafngreindur, ef hann er sérgreindur með nafnnúmeri
eða skráningarauðkenni, sem unnt er að persónugreina fyrir þá, sem búa yfir
greiningarlykli.
2. gr.
Með opinberum aðilum er í lögum þessum átt við ríki og sveitarfélög og einstakar stofnanir þeirra.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að fengnum tillögum tölvunefndar, að ákvæði
laga þessara um opinbera aðila taki einnig til félaga, fyrirtækja eða stofnana, sem
ekki teljast til stjórnsýslusviðs, ef framlög rikis eða sveitarfélaga til rekstrar, sem
þau hafa um hönd, fela í sér verulegan hluta af rekstrarútgjöldum.
3. gr.
Skráning á upplýsingum um einkamálefni samkv. 1. gr. er því aðeins heimil
af hálfu fyrirtækja, félaga og stofnana, sem ekki eru opinberir aðilar, að gætt sé
reglnanna i II. þætti hér á eftir, sbr. þó 4. gr.
Skráning á upplýsingum um einkamálefni samkv. 1. gr. er eigi heimil af hálfu
opinberra aðila, nema gætt sé ákvæða III. þáttar, sbr. þó 4. og 51. gr.
4. gr.
Lög þessi ná ekki til skráningar, sem stofnað er til einvörðungu í vísindalegu
skyni eða vegna tölfræðiskýrslna opinberra stofnana, sem semja tölfræðiskýrslur
samkvæmt lögum eða stjórnvaldsreglum, enda séu hinir skráðu ekki auðkenndir
með almennum opinberum skráningarauðkennum, svo sem nafni, nafnnúmeri eða
þ. u. 1. og skráningarlykill sé einungis tiltækur þeim, sem óhjákvæmilegt er vegna
viðkomandi verkefnis. Gæta skal ennfremur meginreglna 3. og 4. málsgr. 36. gr. og 39.
gr.
Manntalsskráning og æviskrárritun samkvæmt lögum nr. 30/1956 fellur utan
marka laga þessara, svo og skipulagsbundin skráning í þágu ættfræðirannsókna og
æviskrárrita.
Um þjóðskrá og sakaskrá fer eftir því sem segir í 51. gr.
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II. ÞÁTTUR
Skráning af hálfu einstaklinga, fyrirtækja, félaga og stofnana,
sem eigi eru opinberir aðilar.
I. KAFLI
Upplýsingaskráning í þágu atvinnufyrirtækja, félaga og stofnana.

5. gr.
Atvinnufyrirtæki, atvinnurekendur, stofnanir og félög og sambærilegir aðilar
mega því aðeins koma viS kerfisbundinni skráningu upplýsinga, er 1. gr. tekur til,
aS skráning sé eSlilegur þáttur í starfsemi, sem slíkir aSilar hafa um hönd, sbr. þó
ákvæSi II. og III. kafla.
óheimilt er að skrá upplýsingar, er varða þjóðerni manna, þjóSflokk, kynþátt
og litarhátt, svo og skoðanir þeirra á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum
efnum og á trúmálum, nema sérstök lagaheimild standi til þess. Skráning er þó
heimil, ef hinn skráði hefur látið í té upplýsingar eða þeirra er aflað með samþykki
hans og viS þær aðstæður, að honum getur eigi dulist, að ætlunin er að skrá þær
með þeim hætti, er greinir í 1. málsgr. Það er enn fremur skilyrði, að aðila sé brýn
nauðsyn vegna starfsemi sinnar að skrá upplýsingarnar. Ákvæði þessarar málsgreinar
eiga einnig við um upplýsingar varðandi brotaferil manna, kynlíf þeirra og heilsuhagi, notkun þeirra á áfengi og öðrum vímugjöfum og svipuð einkalífsatriði.
Skráningu samkv. 2. málsgr. má eigi koma við, nema með samþykki tölvunefndar, ef ætlunin er að veita öðrum aðgang að upplýsingum þessum án samþykkis viðkomandi manns. Sama máli gegnir um skrár, sem ætlað er að veita upplýsingar, er vara við fjárskiptum við tiltekinn aðila.
Samþykki samkvæmt 3. málsgr. má vera bundið því skilyrði, að nánar tilteknar
upplýsingar verði eigi skráðar og að skráningin hlíti reglum þeim, sem greinir i
II. kafla laga þessara.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið að fengnum tillögum tölvunefndar, að tilteknar skrár skuli að nokkru leyti eða öllu lúta ákvæðum II. kafla, og að nánar
tilteknar upplýsingar megi eigi greina í skrám þessum.
6. gr.
Eigi má skýra frá upplýsingum, sem greindar eru í skrám samkv. 1. málsgr.
5. gr., nema með samþykki hins skráða aðila. Þetta er þó heimilt, ef frásögn af upplýsingum eða aðgangur að þeim er eðlilegur þáttur í starfsemi þess, er stofnað hefur
til skráningarinnar.
Eigi má skýra frá upplýsingum um atriði, sem greinir í 2. málsgr. 5. gr. án samþykkis viðkomandi eða þess, sem lögbær er að veita samþykki hans vegna, nema
slíkt leiði af öðrum lögum.
Upplýsingar um skráð atriði, sem gerst hafa fyrir meira en 5 árum, má eigi veita
öðrum, nema tvímælalaust sé, að aðgangur að upplýsingunum hafi úrslitagildi um
mat á því atriði, sem ætlunin er að kanna, eða slíkt leiði af öðrum lögum.
Ákvæði 1.—3. málsgr. gilda ekki um það, er upplýsingar eru veittar eingöngu
í þarfir visindalegra rannsókna eða í þágu tölfræðiskýrslna. Sama er, ef upplýsinga
er leitað vegna læknisrannsókna eða aðgerða á hinum skráða.
7. gr.
Nú telur skráður aðili, að upplýsingar um hann samkv. 5. gr. séu efnislega
rangar eða villandi, og getui' hann þá krafist þess, að sá, sem ábyrgur er fyrir
skráningu, færi þær í rétt horf eða afmái þær, og á hið síðastnefnda einnig við inn
atriði, sem eigi má skrá.
Nú neitar sá, sem ábyrgur er fyrir skrá, að fallast á kröfu samkv. 1. málsgr.
eða hefur eigi svarað slíkri kröfu innan 4 vikna, og getur aðili þá krafist þess, að
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tölvunefnd kveði á um, hvort kröfu um afmáningu upplýsinga eða leiðréttingu
þeirra beri að taka til greina.
Tölvunefnd veitir þeim, er ábyrgð ber á skráningu, kost á að tjá sig um kæruefnið. Skráningaraðilanum er skylt að kröfu tölvunefndar að gera henni grein fyrir,
hverjum skýrt hafi verið frá þeim upplýsingum, sem leiðréttingar er óskað á.
Nú fellst tölvunefnd á kröfu manns um leiðréttingu eða afmáningu, og leggur
hún þá fyrir skráningaraðila að leiðrétta upplýsingar eða afmá þær. Enn fremur
getur nefndin lagt fyrir sama aðila að koma á framfæri leiðréttingu til allra þeirra,
sem skýrt hefur verið frá upplýsingum á síðustu 6 mánuðum, áður en réttur aðili
kvartaði um efni þeirra. Hinn ábyrgi skráningaraðili skal og gera þeim, sem upplýsingarnar fjalla um, grein fyrir nöfnum allra þeirra, sem skýrt hefur verið frá
upplýsingum þessum á greindu tímabili.
II. KAFLI
Upplýsingar um fjárhag manna og önnur atriði, er varða lánstraust manna.
8. gr.
Nú óskar aðili að hefja starfsemi, sem varðar skráningar á upplýsingum um
fjárhag manna og lögpersóna og lánstraust, og er ætlunin að veita öðrum fræðslu
um þau efni. Skal hann þá áður en starfsemin hefst, skila sérstakri tilkynningu um
það til tölvunefndar. Má mæla fyrir um eyðublöð undir slikar tilkynningar.
9. gr.
Aðili samkv. 8. gr. má því aðeins skrá upplýsingar og veita öðrum aðgang að
þeim, að þær eftir eðli sinu hafi gildi um mat á fjárhag manns og lánstrausti.
Óheimilt er að skrá upplýsingar samkv. 1. málsgr. og veita öðrum fræðslu um
þær, ef þær varða þjóðerni manna, kynþátt, trúarbrögð og litarhátt og um skoðanir
þeirra á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum atriðum, svo og um kynlíf
þeirra, einstaka sjúkdóma, sem þeir kunna að vera haldnir, og notkun þeirra á
áfengi eða öðrum vímugjöfum eða á vanalyfjum.
Upplýsingar um brotaferil manna, svo og upplýsingar um atriði, sem eru eldri
en 5 ára og veikja kunna lánstraust, má ekki skrá eða veita öðrum fræðslu um,
nema ótvírætt sé i einstöku tilviki, að atriði þetta hafi úrslitagildi um mat á fjárhag eða lánstrausti.
10. gr.
Aðili, sem hefur um hönd starfsemi samkv. 8. gr., má taka á skrá upplýsingar
um nafn manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer, stöðu,
atvinnu og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess að skýra
viðkomanda frá þessu. Ef önnur atriði eru tekin á skrá, ber aðila að skýra viðkomandi, sem greindur er í fyrsta skipti á skrá, frá þessu innan 4 vikna frá skráningu
og gera honum grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um efni skráningar, sbr.
11. gr.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að fleiri atriði en þau, sem getur í 1. málsgr.,
megi taka á skrá án þess að skráningaraðila sé skylt að skýra viðkomandi frá því.
11. gr.
Aðila, sem greinir í 8. gr., er skylt án ástæðulausrar tafar að skýra þeim, sem
skráning tekur til, að beiðni hans, frá efni þeirra upplýsinga og þess mats, sem
aðilinn hefur látið frá sér fara til annarra á siðustu 6 mánuðum varðandi hagi
beiðanda. Aðilanum er einnig skylt að greina hinum skráða frá því, hverjar upplýsingar eru skráðar um hagi hans, þar með talið mat á fjárhag hans.
Nú hefur aðili samkv. 8. gr. í vörslum sínum frekari gögn um skráðan mann
eða stofnun en þau, sem beiðni lýtur að, og er honum þá skylt að gera beiðanda
grein fyrir þeim.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Hinn skráði aðili á eigi kröfu til þess, að honum sé skýrt frá því, hvaðan
upplýsingarnar stafa.
Hinn skráði getur krafist þess, að aðili samkv. 8. gr. láti honum í té skriflega
skýrslu um allar skráðar upplýsingar, er hann varða, og honum eru kræfar samkv.
grein þessari.
12. gr.
Upplýsingar um fjárhag og atriði, er varða mat á lánstrausti, má aðeins láta
öðrum i té bréflega, sbr. þó 1. og 2. málsgr. 11. gr. Þegar fastir viðskiptamenn eiga
í hlut, má þó veita upplýsingar munnlega, en nafn og heimilisfang fyrirspyrjanda
skal þá skráð og gögn um það varðveitt í a. m. k. 6 mánuði.
Upplýsingarit frá aðila, sem rekur starfsemi samkv. 8. gr., varðandi fjárhag
og atriði, er varða lánstraust þeirra, mega aðeins vera almenns efnis og má aðeins
senda þau til áskrifenda.
13. gr.
Upplýsingar um fjárhag eða mat á fjárhag og lánstrausti, sem eru rangar eða
villandi, skal tafarlaust afmá úr skrá eða færa í rétt horf.
14. gr.
Nú hafa upplýsingar eða mat varðandi fjárhag og lánstraust verið látnar í té
til annarra, og þær reynast rangar eða villandi. Er ábyrgum aðila samkv. 8. gr. þá
skylt að senda án tafar öllum þeim, sem fengið hafa slíkar upplýsingar frá honum
síðustu 6 mánuði, svo og hinum skráða, skriflega leiðréttingu. Hinn skráði skal
og fá í hendur greinargerð frá aðila um, hverjum leiðréttingar hafi verið sendar.
15. gr.
Nú óskar sá, sem tekinn hefur verið á skrá, að aðili samkv. 8. gr. afmái eða
leiðrétti atriði, er varða fjárhag hans eða mat á lánstrausti hans, og er aðila þá
skylt að svara þvi án ástæðulausrar tafar og í síðasta lagi innan 4 vikna frá því,
að tilmæli bárust.
Nú synjar aðili, sem ábyrgur er fyrir skráningu, tilmælum samkv. 1. málsgr.,
og getur hinn skráði þá innan 4 vikna frá móttöku svars eða innan 4 vikna frá
lokum svarsfrests samkv. 1. málsgr. óskað eftir því við tölvunefnd, að hún skeri
úr um kröfu um afmáningu upplýsinga eða leiðréttingu þeirra. Ákvæði 14. gr. eiga

við, ef fallist er á kröfuna.
16. gr.
Skrár eða frumgögn við skráningu má aðeins afhenda þeim, sem tilkynnt hefur
starfsemi sina samkv. 8. gr„ og skal tölvunefnd skýrt frá slíkri afhendingu án
ástæðulausrar tafar.
III. KAFLI
Skráning á nöfnum og heimilisföngum manna eða hópa manna f því skyni
að láta upplýsingar um þá í té.
17. gr.
Aðili, sem lætur í té upplýsingar um nöfn og heimilisföng tiltekinna hópa
manna, stofnana, fyrirtækja eða félaga, eða annast fyrir aðra um áletrun heimilisfanga á umslög eða útsendingar á tilkynningum til slíkra hópa, má aðeins hafa á
nafnaskrám sínum eftirfarandi atriði:
1. nafn, heimilisfang, nafnnúmer, fyrirtækjanúmer, stöðu, lærdómstitil og atvinnu,
2. upplýsingar, sem aðgangur er að í opinberum skrám, svo sem fyrirtækjaskrám,
3. upplýsingar um tómstundamál og svipað, sem myndað getur grundvöll að almennt viðurkenndri greiningu manna og fyrirtækja í mismunandi hópa.
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Upplýsingar um kynþátt, litarhátt, trúarbrögð og skoðanir manna á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum efnum, brotaferil þeirra, kynlíf, heilsuhagi
og notkun þeirra á áfengi og öðrum vímugjöfum má ekki taka á skrár þær, sem
greinir í 1. mgr. Dómsmálaráðherra getur i reglugerð reist frekari skorður við því,
hvað greina megi á skrám þessum.
18. gr.
Nú óskar maður eða fyrirsvarsmaður félags, fyrirtækis og stofnunar, að nafn
hans eða félags o. s. frv. sé afmáð af skrá samkvæmt 17. gr., og er þá skylt að
verða við því.
19. gr.
Nú fá forráðamenn félaga eða fyrirtækja aðila, er greinir í 1. málsgr. 17. gr.,
í hendur félagaskrár eða skrár yfir fasta viðskiptamenn eða svipaðar skrár, og er
þeim aðila þá óheimilt án samþykkis þess, sem afhent hefur gögnin, að láta þau
af hendi við aðra eða skýra öðrum frá upplýsingum, sem í skránum eða gögnunum
felast.
III. ÞÁTTUR
Skráning á upplýsingum um einkamálefni á vegum opinberra aðila.
IV. KAFLI
Upphaf skráningar.
20. gr.
Oheimilt er að stofna af hálfu opinberra aðila til kerfisbundinnar skráningar,
sem lýtur lögum þessum, nema ráðherra, sem í hlut á, samþykki það að höfðu
samráði við dómsmálaráðherra.
Áður en stofnað er til skráningar, ber viðkomandi ráðherra eða þeim, sem
hann felur það, að setja reglur um tilhögun og rekstur skráningarstarfseminnar og
hvaða reglur gildi um notkun og varðveislu skráningargagna. Þess skal gætt, að
reglurnar séu í samræmi við ákvæði V.—VIII. kafla laga þessara.
Ákvæði 1. og 2. málsgr. eiga að sínu leyti einnig við um samtengingu skráa,
sem eru útbúnar til að sinna mismunandi verkefnum. Þetta á þó ekki við um
samtengingu skráa, sem gerð er eingöngu vegna vísindalegra þarfa eða í þágu tölfræðiskýrslna.
Leita skal álits tölvunefndar, áður en samþykki er veitt eða reglur settar samkv.
ákvæðum greinar þessarar.
21. gr.
Nú er ætlunin að stofna til skráa, sem lúta ákvæðum laga þessara, af hálfu
sveitarfélaga, og er þá skylt að fá samþykki fundar viðkomandi sveitarstjórnar,
áður en í skráningu er ráðist.
Sveitarstjórn skal semja reglur um tilhögun og notkun skráa samkv. 1. málsgr.
og um rekstur þeirra, áður en skráning hefst, og skal þess gætt, að reglur þessar
fullnægi kröfum V.—VIII. kafla laga þessara. Dómsmálaráðherra staðfestir reglur
þessar.
Áður en ákvörðun er tekin um þau efni, er greinir í 1. og 2. málsgr., þar á
meðal um setningu reglna, ber að leita álits tölvunefndar.
Ákvæði 1.—3. málsgr. eiga einnig við um samtengingu skráa, sem eru útbúnar
til að sinna mismunandi verkefnum. Þetta á þó ekki við um samtengingu skráa,
sem gerð er eingöngu vegna vísindalegra þarfa eða í þágu tölfræðiskýrslna.
22. gr.
Nú er stofnað til einstakra skráa eða skráningarkerfis í því skyni að sinna
verkefnum fyrir fleiri en eitt sveitarfélag, samband sveitarfélaga eða fyrir sveitar-
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félðg og ríkisstofnanir sameiginlega. Skulu slíkar skrár eða skráningarkerfi hljóta
samþykki dómsmálaráðherra. Þá skulu og hafa verið settar reglur um uppbyggingu, rekstur og notkun skráa þessara, sem fullnægja ákvæðum V.—VIII. kafla
laganna, enda hafi reglurnar hlotið samþykki dómsmálaráðherra.
Leita skal álits tölvunefndar, áður en heimilaður er rekstur skráa þeirra, sem
greinir í 1. málsgr., og áður en reglur þær eru settar, sem þar greinir.
Ákvæði 1. og 2. málsgr. eiga einnig við um samtengingu skráa, sem eru útbúnar til að sinna mismunandi verkefnum. Þetta á þó ekki við um samtengingu
skráa, sem gerð er eingöngu vegna vísindalegra þarfa eða í þágu tölfræðiskýrslna.
23. gr.
Reglur þær, sem settar kunna að verða samkv. 2. málsgr. 20. gr., 2. málsgr. 21. gr.
og 1. málsgr. 22. gr., skulu sendar tölvunefnd þegar eftir að þær hafa verið settar.
Sama er um breytingar á reglunum.
Reglur þær, sem settar eru um einstakar skrár eða skráningarkerfi, skulu
vera fáanlegar hjá þeim, sem ábyrgur er fyrir skráningu, og hjá tölvunefnd, fyrir
þá, sem þeirra kunna að óska. Þetta á þó ekki við, ef veigamiklar þjóðfélagsástæður
mæla með því, að reglur þessar eigi að fara leynt, einkum vegna ákvæða þeirra um
eftirlits- og öryggisráðstafanir.
V. KAFLI
Skráning upplýsinga og varðveisla þeirra.
24. gr.
Þær einar upplýsingar má skrá, sem skipta ótvírætt máli um verkefni þau, sem
viðkomandi stjórnvaldsstofnun á að sinna. Þó er heimilt að skrá upplýsingar, sem
máli skipta fyrir aðra stjórnvaldsstofnun, enda sé þá svo um skráningu búið, að
hver stofnun fái einungis þær upplýsingar úr skránni, er hana varðar.
óheimilt er að skrá upplýsingar um skoðanir manna á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum efnum, sem ekki eru aðgengilegar almenningi. Aðrar upplýsingar um einkamálefni má eigi heldur skrá, þ. á m. þær, er varða kynþátt manna,
litarhátt, trúarbrögð, brotaferil, kynlíf og heilsuhagi og notkun þeirra á áfengi eða
öðrum vímugjöfum, nema slíkt sé ótvírætt nauðsynlegt vegna notagildis skránna.
Skráðar upplýsingar skal afmá, sem vegna aldurs þeirra eða af öðrum ástæðum
hafa glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað að gegna. Skrár,
sem sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru réttar,
en úreltar upplýsingar skal afmá.
Dómsmálaráðherra getur leyft, að fengnu áliti tölvunefndar, að afrit eða útskriftir úr skrám verði varðveitt í Þjóðskjalasafni eða öðrum opinberum skjalasöfnum með nánar ákveðnum skilmálum.
25. gr.
Tölvunefnd hefur með höndum nauðsynlegt eftirlit með því, að í skrám samkvæmt ákvæðum III. þáttar séu eigi greindar rangar eða villandi upplýsingar.
Upplýsingar, sem reynast rangar eða villandi, skal þegar í stað afmá eða færa í
rétt horf.
26. gr.
Kosta skal kapps um að beita virkum ráðstöfunum, er komi í veg fyrir, að
upplýsingar séu misnotaðar eða komist til óviðkomandi manna.
Ráðstafanir þær, sem 1. málsgr. kveður á um, skulu einnig taka til hvers konar
endurrita, útskrifta og ljósrita úr skrám, þar með taldar útskriftir og endurrit,
sem afhent kunna að hafa verið öðrum stjórnvaldsstofnunum en þeim, sem ábyrg
eru fyrir skráningu.
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Nú geyma tilteknar skrár upplýsingar, sem líklegt þykir, að muni hafa notagildi fyrir erlend ríki, og skal þá koma við öryggisráðstöfunum, sem gera kleift
að eyðileggja skrár án tafar, ef styrjöld brýst út eða uggvænt þykir, að til styrjaldarátaka komi.
VI. KAFLI
Heimild skráðra aðila til að fá vitneskju um upplýsingar, er skráðar
hafa verið um þá sjálfa.
27. gr.
Nú telur aðili, að upplýsingar um einkamálefni hans séu greindar á opinberum
skrám, sbr. ákvæði V. kafla. Getur hann þá óskað þess við þann, sem ábyrgur er
fyrir skráningu, að honum sé skýrt frá efni upplýsinganna. Er skylt að verða við
þeim tilmælum án ástæðulausrar tafar.
Nú telur maður, að upplýsingar um hagi sína séu ritaðar i sjúkraála eða önnur
sjúkraregistur eða sjúklingaskrár, og vill hann fá vitneskju um efni þeirra. Skal
hann þá óska þess við heimilislækni sinn, eða annan þann lækni, sem fjallað hefur
um heilsuhagi hans, að hann leiti eftir upplýsingum þessum frá þeim, sem ábyrgur
er fyrir skráningu. Þessi aðili skýrir lækninum frá upplýsingunum, svo að honum
sé kleift að koma þeim á framfæri við viðkomanda.
Ákvæði 1. málsgr. gildir ekki, ef hagsmunir hins skráða af því að fá vitneskju
um efni upplýsinga þykja eiga að víkja að nokkru eða öllu fyrir ótvíræðum almenningshagsmunum eða öðrum veigamiklum einkahagsmunum. Ef svo er háttað
um nokkurn hluta upplýsinga, en eigi aðra hluta þeirra, þá skal beiðanda veitt
vitneskja um þá hluta, sein eigi þykir varhugavert að skýra frá.
Ákvæðin í 1. og 2. málsgr. taka ekki til skráa eða skráningar, sem eingöngu
er stofnað til i þágu tölfræðilegra úrdrátta. Ákveða má einnig, að aðrar skrár séu
þegnar undan ákvæðum þessum, ef ætla má, að sérregla 3. málsgr. muni hafa í
för með sér, að tilmælum um upplýsingar úr slíkum skrám verði almennt hafnað.
Aðili, sem fengið hefur vitneskju um upplýsingar samkv. 1. og 2. málsgr., á
ekki tilkall til að fá nýja skýrslu um slík efni, fyrr en 12 mánuðir eru liðnir frá
því að hann fékk síðast tilkynningu um skráðar upplýsingar, nema hann sýni
fram á, að honum sé sérstakt hagsmunamál að fá upplýsingar að nýju.
28. gr.
Tilkynningar samkv. 1., sbr. 3. málsgr. 27. gr. skulu gefnar skriflega, sé þessa
óskað. Ef tillitið til hins skráða sjálfs mælir með því, er þó hægt að skýra honum
munnlega frá efni upplýsinganna.
Skýrslu um upplýsingar samkv. 2. málsgr. 27. gr. gefur læknir hins skráða
aðila, og má hún vera munnleg. Hliðstæðar reglur gilda við framkvæmd á ákvæði
3. málsgr. 27. gr.
29. gr.
Nú rís ágreiningur eða vafamál vakna í sambandi við heimild manna til að
fá upplýsingar samkvæmt 1.—3. og 5. málsgr. 27. gr. og 28. gr. eða samkvæmt reglum
settum með stoð í 4. málsgr. 27. gr., og má þá leggja málið fyrir tölvunefnd til úrlausnar. Úrlausn tölvunefndar verður eigi skotið til annarrar stjórnvaldsstofnunar.
VII. KAFLI
Skráðar upplýsingar látnar í té öðrum einkaaðila en hinum skráða.
30. gr.
Eigi má láta í té skráðar upplýsingar, er varða einkamálefni manna, til annarra einstaklinga, fyrirtækja, félaga eða stofnana, nema gætt sé reglna 31.—33. gr.
eða upplýsingar séu áður aðgengilegar almenningi, eða sá, sem i hlut á, samþykki
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eða annar, sem heimild hefur til að samþykkja það vegna hans, eða heimild sé
til þess i lögum.
Samþykki skal láta uppi skriflega, og skal það greina
1. hvers konar upplýsingar megi láta í té,
2. hverjum megi láta í té upplýsingar þessar, og
3. hvernig viðtakandi megi hagnýta sér þær.
Samþykki fellur niður í síðasta lagi, þegar ár er liðið frá þvi að það var látið
uppi.
|
31. gr.
Skráðar upplýsingar um einkamálefni manna má láta í té öðrum einstaklingum,
fyrirtækjum, félögum og stofnunum, sem vinna að verkefnum í þágu þeirrar stjórnvaldsstofnunar, sem ábyrg er fyrir skráningu. Þó er aðeins heimilt að láta uppi upplýsingar, sem nauðsynlegar eru vegna úrlausnar á því verkefni, sem stofnun hefur
falið viðtakanda að leysa. Upplýsingar þessar má ekki nota í öðru skyni en þvi,
sem stofnun sú, er ábyrgð ber á skráningu, kveður á um.
32. gr.
Heimilt er að veita lækni eða tannlækni, sem hefur mann til læknismeðferðar,
upplýsingar úr sjúkraál sjúkrahúss eða öðrum sjúklingaskrám þess varðandi mann
þennan. Upplýsingar geta einnig, þegar læknir á í hlut, tekið til annarra manna,
einkum vandamanna viðkomandi manns, þegar slikt er talið skipta máli vegna
læknismeðferðar á hinum skráða manni.
Heimilt er einnig að láta í té upplýsingar úr gögnum þeim, er greinir í 1.
málsgr., þ. á m. um sjúkdómsgreiningar, til lækna, sem fást við rannsóknarverkefni.
Viðtakanda er eigi heimilt að hafa samband við hinn skráða á grundvelli slíkra
upplýsinga, nema heimilislæknir eða annar læknir, sem fjallað hefur um heilsuhagi
hins skráða, samþykki það.
Með samþykki heilbrigðisráðherra er enn fremur heimilt að veita einstaklingum, fyrirtækjum, félögum og stofnunum upplýsingar úr skrám til afnota
við einstök rannsóknarverkefni eða skipulagsverkefni með nánar tilteknum skilyrðum. Ef ætlunin er að nota upplýsingar til samtengingar skráa, sem lög þessi
taka ekki til, má eigi láta í té upplýsingar, nema samþykki tölvunefndar komi til.
33. gr.
Nú er sýnt fram á af hálfu einstaklings. fvrirtækis, félags eða stofnunar, að
þessum aðilum sé þörf á tilteknum skráðum upplýsingum vegna ákveðins dómsmáls eða annarra slikra laganauðsynja, og er þá heimilt að láta i té upplýsingar
til þess, sem lagahagsmuni hefur af upplýsingum, enda sé ótvírætt, að þörfin á
að fá þær vegi þyngra en tillitið til þess, að upplýsingum sé haldið leyndum. Þetta
á þó ekki við um upplýsingar, sem þagnarskylda ríkir um samkvæmt sérstökum
lagaákvæðum eða stjórnvaldsreglum.
Heimilt er að láta í té með nánar tilteknum skilmálum skráðar upplýsingar
vegna tiltekinna rannsóknarverkefna. Ákvæðið í 2. málslið 3. málsgr. 32. gr. á einnig
við um slik tilvik.
34. gr.
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um greiðslu fyrir að láta í té skráðar upplýsingar, þegar slíkt er heimilt.

Þingskjal 2

255

VIII. KAFLI
Skráðar upplýsingar látnar í té til stjórnvaldsstofnana.
35. gr.
Skráðar upplýsingar er heimilt að láta í té öðrum stjórnvaldsstofnunum en þeim,
sem ábyrgar eru fyrir skráningu, í þeim mæli, sem greint er í VII. kafla, og enn
fremur þegar viðkomandi stofnanir eiga tilkall til upplýsinga samkvæmt lögum
eða stjórnvaldsreglum.
Að öðrum kosti verða upplýsingar því aðeins látnar öðrum stjórnvaldsstofnunum
í té, að þær hafi verulegt gildi um starfsemi viðkomandi stofnunar eða um tiltekna
úrlausn, sem stofnun á að láta uppi, sbr. þó 2. málslið 1. málsgr. 24. gr. Ekki
má þó láta i té upplýsingar, sem sérstök þagnarskylda gildir um samkv. lögum
eða stjórnvaldsreglum.
Eigi er heimilt, nema sérstaklega standi á, að láta í té upplýsingar, er varða
persónuhagi einstakra manna, úr skrám, sem eingöngu eru unnar vegna vísindalegra rannsókna eða vegna tölfræðilegra úrdrátta.
IV. ÞÁTTUR
IX. KAFLI
Um tölvuþjónustu.
36. gr.
Einstaklingum, fyrirtækjum eða stofnunum, sem annast tölvuþjónustu fyrir
aðra aðila er óheimilt að varðveita eða vinna úr upplýsingum um einkamálefni
samkvæmt 1. gr., nema þeir hafi til þess starfsleyfi, er tölvunefnd veitir.
Með tölvuþjónustu er átt við sérhvern starfsþátt í sjálfvirkri gagnavinnslu með
tölvutækni.
Aðili, sem fær starfsleyfi samkvæmt 1. málsgr. skal gera viðhlítandi ráðstafanir, að dómi tölvunefndar, sem tryggi, að upplýsingar þær, sem í verkbeiðni
felast, eða fylgja henni verði eigi misnotaðar eða komist til óviðkomandi manna.
Tölvunefnd getur mælt fyrir um nánari ákvæði varðandi slíkar öryggisráðstafanir.
Aðili samkvæmt 1. málsgr. má ekki án samþykkis verkbeiðanda nota upplýsingar, sem hann fær í sambandi við framkvæmd umbeðins verks, í öðru skyni en
til að leysa það sérstaka verkefni, sem verkbeiðni lýtur að. Er honum óheimilt að
varðveita gögn um þær hjá öðrum eða láta þær öðrum í hendur. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem vegna skyndilegrar bilunar á tölvubúnaði, er aðila þó
heimilt að láta framkvæma tölvuvinnslu hjá öðrum, enda þótt síðargreindi aðilinn
hafi ekki starfsleyfi til slíkrar vinnslu. Gögnin og vinnsla þeirra skulu þó eftir sem
áður vera á ábyrgð þess, sem upphaflega tók að sér verkið, að því er varðar
ákvæði laga þessara.
37. gr.
Umsókn um starfsleyfi samkvæmt 36. gr. skulu fylgja rækileg gögn um fyrirhugaða starfsemi, tækjabúnað, starfslið, húsnæði, öryggisráðstafanir o. fl. eftir því
sem tölvunefnd mælir nánar fyrir um.
Starfsleyfi skal tímabinda og skulu þau eigi veitt til lengri tima en 5 ára í senn.
38. gr.
Starfsmenn við tölvuþjónustufyrirtæki samkvæmt 36. gr. eru þagnarskyldir um
þau atriði, sem þeir komast að við störf sín, og skulu undirrita þagnarheit, áður
en þeir taka til starfa.
Nú vinnur tölvuþjónustufyrirtæki, sem ekki er rekið af opinberum aðila, að
verkefnum fyrir slíka aðila, og eru starfsmenn þess þá þagnarskyldir um þau
atriði, sem þeir komast að við framkvæmd verkefnisins, með sama hætti og þeir
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opinberu starfsmenn, sem unnið hafa að þvi. Brot starfsmanns á þagnarskyldu
varðar, þegar svona stendur á, refsingu samkvæmt 136. gr. almennra hegningarlaga.
|
V. ÞÁTTUR
X. KAFLI
Söfnun upplýsinga hér á landi til tölvuúrvinnslu erlendis.
39. gr.
Kerfisbundin söfnun og skráning upplýsinga um einkamálefni til geymslu eða
úrvinnslu erlendis er óheimil. Tölvunefnd getur þó heimilað hana, ef sérstaklega
hagar til, þegar einstaklingur eða fyrirtæki stendur að söfnuninni, en dómsmálaráðherra, að fenginni umsögn tölvunefndar, ef opinber aðili á í hlut.
Skrár eða frumgögn, sem geyma upplýsingar þær, er greinir í 2. málsgr. 5. gr.
og 2. málsgr. 24. gr. má eigi láta af hendi til geymslu eða úrvinnslu erlendis, nema
samþykki tölvunefndar eða dómsmálaráðherra komi til.
Leyfi samkv. 1. og 2. málsgr. má því aðeins veita, að tölvunefnd telji, að afhending skráa eða gagna skerði ekki til muna vernd þá, sem lögin búa skráðum
mönnum eða lögpersónum.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið í reglugerð, að ákvæði 1. og 2. málsgr. eigi
ekki við um tilteknar skrár eða upplýsingasvið eða að ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamningar lúta að slíku eða tillit til alþjóðlegs
samstarfs mælir með því.
VI. ÞÁTTUR
XI. KAFLI
Um eftirlit með lögum þessum.
40. gr.
Tölvunefnd hefir eftirlit með framkvæmd laga þessara og skráningu og vinnslu,
sem lögin taka til, leysir úr ágreiningsefnum, svo sem greinir í lögum þessum, og
setur fram umsagnir um reglur, er varða skráningarmál. Þá er nefndin ríkisstjórninni til ráðuneytis um þau málefni, sem þessi lög taka til.
Tölvunefnd skal skipuð 3 mönnum, sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra
ára í senn. Formaður hennar skal vera lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum til
að vera dómari. Tveir nefndarmenn skulu vera sérfróðir um tölvu- og skráningarmálefni. Varamenn eru skipaðir með sama hætti til fjögurra ára í senn, og skulu
varamenn fullnægja sömu skilyrðum sem aðalmenn.
Um starfslið og starfshætti tölvunefndar skal mælt í reglugerð, er dómsmálaráðherra setur, að fengnum tillögum nefndarinnar.
41. gr.
Tölvunefnd getur krafið þann, sem ábyrgur er fyrir skráningu eða framkvæmir
hana vegna annars (verkbeiðanda) allra upplýsinga, sem máli skipta fyrir eftirlitsog könnunarstarfsemina.
Nefndarmenn og aðrir, er starfa á vegum tölvunefndar, eiga vegna eftirlitsstarfa
sinna aðgang án dómsúrskurðar að húsnæði, þar sem skráning fer fram, svo og að
stjórnarskrifstofu og húsnæði, þar sem skráningargögn og tæknileg gögn öll eru
varðveitt.
42. gr.
Ákvæði greinar þessarar gilda um skráningarstarfsemi, er lýtur II. þætti laga
þessura, nema annars sé getið.
Tölvunefnd getur lagt fyrir aðila að hætta skráningu eða láta ekki öðrum í té
upplýsingar úr skrám sínum eða gögnum, enda gangi starfsemin í berhögg við
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ákvæði laga þessara að mati tölvunefndar, svo og að einstakar upplýsingar á skrám
séu afmáðar eða skrár í heild sinni séu eyðilagðar.
Tölvunefnd getur enn fremur lagt fyrir ábyrgan skráningaraðila að afmá skráningu um einstök atriði eða leiðrétta hana, enda sé um atriði að ræða, sem annað
hvort er óheimilt að taka á skrá eða tölvunefnd telur röng eða villandi.
Tölvunefnd getur bannað að viðhafa nánar tiltekna aðferð við söfnun upplýsinga
til tölvuvinnslu eða við að koma á framfæri upplýsingum til annarra, enda telji
hún, að aðferð sú, sem viðhöfð er, hafi í för með sér verulega hættu á, að skráning
eða upplýsingamiðlun verði röng eða villandi, eða að um sé að ræða atriði, sem
eigi má taka á skrá.
Tölvunefnd getur lagt fyrir aðila, sem ábyrgð ber á starfsemi, er lýtur lögunum,
að koma við sérstökum úrræðum til tryggingar þvi, að eigi verði skráð atriði, sem
óheimilt er að taka á skrá, eða miðlað verði upplýsingum um slík atriði. Hinu sama
gegnir um atriði, sem eru röng eða villandi. Enn fremur er tölvunefnd rétt að
krefjast þess af ábyrgum skráningaraðila, að hann hlutist til um ráðstafanir, sem
komi í veg fyrir eða dragi úr hættu á, að skráðar upplýsingar verði misnotaðar
eða komist til vitundar óviðkomandi mönnum.
43. gr.
Ákvæði greinar þessarar á við um skráningarstarfsemi, sem lýtur III. þætti
laga þessara.
Tölvunefnd gefur skýrslu til þeirrar stjórnvaldsstofnunar, sem er ábyrg fyrir
skráningu, og ráðherra, sem hin ábyrga stofnun á undir, um brot á lögum eða stjórnvaldsreglum, sem upp kunna að koma, eða ágalla, sem æskilegt er, að bætt sé úr.
Viðkomandi stofnunum er skylt að gera tölvunefnd grein fyrir, hvaða ráðstafanir
gerðar séu í tilefni af skýrslu hennar.
Tölvunefnd getur hvenær sem er sett fram tillögur um breytingu á reglum um
tiltekna kerfisbundna skráningu og beint þeim til þeirrar stjórnvaldsstofnunar, sem
sett hefur reglurnar í upphafi.
44. gr.
Úrlausnir tölvunefndar verða eigi bornar undir aðrar stjórnvaldsstofnanir.

Tölvunefnd getur
kvæmt lögum þessum
Nú er tölvunefnd
lögum þessum, og er
binda það.

45. gr.
sett reglur um form og efni tilkynninga og umsókna samog stjórnvaldsreglum, settum með stoð i þeim.
ætlað að veita samþykki til einstakra aðgerða samkvæmt
henni þá heimilt að binda samþykkið skilyrðum og tíma-

46. gr.
Dómsmálaráðherra getur í reglugerð kveðið á um samstarf tölvunefndar við
erlendar eftirlitsstofnanir, um geymslu eða úrvinnslu hér á landi á gögnum, er
safnað hefur verið erlendis, þ. á m. um sérstaka tilkynningarskyldu á slíku.
Enn fremur um afmáningu og eyðileggingu á skrám, sem andstæðar eru lögunum, svo og önnur atriði, sem varða framkvæmd laganna, þ. á m. um starfsemi
samkvæmt II. og III. kafla.
47. gr.
Tölvunefnd gefur út öðru hverju skýrslu um starfsemi sína.
Tölvunefnd getur enn fremur birt almenningi umsagnir og álitsgerðir, svo og
tillögur, er hún hefur látið uppi samkvæmt lögunum.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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VII. ÞÁTTUR
Um refsingar og önnur viðurlög, gildistöku laganna og framkvæmcL

XII. KAFLI
Um refsingar og önnur viðurlög við brotum á lögunum.
48. gr.
Brot á 2. og 3. málsgr. 5. gr., 6. gr., 3. málsgr. 7. gr., 8. og 9. gr., 2.
málslið 1. máisgr. 10. gr., 1., 2. og 4. málsgr. 11. gr., 12.—14. gr., 1. málsgr. og 2.
málslið 2. málsgr. 15. gr., 16.-—19. gr„ 3. málslið 31. gr„ 2. málslið 2. málsgr. 32.
gr„ 1., 3. og 4. málsgr. 36. gr„ 1. málsgr. 38. gr„ 1. og 2. málsgr. 39. gr„ svo og brot
á skilmálum, sem settir eru samkv. 3. málsgr. 32. gr. og 34. gr. varða sektum eða
varðhaldi, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Sömu refsingu varðar að vanrækja að fara eftir úrlausn tölvunefndar samkvæmt 4. málsgr. 7. gr. og 2. málsgr. 15. gr„ eða að fullnægja kröfum tölvunefndar
samkv. 1. málsgr. 41. gr.
Sömu refsingu varðar enn fremur að virða ekki skilyrði, sem sett er fyrir
leyfi til starfrækslu, er iýtur lögum þessum eða stjórnvaldsreglum, settum samkvæmt þeim, svo og að sinna ekki boði eða banni, sem uppi hefur verið haft samkvæmt lögum þessum eða stjórnvaldsreglum, settum, samkvæmt þeim.
1 reglum, sem settar eru samkvæmt lögum þessum, má setja það ákvæði, að
brot á reglunum varði sektum.
Nú er brot framið i starfsemi, sem hlutafélag, samvinnufélag eða annað atvinnufyrirtæki hefur með höndum, og má þá leggja sektarrefsingu á félagið sem
slikt.
49. gr.
Þann, sem rekur starfsemi eða tekur þátt í starfsemi, sem greind er i 36. gr„
án leyfis, eða hefst handa um starfsemi samkvæmt 8. gr. án þess að tilkynna hana
tölvunefnd má auk refsingar svipta rétti til tölvustarfrækslu þeirrar, sem hann
hefur með höndum, enda gefi brot til kynna nærlæga hættu á misnotkun manns í
sambandi við skráningarstarfsemi. Sama er um brot á 3. málsgr. 5. gr. Að öðru
leyti eiga ákvæði 1. og 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga hér við.
Gera má upptæk með dómi tæki, sem stórfelld brot á lögum þessum eru framin
með, svo og hagnað af broti, og eiga ákvæði 69. gr. alm. hegningarlaga hér við.

XIII. KAFLI
Gildistaka og lagaframkvæmd.
50. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1982.
Leita skal samþykkis tölvunefndar, þar sem það er ásltilið, eða koma á framfæri tilkynningum til hennar innan 3 mánaða frá gildistöku laganna, að því er
varðar starfsemi, er II. þáttur laganna tekur til, og hafist hefur, áður en lögin
öðluðust gildi. Senda skal drög til reglna um starfsemi og starfshætti skráa, þar
sem gætt skal ákvæða III. þáttar laganna, til tölvunefndar i siðasta lagi þegar 6 mánuðir eru liðnir frá gildistöku laganna samkv. 1. málsgr.
51. gr.
Um þjóðskrá og almannaskráningu fer eftir því, sem segir i lögum og stjórnvaldsreglum þar um. Sama er að sínu leyti um sakaskrá.
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A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp til laga um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni, var lagt fram á Alþingi undir þinglok 1978 (298. mál, þingskjal 683). Frumvarpið var síðan endurflutt nokkuð breytt eins og nánar verður greint frá hér á eftir
á 102. löggjafarþingi í ársbyrjun 1980 en hlaut ekki afgreiðslu.
Með bréfi Ólafs Jóhannessonar dómsmálaráðherra 25. nóvember 1976 voru þeir
dr. Ármann Snævarr hæstaréttardómari, Hjalti Zóphóníasson fulltrúi í dómsmálaráðuneytinu og dr. Þorkell Helgason dósent skipaðir í nefnd til að vinna að undirbúningi löggjafar um meðferð efnis í tölvum, er varða einkahagi manna. Var hinn
fyrstnefndi skipaður formaður nefndarinnar. Baldur Möller ráðuneytisstjóri starfaði
um hríð með nefndinni. Dr. Oddur Benediktsson dósent hefir unnið að sérfræðilegum
athugunum á vegum nefndarinnar. Þá gaf hagstofusíjóri nefndinni ítarlega skýrslu
um tölvuskrár á vegum stofnunar sinnar.
í erindisbréfi nefndarinnar var sérstaklega bent á, að þörf væri að hyggja að
reglum um söfnun upplýsinga til varðveislu efnis í tölvum og um vernd gegn misnotkun slíks efnis, svo og um skyldur þeirra manna, sem starfa við rekstur á tölvum.
í bréfinu segir enn fremur, að hafa skuli hliðsjón af löggjöf, sem sett hefir verið
í öðrum löndum um þetta efni, svo og þeim löggjafarundirbúningi, sem í gangi er
á því sviði í einstökum löndum og á alþjóðavettvangi.
Nefndarmenn hafa allir kynnt sér þetta efni erlendis með viðræðum og könnunum
á Norðurlöndum og með þátttöku á fundum á vegum Evrópuráðs um þessi málefni.
Þá hefir nefndin viðað að sér miklum heimildum, lögum, lagafrumvörpum og ritum
um efnið. Ráðunautur frá dómsmálaráðuneytinu danska, dr. Niels Eilschou Holm,
kom hingað til lands í mars 1977 m. a. til viðræðna um þetta málefni.
Nefndin hefir kostað kapps um að hraða störfum, svo sem óskað var af hálfu
dómsmálaráðherra. Mikill tími hefir farið í að kynnast þeim mikla efnivið, sem
nefndin hefir talið nauðsynlegt að rannsaka, svo og til að hugleiða og ræða fær
úrræði hér á landi á þessu sviði, en engan veginn er sjálfsagt, að fylgt skuli í hvivetna
erlendum fyrirmyndum við þær sérstöku aðstæður, sem ríkja hér á landi.
Áður en frumvarpið yrði á ný lagt fram á Alþingi ákvað dómsmálaráðherra að
það skyidi sent til umsagnar eftirtöldum aðilum, er málið varðar einkum: Dómarafélagi íslands, erfðafræðinefnd Háskólans, Fasteignamati ríkisins, Hagstofu Islands, iagadeild Háskóla íslands, landlækni, Læknafélagi Islands, Lögfræðingafélagi
Islands, Sambandi ísl. sveitarfélaga, ríkisskattanefnd, ríkisskattstjóra, Skýrslutæknifélagi íslands, Skýrsluvélum ríkisins og Reykjavíkurborgar, Tryggingastofnun rikisins og yfirfasteignamatsnefnd. Umsagnir bárust frá eftirtöldum aðilum: Iandlækni,
Læknafélagi íslands, Skýrslutæknifélagi Islands, Skýrsluvélum ríkisins og Reykjavíkurborgar, Tryggingastofnun ríkisins og yfirfasteignamatsnefnd.
Með bréfi, dags. 30. maí 1979, var nefndinni, sem samdi frumvarpið í upphafi,
falið að endurskoða það í ljósi þeirra umsagna, er borist höfðu. Skilaði nefndin
tillögum sínum til ráðuneytisins með bréfi, dags. 28. ágúst 1979, svo hljóðandi:
„Málefni: Frumvarp til laga um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er
varða einkamálefni.
Hæstvirt Dómsmálaráðuneyti hefir óskað eftir því, að við undirritaðir, sem
sömdum ofangreint frumvarp, færum yfir umsagnir þær, er um það hafa borist
til ráðuneytisins og athuguðum, hvort við teldum ástæðu til að breyta einstökum
atriðum í frv., sem ætlunin er að leggja fram nú í haust. Fer athugun okkar hér
á eftir:
1. Umsagnir eru að verulegu leyti almenns efnis. Sumar þeirra gera engar efnislegar athugasemdir við frv., en í öðrum er komið á framfæri gagnrýni á einstökum atriðum, oft þó svo, að eigi eru settar fram jákvæðar tillögur um skipan
þess atriðis, sem gagnrýnt er.
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2. Nokkur gagnrýni kemur fram á nafninu skráning á upplýsingum, er varða
einkamálefni, og er stungið upp á orðinu persónugögn í stað þess. Nefndin
telur það orð síst heppilegra en einkamálefni, sem unnið hefir sér hefð í lagamáli, og er gerð grein fyrir því atriði í greinargerð með frv. Persónugagnaráð í
stað tölvunefndar er óþjált orð og hæfir ekki vel.
3. Gagnrýnt er, að frv. sé of viðamikið og þurfi einföldunar við. Af sérgreindum
tillögum í því efni er bent á, að ekki sé þörf á ákvæðum II. og III. kafla. Þetta
er vissulega álitamál frá sjónarmiði semjenda frv. Er um það vísað til greinargerðar með frv., þar sem rökstutt er, að þörf sé á þessum ákvæðum eða verði
það í náinni framtíð. Teljum við eðlilegt, að Alþingi taki afstöðu til þessa
atriðis, en auðvelt er að endursemja frv., ef hugur manna stendur til að fella
niður þessa tvo kafla að verulegu leyti eða öllu. Um þá gagnrýni, að frv. eigi
að verða einfaldara í sniðum er það að segja, að frv. er í ýmsum greinum einfaldara en hliðstæð frv. á Norðurlöndum, og m. a. byggt meir á tilkynningarleiðinni heldur en leyfisleiðinni. Ef einfalda á frv. til muna, þarf að endursemja
það frá stofni. Að svo stöddu telja undirritaðir heppilegast, að frv. verði lagt
fram í þeirri mynd, sem nú hefir verið gengið frá því, sbr. þó athugasemdir
hér á eftir, og er það þá Alþingis að taka afstöðu til þess, í hvaða mynd það
óskar að löggjöf verði um þessi efni.
4. Fleiri en einn umsagnaraðili víkja að því, að ákvæði um samtengingu skráa
séu ekki nægilega rækileg, einkum að því er virðist varðandi skráningu á
vegum annarra en opinberra aðilja. Almenna greinimarkið í 5. gr. frv. á vitaskuld
við um samtengingu skráa, sem hugsuð er frá sjónarmiði semjenda frv. sem
ein aðferð við skráningu. Má því ekki gagnálykta frá þeim einstöku ákvæðum
frv., sem fjalla gagngert um samtengingu skráa, sbr. 20. gr. 3. mgr., 21. gr.
4. mgr., 22. gr. 3. mgr., 32. gr. 3. mgr., 33. gr. 2. mgr. Samtenging skráa er í
reynd meir tíðkuð í hinum opinbera geira en einkageiranum, og er því eðlilegt,
að fremur séu sérákvæði um þetta atriði í þeim köflum, er varða hina fyrrnefndu skráningu. Vera má, að það horfi til bóta að setja almennt ákvæði í
frv. um, að samtenging skráa lyfti almennt reglunum um skráningu, nema
öðru vísi væri kveðið á í frv., en undirritaðir telja þessa þó naumast þörf.
5. Sú athugasemd hefir komið fram við 24. gr., að þar ætti að bæta við orðunum:
„upplýsingar, er varða félagslega hagi fólks, t. d. skólanemenda'*. Út af fyrir
sig er ekkert, er mælir gegn þessu, en ekki ætti þó að vera þörf á slíku ákvæði,
þar eð 2. mgr. 24. gr. kveður svo á, að einkamálefni megi yfirleitt ekki skrá.
6. 1 tilefni af athugasemd landlæknis við 27. gr. frv. skal þess getið, að með þeirri
grein er ekki ætlunin að gera breytingu á læknalöguin. Læknafélag Islands telur
þessa grein „skynsamlega og heppilega".
7. Ákvæðin um sjúkraskrár eru í III. þætti frv., sem fjallar um skráningu á vegum
hins opinbera. Allt að einu eiga ákvæðin við um sjúkraskrár starfandi lækna
og tannlækna, en þeir verða að fá sérstakt starfsleyfi til að gegna starfinu og
eru að því leyti opinberir sýslunarmenn. Hugsanlegt er, að taka þetta fram
annaðhvort í 2. gr. eða 27. og 32. gr. frv.
8. Læknafélag Islands bendir á, að í stað orðanna „kynrænir hagir“ í 5. gr. frv.
ætti að koma kynlíf. Breyta þarf þá einnig 9. gr. 2. mgr., 17. gr. 2. mgr. og
24. gr. 2. mgr. Ekki ætti hér að vera um efnismun að ræða, og geta undirritaðir
út af fyrir sig fallist á tillögu Læknafélagsins.
9. Læknafélag Islands gerir að tillögu sinni, að í stað orðanna í 2. mgr. 32. gr.
frv.: „læknar þeir, sem fjallað hafa“ komi: „heimilislæknir eða annar læknir,
sem fjallað hefir“ o. s. frv. Undirritaðir geta fallist á þessa tillögu, sbr. og
orðalagið í 27. gr. 2. mgr.
10. Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar gera ýmsar athugasemdir við almennan grundvöll slíks frv. sem þessa, og vilja t. d. eigi, að munur sé á reglum
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varðandi einkaskráningu og opinbera skráningu. Af þeirra hálfu er dregið í
efa, að rétt sé að setja sérákvæði um skráningu í þágu vísindarannsókna og
tölfræðiskýrslna. Er vikið að þessum atriðum hér áður, en vísað er til greinargerðar með frv. þar sem fram koma þau rök, sem semjendur frv. byggja á.
Þess má geta, að frv. er í þessum efnum í samræmi við norrænu lögin og frv.
Undirritaðir leggja til, að í stað orðanna: „tölvu- eða skráningarmálefni" í 40.
gr. 1. mgr. frv. komi: „þau málefni, sem þessi lög taka til“.
Ýmsar athugasemdir hafa verið gerðar við nafnið „tölvunefnd“ sbr. XI. kafla
frv., og þó sérstaklega ákvæðin um hvernig hún verði skipuð. Semjendur frv.
gáfu gaum að ýmsum öðrum nöfnum, svo sem skráningarnefnd og persónugagnanefnd, en þeir töldu, að heitið tölvunefnd, sem vissulega er ekki nákvæmt,
gæfi best til kynna meginverkefni nefndarinnar, sem er að fylgjast með ýmsum
þáttum í starfsemi vélrænnar skráningar. Hliðstæð heiti á Norðurlandamálunum taka einnig mið af hinu sama.
í frv. er lagt til, að tölvunefnd sé skipuð þremur mönnum, sem dómsmálaráðherra skipi til fjögurra ára í senn. Formaður sé lögfræðingur, en hinir tveir
sérfróðir „um tölvu- og skráningarmálefni". I umsögnum koma fram eftirfarandi hugmyndir:
a. Landlæknir bendir á, að einn nefndarmanna ætti að hafa „nokkra læknisfræðiþekkingu”.
b. Skýrslutæknifélag Islands leggur til, að nefndin verði skipuð 5 mönnum, og
kjósi Sameinað Alþingi 3, en dómsmálaráðherra skipi 2, þar af annan að
fengnum tillögum Skýrslutæknifélags íslands.
c. Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar leggja til, að nefndarmenn verði
5, skipi Hæstiréttur formann, en Sameinað Alþingi kjósi 4.
Um þessar tillögur skal þess getið, að semjendur frv. gáfu mikinn gaum
að því, hversu fjölmenn nefndin ætti að vera og hversu skipuð. Almennt verður
að vara við þvi, að fleiri séu i slíkri nefnd en þrír, og ekki ætti að vera þörf
á mannfleiri nefnd. Sú nefnd myndi að sjálfsögðu leita sérfræðilegs liðsinnis,
þ. á m. um læknisfræðileg efni, þegar nauðsyn ber til. Vel kemur til greina,
að nokkrir nefndarmanna verði kosnir af Alþingi, en að svo vöxnu telja undirritaðir, að heppilegast sé að leggja frv. óbreytt fram fyrir Alþingi um þetta
atriði.
Undirritaðir leggja til, að 1. mgr. 4. gr. frv. orðist þannig:
„Lög þessi ná ekki til skráningar, sem stofnað er til einvörðungu í visindalegu skyni eða vegna tölfræðiskýrslna opinberra stofnana, sem semja tölfræðiskýrslur samkvæmt lögum eða stjórnvaldsreglum, enda séu hinir skráðu
ekki auðkenndir með almennum opinberum skráningarauðkennum, svo sem
nafni, nafnnúmeri eða þ. u. 1. og skráningarlykill slíkrar skráningar sé einungis
tiltækur þeim, sem óhjákvæmilegt er vegna viðkomandi verkefnis. Gæta skal
ennfremur meginreglna 36. gr. 3. og 4. málsgr. og 39. gr.“
Undirritaðir hafa veitt því athygli, að þar sem rætt er um stjómvald í frv.
er í próförk komið orðið stjórnvaldsstofnun, sbr. t. d. fyrirsögn VIII. kafla og
35. gr. Þess er eindregið farið á leit, að frv. nefndarinnar sé haldið óbreyttu.
Ef breyting verður á frumvarpstextanum, þá er að sjálfsögðu nauðsynlegt
að athuga greinargerð um þau atriði, er sæta breytingu.
Að svo vöxnu telur nefnd sú, sem falið var að semja frv. til laga um ofangreint efni, verkefni sínu lokið.“

Umsagnaraðilum hefur verið sent bréf nefndarinnar til athugunar, og má gera
ráð fyrir, að þeir, sem mestra hagsmuna hafa að gæta, komi sjónarmiðum sinum að í
meðförum þingsins.
Frumvarpið er nú lagt fram með þeim breytingum, sem nefndin hefur lagt til.
Þá hefur hugtökum á sviði stjórnarfarsréttar, sem fram koma í frumvarpinu, verið
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breytt til samræmis við frumvarp til laga um aðgang að upplýsingum hjá almannastofnunum.
Hér á eftir verður fyrst rætt um þörfina á löggjöf vegna tölvutækni. Þar á meðal
verður gaumgæft, hvort núgildandi löggjöf hér á landi veiti næga vernd gegn þeim
hættum, sem samfara eru tölvustarfsemi vegna hagsmuna einstaklinga og lögpersóna
af því að njóta eðlilegrar verndar um einkahagi sína (I A og I B). Þá verður vikið
að hugmyndum, sem fram hafa komið á Alþingi varðandi þessi málefni (II). Síðan
verður gerð grein fyrir erlendum lagafrumvörpum og lögum á þessu sviði, svo og
meðferð þessara mála hjá fjölþjóðastofnunum (III og IV). Að svo vöxnu verður rætt
um efni þessa frv. og settar fram athugasemdir við einstakar greinar þess (V).
I.
Þörfin á löggjöf vegna tölvutækni nútímans.
I.A.
Tölvutækni nútímans gerir kleift að vinna á ódýran og hraðvirkan hátt úr miklum
upplýsingaforða. Er auðvelt að draga saman upplýsingar eða framkvæma leit að
einstökum atriðum og fá síðan niðurstöður útskrifaðar. Útskriftir þessar er hægt
að margfalda að vild. Þá er auðvelt að láta tölvur tengja saman skrár með skyldum
eða óskyldum upplýsingum og mynda á þann hátt umfangsmikla skráabanka, sem
nær ókleift hefði verið að stofna til og halda með fyrri aðferðum. Tölvutæknin
kemur víða að miklum notum, við framkvæmdir og mannvirkjagerð, skipulagningarverkefni, áætlanir, hannanir, stjórnun margvíslega, vísindarannsóknir og sérfræðirannsóknir, þ. ám. á sviði heilbrigðismála. Er tölvutæknin ein mikilvægasta stoð
undir framkvæmdum og framförum og vísindalegum rannsóknum.
Mönnum hefur orðið æ ljósara á siðustu árum, að tölvutæknin felur í sér hættu
á misnotkun og jafnvel misferli. Einkum hefur athygli manna beinst að því, að i
tölvum er hægt að safna miklum upplýsingaforða um einkamálefni manna og hætta
er á, að slíkar upplýsingar verði notaðar, svo að mein verði af fyrir þann, sem skráður
er. Tölvan tekur ekki eingöngu við efniviði, hún vinnur hann með margvíslegum
hætti með afRöstum. er undrum sæta, og skráningargögn er hægt að varðveita von
úr viti. Vissulega tíðkaðist kerfisbundin skráning á einkamálefnum löngu fyrir daga
tölva, sbr. manntalsgögn, tölfræðigögn, sakaskrár o. fl„ og tíðkast enn. Tölvutæknin
hefir hins vegar í fyrsta lagi valdið aldahvörfum um hraðvirkni og samtengsl uppIýsingaforða og í öðru lagi veldur hinn greiði aðgangur að útskriftum og margföldun
þeirra ærnum breytingum. Hér er einnig á það að lita, að margir tæknimenn starfa
við tölvur, og eru þeir ekki allir opinberir starfsmenn og því m. a. ekki ávallt þagnarskyldir að lögum til jafns við opinbera starfsmenn.
Víða erlendis hefir verið bent á, að unnt sé með misnotkun tölva að vega gegn
öðrum hagsmunum en að einkalifi manna og lögpersóna, þ. á m. að unnt sé að fremja
vissar tegundir auðgunarbrota með þessum hætti. Athygli manna á Norðurlöndum
og i öðrum grannlöndum hefir þó fyrst og fremst beinst að því að veita einkalifi
manna aukna vernd vegna tölvutækni og misnotkunar, sem uggvænleg má þykja af
þeim sökum. Við samningu lagafrv. um þetta efni hér á landi hefir einkum verið
tekið mið af þvi stefnumarki að vernda einstaklinga gegn misnotkun tölva við meðferð á persónutengdum upplýsingum. Hitt er það, að hugtakið „einkalif" er hér sumpart víðtækara en hið venjuhelgaða lögfræðihugtak. Hér er m. a. þörf á vernd gegn
óhæfilegri stjórnun og starfrækslu tölva. Frá sjónarmiði persónuverndar er þar um
varnaðarreg’ur að ræða. Þá er þörf á vernd gegn ónauðsynlegri og varhugaverðri
söfnun persónuupplýsinga, þ. á m. i þágu viðskiptalifsins, og notkun slikra upplýsinga. Mikilvægt er að lögfesta starfsreglur, er taki af tvimæli um, hvers gæta beri
í meginatriðum við starfsemi tölva, m. a. að því er varðar öryggisráðstafanir, meðferð gaena og varðveislu, stöðu starfsliðs o. fl. Eru veigamiklir þjóðfélagshagsmunir
við það tengdir að hafa eftirlit með tölvustarfsemi.
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I.B.
Áður en lengra er haldið er eðlilegt að spurt sé, hvernig þetta mál um vernd
einstaklinga og lögpersóna gegn hættum af óhæfilegri tölvustarfsemi horfi við eftir
gildandi réttarreglum. Vissuíega eru ákvæði f alm. hegningarlögum XXV. kafla um
einkalífsvernd, og í öðrum lögum eru einnig ákvæði, sem tengjast því máli. í fræðiritum og úrlausnum dómstóla hefir og komið fram, að islenskur réttur hafi í fórum
sínum frekari persónuvernd en þá, sem fólgin er í settum lögum, og er þá byggt
á grundvallarreglum laga (í hrd. 1968, bls. 1007 er t. d. vikið að „grunnreglum laga
um þagnarvernd einkalifs“).
í 229. gr. alm. hegningarlaga er lögð refsing við að skýra „opinberlega frá einkamálefnum annars manns, án þess að nægar ástæður séu fyrir hendi". Eigi er það fullnægjandi i þessu efni að einskorða uppljóstrun einkalífsefna við, að það sé gert
„opinberlega“. Breyta ætti þessu ákvæði i það horf, að refsing væri lögð við að skýra
heimildarlaust frá einkalifsmálefnum, svo sem gert hefir verið með breytingu á
svipuðu ákvæði dönsku hegningarlaganna, í öðru lagi er þörf á vernd fyrir lögpersónur, en 229. gr. er að formi til orðuð svo, sem vernd sé bundin við einkamálefni persónu, sbr. orðið „rnanns". Vera má þó, að unnt sé að skýra 229. gr. rýmkandi
lögskýringu að þessu leyti. Þá veitir orðalagið „án þess að nægar ástæður séu fyrir
hendi“ tilefni til ærinna skýringarörðugleika, sbr. t. d. starfsemi, sem lýtur að þvi
að veita takmörkuðum fjölda manna upplýsingar um efnahag manns sem grundvöll að mati á Iánstrausti hans. Málshöfðun út af þessu ákvæði er í höndum einstaklings. sem misgert er við, og kann það að draga úr virkni ákvæðisins.
í sumum tilvikum geta ákvæði alm. hegningarlaga um ærumeiðingar veitt vernd
gegn þeim einkalífsmisgerðum. sem tölvustarfsemi kann að leiða til. Hins er þó að
gæta, að þvi fer fjarri að ákvæði um ærumeiðingar taki til allra þeirra þátta í einkalifi manna, sem hér er þörf að vernda. Vernd sú, sem ákvæðum þessum er ætlað
að veita, er vafalaust ónóg auk þess sem lagaframkvæmd þeirra er oft seinvirk.
Ýmsir þeir, sem fjalla um tölvur, eru opinberir starfsmenn, og eru þagnarskyldir
sem slikir að viðlagðri refsiábyrgð um þau atriði og upplýsingar, sem leynt eiga að
fara. En hvorttveggja er, að sumir þeir starfsmenn, sem hér eiga í hlut, bera ekki
þagnarskyldu að Iögum og hitt, að sérgreindra ákvæða er þörf, er kveði á um þagnarskylduna, varðandi þá sérstöku starfsemi, sem hér er um að ræða.
í þessu sambandi má og benda á lög nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum
verslunarháttum, m. a. 11. gr„ en þau lög eru að meginefni til bundin við að veita
atvinnufyrirtækjum vernd gegn röngum sögusögnum og draga úr hættu á villandi og
blekkjandi upplýsingum um vöru fyrirtækis. Ná lög þessi hvað sem öðru liður til
mjög takmarkaðs hluta af því verndarsviði, sem hér er um að ræða. (I stað laga
þessara eru nú komin lög nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta
viðskiptahætti.)
Vekja má einnig athygli á, að almennar skaðabótareglur geta að sinu leyti horft
því til varnaðar, að upplýsingum sé safnað og dreift um einkahagi manna og stofnana.
En í fyrsta lagi verður háttsemi samkv. almennu skaðabótareglunni, sem hér kemur
að haldi, að vera ólögmæt og saknæm og í öðru lagi þarf sá, er bóta krefur, að sýna
fram á tjón, oftast fjártjón, þótt ófjárhagslegt tjón gæti einnig komið til álita, sbr.
264. gr. alm. hegningarlaga. Er ekki líklegt, að ýkja mikil vörn sé í þessum reglum
á þvi sviði, sem hér er um að ræða.
Enn má benda á almennar reglur persónuréttar um vernd einkalifs á ólögbundnum sviðum, sbr. t. d. óheimila notkun á nafni annars manns, eða á mynd af honum
o. fl„ bæði á viðskiptasviði og listasviði. Þær reglur eru þó enn litt mótaðar, og fela
ekki i sér fullnægjandi vernd á þessum lagavettvangi.
Niðurstaða þessara athugana er sú, að gildandi Iög og aðrar réttarreglur veiti
eigi fullnægjandi vernd gegn atlögum að einkalífi manna, sem uggvænt er að hljótist
af tölvustarfsemi. En hér kemur og annað og fleira til. Löggjafar er m. a. þörf til að
stemma á að ósi, þ. e. til að kveða fortakslaust svo á, að sumar upplýsingar um per-
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sónuliagi megi eigi taka í tölvur og í annan tíma að binda það skilyrðum, að tilteknar
upplýsingar verði skráðar. Enn fremur er rík þörf á reglum um það, hverjir megi
reka tölvur og hverju eftirliti slíkir menn og stofnanir séu háðir. Afskipti almannavalds geta ýmist lýst sér í að áskilja leyfisveitingu til að reka tölvur eða a. m. k.
skráningu þeirra með nokkrum hætti. Eftirlit af hendi þjóðfélagsvalds er allviða um
lönd nokkuð ríkt, og sums staðar hefir verið komið á fót sérstöku kerfi til eftirlits
með tölvum og tölvustarfsemi, og hefir eftirlitsmönnum þá verið veittur allrúmur
aðgangur að húsakynnum, þar sem tölvur eru starfræktar, til eftirlits og könnunar,
en jafnframt eru lagðar á forráðamenn tölvustarfsemi ríkar skyldur um skýrslur og
tilkynningar til tölvueftirlitsins.
Meðal grundvallaratriða, sem menn hafa gaumgæft, er þörfin á að heimila
mönnum að fá vitneskju um upplýsingar, sem skráðar eru um þá sjálfa, og skyldu
forráðamanna til að leiðrétta upplýsingar, sem rangar reynast, að ósk þess, sem
skráður er. Við þetta tengist svo skylda forráðamanna til könnunar á réttmæti upplýsinga og skylda til leiðréttingar að eigin frumkvæði. Annað atriði eru hömlur á því,
hverjum miðlað verði tölvuskráðum upplýsingum, en réttmætt er að áskilja, að sýnt
sé, að þeir, sem aðgang hljóti að slíkum upplýsingum, hafi eðlilegra hagsmuna að
gæta af þvi að öðlast upplýsingar þessar. Er þá jafnaðarlega lagður almennur mælikvarði á það mál, svo sem vegna úrlausna dómstóla eða stjórnvalda, skólastarfsemi,
skipulagsmála, visindastarfsemi, tölfræðilegra verkefna svo og i þágu atvinnustarfsemi að vissu marki. Ef engar hömlur væru í þessu efni, er hætt við að lagaverndin
yrði af skornum skammti.
Vandamálin, sem við er að etja, eru margþætt, og menn hafa brugðist nokkuð
misjafnlega við þeim í ýmsum löndum, þótt margt sé þó svipað með þeim lagaaðgerðum.

n.
Tðlvumálefni á Alþingi.
Tölvumálefni og áþekk skráningarmálefni hefir borið á góma á Alþingi, einkum
í tengslum við flutning tillagna til þingsályktana.
Á Alþingi 1973—1974 og 1975—1976 og enn fremur 1976 voru fluttar tillögur til
þingsályktana „um tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi“. Tillögurnar eru i meginatriðum sama efnis. Var skorað á rikisstjörnina
að skipa nefnd manna til að sernja frumvarp til laga ,.um verndun einstaklinga gagn-

vart þvi að komið verði upp safni upplýsinga um skoðanir þeirra eða aðra persónulega hagi með aðstoð tölvutækni“. Flutningsmenn fyrstnefndu tillögunnar voru alþingismennirnir Ragnar Arnalds, Benedikt Gröndal, Jónas Jónsson og Bjarni Guðnason, en hinnar siðarnefndu hinir tveir fyrstnefndu og auk þeirra Steingrimur Hermannsson, Sigurlaug Bjarnadóttir og Magnús T. Ólafsson. Tillögur þessar náðu ekki
fram að ganga, en af umræðum um siðustu tillöguna á Alþingi má ráða, að dómsmálaráðherra hafði skipað nefnd þá, sem samdi þetta frv., áður en tillagan kom til umræðu.
Ragnar Arnalds alþingismaður bar fram fyrirspurnir á Alþingi 1976 til dómsmálaráðherra „um tölvubanka rannsóknarlögreglunnar", og svaraði ráðherra þeim. 1
umræðum var m. a. bent á þörfina á almennri löggjöf um vernd á einkamálefnum
vegna tölvustarfsemi.
Á Alþingi 1974 flutti Bragi Sigurjónsson alþingismaður tillögu til þingsályktunar,
þar sem brotið var upp á því, að ríkisstjórnin léti kanna „hagkvæmni af aukinni
notkun tölvutækni við ýmsa opinbera skráningu, svo sem í sambandi við firma- og
félagaskráningu, skráningu veðréttinda, einkaleyfa, farartækja o. fl.“. Ef hagkvæmt
teldist að hagnýta tölvur í þágu slíkrar skráningar, skyldi m. a. kanna, hverra breytinga væri þörf á löggjöf „og hvernig komið verði f veg fyrir hugsanlega misnotkun
tölvuskráningar**. Tillagan náði ekki fram að ganga. Hún varðar ekki nema að litlu
leyti efnissvlð frv. þess, sem hér er flutt.
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III.
Um erlend lög og lagafrumvörp varðandi skráningu á persónuhögum.
III. 1. Svíþjóð.
Svíar urðu þjóða fyrstir til að setja löggjöf um eftirlit með og hömlur á starfsemi tölva, sbr. tölvulögin frá 11. maí 1973, er tóku gildi endanlega 1. júli 1974,
en í sambandsríkinu Hessen var þó sett rammalöggjöf 1970 um þetta efni. Til
grundvallar sænsku lögunum lá viðamikil greinargerð sérfræðinga ásamt tillögum,
„Data och integritet" (Statens offentliga utredningar 1972:47). óvíða í löndum hefir
almenningur jafnríkan rétt til að kynnast öllum opinberum málskjölum sem í Svíþjóð (,,offentlighetsprincip“) — og það jafnvel þótt ekki sé sýnt fram á sérgreinda
lagahagsmuni, sem menn hafi af því að kynna sér opinber gögn. Gerði þessi tilhögun það m.a. brýnt að setja því nokkrar skorður, hve víðtæk tölvustarfsemi,
þ. á m. á vegum hins opinbera, mætti verða að því er tekur til upplýsinga um einkahagi manna. Tölvulögin sænsku taka eingöngu til tölvuunninnar skráningar um
einkahagi manna. Utan vébanda þeirra falla því annarskonar skrár um þetta efni.
Með sérlögum eru þá sett ákvæði, er mæla fyrir um eftirlit með starfsemi skrifstofa, sem veita upplýsingar um efnahag manna og mat á lánstrausti þeirra. Tölvueftirlitinu er raunar einnig falið að fylgjast með þeirri starfsemi.
Það er grundvallaratriði í sænsku lögunum, að áskilið er leyfi (koncession) til að
reka tölvur, sem skrá upplýsingar um einkahagi manna, þó svo að það gildir eigi
um skrár, sem stofnað er til samkv. ákvörðun ríkisdagsins eða ríkisstjórnarinnar.
Annað meginatriði er það, að lögin taka bæði til skráningar af hendi einstaklinga eða
einstaklingsfyrirtækja og af opinberri hálfu. Tölvueftirlitið veitir leyfi til starfrækslu tölva, nema ástæða sé til að óttast ótilhlýðilega skerðingu á einkalífi manna,
og skal þá m. a. höfð hliðsjón af þeim forða upplýsinga, sem skrá á. Áður en leyfi
er veitt, ber þeim, sem þess óskar, að veita víðtækar upplýsingar um fyrirhugaða
starfsemi. í lögunum er lagt bann við því að skrá upplýsingar um viss einkalífsatriði, svo sem upplýsingar um sakaferil manna, um menn, sem sæta nauðungarvistun á hælum og almennt má ekki skrá upplýsingar um sjúkdómsferil manna.
Skráning á skoðunum manna á stjórnmálum og trúmálum er yfirleitt ekki leyfð,
nema hún sé gerð í þágu stjórnmálafélaga eða trúfélaga. Tölvueftirlit setur reglur
um tilgang skráningar og efni þeirra upplýsinga, sem skrá má. Enn fremur getur
tölvueftirlitið sett almennar reglur um ýmis atriði, er varða söfnun, varðveislu og
miðlun upplýsinga, sem skráðar eru, svo og tilkynningu til hinna skráðu um upplýsingar þessar.
Sænsku lögin geyma ákvæði um leiðréttingu rangra upplýsinga, sem sætt hafa
skráningu, og um aðgang manna til að fá vitneskju um, hvað um þá hafi verið
skráð, nema óráðlegt sé að skýra viðkomandi frá skráðum upplýsingum (sbr.
t. d. stundum um sjúkdóma). Þá eru ákvæði í lögunum um þagnarskyldu starfsfólks, sem vinnur að tölvuskráningu eða starfrækslu tölva, og ákvæði, er áskilja
leyfi tölvueftirlitsins, ef skráðar upplýsingar á að senda úr landi eða láta í té erlendum aðiljum. Lögin mæla fyrir um hlutlæga bótaábyrgð, svo og eru þar refsiákvæði, þ. á m. fyrir að starfrækja tölvur án leyfis eða brjóta fyrirmæli laga eða
tölvueftirlits um starfrækslu tölva.
Eftirlitskerfi það, sem sænsku lögin koma á fót, er mjög viðamikið, enda er
það hvorttveggja, að leyfi (koncession) er áskilið til starfrækslu tölva og svo hitt,
að ætlast er til margvíslegs eftirlits með starfsemi þessari, svo og tilkynninga til
eftirlitsins um starfsemina. Talið er, að í 90% af tilvikum gefi tölvustarfsemi ekki
tilefni til að óttast, að vegið verði gegn einkalífi manna á ótilhlýðilegan hátt. Það virðast einkum vera hin viðameiri tölvukerfi með samtengslum skráa, sem þykja uggvænleg frá sjónariniði einkalífsverndar. Lögin eru nú í endurskoðun, og má ætla,
að lögin verði gerð einfaldari í sniðum en nú er.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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III.2. Danmörk.
í Danmörku var nefnd sérfræðinga skipuð á árinu 1970 til að gefa gaum að
þeirri hættu, sem mönnum og stofnunum stafaði af kerfisbundinni skráningu upplýsinga um einkahag, einkum með tilliti til tækniþróunar á sviði skráningar. Nefndin
sendi frá sér tvær greinargerðir ásamt tillögum til lagafrumvarpa á árunum 1973
og 1976. Nefndin fjallaði fyrst um skráningu af hálfu einstaklinga, en lét síðar
uppi álitsgerð og tillögur um skráningu á vegum hins opinbera. Voru tvö frumvörp um þetta efni lögð fyrir Þjóðþingið árið 1977. Dönsku frv. fjalla um hverskonar kerfisbundna skráningu á einkamálefnum manna, félaga og stofnana, og taka
þau þá einnig til annarrar skráningar en tölvuskráningar. Almennt bann er við
skráningu slíkra upplýsinga, nema sýnt sé fram á, að viðurkenningarverðir hagsmunir búi að baki. Sérreglur eru um skráningu í þágu tölfræðiskýrslna og vísindarannsókna. Atvinnufyrirtækjum og félögum er heimilt að hafa um hönd skráningu á upplýsingum í þeim mæli, sem skráningin er eðlilegur þáttur í starfsemi
viðkomanda. Þó má eigi skrá tilteknar upplýsingar, sem eru sérstaklega „viðkvæmar**
eða persónulegs eðlis, án samþykkis, nema alveg sérstakar ástæður réttlæti það.
Skráning á upplýsingum, sem ætlað er að vera grundvöllur undir starfsemi, sem
lýtur að því að vara við viðskiptum við tiltekinn aðila, má eigi hafa um hönd,
nema tölvueftirlitið samþykki. Sá, sem telur að nafn sitt sé tekið á skrá, getur
krafist þess að fá upplýsingar um það, hvað um hann sé skráð og að afmáðar
(leiðréttar) séu rangar eða villandi upplýsingar eða ólögmætar. Viðkomandi aðili
getur lagt málið undir úrlausn tölvueftirlitsins, ef þörf krefur, en eftirlitið getur
lagt fyrir skráningaraðilja að verða við kröfu þess, sem skráður hefir verið og
krefst leiðréttingar, eða afmáningar.
Sérstakar reglur eru í frumvarpi um einkaskráningu varðandi starfsemi fyrirtækja, sem skrá persónuupplýsingar um efnahag manna og miðla upplýsingum,
er horfa að mati á lánstrausti manna. Tilkynna skal slíka starfsemi til tölvueftirlitsins. Bundið er hömlum, hverjar upplýsingar megi greina í skrám, og eru þær
einar upplýsingar heimilar, sem hafa gildi fyrir mat á efnahagsstöðu manns og
efnahagshorfum, og sumar upplýsingar er fortakslaust óheimilt að skrá. Skylt
er fyrirtæki að greina aðila, sem skráður er, frá því, í fyrsta skipti, sem nafn hans
er skráð. Skráður aðili á rétt á að fá vitneskju um þær upplýsingar, sem skráðar
eru um hann og fá þær leiðréttar, ef því er að skipta, en skjóta má máli til tölvueftirlitsins til úrlausnar. Þá eru reglur settar um þau fyrirtæki, sem láta í té skrár

um heimilisföng einstakra hópa manna eða senda út bréf með nöfnum og heimilisföngum slíkra hópa, hvorttveggja gegn greiðslu. Aðili getur krafist þess að nafn
hans sé tekið af skrá hjá slíku fyrirtæki. Það er bundið miklum hömlum, hvaða
upplýsingar slíkt fyrirtæki má taka á skrár sínar.
Þjónustufyrirtæki, sem fjalla um tölvuskráningu, eru skyld að tilkynna tölvueftirlitinu um starfsemi sína, og verða þau að gæta ýmissa reglna, sem horfa því
til varnaðar, að persónuupplýsingar séu misnotaðar.
Ef ætlunin er að flytja úr landi tölvuskráðar upplýsingar, eða upplýsingar til
vinnslu þar, er áskilið leyfi tölvueftirlitsins og verður leyfi ekki veitt ef óttast má
að réttaröryggi skerðist við það.
Eftirlit ineð tölvustarfsemi er lagt í hendur tölvueftirlitsins. Hefir það heimild
til að krefjast skýrslna og tilkynninga frá þeim, sem ábyrgð bera á tölvustarfrækslu eða miðlun frá tölvum. Það getur m. a. lagt fyrir slíka aðilja að afmá upplýsingar, sem rangar reynast eða ólögmætt er að skrá og sett fyrirmæli, er óheimilar að beita nánar tilteknum, ótilhlýðilegum aðferðum við söfnun upplýsinga og
varðveislu þeirra eða miðlun. Enn fremur að mæla fyrir um ráðstafanir, er komi
í veg fyrir misnotkun skráðra upplýsinga o. fl. Sá mikli munur er á sænsku lögunum og dönsku frumvörpunum, að starfræksla tölva er ekki háð leyfi fyrir fram
eftir dönsku frv.
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1 Danmörku hefir farið fram sérstök athugun á reglum um þagnarskyldu starfsmanna, er vinna að tölvuskráningu, þ. á m. um verkefni, er stafa frá opinberum
aðila. Dönsku frumvörpin höfðu ekki náð lögfestingu í mars 1978.
III.3. Noregur.
Arið 1972 var skipuð nefnd í Noregi til að fjalla um opinbera skráningu á
persónuupplýsingum og vernd einkalifs i því sambandi. Nefndin sendi frá sér víðtæka álitsgerð 1975 („Offentlige persondatasystem og personvern“, NOU 1975:10)
ásamt tillögum til lagafrumvarps um efnið.
í frv. nefndarinnar er gert ráð fyrir, að það taki til hvers konar skráningar af
opinberri hálfu, bæði tölvuskráningar og annars konar skráningar á persónuupplýsingum. Þær upplýsingar einar má skrá, sem hafa sérstakt gildi fyrir viðkomandi
stjórnvald eða stofnun. Upplýsingar sem eru í ríkum mæli persónulegs eðlis („viðkvæmar") má því aðeins skrá, að slíkt sé nauðsynlegt, svo sem upplýsingar um
þjóðerni manns, kynþátt, skoðanir hans á stjórnmálum og trúmálum, sakaferil, misnotkun á áfengi eða öðrum vímugjöfum, um kynferðislíf, heilsuhagi eða önnur
svipuð atriði, sem eru trúnaðareðlis.
Leggja ber áherslu á, að komist verði hjá mistökum og villum við skráningu
upplýsinga, og við notkun upplýsinga skal þess gætt, að eigi séu dregnar af þeim
víðtækari ályktanir en þær veita efni til. Við upplýsingar, sem þagnarskylda er við
tengd, skal viðhafa ráðstafanir til virkrar varnar gegn óheimilli notkun. Hverjum
einstaklingi eða forráðamanni félags eða stofnunar er heimilt að fá vitneskju um,
hvað skráð sé um hann í skrám þeim, sem frv. tekur til, en það á þó ekki við um
tölfræðiskýrslur, skýrslur vegna vísindalegra rannsókna eða skýrslur, sem gerðar eru
í þágu skipulagsmála. Sama er um skýrslur, er varða heilsuhagi hins skráða, og varhugavert þykir að hann fái vitneskju um.
Stofnanir ríkis eða bæjarfélaga, sem vilja tölvuskrá persónuupplýsingar, skulu
fá leyfi til þess, og getur slíkt einnig tekið til annarrar skráningar, ef upplýsingar
eru persónulegs eðlis í ríkum mæli. Leyfi (koncession) er veitt af ráðuneyti eða
tölvueftirlitinu. Við mat á umsókn skal meta gildi skráningar annars vegar og þá
hættu, sem henni er samfara fyrir hag einstaklinga hins vegar. Við hvert einstakt
leyfi skal greina nákvæmlega hvers konar upplýsingar heimilt sé að skrá. Tölvueftirlitið getur enn fremur sett almennar reglur, er varða söfnun upplýsinga og
könnun á rétthermi þeirra, varðveislu upplýsinga og skráningarbanda, heimild til
samtengsla á skrám, miðlun upplýsinga og efni þeirra, þegar þriðji maður á í hlut,
og rétt einstaklings til að fá vitneskju um, hvað um hann sé skráð hjá tölvufyrirtækinu, svo og leiðréttingu á upplýsingum, afmáningu þeirra eftir tiltekinn tíma og
um öryggisráðstafanir og eyðileggingu skráa, ef sérstaklega stendur á. Þá skal
greina i reglum þessum, hver sé ábyrgur fyrir tölvustarfrækslu.
Tölvueftirlitið er falið ráði, 7 manna, er rikisstjórnin skipar. Ráðið hefir sérstaka skrifstofu að bakhjarli. Verkefni ráðsins er að veita umsögn um umsóknir
um starfrækslu skráningarstöðva (tölva eftir atvikum), að fylgjast með almennri
þróun mála að þvi er varðar persónuskráningu, að veita ráð um gerð persónuskráa
og m. a. gefa umsagnir um sitthvað það, sem upp kann að koma við persónuskráningu og notkun skráðra upplýsinga. Ráðið (tölvueftirlitið) getur krafist hvers konar
gagna og vitneskju um persónuskráningu hjá forráðamönnum stofnana eða fyrirtækja og hefir aðgang að starfsstöðvum skráningar i því sambandi. Tölvueftirlitið
bókfærir öll leyfi til starfrækslu á skrám, og á almenningur aðgang að þeim gögnum.
í lagafrv. eru refsiákvæði vegna brota á ýmsum reglum frv., ef að lögum verður.
Þess skal getið, að á árinu 1970 var skipuð nefnd manna í Noregi til að fjalla
um upplýsingarstarfsemi í sambandi við lánstraust manna og efnahag og skráningu
á upplýsingum, er varða einkahag manna að öðru leyti. Nefndin skilaði greinargerð og tillögum 1974 („Persondata og personvern", NOU 1974:22). í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir, að leyfi þurfi til að koma, ef menn vilja reka fyrirtæki,
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er safnar upplýsingum um efnahag manna í því skyni að meta lánstraust þeirra.
Er fyrirtækjum þessum bannað að safna upplýsingum um ýmis persónubundin
atriði, svo sem um kynþátt manna, trúarbrögð, stjórnmálaskoðanir, kynlíf og
heilsuhagi, sakarferil, misnotkun áfengis og annarra vímugjafa og önnur þau atriði,
sem eru í rikum mæli persónulegs eðlis og eðlilegt er, að leynt fari. 1 sumum tilvikum er þó heimilt að safna slíkum upplýsingum, enda sé þá gætt sérstakra ráðstafana til að koma í veg fyrir misnotkun. Upplýsingar má ekki varðveita, ef þær
varða einstök atvik, sem gerðust fyrir meira en fimm árum, nema ótvírætt sé, að
atvikið hafi varanlegt gildi við mat á lánstrausti manns. Yfirleitt skal miðla upplýsingum skriflega, og þeim einum má veita upplýsingar úr skrám, sem ætla má
að atvinnu sinnar vegna þurfi á þeim að halda. Yfirleitt skal fyrirtæki, sem veitir
slíkar upplýsingar, skýra þeim frá því, sem upplýsingar eru veittar um, en ekki
er skylt að greina, hver óskað hafi upplýsinga. Hver sá, sem skráður er hjá sliku
fyrirtæki, á kröfu á að fá vitneskju um, hvers efnis upplýsingar um hann eru.
Skylda er lögð á fyrirtæki til að leiðrétta rangar upplýsingar að eigin frumkvæði
eða samkv. ábendingum annarra. Er þvi þá einnig skylt að senda leiðréttingar
þeim, sem veitt hafa viðtöku hinum röngu upplýsingum. Bankar og aðrar lánastofnanir, sem sæta eftirliti bankaeftirlitsins, eru að verulegu leyti undanþegnir
ákvæðum þeim, sem að framan eru reifuð.
1 frv. nefndarinnar er einnig gert ráð fyrir, að leyfi komi til, ef menn vilja
starfrækja tölvuskráningu á persónuupplýsingum, sem látnar eru í té til annarra
(þjónustufyrirtæki). Er takmarkað, hvaða upplýsingum megi safna, sbr. hér að
framan. Gert er ráð fyrir, að nánari reglur um starfrækslu verði settar af stjórnvöldum.
Þá eru enn reglur um fyrirtæki, sem leggja til gegn greiðslu heimilisföng á
hópum manna og taka að sér að rita nöfn þeirra á umslög og senda til viðtakenda.
Þau fyrirtæki þurfa einnig sérstakt leyfi til starfrækslu. Eru hömlur við því reistar,
hvaða upplýsingum persónulegs eðlis slík fyrirtæki megi viða að sér, sbr. hér að
framan, og skrá vegna atvinnu sinnar. Slíku fyrirtæki er skylt að má nafn þess
manns af skrám sínum, sem óskar þess.
Loks eru ákvæði um söfnun upplýsinga, sem liggja eiga til grundvallar skoðunum almennings á vissum málefnum, svo og markaðskönnunum. Er áskilið einnig í
slíku tilviki, að leyfi komi til starfrækslu þessarar. Hömlur eru lagðar við því, hver
atriði persónulegs eðlis megi greina á skrám, svo og segir þar, að eigi megi skýra
frá upplýsingum með þeim hætti, að unnt sé að tengja þær við ákveðna menn.
1 frv. eru refsi- og bótaákvæði þ. á m. um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón.
Frv. hafði ekki náð lögfestingu í mars 1978.
III.4. Finnland.
Árið 1971 var skipuð nefnd í Finnlandi til að fjalla um þau vandamál, sem
tengd eru við tölvunotkun og einkum snerta vernd einkalifs. Skyldi könnun nefndarinnar bæði taka til skráningar af hendi einstaklinga og hins opinbera. Nefnd þessi
mun nokkuð hafa starfað, en í stað hennar var önnur nefnd skipuð 1972, er starfaði
til 1975. Eftir það starfa starfsmenn dómsmálaráðuneytis að verkefnum þessum,
og er ekki kunnugt um að lagafrumvarp hafi verið lagt fyrir ríkisþingið.
III.5. England.
Á síðustu árum hefir farið fram mikil umræða í Bretlandi varðandi þörf á
einkalífsvernd i sambandi við tölvur og raunar einnig í sambandi við nútímatækni
til að hlera símtöl manna og taka af þeim myndir án vitundar þeirra. Hafa þessar

umræður snúist um hugtakið „Right to Privacy“. Þingmannafrv. var flutt 1969,
sem varðaði misnotkun tölva í sambandi við persónuupplýsingar. Var þar lagt til,
að allar tölvur skyldu vera skrásettar, bæði þær, sem reknar eru af einstaklingum,
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svo og af hinu opinbera. Skyldu forráðamenn tölva veita þeim, sem skráðir eru,
upplýsingar um efni þess, sem um þá væri skráð. Enn fremur skyldu þeir skýra
hinum skráðu frá því, hverjum aðiljum hefði verið veitt vitneskja um upplýsingar,
sem látnar hafa verið í té, ef því var að skipta.
Árið 1970 var skipuð nefnd undir forsæti Kenneth Younger („Youngernefndin")
til að meta þörfina á löggjöf, er tryggði betur en nú er, einkalífsvernd, einkum
með tilliti til tækniþróunar. Nefndin hafði mjög víðtækt starfssvið, og varðaði
starf hennar m. a. hættuna af tölvustarfsemi, auk þess sem nefndin gaumgæfði
hættu á skerðingu á einkalífi manna vegna símahlerana og Ijósmyndunar án vitundar og samþykkis manna, þ. á m. með ljósmyndavélum með aðdráttarlinsum.
Nefndin lagði m. a. til, að sérstök fastanefnd yrði skipuð til að vinna að heildaryfirliti yfir tölvustarfsemi í Bretlandi og setja fram ýmsar reglur um starfsemi
tölva, söfnun, varðveislu og miðlun tölvuskráðra upplýsinga o. fl. Taldi nefndin, að
þörf væri að vissu marki á löggjöf um þetta efni, og væri ástæða til að gefa gaum
að því úrræði að áskilja opinbert leyfi til tölvustarfrækslu. Fastanefndin skyldi
taka við kvörtunum manna, sem teldu sig sæta einkalífsskerðingu vegna tölvustarfsemi, og meta þær. Youngernefndin setti fram ýmsar ábendingar og meðmæli, sem
hafa haft mikil áhrif á tillögur víða um lönd. Hinar helstu þeirra eru þessar: 1.
Líta skal svo á, að upplýsinga sé aflað í tilteknum tilgangi, og skulu þær eigi notaðar í annars konar skyni án þess að leyfi sé til þess veitt af réttum aðila. 2. Aðgangur að upplýsingum á að vera einskorðaður við þá, sem heimild hafa til þess
að fá vitneskju um þær, og er þá hafður í huga sá tilgangur, sem réttlætti söfnun
upplýsinga í öndverðu. 3. Þess skal jafnan gætt, að eigi sé safnað viðameiri upplýsingum en tilgangur með söfnuninni í upphafi réttlætir. 4. Við söfnun upplýsinga í þágu tölfræðiskýrslna skal þess gætt, að halda aðskildum persónuauðkennum
frá meginefniviðnum, sem til úrvinnslu er ætlaður. 5. Gera ber ráðstafanir til þess
að skráður aðili fái vitneskju um skráninguna. 6. Gæta skal öryggisráðstafana
eftir föngum af hálfu þess, sem til skráningar stofnar, gegn misnotkun skráðra
upplýsinga. öryggiskerfi skal prófað öðru hverju með hæfilegum úrræðum. 7. Gæta
skal þess, að upplýsingar séu eigi geymdar lengur en um tiltekið tímabil, sem greint
skal við formun á vinnsluáætlun. 8. Kosta skal kapps um, að upplýsingar, sem
skráðar eru, séu réttar og traustar, og úrræði skulu tiltæk til leiðréttingar á ranghermi eða ónákvæmni í upplýsingum og til að lagfæra upplýsingar í samræmi við
breytingar í tímans rás. 9. Varað er við að skrá atriði, sem byggjast á gildismati.
f desember 1975 lagði innanríkisráðherrann breski fyrir þingið greinargerðir
um lagaaðgerðir og stjórnvaldsaðgerðir í sambandi við tölvustarfsemi, sbr. greinargerðirnar Computers and Privacy, Cmnd. 6353, og Computers: Safeguards for Privacy, Cmnd. 6354. Eru þar m. a. boðuð lagafrumvörp um málið mjög á grundvelli
meðmæla Youngernefndarinnar, þar á meðal, að sett verði á stofn fastanefnd af
opinberri hálfu til að fylgjast með starfsemi tölva í Bretlandi. Um starfsemina
segir svo í gögnum þessum, að annaðtveggja verði áskilið að forráðamenn tölvustarfsemi tilkynni starfsemina til fastanefndarinnar eða jafnvel að starfsemi tölva
verði háð sérstöku leyfi nefndarinnar fyrirfram (,,licensing“).
III.6. Vestur-Þýskaland.
Einstök ríki hafa sett sér löggjöf um þessi efni, þ. ám. Hessen 1970, þar sem
m. a. er komið á fót sérstöku eftirliti með tölvum og forráðamönnum þeirra gert
að skyldu að tilkynna starfsemi til eftirlitsins og hlíta ýmsum fyrirmælum, er horfa
m. a. að vernd einkalifs. Árið 1973 var flutt frv. til tölvulaga (Bundesdatenschutzgesetz — BDSG) í ríkisþinginu og varð það að lögum 27. janúar 1977. Taka lögin
bæði til skráningar af hendi hins opinbera og af hálfu einstaklinga og eiga ekki
eingöngu við um tölvuskráningu heldur og aðrar kerfisbundnar skrár, er varða
persónuupplýsingar. í lögunum er kveðið á um, í hvaða tilvikum skráning megi
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fara fram án samþykkis hins skráða. Eru þær reglur nokkuð mismunandi eftir
því, hvort um opinbera skráningu er að ræða, einkaskráningu félaga og fyrirtækja
til eigin afnota eða skráningu félaga og fyrirtækja á upplýsingum, sem ætlunin
er að miðla öðrum aðilum. Skráning af háifu opinberra aðila má fara fram, ef
slíks er þörf, vegna þeirra sérstöku verkefna, sem stjórnvaldi er ætlað að sinna.
Veita má öðrum stjórnvöldum aðgang að eða hlutdeild í skráðum upplýsingum, ef
þær hafa gildi fyrir stjórnvald það, er þessa æskir, vegna rækslu þess á þeim verkefnum, sem því er ætlað að fjalla um. Öðrum má veita aðgang að upplýsingum,
sem skráðar eru af hinu opinbera, ef viðkomandi sýnir fram á, að hann hafi lagalegra hagsmuna að gæta af að fá vitneskju um skráð atriði, enda sé eigi hætta á
að vitneskja skerði einkalíf hins skráða manns. Sérstakar reglur eru um upplýsingar, sem þagnarskylda opinberra starfsmanna tekur til. óheft heimild er til að
skrá sum persónubundin atriði, svo sem nafn manna, heimilisfang, símanúmer,
starfs- og lærdómstitil, fæðingardag og ár. Lögin geyma ákvæði um leiðréttingu á
upplýsingum, sem rangar reynast og skyldu til að má upplýsingar, sem ekki hafa
lengur gildi. Skráður aðili á kröfu á að fá vitneskju um, hvers efnis upplýsingar
eru, sem um hann eru skráðar.
Opinberir aðilar eru skyldir að birta opinberlega, hvers konar skrár eru haldnar
um persónubundin atriði og hvert efni þeirra sé, en þetta á þó ekki við um skrár,
sem færðar eru vegna öryggis ríkisins eða í þágu lögreglu og ákæruvalds, og að
nokkru leyti skattrannsókna.
III.7. Bandaríki Norður-Ameríku.
Tölvumálefni hafa verið mjög til umræðu í Bandaríkjunum, enda mun það
vera tölvuvæddasta ríki jarðar. Ýmsar nefndir hafa starfað og fjallað um tillögur
til lagaaðgerða, stjórnvaldsreglna og almennra starfsreglna á sviði tölvurekstrar.
Alríkislög voru sett árið 1974, er tóku gildi 1. janúar 1975. Varða þau opinbera
skráningu. Gera lögin stjórnvöldum að skyldu að skýra árlega opinberlega frá,
hverjar skrár séu haldnar, er varða persónuhagi manna, og að lýsa almennt efni
þeirra. Þá má eigi taka aðrar upplýsingar um menn á skrár þessar en þær, sem
máli skipta fyrir stjórnvöld við gæslu opinberra hagsmuna. Stjórnvöldum, er safna
upplýsingum, er boðið að skýra mönnum frá því, þegar óskað er upplýsinga um
þá, í hverju skyni það sé gert, með hverjum hætti upplýsingar verði notaðar og
hverju varði, ef menn synja að láta í té umbeðnar upplýsingar. Þá er almenningi
heimilað að kynna sér þær upplýsingar, sem skráðar eru um hvern einstakling og
setja fram kröfu um leiðréttingar. Jafnframt er mælt fyrir um skyldu stjórnvalda
til leiðréttinga. Enn eru ákvæði, sem stuðla eiga að því að upplýsingar, sem skráðar
verða, séu nákvæmar og réttar og fullnægjandi, svo að eigi sé gengið á hlut viðkomanda með skráningu upplýsinga eða miðlun þeirra. Takmarka á eftir föngum
hverjum verði miðlað upplýsingum, sem skráðar hafa verið, án samþykkis viðkomanda, og verði það afmarkað fyrirfram, hverjir eigi aðgang að upplýsingum
þessum. Refsiákvæði eru í lögunum um brot á reglum þessum, og einstaklingar eiga
rétt á að stefna forráðamönnum stofnana, sem ábyrgð bera á skráningu, fyrir dóm
og fá úrlausn um það, hvort brot hafi verið framin á reglunum.
III.8. Frakkland.
Árið 1974 var nefnd skipuð til að kanna ástand tölvumála þar í landi og setja
fram tillögur til úrbóta. Lagði nefndin til, að komið yrði á fót sérstakri, sjálfstæðri
stofnua til að fylgjast með tölvum, og á hún að hafa takmarkað vald til að leggja
fyrir þá, sem ábyrgð bera á tölvurekstri, að bæta um það, sem ábótavant kann að
þykja. Nefndin mælir með lagaaðgerðum m. a. til að hefta söfnun óþarfra upplýsinga
um hagi manna og um tryggilega varðveislu upplýsinga, svo og að lagaákvæði séu
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sett um rétt einstaklinga, félaga og stofnana til að fá vitneskju um, hvað um þá
sé skráð og möguleika til að fá leiðréttingu, ef því er að skipta.
III.9. Holland.
Árið 1974 var skipuð nefnd manna til að gera tillögur um löggjöf um tölvumálefni. Nefndin lagði til, að skylt skyldi að skrá öll tölvusöfn (data banks) og að
leiða skyldi í lög, að hver einstaklingur ætti rétt á að kynna sér, hvað um hann
væri skráð og fá leiðréttingu á því, ef þörf krefði. í mars 1975 setti ríkisstjórnin
fram strangar reglur um starfrækslu allra tölva, sem starfræktar eru hjá hinu
opinbera. Rikisstjórnin lagði fram frv. til laga um persónugagnakerfi 30. nóvember
1976. Meginefni frv. miðast við vélræna skráningu, en það tekur þó einnig til annarrar kerfisbundinnar skráningar á einkamálefnum. Sérstök nefnd, skráningarnefnd,
á að hafa eftirlit með lögunum, ef frv. verður lögfest. Allar persónugagnaskrár er
skylt að tilkynna hjá nefndinni, en hafnað er þeirri leið að starfræksla þeirra sé
almennt háð leyfi. Leyfi er þó áskilið, ef skrá á einkamálefni, sem eru persónulegs
eðlis í ríkum mæli. Umsóknir um slík leyfi ber að birta í Lögbirtingablaði. Almenningur á greiðan aðgang að heimildum nefndarinnar um skrár, sem haldnar eru og
tilkynnt hefir verið um, svo og rétt á upplýsingum frá forráðamönnum skráningar
um það, hvað skráð sé um viðkomandi aðila. Tryggður er réttur manna til leiðréttinga á upplýsingum og afmáningu þeirra, ef því er að skipta. Sérstakar reglur
eru þó, er takmarka aðgang rnanna að skráðum upplýsingum í sakaskrám, skattaskrám og skrám lækna um sjúklinga. Enn fremur í skrám um lánstraust atvinnurekenda. Er óheimilt að halda slíkar skrár um aðra en þá, sem atvinnu reka. Skorður
eru reistar við samtengingu skráa, sem almenningur á eigi aðgang að. Tölvuþjónustufyrirtæki, sem vinna úr persónugögnum, þurfa starfsleyfi.
IV.
Afskipti fjölþjóðlegra stofnana af skráningarmálefnum.
IV.l. Norðurlandaráð.
Vandamál í sambandi við tölvurekstur hafa komið til umræðu i Norðurlandaráði, þar sem m. a. var gerð samþykkt um málið í febrúar 1972. Var því beint til
ríkisstjórna Norðurlandaríkja að stefna að því, að settar yrðu á Norðurlöndum

reglur, sem samræmdar yrðu eftir föngum, um skráningu af hendi einkaaðila á
persónuhögum manna. 1 nefndaráliti, sem fylgdi tillögu til samþykktarinnar var
m. a. bent á þann mun, sem er innan Norðurlandanna á rétti almennings til að fá
aðgang að opinberum gögnum (Offentlighetsprincip), og það er athyglisvert, að
samþykktin varðar ekki opinberar skrár. Nefndir þær, sem að undanförnu hafa
fjallað um þessi mál á Norðurlöndum, hafa haft samvinnu, og hafa m. a. verið haldnir
fundir þeirra til umfjöllunar um lagahlið máls þessa.
IV.2. Evrópuráð.
Nefnd sérfræðinga hefir unnið að könnun þessara mála síðan 1972. Ráðherranefndin hefir samþykkt tvær ályktanir 1973 og 1974 með meðmælum til aðildarríkjanna. Hin fyrri varðar tölvur, sem starfræktar eru af einkaaðilum, en hin síðari tölvur á vegum hins opinbera. 1 samþykktum þessum er m. a. lögð áhersla á að
vanda skuli til upplýsinga, sem skráðar séu, og þeirra sé aflað með lögmætum og
hæfilegum hætti. Upplýsingar, sem eru mjög persónulegs eðlis („viðkvæmar"), ætti
ekki að skrá og a. m. k. að leggja sérstaka launung á þær, ef skráðar eru. Ekki
skal skrá aðrar upplýsingar af hendi einkaaðila, en þær, sem þörf er á í atvinnurekstri o. f1., og þær skal ekki varðveita lengur en þörf krefur og afmá þá. Einstaklingar eiga rétt á að fá vitneskju um, hvers efnis skráning sé að því er þá varðar
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og hvers vegna skráning hafi farið fram, þ. e. í hvaða skyni, og hverjir megi fá
upplýsingar úr skrám. Skylt er að leiðrétta rangar upplýsingar, sem skráðar hafa
verið, svo og upplýsingar, sem aflað hefir verið andstætt lögum. Öryggisráðstafanir ber að gera til að koma í veg fyrir misnotkun upplýsinga, sem varðveittar eru
á segulböndum o. fl., þ. á m. ber að koma við virkum ráðstöfunum til að hefta það,
að óviðkomandi menn eigi aðgang að tölvum og húsakynnum, þar sem tölvugögn
eru varðveitt. Lögð er áhersla á það um tölvur, sem starfræktar eru af einkaaðilum eða i þágu atvinnurekstrar einstaklinga, að starfslið hlíti reglum um þagnarskyldu og öðrum þeim reglum, er horfa að því að óviðkomandi fái ekki aðgang
að skráðum upplýsingum. Við tölfræðiskýrslur skal þess gætt, að birting þeirra sé
með þeim hætti, að ógerlegt sé að tengja upplýsingar, sem i þeim felast, við tiltekinn aðila.
Við opinberu skráninguna er lögð á það áhersla, að almenningi sé skýrt frá
opinberum skrám, hverjar þær séu og hverjum tilgangi gegni. Gagnaöflun skal
vera vönduð, og eigi má beita ólögmætum eða óhæfilegum aðferðum við útvegun
upplýsinga. Leiðrétta skal rangar upplýsingar og gæta þess, að þær séu jafnan í
samræmi við veruleikann vegna breytinga, sem á hafa orðið við rás tímans. Hvatt
er til þess, að þær einar opinberar skrár séu haldnar um einkahagi manna, sem
lög eða ákveðnar stjórnvaldsreglur mæli fyrir um, enda sé það markað glögglega,
hvern tilgang skráning hafi, hverjar reglur gildi um öflun gagna og varðveislu
tölvugagna eða annarra skráningargagna og með hverjum hætti miðlað verði til
annarra upplýsinga úr skrám. Þá ber að afmarka það, hversu lengi megi varðveita
gögn þessi. Bent er þó á, að vera megi að heimila eigi ótímabundna varðveislu á
gögnum í þágu tölfræðiskýrslna, og vísindarannsókna og e. t. v. af sögulegum ástæðum. I slíkum tilvikum eigi þó að gera sérstakar ráðstafanir til þess að einkalífshagsmunum manna sé ekki stefnt í óþarfa hættu. Einstaklingar eiga rétt á að fá
vitneskju um efni þess, sem um þá er skráð, en undantekningar frá þessu verði
að styðjast við gild rök og vera glögglega orðaðar. öryggisráðstafanir skulu gerðar
í sambandi við tölvugögn (tölvubanka), er komi í veg fyrir aðgang óviðkomandi
manna að þeim, og starfslið skal vera bundið þagnarskyldu og skyldu til að koma
i veg fyrir misnotkun gagna, en sérstakar ráðstafanir skulu gerðar til að ljóstra
upp um misnotkun eða mistök.
IV.3. Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD).
Sú stofnun hefir látið sig þessi mál mjög skipta og á vegum hennar hafa verið
birt ýmis rit og greinargerðir um málið. Nefndir hafa starfað að málum þessum auk
þeirrar deildar stofnunarinnar, sem vinnur að tæknimálum og vísindum. M. a. hefir
athyglin beinst að flutningi tölvuunninna eða tölvutækra gagna milli landa, en þar
er um mikið vandamál að ræða, einkum milli hinna stóru iðnvæddu landa i Evrópu
og Ameríku. Er í athugun að semja drög að milliríkjasamningi um þessi mál á vegum
stofnunarinnar i samráði við Evrópuráðið.
V.
Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frv.
Svo sem fyrr er greint, er lagt til, að lögin taki til skráningar á einkamálefnum
bæði af hendi einkaaðila og opinberra aðila. Er tvímælalaust hagræði að því, að
reglur um þetta efni séu í samfelldum lagabálki. Hitt er það, að ýmislegt horfir
annan veg við um opinbera skráningu en skráningu af hendi einkaaðila. Hefir því
sú leið verið farin í frv., að skipta honum í mismunandi þætti, þar sem greint sé milli
þessa tvenns, en ýmis ákvæði frv. eiga jafnt við hvora skráninguna um sig. I. þáttur
fjallar um gildissvið laganna almennt, II. þáttur um skráningu af hendi einkaaðila,
en III. þáttur um skráningu á vegum hins opinbera. IV. þáttur fjallar um tölvuþjónustu, og gegnir einu, hvort hún er rekin af einkaaðila eða opinberum aðila. V. þáttur
fjallar um söfnun upplýsinga hér á landi til tölvuvinnslu erlendis, VI. þáttur fjallar
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um eftirlit með lögunum, og eiga þau ákvæði flest, en ekki öll, við hvora skráninguna um sig, einkaskráningu sem opinbera skráningu, sem svo má nefna. Loks
eru í VII. þætti refsiákvæði og ákvæði um önnur viðurlög við brotum á lögunum,
svo og um gildistöku laganna og framkvæmd.
Um I. þátt.
I honum er fjallað um gildissvið laganna og nokkur grundvallarhugtök.
Um 1. gr.
Hér er í I. þætti afmarkað hvert sé gildissvið laganna.
Þau vandamál, sem frv. þetta á að vera andsvar við, stafa mestmegnis af vélrænni
skráningu (tölvuskráningu). Því verður þó eigi í móti mælt, að kerfisbundin
skráning getur vegið að einkalífi manna, þótt hún sé eigi vélræn. Þykir réttmætt að
leggja til, að lögin taki einnig til þess konar skráningar, þ. á m. til handritaðra skráa.
Varðveisluformið skiptir hér ekki máli, og getur t. d. skjalahylki með skráningargögnum komið hér undir. Áskilið er, að skráningin sé kerfisbundin, þ. e. skipulagsSundin heild, og falla þá einstakar tilviljunarkenndar skrár og söfnun upplýsinga
utan vébanda frv. Kemur þetta öðrum þræði fram í 2. málsgr. I þeirri málsgrein er
kveðið svo á, að með „kerfisbundinni skráningu“ sé m. a. átt við söfnun ákveðinna og
afmarkaðra upplýsinga. Er það skýringarákvæði, er veitir vísbendingu um, að heitið
skráning beri að túlka rúmt, þannig að það tekur einnig yfir aðdraganda að skráningu, söfnun upplýsinga, og þá því fremur yfir einstaka þætti í vélrænni forvinnu,
svo og skráningargögnin, en að varðveislu þeirra er vikið í nokkrum ákvæðum, sbr.
t. d. 16. gr„ 19. gr„ 36. gr. Einkamálefnum er eigi búin viðhlítandi vernd, nema
ferillinn allur, skráningin, undanfari hennar og eftirtekja skráningar og skráningargögn, falli undir lögin, sbr. og 36. gr. 2. mgr. frv.
Með ákvæðum frv. er einkamálefnum búin vernd. Verndar njóta fyrst og fremst
einstaklingar, en einnig félög, fyrirtæki og stofnanir eftir því sem við getur átt.
Hér er að meginstefnu til haft í huga einkalif manna i sama skilningi sem í XXV.
kafla almennra hegningarlaga, svo sem fjölskyldumálefni manna, heilsuhagir, kynlíf, brotaferill, skoðanir manna á trúmálum og stjórnmálum, tengsl manns við aðra
menn eða álit á öðrum, sem leynt á að fara, ágreiningur og átök innan fjölskyldu,
sem eðlilegt er að leynt fari, ýmsar lífsvenjur manns, og jafnvel nafnnúmer hans.
Upplýsingar um einkalífsatriði, sem fellur hér undir, þurfa ekki að vera manni til
hnjóðs eða meiða æru hans. Það greinimark er hér notað, að „sanngjarnt“ sé og
„eðlilegt", að málefni fari leynt. Verður að meta þetta hverju sinni, og er matið
afstætt. Er hér byggt á vísireglu, sem tekur þó nokkuð mið af venjuhelguðum viðhorfum við túlkun á ákvæðum XXV. kafla alm. hegningarlaga, þótt slíkt sé ekki einhlítt
að því leyti, að hér er einkalífssviðið, sem vernda á, að nokkru rýmra en samkv. XXV.
kafla hgl„ sbr. t. d. fjárhagsmálefni. Skrár, sem hafa að geyma nöfn manna, heiniilisfang og t. d. símanúmer og stöðu, falla yfirleitt utan laganna, sbr. þó III. kafla,
en slíkt getur þó tengst öðrum efnum, svo að ákvæði laganna taki til þess.
Samkv. ákvæðum frv. (II. og III. kafla) er atvinnufyrirtækjum, félögum og
stofnunuði heimilað að koma við skráningu og svo hins vegar fyrirtækjum, sem
láta í té upplýsingar til grundvallar mati á lánstrausti manna. Hér er eigi talað um
einstaklinga, og er vakin athygli á þvi.
í 3. málsgr. 1. gr. er ákvæði, er tekur af tvímæli um, að með upplýsingum um einkamálefni sé m. a. átt við það, er maður er að vísu eigi nafngreindur, en hins vegar
sérgreindur með nafnnúmeri eða öðru skráningarauðkenni, sem unnt er að persónugreina fyrir þá, sem búa yfir greiningarlykli. Er nauðsynlegt að hafa þennan hátt á,
svo að komið verði í veg fyrir að menn gangi á svig við ákvæði frv„ ef að lögum
verður.
Um 2. gr.
1 frv. er greint milli þess, að skráning fari fram af hálfu félaga, fyrirtækja og
stofnana í einkageira þjóðfélagsins og svo skráningar á vegum hins opinbera. 1 2.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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gr. er nokkur skýring á þvi, hverjir teljist til opinberra aðila í þessu sambandi. Er
dómsmálaráðherra heimilað að ákveða, að ýmis félög, fyrirtæki og stofnanir, sem
ekki teljast til stjórnsýslusviðs, falli undir það að vera „opinberir aðilar“, ef framlög ríkis eða sveitarfélaga til rekstrar þeirra fela i sér verulegan hluta af rekstrarútgjöldum. Má raunar einnig taka hér tillit til stofnkostnaðarframlaga. Dómsmálaráðherra mun mæla fyrir um þetta efni í reglugerð. Vissulega gæti reynt hér á það,
að tölvufyrirtæki sé rekið sameiginlega af t. d. ríkisstofnun og einkafyrirtæki. Um
það eru ekki sérákvæði, en í 22. gr. er vikið að því, að skrár eða skráningarkerfi séu
rekin af sveitarfélagi og ríkisstofnun sameiginlega.
Um 3. gr.
Grein þessi er til yfirlits og gegnir tilvísunarhlutverki. Hún visar til þess, að
meginreglur um skráningarstarfsemi af halfu einkaaðila séu greindar í II. þætti
frv. og vekur athygli á undantekningarákvæði 4. gr. Ef slíkt fyrirtæki vinnur i þágu
stjórnvalds við skráningu upplýsinga, gilda um skráningarstarfsemina ákvæðin
í III. þætti, sbr. og 38. gr. frv. Þetta á einnig við um fyrirtæki, sem dómsmálaráðherra
hefir talið til opinberra aðila með stoð í 2. málsgr. 2. gr. frv.
Um opinberu skráninguna er vísað til III. þáttar, sbr. og 4. og 51. gr.
Ákvæði IV. þáttar um tölvuþjónustu eiga jafnt við, hvort sem tölvuþjónustufyrirtæki er rekið af hendi opinbers aðila eða einkaaðila. Sama er um ýmis almenn
ákvæði frv., t. d. í V. þætti.
Um 4. gr.
Nauðsynjar vísindarannsókna mæla með því, að skráning á persónugögnum sæti
sem minnstum hömlum. Þvi er hér lagt til í samræmi við það, sem gert hefir verið t. d.
í norrænu frv., að skráning í þágu visindarannsókna hlíti aðeins að takmörkuðu
leyti ákvæðum frv., en áskilið er þó, að vissra öryggisráðstafana sé gætt, sbr. tilvisun til 36. og 39. gr. frv. Hér kemur það og til, að skráning í þarfir vísindarannsókna myndar að jafnaði grundvöll að tölfræðilegum greinargerðum eða er sett fram
í annars konar almennu formi, sem bendir eigi til neins aðila, sem unnt er að
persónugreina. Athygli er vakin á, að áskilið er, að „einvörðungu“ sé stofnað til
skráningar í vísindalegu skyni, en það orð tekur einnig til tölfræðiskýrslna.
Nauðsyn ber til, að starfsemi við tölfræðiskýrslur sé sem óheftust. Hlitir skráning í þágu tölfræðiskýrslna opinberra stofnana, þ. á m. Hagstofu Islands, eigi nema
að nokkru leyti ákvæðum frv., svo sem greint var. Ekki skiptir hér máli, hvort tölfræðiskýrslur gegni visindalegu hlutverki eða ekki. Undantekningin um tölfræðiskýrslur er m. a. á því byggð, að einstaklingar eða aðrir aðilar, sem skýrslur taka til,
verða yfirleitt eigi sérgreindir í slíkum skýrslum, og ber að gæta þessa við samningu
þeirra og við það form, sem þeim er valið. Tölfræðiskýrslur annarra en opinberra
aðila falla eigi undir undantekningarákvæði 4. gr„ en hlíta almennum ákvæðum i
II. þætti frv.
Þriðja undantekningin, er felst í 4. gr„ varðar manntalsskráningu og æviskrárritun samkv. lögum 30/1956 og skipulagsbundna skráningu í þágu ættfræðirannsókna og æviskrárrita. Sum af þessum tilvikum myndu koma undir skráningu í
þágu vísindalegra kannana, en önnur ekki. Við samningu æviskrárrita kann að
þurfa að gæta annarra reglna, er varða vernd einkalífs, sbr. hrd. 1968, bls. 1007
(greining á því í slíku riti, að barn sé ættleitt).
Ber vissulega nauðsyn til að gætt sé varfærni, við varðveislu persónugagna og
úrvinnslu á þeim sviðum, sem 4. gr. tekur til, einnig þegar skráningin sætir eigi
ákvæðum frv. til hlítar.
Um II. þátt.
1 þessum þætti eru ákvæði um skráningu í þágu atvinnufyrirtækja, félaga og
stofnana, sem ekki teljast til hins opinbera þjóðfélagsgeira. Meginákvæðin eru i I.
kafla, en sérákvæði i II. og III. kafla.
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Um I. kafla.
Hér greinir ýmsar meginreglur um skráningu í þágu einkaaðila. Sumar þessar
reglur eru vísireglur, sbr. einkum 5. gr., enda er lítt gerlegt að setja fram hnitmiðaðar
reglur um ýmsa þætti í skráningarstarfseminni. Hvers konar atvinnurekstur getur
komið undir reglur þessa kafla, svo og félög, svo sem stéttarfélög, stjórnmálafélög
og trúfélög. Starfsemi lækna, arkitekta, lögmanna og endurskoðenda o. fl. hlítir t. d.
reglum þessa kafla.
Um 5. gr.

í þessari grein er fjallað um skráningu til eigin afnota fyrir aðila, sem þar greinir,
en 6. gr. varðar miðlun skráðra upplýsinga. Afhendingu eða miðlun upplýsinga er
ekki til að dreifa, þó að aðili láti t. d. lögmanni sinum eða endurskoðanda upplýsingar í té vegna vinnu hans i þágu þess, er gögnin afhendir. Sama er, ef gögn
um upplýsingar eru afhent almennu tölvuþjónustufyrirtæki, er leyfi hefir til starfsemi,
til skráningar fyrir afhendanda til eigin nota hans eða til fyrirtækis, sem annast áritun á umslög, til að vinna verkefni í þágu þess, sem lætur gögnin í té.
Greinimarkið um heimiid til skráningar upplýsinga samkv. 1. málsgr. 5. gr.
er það, hvort skráning sé „eðlilegur þáttur“ í starfsemi fyrirtækis. Þetta er vissulega
ekki hnitmiðað greinimark, en ógerlegt er að setja fram á tæmandi hátt, hver efnisatriði eigi hér að ráða úrslitum. Ljóst er, að skráning er heimil í því skyni að
fyrirtæki geti gegnt skyldum sínum gagnvart hinu opinbera, svo sem vegna skattreglna. Vitaskuld er eðlilegt, að ýmiskonar skráning fari fram í þágu atvinnufyrirtækis. Má þar nefna starfsmannaskrár með ýmsum upplýsingum um starfsmenn, viðskiptamannaskrár, skrár um fyrirtæki, sem eru i samkeppni við viðkomanda o. fl.
Slíkar skrár eru oft eðlilegur liður í starfsemi fyrirtækis og eru samkv. því heimilar
eða geta verið það. Nauðsynlegt er einnig fyrir félög að hafa skrár um félagsmenn,
svo að annað dæmi sé tekið. Hins vegar eru því settar hömlur vegna tillits til
einkalífs manna hverjar upplýsingar megi taka á slíkar skrár.
Um nánara inntak skráa, sem lögmætar eru að stofni til, fer eftir einstökum
ákvæðum I. kafla frv., einkum 5. gr.
í 2.—4. málsgr. 5. gr. er fjallað um skráningu á upplýsingum, er snerta sérstaklega viðkvæm einkalífsatriði, þ. e. varðandi þjóðerni manna, kynþátt, litarhátt, skoðanir þeirra á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum efnum og á trúmálum,
svo og upplýsingar, er lúta að brotaferli manna, kynlifi þeirra, og heilsuhögum, neyslu þeirra á áfengi og öðrum vímugjöfum „og önnur svipuð einkalífsatriði“. Ef skráning þessara atriða fer fram í því skyni að veita öðrum aðgang að
upplýsingunum án samþykkis hins skráða, er áskilið samþykki tölvunefndar, sbr.
3. málsgr., og gegnir þessu einnig, ef skrám er ætlað að veita upplýsingar, er vara
við fjárskiptum við tiltekinn aðila. Annars konar skráning er heimil, þ. e. ef ekki
er ætlunin að miðla öðrum upplýsingum, með ýmsum skilyrðum. 1 fyrsta lagi, ef
lög leyfa, í öðru lagi ef hinn skráði veitir samþykki sitt til skráningar með þeim
hætti, sem nánar greinir í 2. málsgr. 5. gr. En til viðbótar því er þess krafist, að
þeim, sem skráir upplýsingar, sé brýn þörf á skráningu vegna starfsemi sinnar. Full
þörf er á að reisa skorður við skráningu þessara viðkvæmu einkalífsatriða og við
miðlun upplýsinga, ef skráning er leyfileg. Er það lagaviðhorf í samræmi við
meginstefnu í evrópskri löggjöf á þessu sviði og í þeim tiltölulega mörgu lagafrumvörpum, sem nú liggja fyrir löggjafarþingum.
I 3. málsgr. er tölvunefnd heimilað að veita leyfi til skráningar á atriðum þeim,
sem greinir i 2. málsgr. Tölvunefnd myndi væntanlega sjaldan veita slíkt leyfi, og
ef það væri veitt, er gert ráð fyrir, að nefndin geti tengt við það ýmis skilyrði.
Meðal þeirra yrði væntanlega, að hinum skráða verði skýrt frá skráningu og efni
hennar og hvaðan upplýsingar stöfuðu. Enn fremur að upplýsingar, sem gefnar
hefðu verið úr skrá og rangar reyndust, yrðu þegar í stað leiðréttar og þeim skýrt
frá leiðréttingu, er veitt hefðu viðtöku upplýsingum, eða að upplýsingar skyldi afmá
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eftir tiltekinn tíma og að hinn skráði ætti kost á vitneskju um, hvaðan upplýsingarnar
stöfuðu. Þá er líklegt að það skilyrði verði sett, að skrár verði eyðilagðar eftir að
þær hafa gegnt tilteknu hlutverki.
Samkv. 3. málsgr. 5. gr. má eigi skrá án samþykkis tölvunefndar upplýsingar,
sem ætlað er að vara við fjárskiptum við tiltekinn aðila, ef ætlunin er að veita
öðrum aðgang að upplýsingum án samþykkis viðkomandi aðila, sem skráningin
tekur til. Koma hér undir almennar vanskilaskrár fyrirtækja og t. d. skrár banka um
menn, sem misnota tékka. Um síðastgreindu skráninguna má vænta leyfis tölvunefndar, er bindur leyfi sitt tilteknum skilyrðum sbr. m. a. 4. málsgr. 5. gr.
í 5. málsgr. er dómsmálaráðherra heimilað að kveða svo á, að fengnum tillögum
tölvunefndar, að tilteknar skrár skuli að nokkru leyti eða öllu lúta ákvæðum II.
kafla. Hugsanlegt er, að ýmiss konar skráning taki að tíðkast, sem nú er eigi fyrirsjáanleg, og þurfi að binda hana sérstaklega ströngum skilyrðum. Er því hyggilegt að
hafa slíkt almennt ákvæði í lögum.
Um 6. gr.
Ákvæðið greinir, með hverjum skilmálum sé unnt að miðla skráðum upplýsingum. Er ljóst, að þótt heimilt sé að skrá upplýsingar samkv. 5. gr., er ekki þar
með sagt, að lögmætt sé að miðla þeim — slíkt er háð sérstöku mati, sbr. einkum 6. gr.
Þegar talað er um að „skýra frá“ upplýsingum, er átt við það að veita upplýsingar um efni skráningar, og skiptir ekki máli í hvers konar formi sú fræðsla er
veitt. Svo sem áður greinir, er það ekki miðlun upplýsinga, þótt skráningaraðili láti
endurskoðanda sínum eða lögmanni í té skráðar upplýsingar vegna vinnu hans að
tilteknu verkefni fyrir skráningaraðila. Sama er, ef upplýsingar eru afhentar til
tölvufyrirtækis, er skráir þær fyrir afhendanda. I því tilviki verður að áskilja, að
skráning sé gerð einvörðungu fyrir þann, er lætur upplýsingar í té til úrvinnslu, og að
tölvufyrirtækið einskorði starfsemi sína við þetta tiltekna verkefni og að það hafi
ekki jafnframt skrána til afnota fyrir sig og aðra. Þegar félag skýrir félögum sínum frá upplýsingum, fellur það undir 6. gr., svo og t. d. afhending atvinnufyrirtækis
á slíkum upplýsingum til annars fyrirtækis, er hefir náið samstarf við það.
Miðlun á skráðum upplýsingum er heimil, ef hún er „eðlilegur þáttur í starfsemi þess, er stofnað hefur til skráningarinnar". Er þetta sambærilegt greinimark
að sínu leyti við það, er kveðið er á um í 1. málsgr. 5. gr.
í 2. málsgr. eru sérreglur um miðlun skráðra upplýsinga, er greinir i 2. málsgr.
5. gr. Miðlun er eigi heimil, án samþykkis hins skráða, eða þess, sem lögbær er að veita
slíkt samþykki vegna hans, nema slíkt leiði af öðrum lögum, sbr. t. d. heilbrigðislöggjöf. Er sérstök þörf á að hafa sérákvæði um þetta atriði. Þá er einnig sérákvæði um atriði, sem gerst hafa fyrir meira en 5 árum, þegar upplýsinga er óskað.
Er hægt að veita slíkar upplýsingar út af fyrir sig án samþykkis viðkomanda, en
þó eigi, nema þær hafi úrslitagildi um mat á því atriði, sem ætlunin er að kanna,
eða slíkt leiði af öðrum lögum. Þetta greinimark er vissulega eigi hnitmiðað heldur
matskennt, en svo hlýtur það að vera samkv. eðli máls.
Samkv. 3. málsgr. er heimilt að láta i té upplýsingar um skráð atriði þrátt fyrir
ákvæði 1. og 2. málsgr. þ. á m. án samþykkis viðkomanda, ef þær eru veittar vegna
vísindalegra rannsókna eða í þágu tölfræðiskýrslna, svo og vegna læknisrannsókna
eða læknisaðgerða á viðkomanda. Minnt er hér á 4. gr. frv.
Oft verður vitaskuld heimilt að veita öðrum aðiljum upplýsingar um skráð atriði,
þar sem slíkt er eðlilegt i atvinnustarfsemi, t. d. þegar fyrirtæki gefur öðrum upplýsingar um mann, sem hjá því hefir starfað, svo og um viðskipti sín við tiltekinn mann,
þ. e. um skil hans gagnvart fyrirtækinu.
Tekið skal fram, að ákvæðið haggar ekki að neinu við ákvæðum laga um
þagnarskyldu, heldur er ætlunin að ákvæðið verði viðbót við slíkar reglur.
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Um 7. gr.
1 þessu ákvæði eru fyrirmæli um eitt af grundvallaratriðunum í skráningarlöggjöf og — lagafrumvörpum. Varðar það kröfu þess manns, sem skráning tekur til,
um að fá leiðrétt ranghermi, eða fá skráningu afmáða. Hér kemur einnig til afmáning atriða, sem eigi má skrá.
1 greininni er aðila, sem leitar leiðréttingar, heimilað að snúa sér til tölvunefndar og óska atbeina hennar til þess að hlutur hans verði réttur. Getur tölvunefnd lagt fyrir skráningaraðila að leiðrétta upplýsingar innan tiltekins tima og að
koma leiðréttingu á framfæri við þá, sem veitt hafa upplýsingum viðtöku, enda
er skráningaraðila skylt að gera þeim, sem upplýsingarnar fjalla um, grein fyrir
því, hverjir hafi hlotið vitneskju um þær frá skráningaraðila. Er refsiákvæði tengt
við þessa skyldu samkv. 4. málsgr. 7. gr., sbr. 48. gr.
I greininni er eigi rætt um bótaskyldu skráningaraðila gagnvart þeim manni,
sem á er hallað með skráningu, en slíkt ræðst af almennum reglum um skaðabætur.
Um II. kafla.
Á Norðurlöndum og víða annars staðar hefur orðið mikil umræða síðustu ár um
starfsemi fyrirtækja, er veita atvinnufyrirtækjum og t. d. lánastofnunum upplýsingar,
sem geta verið grundvöllur undir mati á lánstrausti manna og fyrirtækja. Ekki kveður mikið að slíkri starfsemi hér á landi. Reynslan erlendis frá bendir til, að þarflegt
sé að binda slíka starfsemi ýmsum skilyrðum, einkum með hliðsjón af vernd á
einkalifi manna.
Um 8. gr.
Starfsemi, sem fólgin er í að veita öðrum fræðslu um fjárhag manna og lánstraust, á ekki að vera leyfisbundin samkv. frv., en skylt er að tilkynna hana til
tölvunefndar, og fæst þannig yfirlit yfir slíka starfsemi í þjóðfélaginu. Skráning á
atriðum, er varða lánstraust manna, á vegum fyrirtækis fellur ekki undir ákvæði
kaflans, ef ekki er ætlunin að veita öðrum fræðslu um þessi efni, og skráning er
eingöngu gerð til hagsbóta fyrir fyrirtækið sjálft, er skráningu annast. Fyrirtæki
eða félag getur komið undir 8. gr., þótt það hafi annan aðaltilgang en að skrá og
veita upplýsingar um efnahag manna og lánstraust.
Um 9. gr.
Hér eru fyrirmæli um það, sem skrá má hjá slíku fyrirtæki, er 8. gr. tekur
til, og á hinn veg hverjar upplýsingar eigi má skrá. Þær einar upplýsingar má skrá
samkv. 1. málsgr., sem eftir eðli sínu hafa gildi um mat á fjárhag manna og lánstrausti. Persónulegar upplýsingar um önnur atriði í líferni manna og starfsvenjum
má eigi skrá, en hér geta vissulega komið upp markatilvik.
1 2. málsgr. er lagt bann við skráningu sérstaklega viðkvæmra upplýsinga, sbr.
að sínu leyti 2. málsgr. 5. gr. frv. Er hér um fortakslaust bann að ræða, sbr. hins
vegar 2. málsgr. 5. gr.
1 3. málsgr. er yfirleitt lagt bann við að skrá upplýsingar um brotaferil, svo og
upplýsingar um atriði, sem eru eldri en 5 ára, en þetta er þó eigi undantekningarlaust, eins og textinn ber með sér, sbr. að sínu leyti 6. gr. 2. málsgr. frv.
Um 10. gr.
I þessu ákvæði eru fyrirmæli, sem stuðla eiga að því, að sá, sem skráður er
í fyrsta skipti, fái vitneskju um, að hann hafi sætt skráningu og um heimild hans
til að fá skýrslu um efni hennar. Þetta gildir þó ekki um nafn manns eða fyrirtækis,
heimilisfang, stöðu o. fl., þ. á m. atriði, sem unnt er að fá upplýsingar um í opinberum gögnum, sem aðgengilegar eru almenningi. Of langt þykir gengið, ef leggja
á fyrirtæki á herðar að skýra manni frá í hvert skipti, sem atriði, er hann varðar,
eru skráð.
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Um 11. gr.
Hér er mikilvægt ákvæði um rétt þess, sem skráður er, til að fá að eigin frumkvæði vitneskju um efni upplýsinga og máls, sem skráningaraðili hefir látið frá
sér fara til annarra á síðustu 6 mánuðum varðandi hinn skráða. Greinin er framhald af tilhögun þeirri, sem lagt er til, að lögfest verði með 10. gr. Fyrirtækið er
þó eigi skyldugt til að skýra frá því, hvaðan þvi komi vitneskja um skráðan mann.
Samkv. 4. málsgr. getur aðili krafist þess að fá skriflega tilkynningu um það, sem
skráð hefir verið um hann.
Um 12. gr.
Greinin mælir fyrir um, í hvaða formi upplýsingum samkv. skrám verði miðlað
til þriðja aðila. Er almennt áskilið, að upplýsingar séu látnar í té bréflega. Er
það gagnlegt, þvi að þá er unnt siðar mieir að ganga úr skugga um, hvers efnis
upplýsingar hafi verið. í 2. málsgr. er rætt um upplýsingarit, sem senda má til
áskrifenda, en þau verða að vera almenns efnis.
Um 13. gr.
Skylt er að leiðrétta rangar eða villandi upplýsingar og koma þeim í rétt horf,
hvort sem er að eigin frumkvæði fyrirtækis, sem hefir starfsemi um hönd, eða að
kröfu viðkomandi manns. Upplýsingar, sem réttar eru á vissu tímamarki, geta
reynst rangar síðar, vegna breytts fjárhags manns. Upplýsingar geta verið réttar,
en þó villandi eftir þvi sambandi, sem þær eru í við önnur atriði, þar sem þær gefa
undir fótinn um víðtækari ályktanir hjá þeim, er veitir þeim viðtöku, en efni
standa til.
Um 14. gr.
Mikilvægt er, að fyrirtæki samkv. þessum kafla láti þeim i té, sem fengið hefir
rangar eða villandi upplýsingar, vitneskju um það, sem ranghermt er. Stuðlar ákvæðið að þessu og jafnframt að því, að hinn skráði fái vitneskju um, hverjum
leiðréttingar hafi verið sendar.
Um 15. gr.
1 13. gr. frv. er skráningaraðila gert að skyldu að afmá eða leiðrétta rangar eða
villandi upplýsingar. í þessari grein eru fyrirmæli um kröfu hins skráða um afmáningu eða leiðréttingu upplýsinga. Ef ágreiningur rís um þetta milli skráningaraðila
og hins skráða, sker tölvunefnd úr. Ef fallist er á kröfuna, ber að gæta reglnanna
í 14. gr. frv. Ætlast er til, að þetta ákvæði verði hinum skráða til verulegs halds.
Um 16. gr.
Fyrirtæki, er lúta ákvæðum þessa kafla, eru tilkynningarskyld til tölvunefndar, sbr. 8. gr. Slíku fyrirtæki er óheimilt samkv. þessari grein að afhenda skrár
eða frumgögn við skráningu til annars aðila en þess, sem gegnt hefir tilkynningarskyldu samkv. 8. gr. Ella væri hægt að fara á svig við ákvæði 8. gr. Tölvunefnd skal
skýrt frá slíkri afhendingu án ástæðulausrar tafar.
Um III. kafla.
Hér á landi er nokkuð tekið að kveða að því, að upplýsinga sé leitað um einstaka hópa manna einkum í því skyni að ná til þeirra með auglýsingum, happdrættismiðum o. fl. Á Norðurlöndum eru þó enn meiri brögð að þessu, og eru þar
rekin fyrirtæki, sem gefa sig að þesskonar upplýsingarstarfsemi og taka endurgjald fyrir, oft með þeim hætti, að þau láta í té heimilisföng o. fl. varðandi einstaka hópa manna og annast áritun á umslög eða tilkynningar til þeirra. Þessar upplýsingar eru unnar t. d. úr símaskrám, þjóðskrá o. fl. slíkum gögnum. Til grundvallar slíkri starfsemi getur legið margvísleg könnun á hópum manna, t. d. eftir
kynferði, aldri, áhugamálum, menntun, atvinnugrein eða eftir eignum manna, svo
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sem húseigendur, sumarbústaðaeigendur, bíleigendur o. m. fl. 1 þessum kafla frv. er
á því byggt, að slik starfsemi geti verið fyllilega lögmæt, en lagt er til, að settar
séu reglur um söfnun upplýsinga og skráningu, svo og að skráður aðili geti krafist þess, að nafn hans sé máð af skrám slíkra fyrirtækja. Ekki er aðili tilkynningarskyldur með sama hætti og fyrirtæki, er lýtur II. kafla frv.
Um 17. gr.
Hér eru fyrirmæli um það, hvaða atriði skrá megi af hendi þess, er lætur í té
upplýsingar um nöfn manna o. fl. eða annast fyrir aðra áletrun heimilisfanga á
umslög o. fl. Vakin er athygli á 3. tölulið 1. málsgr., þar sem heimilað er að skrá
upplýsingar um tómstundamál og svipað, „sem myndað getur grundvöll að almennt
viðurkenndri greiningu manna og fyrirtækja í mismunandi hópa“. Felst í 17. gr., að
takmörkunum er bundið, hvað heimilt sé að skrá, en greinimarkmið í 3. tölulið er
nokkuð matskennt.
I 2. málsgr. er bannað fortakslaust að skrá og láta i té upplýsingar um viðkvæm, persónuleg atriði, sbr. og 5. gr. 2. málsgr., 6. gr. 2. málsgr. og 9. gr. 2. málsgr.
Dómsmálaráðherra getur í reglugerð reist frekari skorður við því, hvað greina megi í
skrám samkv. þessari grein.
Um 18. gr.
Réttmætt þykir, að skráður aðili geti krafist þess að nafn hans verði máð af
skrám hjá þeim, sem hefir um hönd starfsemi samkv. 17. gr. 1 greininni er ekki
nefnt, að sá, sem tjáist sendandi bréfs, er maður tekur við, skuli skyldur til að
koma kröfu á framfæri við skráningarfyrirtæki, en telja verður, að slik skylda
hvíli á sendanda, svo sem t. d. á félagi, er sendir manni óbeðið happdrættismiða.
Um 19. gr.
1 ákvæðinu felst, að félögum sé heimilt að láta i té félagatal sitt til fyrirtækis, sem
annast áletranir á umslög og sendingu þeirra. Er það út af fyrir sig frávik frá ákvæði
17. gr. Til tryggingar er lagt til, að lögfest verði, að fyrirtæki samkv. 17. gr. sé
óheimilt að láta gögn þessi af hendi við aðra eða skýra öðrum frá upplýsingum,
sem í skrám eða gögnum felast.
Um III. þátt.
I þessum þætti frv. eru ákvæði um skráningu af hálfu opinberra aðila eða á
vegum þeirra. Fjallar IV. kafli um reglur, er varða upphaf skráningar þ. e. hvers
gæta skuli við ákvörðun um að stofna til skráningar. 1 V. kafla eru ákvæði um
skráningu upplýsinga og varðveislu skráningargagna. Er þar m. a. tekin afstaða
til þess, hvaða atriði megi skrá og hver ekki eða hver atriði skrá megi, að fullnægðum tilteknum skilyrðum. Eru þau ákvæði sambærileg að sínu leyti við I.
kafla II. þáttar. Þá eru þar einnig ákvæði um öryggisráðstafanir í sambandi við
skrár og skráningu. í VI. kafla er fjallað um heimild manna til að fá vitneskju
um upplýsingar, sem skráðar hafa verið um þá, en í VII. og VIII. kafla eru ákvæði
um miðlun skráðra upplýsinga, ýmist til einstaklinga annars en hins skráða sjálfs
eða til stjórnvaldsstofnana.
Víða um lönd hafa menn gefið mikinn gaum að hinni opinberu skráningu, og
hefir gætt uggs um, að ríkisvaldið eða einstakir þættir þess og stofnanir geti notað
skráningu á persónuupplýsingum til þess að misbjóða þegnfrelsi og þegnréttindum.
Miklu varðar að stemma á að ósi í þessu efni hér á landi eftir því sem slíkt er
fært með löggjafaraðgerðum.
1 ýmsum erlendum lagafrumvörpum eru það tölvuunnar skrár einar, sem frv.
um opinbera skráningu tekur til. Stafar óneitanlega mest hætta fyrir einkalíf manna
af slíkri skráningu. Hér er valin sú leið, sbr. 1. gr. frv., að aðrar skrár skuli einnig
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falla hér undir, þ. á m. þegar skráning fer fram á vegum hins opinbera. Þykir þaö
horfa til öryggis, enda eru sumar opinberar skrár eigi unnar með vélrænum hætti.
Vakin er athygli á skýringu 1. gr. 2. málsgr. frv. á hugtakinu persónulegar
upplýsingar, svo og 2. gr. frv., er skýrir, við hvað átt sé með opinberum aðilum
í frv. þessu. Þá er einnig vakin athygli á 4. gr. frv., er undanþiggur manntalsskráningu og æviskrárritun ákvæðum frv., en skráning í þágu visindarannsókna og tölfræðiskýrslna lýtur ákvæðum frv. að takmörkuðu leyti. Þá er vakin athygli á 51.
gr. frv., er kveður svo á, að um þjóðskrá og almannaskráningu fari eftir lögum
þar um, og því gegnir að sínu leyti einnig um sakaskrá. í þessu felst eigi, að síðastgreindir aðiljar verði þegnir undan reglum, sem horfa til verndar einkalífs.
Hins vegar koma svo sérhæfð sjónarmið til greina við þesskonar skráningu, að
af tæknilegum ástæðum er heppilegra að fjalla um hana mestmegnis í sérlögum
eða öðrum sérreglum fremur en í þessu frv., sem geymir almenn ákvæði um skráningarmál. Þetta frv. ætti allt að einu að gegna mikilvægu hlutverki með því að
marka meginstefnur í þessum málum varðandi verndun einkalífs.
Á það skal minnt, að þótt skráning fari fram hjá einkaaðilja, þá gilda ákvæði
III. þáttar um skráninguna, ef hún fer fram á vegum opinbers aðilja, sbr. og 38.
gr. frv.
Um IV. kafla.
Þessi kafli hefir að geyma ákvæði um það, hvers gæta skuli, áður en ráðist
er í skráningu af hálfu hins opinbera, svo og um setningu reglna, er varðar fyrirhugaðar skrár. Reglur þessa kafla horfa að því að vanda til vinnubragða, áður
en ákveðið er að stofna til skráa, hvort sem er í ríkisgeira eða sveitarfélagsgeira.
Um 20. gr.
Hér er lagt til, að eigi verði stofnað á vegum hins opinbera til kerfisbundinnar
skráningarstarfsemi, nema ráðherra sá, sem i hlut á, samþykki að höfðu samráði
við dómsmálaráðherra. Ef skrá á að fullnægja þörfum fleiri ráðuneyta en eins,
kemur til samákvörðun ráðherra um þetta efni. Mikilvægt er, að einn ráðherra
hafi með höndum meginkönnun þessara mála, og er hér gert ráð fyrir, að það sé
dómsmálaráðherra, en hann fer með tölvumál almennt. Vitaskuld byggir ákvæðið
á, að fjárveiting sé tryggð til skráa eftir venjulegum stjórnsýslureglum.
Þá er boðið í 2. málsgr., að viðkomandi ráðherra setji reglur um skrár og skráningu, svo og um notkun og varðveislu skráningargagna. Skulu reglurnar vera
i samræmi við ákvæði V.—VIII. kafla frv. Síðastnefnd ákvæði eru almenns efnis
og rammakennd, en við það er hér miðað, að þær reglur, sem i þeim felast, verði
gerðar fyllri með stjórnvaldsreglum samkv. þessu.
I 3. málsgr. segir, að reglur þær, sem reifaðar voru, eigi einnig við um ákvörðun
þess efnis, að skrár verði samtengdar, nema um sé að ræða samtengingu skráa eingöngu í þágu vísindarannsókna eða tölfræðiskýrslna. Slík samtenging skráa er
mikið notuð og veitir svigrúm til þess t. d. að tengja skrár um sjúklinga við skrár
um þjóðfélagslegt liðsinni almannatrygginga eða t. d. sakaskrá eða skattskrár. Vera
má, að stöku sinnum geti það orkað tvimælis, hvort um samtengingu sé að ræða,
en vafamál i þvi sambandi myndu verða lögð fyrir tölvunefnd til umfjöllunar og
úrlausnar. Við samtengingu verður að gæta almennra reglna um það, hvað heimilt
Sé að greina í skrám á vegum hins opinbera samkv. frv.
1 4. málsgr. er boðið að leita álits tölvunefndar, áður en samþykki er veitt
til að stofna til skráningar og áður en reglur eru settar um skrár samkv. 1.—3.
málsgr. Tölvunefnd getur ekki látið uppi álit á þörfinni á nýrri skrá, nema það
ráðuneyti, sem í hlut á, leggi fyrir nefndina gögn og sjónarmið þetta varðandi.
Tölvunefnd tekur þá mið af því, hvort hætta sé á, að skrá sú, sem um er að ræða,
feli í sér óhæfilega hættu fyrir einkalíf manna. Viðhorfin eru hin sömu, þegar
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nefndin lætur uppi álit á þeim drögum að reglum, sem fyrir hana eru lögð af hendi
ráðuneytis. Nefndinni er almennt ætlað að vera á varðbergi um einkalíf manna
gagnvart hættum af völdum skráa. Nefndin getur að sjálfsögðu gert breytingartillögur við drög til reglna, um uppbyggingu og rekstur skráa, söfnun upplýsinga,
varðveislu skráningargagna, öryggisráðstafanir ýmsar gegn misnotkun skráa o. s. frv.
Vænta má þess, að mikið tillit verði tekið til álitsgerða og tillagna tölvunefndar
og raunar, að ekki verði gegn þeim gengið, þótt þær séu að vísu ekki lagalega
bindandi fyrir ráðuneyti, sem hlut á að máli, svo sem frumvarpstextinn er úr garði
gerður.
Um 21. gr.
Skráningu, sem einstakar stofnanir sveitarfélaga kunna að vilja stofna til, verður
eigi komið á fót, nema sveitarstjórn (bæjarstjórn, borgarstjórn) samþykki. Er ekki
heimilt samkv. þessari grein fyrir bæjarstjórn að fela öðrum þessa ákvörðun, t. d.
bæjarráði (borgarráði). Skrár þessar geta haft mikið gildi fyrir hvern einstakan
borgara, og er því talið rétt að hinir kjörnu fulltrúar í heild sinni fjalli um slíka
ákvörðun.
t 2. málsgr. er boðið, að sveitarstjórn setji reglur um tilhögun, rekstur og
notkun skráa, áður en starfsemi þeirra hefst. Skulu þær reglur fullnægja kröfum
V.—VIII. kafla frv., en dómsmálaráðherra staðfestir þær.
Áður en ákvörðun er tekin um nýjar skrár samkv. 1. málsgr. og áður en gengið
er frá reglum samkv. 2. málsgr., skal leita álits tölvunefndar, sbr. að sínu leyti 20.
gr. 4. málsgr. frv. og athugasemdir við hana.
f 4. málsgr. segir, að ákvæði 1.—3. málsgr. eigi við um samtengingu skráa, sbr.
20. gr. 3. málsgr. og athugasemdir við hana.
Um 22. gr.
Þetta ákvæði er orðað að verulegu leyti að fyrirmynd 7. gr. í danska frv. til
laga um skráningu á vegum hins opinbera. Er hér lagt til, að áskilið sé samþykki
dómsmálaráðherra, ef til skráningarkerfa þeirra á að stofna, sem greinin fjallar
um, enda skal áður setja reglur um skráninguna. Hér er tíðast um svo mikil fyrirtæki að ræða, að ástæða er til að áskilja samþykki ráðherra og sérstaklega, að
settar hafi verið reglur, áður en starfsemi hefst. Samkv. 2. málsgr. skal leita álits
tölvunefndar, áður en rekstur er heimilaður eða reglur settar samkv. 1. málsgr.
Um 23. gr.
Mikilvægt er, að allar reglur um skráningu séu aðgengilegar á einum stað, og
er boðið, að tölvunefnd skuli sendar þær. Hinu sama gegnir um breytingar á reglunum. Á almenningur þá aðgang að reglunum hjá tölvunefnd, sbr. þó lokamálslið
2. málsgr. 23. gr.
f 2, málsgr. er boðið, að reglur um skráningu séu jafnframt fáanlegar hjá þeim,
sem annast skráningu eða er ábyrgur fyrir henni. Er mikilvægt fyrir almenning
að eiga þess kost að kynna sér reglurnar, eins og þær eru á hverjum tima. Vikja
má þó frá þessu, ef veigamiklar ástæður mæla með því, að reglur eigi að fara
leynt, en slíkt mun þó fágætt hér á landi að því er ætla verður.
Um V. kafla.
Hér eru ákvæði um skráningu upplýsinga og varðveislu þeirra, sambærileg við
ákvæði I. kafla II. þáttar um skráningu af hendi einkaaðilja. Stafa þessar reglur
af tillitinu til einkalífs manna og þörf manna á vernd á einkalífi sínu.
Með orðinu „stjórnvaldsstofnun“ er átt við stjórnsýsluheild sem fer með opinbert
vald, stjórnvald. Á það fyrst og fremst við stjómsýslustofnanir en einnig einstakar
nefndir eða ráð, sem með stjórnvald fara. (Sjá nánar greinargerð með frv. til laga
um aðgang að upplýsingum hjá almannastofnunum.)
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Um 24. gr.
Við opinbera skráningu persónuupplýsinga á að hafa að leiðarljósi samkv. upphafi greinarinnar að skrá þær upplýsingar einar, „sem skipta ótvírætt máli um
verkefni þau, sem viðkomandi stjórnvaldsstofnun á að sinna“, að sínu leyti greinimark
1. málsgr. 5. gr. frv. varðandi einkaskráningu. í báðum tilvikum er reynt með frv. að
draga úr ónauðsynlegri upplýsingasöfnun. I ríkisgeiranum er verkefnum skipt
milli mismunandi stofnana, og segir verkaskipting þeirra til um það, hver verkefni komi í hlut hvers og eins. Sú verkefnaskipting getur að vísu aldrei orðið
hárnákvæm. í sveitarstjórnargeiranum horfir þetta öðru vísi við. Hver sveitarstjórn
þarf út af fyrir sig á upplýsingum að halda um allt það svið, sem viðkomandi
sveitarstjórn er ætlað að fjalla um. Gert er ráð fyrir, að við hverja einstaka skrá
sé það afmarkað í reglum um viðkomandi skrá, hvaða verkefna henni sé ætlað að
taka til og hverjar stjórnsýslugreinar eigi að hafa aðgang að skránni. í 1. málsgr.
er heimilað að skrá upplýsingar, sem máli skipta fyrir aðra stjórnvaldsstofnun, enda
sé svo um hnúta búið, að hver stofnun fái aðeins þær upplýsingar úr skránni,
sem hana varða. Er þetta undantekning frá meginreglunni í upphafi 1. málsgr., og
styðst hún við hagnýt siónarmið og tiílit til virkni í stjórnsýslu. Úr áhættu i þessu
sambandi er dregið til muna með ákvæðinu um, að hver stofnun fái aðeins þær
upplýsingar úr skránni, sem hana varða.
í 2. málsgr. er það heft, hver atriði verði skráð, sbr. að sínu leyti 2. málsgr.
5. gr. sbr. 2. mgr. 6. gr., 2. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 17. gr. Hér er greint milli upplýsinga um skoðanir manna á stjórnmálum eða stjórnmálaefnum annars vegar og
upplýsinga um kynþátt, trúmál, litarhátt, brotaferil, kynlíf, heilsuhagi, misnotkun
áfengis o. fl. hins vegar. Er bann lagt við að skrá fyrrnefndu upplýsingarnar, nema
þær, sem teknar eru úr gögnum, sem aðgengilegar eru almenningi. Hinar síðarnefndu upplýsingar má eigi skrá, nema slíkt sé ótvírætt nauðsynlegt vegna notagildis skránna. Til greina kemur vissulega að leggja fortakslaust bann við skráningu slíkra upplýsinga. Á það verður þó að fallast, að veruleg þörf kann að vera
að skrá slíkar upplýsingar, sbr. t. d. skráningu um brotaferil manna í þágu rannsóknarlögreglu, skráningu á trúfélagsaðild vegna kirkjugjalda, upplýsingar um heilsuhagi og kynlíf í þágu heilbrigðiskannana o. fl. Athygli er vakin á, að greinimarkið er hér, hvort skráin gegni hlutverki sínu, ef þessar upplýsingar eru eigi
skráðar, þ. e. venjulega einhverjar þeirra. Verður þá að hafa í huga, að ekki er
nægilegt að stjórnvaldsstofnun sé þörf á upplýsingum um þetta efni, þvi að vera má,
að stofnun geti aflað þeirra án þess að þær séu greindar á skrám. Ráðherra sá, sem
hefir yfirstjórn skráningar, verður hér að meta málið, en eðlilegt er að óskað
sé álits tölvunefndar i þessu efni.
I 3. málsgr. er boðið, að úreltar upplýsingar skuli afmá og að skrár, sem sífellt
eru í notkun, skuli geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru í samræmi við
veruleikann. Ákvæðið er byggt á þeirri hugsun, sem liggur til grundvallar 24. gr.
1. málsgr., að forðast ber að hafa á skrám aðrar persónuupplýsingar en þær, sem
þörf er á. öðrum þræði hvetur þetta ákvæði til þess að færa upplýsingar til samræmis við veruleikann á hverjum tíma, enda eigi upplýsingar að vera grundvöllur fyrir
stjórnvaldsákvarðanir og geta eigi gegnt því hlutverki, ef þær eru orðnar úreltar.
Eigi er sérstakur aldur nefndur í þessari málsgrein, og verður það atriði að metast
eftir atvikum hverju sinni. Ef nýjar upplýsingar eru skráðar, er hin eldri skráning
þar með að jafnaði afmáð, en þó er hugsanlegt að það hafi sjálfstætt gildi að varðveita eldri skráningu, þ. á m. af sögulegum ástæðum. Er því heimilað i 4. málsgr.
að varðveita megi afrit eða útskriftir úr skrám í opinberum skjalasöfnum með nánar
tilteknum skilmálum.
Um 25. gr.
Auðsætt er, að meginmáli skiptir, að skrár geymi efnislega réttar upplýsingar,
og eigi upplýsingar, sem villandi eru. Samkv. þessari grein er tölvunefnd ætlað að
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hafa með höndum nauðsynlegt eftirlit með þessu. Tölvunefnd þarf að framkvæma
kannanir á þessu öðru hverju og raunar jafn oft og frekast eru föng á. Boðið er að
leiðrétta rangar eða villandi upplýsingar og færa í rétt horf, og gildir þetta einnig
um upplýsingar, sem úreltar eru vegna breyttra atvika.
Um 26. gr.
Hér er boðið að beita virkum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir, að upplýsingar
séu misnotaðar eða komist til óviðkomandi manna. Ráðstafanir þær, sem hér eru
m. a. hafðar í huga, varða heftan aðgang að húsnæði, þar sem tölvur eru starfræktar,
og kerfisbundnar ráðstafanir (t. d. lykilorð ýmiskonar) og verkaskiptingu meðal
starfsfólks, þannig að tiltekinn starfsmaður fjalli aðeins um hluta verks og hafi
aðgang að honum og þekkingu á þeim verkhluta. Reglur þær, sem um skráningu
gilda, eiga að taka afstöðu til þessa, svo og þess, hvar skrá verði geymd eða hún
staðsett. öryggisráðstafanirnar taka fyrst og fremst til þess húsnæðis, sem skrá er
starfrækt í, og til véla, búnaðar, skráningartækja, forskrifta (prógramma), segulbanda eða plata o. fl. Enn fremur þarf að koma við öryggisráðstöfunum hjá viðtakanda, sbr. 2. málsgr.
Sérstakar reglur eru í 3. málsgr., er bjóða að ráðstafanir verði gerðar til að
eyðileggja skrár án tafar, ef styrjöld brýst út eða uggvænt þykir, að til styrjaldarátaka komi. Er það ákvæði orðað að fyrirmynd ýmissa erlendra Iagafrumvarpa.
Gert er ráð fyrir, að tölvunefnd hafi almennt eftirlit með skrám samkv. grein
þessari, auk þess sem yfirstjórn þeirra er í höndum þess ráðuneytis, sem í hlut á, eða
bæjarstjóra (borgarstjóra) og annarra bæjaryfirvalda.
Um VI. kafla.
I þessum kafla eru ákvæði, er varða heimild skráðra aðilja til að fá vitneskju
um upplýsingar, er skráðar hafa verið um þá sjálfa. Meginreglan, sem í frv. felst,
er sú, að menn eigi rétt á þessu, enda má heita, að slíkt séu almenn mannréttindi.
Sérregla er um upplýsingar úr sjúkragögnum, sbr. 2. málsgr. 27. gr. Þá er ljóst,
að ótvíræðir almenningshagsmunir geta krafist þess, að upplýsingar fari leynt og
að varhugavert sé, að hinn skráði fái vitneskju um þær. Er þá vikið frá þeim rétti,
sem einstaklingur á almennt samkv. 1. mgr. 27. gr. svo sem fram kemur í 3. mgr. 27.
gr. Þá eru undantekningar einnig að því er varðar upplýsingar, er liggja til grundvallar tölfræðiskýrslum, sbr. 4. mgr. 27. gr. Vafamál skal leggja fyrir tölvunefnd, sbr.
29. gr. í 28. gr. er boðið, að tilkynningar til aðilja, sem óskar vitneskju um upplýsingar, skuli yfirleitt gefnar bréflega. Vakin er athygli á, að eigi nýtur enn við hér á
landi almennrar löggjafar um aðgang almennings að opinberum gögnum hjá stjórnvaldsstofnunum; og er m. a. af þeirri ástæðu sérstök þörf á ákvæðum um þetta efni
í frv. þessu.
Um 27. gr.
Beiðni um að fá vitneskju um skráðar upplýsingar er ekki formbundin. Má setja
hana fram bréflega eða munnlega, en henni skal beint til þess opinbers aðilja, sem
ábyrgð ber á skráningu. Ef slíkt orkar tvímælis, getur aðili fengið upplýsingar,
er að haldi koma, hjá tölvunefnd. Skylt er samkv. 1. málsgr. að verða við tilmælum
án ástæðulausrar tafar. Aðili á rétt á að fá vitneskju um þær upplýsingar, sem
skráðar eru á þeim tima, er fyrirspurn er sett fram, en ekki um fyrri skráningar.
Réttur manna í þessu efni tekur einnig til þess að fá upplýst, að ekkert sé skráð
um hann á viðkomandi skrá. Ef aðili telur, að upplýsingar um hann séu rangar
eða villandi, getur hann krafist leiðréttinga, sbr. 25. gr. Skýrsla skráningaraðilja
á að jafnaði að vera bréfleg, sbr. 28. gr.
Um upplýsingar, sem sjúkraálar eða önnur sjúkraregistur eða sjúklingaskrár
geyma, eru sérstakar reglur í 2. málsgr. Er lagt til, að fyrirmynd danska frumvarpsins
um þesskonar skráningu, að miðlun upplýsinga fari um hendur heimilislæknis eða
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annars þess læknis, sem fjallað hefir um heilsu þess, sem í hlut á. Snýr læknirinn
sér þá til skráningaraðilja og fær upplýsingar frá honum. Kemur læknirinn síðan
upplýsingunum á framfæri við hinn skráða aðilja, eftir þvi sem hann telur fært
og forsvaranlegt. Þessi regla styðst við tvennskonar sjónarmið. í fyrsta lagi eru skráðar upplýsingar oft torskildar fyrir annan en læknisfróðan mann, og myndu því koma
að takmörkuðum notum fyrir manninn sjálfan í mörgum tilvikum. í öðru lagi getur
beinlínis verið skaðlegt eða a. m. k. varhugavert, að sjúklingur fái beinar upplýsingar
um heilsuhagi sína. Er nærlægast, að sá læknir, sem fjallað hefir um heilsuhagi
manns, meti þetta.
1 3. málsgr. er mikilvæg undantekning frá þeirri kröfu, sem skráður aðili á til
um að fá vitneskju um skráðar upplýsingar. Ríkir almenningshagsmunir geta staðið þvi í vegi, að upplýsingar verði veittar í þessu efni, eða jafnvel veigamiklir einstaklingshagsmunir, þ. á m. hagsmunir beiðanda sjálfs. Þessi fyrirvari er í samræmi
við danska lagafrumvarpið um opinbera skráningu og í samræmi við 10. gr. dönsku
laganna um aðgang almennings að gögnum hjá opinberum aðiljum.
í 4. málsgr. er einnig gerð undantekning frá meginreglu 1. málsgr., og varðar
hún skrár í þágu tölfræðiskýrslna. Tölfræðiúrvinnsla persónugreinir ekki einstaklinga, og hún er yfirleitt ekki jafn meinleg fyrir einkalíf manna sem persónugreindar
upplýsingar eru eða geta verið. Starfsnauðsynjar við tölfræðiskýrslur bjóða einnig,
að þessi undantekning sé lögmælt. 1 málsgreininni segir að ákveða megi, að aðrar
skrár verði þegnar undan hinni almennu reglu í 1. málsgr., og er þá m. a. átt við
skrár, sem gerðar eru af hálfu lögreglu í þágu rannsóknar brota.
1 lokamálsgr. segir, að skráður aðili eigi ekki tilkall til að fá nýja skýrslu um
það, hvað um hann sé skráð, fyrr en 12 mánuðir séu liðnir frá því að hann fékk
siðast tilkynningu um skráðar upplýsingar, nema hann sýni fram á, að sér sé
sérstakt hagsmunamál að fá upplýsingar að nýju, svo sem t. d. þegar gagngerar
breytingar hafa orðið á högum hans síðan hann fékk skýrslu síðast. Ekki er gert ráð
fyrir, að sérstök gjöld verði krafin, þegar slík skýrsla er látin uppi, sem greinir
í 1. málsgr.
Um 28. gr.
Hér er boðið, að almennt skuli skýrsla (tilkynning) um skráningu vera bréfleg, og
er þá átt við það, að úr henni verði lesið án þess að menn þurfi að búa yfir sérstakri tækniþekkingu á tölvuskráningu. Um skýrslu m. a. varðandi heilsuhagi, getur
verið heppilegra að hafa skýrslu munnlega, og er aS því vikiS í greininni. í 2. málsgr.

er m. a. sú sérregla, að skýrsla læknis megi vera munnleg.
Um 29. gr.
Hér er lagt til, að ágreiningur eða vafamál samkv. 27. og 28. gr. lúti úrlausn
tölvunefndar, ef slíku máli er til hennar skotið, og verður það fullnaðarúrlausn.
Ef beiðni manns samkv. 27. gr. er hafnað, ætti stjórnvaldsstofnun að vekja athygli
á heimild manns til að skjóla máli til tölvunefndar.
Um VII. kafla.

1 þessum kafla eru ákvæði um það, með hvaða skilmálum skráðar upplýsingar
verði látnar í té öðrum einstaklingi en hinum skráða, en í VIII. kafla eru sambærilegar reglur varðandi það, er skráningaraðili lætur annarri stj órnvaldsstofnun
í té vitneskju um skráðar upplýsingar. Vakin er athygli á, að reglur frv. eiga ekki
við um þjóðskrá, en æskilegt er, að lög um hana verði endurskoðuð í kjölfar þess
frv., sem hér hefir verið samið, ef að lögum verður.
Um 30. gr.

í þessu ákvæði kemur fram sú meginresla, að eigi er heimilt að láta í té skráðar upplýsingar, er varða einkamálefni manna, til annarra einstaklinga, fyrirtækja
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eða stofnana, nema sérstök heimild sé til þess í lögum. Frá þessari meginreglu
eru þó ýmsar undantekningar: í fyrsta lagi er heimilt að láta í té upplýsingar, sem
ekki gefa til kynna sérhagi einstaklings, en eru settar fram í formi tölfræðilegra
skýrslna. Slíkar upplýsingar verða raunar oft birtar almenningi. í öðru lagi má láta
í té upplýsingar, sem áður eru aðgengilegar almenningi, svo sem er um efni, sem
sætir birtingu samkv. lagaákvæðum eða stjórnvaldsreglum eða dómsákvörðunum í
opinberum blöðum. Lögbirtingablaði eða Stjórnartíðindum. Þess verður þó að gæta,
að ef greind er skrá, sem útskrift er talin stafa frá, þá getur það veitt vísbendingu um
einkamálefni í sjálfu sér, svo sem að nafn manns standi í sjúkraál geðveikrahælis,
sem gefur viðtakanda til kynna, að aðili hafi sætt vistun þar eða hafi komið þangað til rannsóknar. I þriðja lagi má láta í té skráðar upplýsingar, ef viðkomandi
samþykkir eða annar sá, sem bær er að láta uppi samþykki vegna hans, og er
með því átt við samþykki vegna ólögráða manns eða geðsjúks manns eða samþykki
vandamanna vegna manns, sem sjúkur er í bili endranær og getur ekki látið uppi
gilt samþykki. Samkv. 2. málsgr. þarf samþykkið að hlíta vissum skilyrðum, svo
að það verði metið fullnægjandi. Samþykkið verður að vera bréflegt, og dugir ekki
munnlegt samþykki eða samþykki i verki. Efnislega verður samþykkið að greina
hvers konar upplýsingar megi gefa, hverjum megi gefa þær og hvernig viðkomandi
megi hagnýta sér þær. Þessi atriði horfa til öryggis fyrir hinn skráða, er fær
með þessum hætti betri tök á að kynna sér efni samþykkis og afleiðingar þess. Ákvæði
3. málsgr. horfir einnig til öryggis, en hún kveður svo á, að samþykki falli niður
í síðasta lagi, þegar ár er liðið frá því að það var látið uppi, en vissulega má endurnýja samþykki.
Um 31. gr.
Samkv. þessari grein má láta í té skráðar upplýsingar til annarra einstaklinga,
fyrirtækja, félaga og stofnana, sem vinna að verkefnum í þágu þeirrar stjórnvaldsstofnunar, sem ábyrgð ber á skráningu, en þó aðeins þær, sem nauðsynlegar eru vegna
úrlausnar þess verkefnis, sem stofnun felur viðkomandi að leysa. Upplýsingarnar má
ekki nota í öðru skyni en því, sem stofnun sú, er ábyrgð ber á skráningu, kveður
á um. Svo sem fyrr greinir, er það ekki afhending í þessu sambandi, þótt stofnun
fái tölvuþjónustufyrirtæki gögn í hendur til skráningar. Um aðstöðu slíks fyrirtækis
í þessu efni vísast til 36. gr. frv. Brot á lokamálslið 31. gr. er refsivert, sbr. 48. gr.
Um 32. gr.
Hér eru fyrirmæli um það, með hvaða skilmálum upplýsingar úr sjúkraálum eða
öðrum sjúkraskrám um tiltekinn aðilja verði látnar öðrum í té. Ljóst er, að hér
er um viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða. Hins vegar er oft þörf á að veita
með hröðum hætti aðgang að þessum upplýsingum, þ. e. ef viðkomandi maður
sýkist og þarf læknisrannsóknar eða læknisaðgerðar með. Er viðkomanda sjálfum
þá mikið hagsmunamál, að upplýsingar séu aðgengilegar fyrir þá, sem um heilsu
hans fjalla. Hér koma til viðbótar þeir ríku hagsmunir, sem tengjast við læknisfræðilegar rannsóknir almennt, en þær byggjast mjög á því, að rannsóknarmönnum
sé unnt að fá aðgang að slíkum gögnum, sem hér er um að ræða. Þessi mismunandi
sjónarmið og þessa hagsmuni verður að virða og vega, og er greininni ætlað að
vera andsvar við þeim álitamálum.
Samkv. 1. málsgr. er heimilt að veita lækni eða tannlækni, sem hefir mann til
læknismeðferðar, upplýsingar úr sjúkraál o. fl., er þennan mann varðar. Upplýsingar
geta einnig tekið til vandamanns hans, þegar slíkt er talið skipta máli vegna
læknismeðferðar á manninum. Er þessi tilhögun í samræmi við það, er nú tíðkast,
að því er ætla verður. Ákvæðið tekur ekki eingöngu til rannsókna o. fl. á sjúkrahúsi,
sem viðkomandi hefir sætt þá næst á undan, heldur varðar einnig fyrri sjúkraferil hans og sjúkrasögu á sjúkrahúsi að svo miklu leyti sem máli skipti. Áskilið
er, að maður sé til læknismeðferðar hjá lækni eða tannlækni, en þeir eru þagnarskyldir að lögum um það, sem þeir fá vitneskju um úr skrám þessum. Upplýsingar
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um vandamenn manns má veita lækni, og forsenda er sú, að slikt þyki skipta máli
vegna læknismeðferðar á manninum.
1 2. málsgr. er ákvæði um afhendingu upplýsinga í þágu vísindalegra rannsókna,
en ákvæðið er bundið við það, að upplýsingar séu veittar lækni. Hér verður að vera um
tiltekið rannsóknarverkefni að ræða, en það á ekki við, þegar um almenna leit að
hæfu rannsóknarverkefni er að tefla. Um slík tilvik og þegar aðrir eiga í hlut en
læknar fer samkv. 3. málsgr. Upplýsingar geta varðað sjúkdómsgreiningu, en einnig
annað, svo sem hvenær aðili var lagður á sjúkrahús og hve löng sjúkrahúsvist hans
var, svo og læknismeðferð, sem við var höfð, þ. á m. lyfjagjöf, svo og andsvar við
henni. Viðtakanda upplýsinga er eigi heimilt að hafa samband við hinn skráða á
grundvelli slíkra upplýsinga, nema læknar þeir, sem fjallað hafa um heilsuhagi
hins skráða, samþykki það. Slík eftirgrennslan getur verið óþægileg fyrir mann
og beinlínis varhugaverð, og eru þeir læknar, sem meðhöndlað hafa viðkomandi mann
að fyrra bragði færastir um að meta, hvort réttmætt sé og viðfelldið að hafa þennan hátt á. Er hér fyrst og fremst átt við yfirlækni á þeirri deild, þar sem maður
hefir verið til meðhöndlunar, en frá henni stafa hinar skráðu upplýsingar.
Samkvæmt 3. málsgr. er heimilt með samþykki heilbrigðisráðuneytis að veita
einstaklingum, fyrirtækjum o. fl. upplýsingar úr skrám til afnota við einstök rannsóknarverkefni eða skipulagsverkefni með nánar tilteknum skilyrðum. Ef ætlunin
er að nota upplýsingar til samtengingar skráa, er áskilið samþykki tölvunefndar til
afhendingar upplýsinga. Ákvæðið á við, þegar beðið er um upplýsingar um tiltekinn einstakling, en ekki ef um tölfræðilega úrdrætti er að ræða, sem persónugreina ekki skráðan aðilja. Ákvæðið tekur til þess, að öðrum en læknum séu afhent gögn, en á einnig við um önnur gögn, sem afhent eru læknum, en þau, sem
greind eru i 2. málsgr.
Um 33. gr.
Hér er annað frávik frá meginreglu 32. gr., er heimilar að láta í té upplýsingar
til einstaklinga, félaga o. fl. vegna ákveðins dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja, svo sem vegna gerðardómsmála, þar sem slíkur háttur er lögmæltur. Er
þá heimilt að láta í té upplýsingar til þess, sem lagahagsmuni hefir af upplýsingum,
enda sé ótvírætt, að þörfin vegi þyngra en tillitið til þess að upplýsingum sé haldið
leyndum. Þetta á þó ekki við um upplýsingar, sem þagnarskylda ríkir um samkv.
sérstökum lagaákvæðum (sérlögum) eða stjórnvaldsreglum, og falla almenn ákvæði
um þagnarskyldu samkv. alm. hegningarlögum eigi hér undir.
I 2. málsgr. er fjallað um upplýsingar, sem látnar eru í té vegna tiltekinna
rannsóknarverkefna. Á ákvæði 32. gr. 3. málsgr. 2. málslið um samtengingu skráa hér
einnig við, þ. e. áskilið er þá samþykki tölvunefndar. Binda má afhendingu upplýsinga nánari skilyrðum. Hér er um almennt ákvæði að ræða, sbr. við 2. málsgr.
32. gr.
Um 34. gr.
Eðlilegt þykir, að í þeim tilvikum, sem þessi kafli fjallar um, sé heimilt, en
ekki skylt, að krefja endurgjald fyrir veittar upplýsingar. Ekki er líklegt, að þessu
ákvæði verði beitt um upplýsingar til lækna og tannlækna úr sjúkraskrám, sbr. 32. gr.
Um VIII. kafla.
Hér eru fyrirmæli urn það, er skráðar upplýsingar á að láta í té til annarra stjórnvaldsstofnana.
Um 35. gr.
Samkvæmt þessu ákvæði er stjórnvaldsstofnun heimilt að láta annarri stjórn-

valdsstofnun í té skráðar upplýsingar, ef slikt er heimilt samkv. ákvæðum VII. kafla.
Einnig er þetta heimilt, ef stofnun á tilkall að lögum eða samkv. stjórnvaldsreglum til
upplýsinga frá öðru stjórnvaldi, sbr. t. d. Hagstofu Islands o. m. fl.
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Enn fremur verða upplýsingar látnar í té, þegar þær hafa verulegt gildi um
starfsemi viðkomandi stofnunar eða um tiltekna úrlausn, sem stofnun á að láta uppi,
sbr. þó 24. gr. 1. málsgrein 2. málslið. Ekki má þó láta uppi upplýsingar, sem sérstök
þagnarskylda gildir um samkv. lögum eða stjórnvaldsreglum. Vissulega eru þessi
ákvæði nokkuð matskennd, en örðugleikum er bundið að setja fram hnitmiðaðar
reglur.
Samkv. 3. málsgr. er óheimilt, nema sérstaklega standi á, að láta í té upplýsingar, er varða persónulega hagi manna, úr skrám, sem eingöngu eru útbúnar
vegna vísindarannsókna eða vegna tölfræðilegra úrdrátta. Mun þetta vera i samræmi við venjur hér á landi.
Um IV. þátt.

Þessi þáttur fjallar um tölvuþjónustu.
Um IX. kafla
Um 36. gr.
1 1. málsgr. er mælt fyrir um, að einstaklingar eða fyrirtæki skuli hafa starfsleyfi tölvunefndar til að annast tölvuþjónustu fyrir aðra, og er tölvuþjónustufyrirtækjum óheimilt að varðveita og vinna úr upplýsingum um einkamálefni samkv.
1. gr., nema slíkt leyfi komi til. Gegnir einu, hvort fyrirtækið er rekið af hálfu
einkaaðilja eða af hendi hins opinbera (í síðara tilviki verður að gæta ákvæðanna
almennu í IV. kafla um upphaf skráningar að auki). Um umsókn um leyfi og
tímabundið gildi þeirra og skilyrði, er tengjast þeim, er kveðið á í 37. gr. frv., sbr.
og 45. gr.
Hér er eigi látið við það sitja, að skráningarstarfsemi sé tilkynnt til tölvunefndar, sbr. II. kafla frv. (8. gr.,), heldur er beinlinis áskilið starfsleyfi. Til upprifjunar skal á það minnt, að kerfisbundin skráning af hálfu einkaaðilja er almennt
leyfileg án tilkynningar til tölvunefndar, sbr. I. kafla frv., þótt skorður séu reistar að vissu marki við skráningu nokkurra upplýsinga, sbr. 5. gr., eða miðlun þeirra,
sbr. 6. gr. Tilkynning til tölvunefndar er áskilin í 8. gr„ svo sem fyrr greinir, og
samþykki ráðherra (sveitarstjórnar) til skráningarstarfsemi samkv. IV. kafla, en
samþykki tölvunefndar í einstökum dæmum, svo sem grein er gerð fyrir hér að
framan.
Nauðsynlegt þykir að áskilja starfsleyfi frá tölvunefnd vegna almennrar tölvuþjónustu samkv. 36. gr. — en ákvæðið á við, þótt t. d. fyrirtæki gegni öðru eða
öðrum hlutverkum en tölvuþjónustu. Hér er yfirleitt um stórvirka skráningarstarfsemi að ræða, og er oft fengist við skráningu á atriðum, er varða viðkvæma
einkalífsþætti. Við slíka starfsemi vinnur oft allmikið starfslið, og við þessa starfsemi er sérstaklega brýn þörf á að viðhafa öryggisráðstafanir ýmsar. Ber því nauðsyn
til að tölvunefnd gefi slíkum fyrirtækjum sérstakar gætur og hafi eftirlit með
starfsemi þeirra og ekki sist að forráðamönnum starfseminnar sé frá öndverðu
gert að búa hana tryggilega úr garði, og vísast um það til 3. málsgr. 36. gr. Tekið
skal fram, að ákvæði 36. gr. eiga einnig að ná til fyrirtækja, sem þegar hafa hafið
starfsemi sína, en þeim eru settir sérstakir frestir í 50. gr. til að leita samþykkis
tölvunefndar, sbr. og athugasemdir við þá grein.
1 2. málsgr. er sett fram skýrgreining á því, hvað felist í tölvuþjónustu. Segir
þar, að með því sé átt við „sérhvern starfsþátt í sjálfvirkri gagnavinnslu með
tölvutækni". Tekur hugtak þetta því yfir alla þætti vinnslunnar, en eigi aðeins
skráninguna sem slíka. Kemur því hér undir m. a. ýmiskonar forvinna og svo varðveisla gagna, sbr. 1. málsgr. Þess skal getið hér, að þegar talað er um kerfisbundna
skráningu í frv. þessu, þá er einnig átt við sérhvern starfsþátt i sjálfvirkri gagnavinnslu, ef um tölvutækni er að ræða, nema annað verði ráðið af atvikum.
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í 3. málsgr. er mælt fyrir um öryggisráðstafanir, sem að mati tölvunefndar
tryggi, að upplýsingar, sem felast í verkbeiðni eða fylgja henni, verði eigi misnotaðar
eða komist til óviðkomandi raanna. Getur tölvunefnd mælt fyrir um slíkar öryggisráðstafanir. Ráðstafanir þessar geta verið með margvfslegu móti og raunar mismunandi eftir því hver skráin er, svo og eftir aðstæðum öllum, þ. á m. því húsnæði,
sem hún fer fram í. Um öryggisráðstafanir vísast og til 26. gr. frv.
í 4. málsgr. er tölvufyrirtæki samkv. 1. málsgr. óheimilað án samþykkis verkbeiðanda að nota upplýsingar, sem það fær í sambandi við framkvæmd verks í öðru
skyni en að leysa það sérstaka verkefni, sem verkbeiðni lýtur að. Er fyrirtæki óheimilt að varðveita gögn, sem fela í sér upplýsingar þessar, hjá öðrum eða láta
þær öðrum í hendur. Getur fyrirtækið m. a. orðið skaðabótaskylt, ef brotið er gegn
þessu. Þegar sérstaklega stendur á, er fyrirtækinu þó heimilt, t. d. vegna skyndilegrar bilunar í tölvubúnaði, að láta framkvæma tölvuvinnslu hjá öðrum, og það
jafnvel þótt sá aðili, sem við verki tekur, hafi ekki starfsleyfi, samkv. 1. málsgr.
til slikrar vinnslu. Gögnin og vinnslan skulu þó eftir sem áður vera á ábyrgð þess,
sem upphaflega tók að sér verkið, að því er varðar ákvæði laga þessara, ef frv.
verður lögfest.
Um ábyrgðarstöðuna i sambandi við 36. gr. skal annars tekið fram eftirfarandi:
Ef fyrirtæki notar sjálft tölvur við úrlausn verkefna sinna, eiga þau ákvæði
við, sem hér að framan greinir, í I.—III. þætti, um ábyrgð á efni skráningar, skráningarstarfsemi, varðveislu gagna o. fl. Hafi fyrirtæki eða félag hins vegar notið atbeina
annars aðila um tölvuúrvinnslu, rísa sérstök vandamál um ábyrgð þess aðila. Svo sem
fyrr greinir, „afhendir“ fyrirtækið sem óskar þjónustu tölvufyrirtækis, ekki hinu síðarnefnda upplýsingar þótt það fái þær í hendur til tölvuvinnslu. Tölvufyrirtæki er
ekki „notandi“ upplýsinganna í þeirri merkingu, sem á er byggt í frv. Varðveisla
gagnanna hjá tölvufyrirtækinu eða vinnsla þeirra þar bakar þessu fyrirtæki (tölvufyrirtækinu) ekki sjálfstæða lagaábyrgð, þótt í ljós komi, að þar séu greindar
upplýsingar, sem eigi má skrá, og eigi á fyrirtækið refsiverða hlutdeild í afhendingu
skráðra upplýsinga til annarra, þegar afhending á sér stað andstætt ákvæðum frv.
Skráður aðili getur ekki krafist þess að fá að sjá skráningu hjá tölvufyrirtækinu eða
að það leiðrétti rangar upplýsingar, heldur verður að beina þeirri kröfu til þess,
sem stofnað hefir til skráningar og er ábyrgt fyrir henni. Ef tölvufyrirtækið lætur
öðrum í té upplýsingar án samþykkis verkbeiðanda, er almennt ekki gerlegt að gera
hinn síðargreinda ábyrgan fyrir sliku. Hér er þörf á að afmarka með lagaákvæði
stöðu tölvufyrirtækis, þ. á m. um almennar starfsreglur.
Um 37. gr.
Hér er mælt fyrir um umsókn um starfsleyfi samkv. 36. gr. Er gert ráð
fyrir, að tölvunefnd kveði nánar á um umsókn, þ. á m. hvernig hún skuli úr garði
gerð, og líklegt er, að sérstök eyðublöð verði búin út, sem útfylla beri. Ljóst er, að
tölvunefnd ve’tir eigi starfsleyfi, nema tryggt sé, að þeim atriðum, sem 1. málsgr.
vikur að, sé skipað með viðhlítandi hætti, en leyfi má veita með skilyrðum, sem
m. a. hníga að því, að bætt verði úr um atriði sem þau. er þar greinir, svo og
skilorðsbinda leyfi að öðru leyti eftir því sem ástæður þykja til. 1 1. málsgr. er sérstaklega vikið að öryggisráðstöfunum, sbr. og 3. málsgr. 36. gr.
í 2. málsgr. segir, að starfsleyfi skuli tímabinda, og skuli eigi veitt lengur en
til 5 ára í senn. Ef óskað er framlengingar á starfsleyfi, skal með fara svo sem segir í
1. málsgr. Setja má fyrirtæki ný skilyrði, sem lúta að starfrækslu, þegar leyfi er
framlengt (endurnýjað), sbr. og 45. gr. 2. málsgr. frv.
Um 38. gr.
Hér eru fyrirmæli um þagnarskyldu starfsmanna við tölvuþjónustu.
Ef tölvuþjónusta er látin í té af fyrirtæki, sem rekið er af hinu opinbera, má vænta
þess, að starfsmenn séu opinberir starfsmenn með þagnarskyldu um þau atriði, er
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þeir komast að í sambandi við tðlvustarfsemina, sbr. m. a. 32. gr. laga nr. 38/1954 og
136. gr. almennra hegningarlaga. Þykir ekki þörf að setja sérreglur um þagnarskyldu þeirra hér, þó svo, að ákvæði 1. m,álsgr. eiga einnig við um þá, þ. e. áskilið
er, að þeir undirriti þagnarheit í sambandi við vitneskju, sem þeir fá við framkvæmd þessara starfsverkefna. Er það gert til að árétta frekar en ella er, hve miklu
varðar, að starfsmenn gæti þagnarskyldu í þessu sambandi. Ef fyrirtæki er ekki
rekið af hinu opinbera, þá er slíkri almennri þagnarskyldu eigi til að dreifa. Þeir
starfsmenn skulu undirrita þagnarheit, sbr. 1. málsgr., og geta m. a. orðið skaðabótaskyldir, ef þeir virða ekki þagnarskyldu, og unnið sér til refsingar, sbr. 48. gr. 1.
málsgr. frv. Þagnarheitið gegnir hér vissulega hlutverki, án tillits til refsihliðar
þessa máls. Ætlast er til, að forráðamenn fyrirtækis brýni þagnarskylduna fyrir
starfsmönnum.
Ef tölvuþjónustufyrirtæki, sem tilheyrir einkageira þjóðfélagsins, vinnur að
verkefnum fyrir hið opinbera, þykir nauðsynlegt að mæla svo fyrir, að starfsmenn
fyrirtækisins séu þagnarskyldir í sambandi við framkvæmd slíks verkefnis með
sama hætti og þeir opinberir starfsmenn, sem unnið hafa að því. Varðar rof á
þagnarskyldu, þegar svo stendur á, refsingu samkv. 136. gr. alm. hegningarlaga,
en refsiákvæði 48. gr. 1. málsgr. tekur ekki til þessa.
Um V. þátt.
1 þessum þætti er fjallað um kerfisbundna söfnun persónuupplýsinga hér á
landi til úrvinnslu erlendis.
Um 39. gr.
Víða um lönd hefir verið rætt um hættuna, sem er þvi samfara að söfnun
persónuupplýsinga fari fram í tilteknu landi til úrvinnslu í öðru. Er auðsætt, að
sérstök hætta getur stafað af þessu fyrir einkalífsvernd manna, enda er örðugra
fyrir menn að fá hlut sinn réttan við slíka skráningarhætti en ef upplýsingar eru
skráðar í heimalandi þeirra. Hlutverk 1. málsgr. er fyrst og fremst að stuðla að
þvi, að eigi verði gengið á svig við reglur frv. um skráningarmál, með því að
skrá upplýsingarnar erlendis. Tölvunefnd getur, ef sérstaklega stendur á, veitt leyfi
til söfnunar upplýsinga, ef einkaaðili vill stofna til skráningar, en dómsmálaráðherra
ella.
1 2. málsgr. er rætt um sérstaklega „viðkvæmar“ upplýsingar, sbr. einkum 5.
gr. 2. málsgr. og 24. gr. 2. málsgr., og er brýn þörf að vera á verði, þar sem um
slikar upplýsingar er að ræða. Er þá áskilið sérstakt leyfi í þessu skyni, og dugar
ekki hið almenna samþykki skv. 1. málsgr.
1 3. málsgr. er fjallað um samþykki til söfnunar upplýsinga og flutnings gagna
úr landi. Ber tölvunefnd að gæta sérstaklega að hættunni á skertri persónuvernd við
þessar aðstæður. Verður yfirleitt að gjalda varhug við sliku leyfi, nema þá helst,
þegar um er að ræða mikilvæg rannsóknarverkefni. Við mat tölvunefndar kemur
m. a. til greina, hverjar reglur gildi í landi því, þar sem vinnsla á fram að fara um
persónuvernd á þessu sviði og t. d. aðgang hins skráða til að fá upplýsingar um,
hvað um hann sé skráð og að koma við leiðréttingum o. fl.
1 4. málsgr. er lagt til, að dómsmálaráðherra verði veitt heimild til að ákveða
í reglugerð, að ákvæði 1. og 2. málsgr. eigi ekki við um tilteknar skrár eða upplýsingasvið og að ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamningar
lúta að slíku eða tillit til alþjóðlegs samstarfs mælir með því. Ákvæði þetta er þarflegt í því skyni að greiða fyrir þjóðréttarsamningum og þátttöku í alþjóðasamstarfi,
en gæta þarf þess að t. d. í samningum verði sett ákvæði, er tryggi sem best hagsmuni
hinna skráðu aðilja.
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Um VI. þátt.
1 þessum þætti eru ákvæðin um eftirlit með framkvæmd laganna.
Frv. þetta er byggt á þeirri meginhugsun, að mestu máli skipti að lögfesta almennar reglur um skráningarstarfsemina í þjóðfélagi, en verulegrar óvissu gætir
nú um ýmsai starfsreglur við hana. Er nauðsynlegt að forráðamenn skráningarstarfsemi viti, hverra réttarreglna gæta beri. Hitt er það, að sjálfsagt myndu ýmis ákvæði
frv. missa marks, ef eigi væri beitt virku eftirliti með framkvæmd laganna. Viða
í löndum hefir það verið mikið umræðuefni, hvernig koma ætti við slíku eftirliti.
Hafa verið uppi skoðanir um það, að fela ætti slíkt eftirlit stofnun, sem nyti sjálfstæðis gagnvart hinu pólitiska valdi í þjóðfélaginu. Með því væri best borgið hlutlægni við úrlausnir og helst stuðlað að þvi, að allur almenningur treysti slíkum
aðila. Þetta sjónarmið hefir leitt til þess, að stofnunum hefir verið komið á fót með
miklu sérfræðilegu starfsliði og sjálfstæðri réttarstöðu.
1 frv. er lagt til, að sérstakri nefnd, sem hér er nefnd tölvunefnd fremur en
skráningarnefnd, þriggja manna, er dómsmálaráðherra skipar, verði falið þetta
eftirlitshlutverk. Um starfslið nefndar fari siðan eftir þvi, sem fé er veitt til og
heimilað er af dómsmálaráðuneyti hverju sinni. Úrlausnir tölvunefndar sem skipuð er
sérfróðum mönnum, verða fullnaðarúrlausnir frá stjómsýslusjónarmiði virt, og er
t. d. ekki hægt að skjóta þeim til ráðherra. Lýsir sjálfstæði tölvunefndar sér einkum í þessu. Eftirlitið með opinberu skráningunni horfir að því leyti annan veg við
en um skráningu af hálfu einkaaðilja, að brýn skylda hvílir á þeim opinberu
starfsmönnum, sem um opinbera skráningu fjalla, að ganga úr skugga um, að skráning sé rétt og eigi villandi. Eiga þær stjórnvaldsstofnanir, sem fjalla eiga um skráningarmálefnin að fylgjast með þessu eftir föngum, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum
laga um brot í opinberu starfi. Um aðgang almennings að efni skráa hefir verið áður
rætt og kosti manna á því að fá leiðréttar rangar eða villandi eða úreltar upplýsingar, sem skráðar hafa verið, svo og um úrskurð tölvunefndar í því efni, sbr.
t. d. 7. gr. 1. málsgr., 13., 15., 25. gr. Ákvæði þessa kafla taka sumpart til hvers
konar skráningar sem er en sumpart til skráningar af hendi einkaaðila, sbr. 42.
gr., eða opinbers aðilja, sbr. 43. gr.
Um 40. gr.
Tölvunefnd er falið með ákvæði þessarar greinar almennt eftirlit með framkvæmd laganna og skráningu og vinnslu samkv. þeim. Um hugtakið skráningu í
þessu sambandi visast til 1. gr. og 36. gr. 2. málsgr. og athugasemda um þær. Eftirlit og
afskipti tölvunefndar getur m. a. tekið til upphafs að skráningarstarfsemi og lotið að
t. d. tækjabúnaði, húsakosti, öryggisráðstöfunum o. fl. Eftirlitið er bæði almennt og svo
I formi sérstakra kannana, ef ákveðið tilefni er til, t. d. umkvörtun. Er víða vikið að afskiptum tölvunefndar í ákvæðum frv.
1 1. málsgr. 40. gr. segir, að tölvunefnd sé ríkisstjórninni til ráðuneytis um
tölvu- og skráningarmálefni. Á það við um einstök álitamál og ákvarðanir á þessu
sviði, umfram það, sem brýn ákvæði eru um í frv., þ. á m. við mörkun á stefnu í
tölvu- og skráningarmálum.
í 2. málsgr. segir um skipun tölvunefndar. skipunartímabil og hverjum skilyrðum
nefndarmenn skuíi fullnægja. Formaður nefndarinnar á að vera lögfræðingur, sem
fullnægir almennum dómaraskilyrðum, en hinir tveir sérfróðir um tölvu- og skráningarmálefni. Varamenn skulu fullnægja samskonar skilyrðum. Lagt er til, að dómsmálaráðherra skipi nefndarmenn án tilnefningar til fjögurra ára i senn.
I 3. málsgr. er mælt fyrir um, að í reglugerð, sem dómsmálaráðherra setur,
skuli kveðið á um starfslið og starfshætti tölvunefndar. M. a. er hér ástæða til að
setja ákvæði um vanhæfi nefndarmanna, er þeir skera úr málum vegna tengsla
þeirra við aðilja máls eða fyrirsvarsmenn þeirra.
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Um 41. gr.
Hér eru ákvæði um, að tölvunefnd geti krafiS skráningaraðilja um allar upplýsingar, sem þörf er á vegna eftirlits- og könnunarstarfsins. Enn fremur, að
tölvunefnd og starfsmenn hennar hafi aSgang vegna eftirlitsstarfs að húsnæði,
þar sem skráningargögn og tæknileg gögn eru varðveitt, og án dómsúrskurðar.
Eru þessi ákvæði nauðsynleg til þess að eftirlitsstarfið geti orðið virkt, þ. á m. til að
ganga úr skugga um öryggisráðstafanir. Ákvæði þessi eiga einnig við um skráningu
af hálfu opinbers aðila.
Um 42. gr.

í þessari grein er fjallað um skráningu af hendi einkaaðilja. Eru tölvunefnd þar
veittar ýmsar heimildir til afskipta og aðgerða gegn aðilja, sem ábyrgð ber á skráningu, svo sem að mæla fyrir um að fyrirtæki skuli hætta skráningu eða láta ekki öðrum
upplýsingar í té, eða afmá einstakar upplýsingar á skrám eða mæla fyrir um að skrár
séu eyðilagðar, sbr. 2. málsgr. 42. gr. Þá getur tölvunefnd lagt fyrir skráningaraðilja að
afmá skráningu um einstök atriði eða leiðrétta hana, sbr. 3. málsgr., og t. d. 7., 13. og
15. gr. Enn getur tölvunefnd bannað að viðhafa nánar tilteknar aðferðir við söfnun
upplýsinga eða við að koma á framfæri upplýsingum til annarra, ef veruleg hætta er á,
að aðferð, sem viðhöfð er, leiði til þess, að skráning eða miðlun verði villandi eða röng,
eða um sé að ræða atriði, sem eigi má taka á skrá, sbr. 4. málsgr.Á þetta ekki síst við um
starfsemi samkv. II. kafla frv., svo og t. d. ef ákvæða 5. gr. er ekki gætt. Þá getur tölvunefnd mælt fyrir um ýmis úrræði, er horfa þvi til tryggingar, að eigi verði skráð atriði,
sem óheimilt er að taka á skrá eða slikum upplýsingum verði miðlað svo og til að
hamla, að skráð verði atriði, sem eru röng eða villandi. Loks getur tölvunefnd mælt
fyrir um ráðstafanir, sem dragi úr hættu á eða komi í veg fyrir, að skráðar upplýsingar verði misnotaðar eða komist til óviðkomandi manna. Meðal þeirra ráðstafana er að takmarka aðgang starfsliðs að upplýsingum og að hefta aðgang annarra
en starfsliðs að þeim.
Samkv. 42. gr. hefir tölvunefnd viðtæk úrræði, og á þeim er full þörf vegna
eftirlitsstarfs nefndarinnar. Er vikið að ýmsum þessara úrræða í öðrum greinum
frv., en rétt þótti að taka þau upp hér í 42. gr. í samfelldu máli. Tölvunefnd getur
kært mál til lögreglu, ef grunur leikur á, að refsiverðu atferli sé til að dreifa.
Um 43. gr.
Eftirlit með opinberu skráningunni horfir nokkuð annan veg við að þvi er varðar
afskipti tölvunefndar en um skráningu af hendi einkaaðilja. Tölvunefnd hefir að
vísu almennt eftirlit i þessu efni, sbr. 40. gr. og 26. gr. Er gert ráð fyrir, að tölvunefnd snúi sér til þeirrar stjórnvaldsstofnunar, sem ábyrg er fyrir skráningu, og
setji fram ábendingar eða kröfu um breytingu á skráningu eða t. d. um afmáningu
upplýsinga eða leiðréttingu þeirra, en auk þess á tölvunefnd aðgang að ráðherra þeim,
sem hefir yfirumsjón með skráningu stjórnsýslulega. Má telja víst, að stofnanir fari
eftir ábendingum og kröfum tölvunefndar. Samkv. 2. málsgr. getur nefndin sett fram
tillögur um breytingu á reglum um tiltekna kerfisbundna skráningu, sem fram fer á
vegum hins opinbera og beint tillögum til þeirrar stofnunar, sem setti reglurnar upphaflega. Ekki þyrfti þetta frumkvæði að stafa af neinskonar yfirsjón, sem átt hefði
sér stað, heldur t. d. vegna þess að tölvunefnd þætti ekki nægilega vel fyrir öryggisráðstöfunum séð almennt skoðað.
Um 44. gr.
Úrlausnir tölvunefndar eru fullnaðarúrlausnir frá stjórnsýslusjónarmiði virt, og
verða eigi bornar undir aðrar stjórnvaldsstofnanir eða stjórnvaldshafa, t. d. ráðherra.
Hitt er það, að samkv. 60. gr. stjórnarskrár eiga dómstólar úrlausn um embættistakmörk yfirvalda, eins og það hugtak hefir verið skýrt í reynd, þ. á m. um lögmætar
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forsendur fyrir úrlausn þessarar stjórnvaldsnefndar. Ákvæöið á ekki eingöngu við
um úrskurði heldur einnig aðrar ákvarðanir.
Um 45. gr.
1. málsgr. fjallar um fyrirmæli, er tölvunefnd getur látið uppi, um form og
efni tilkynninga og umsókna til nefndarinnar. Skiptir máli m. a. vegna eftirlitsstarfsins, að tilkynningar séu vel og skipulega úr garði gerðar og samræmis sé gætt. Væntanlega útbýr tölvunefnd eyðublöð í þessu skyni, þar sem fram koma þau atriði öll,
sem nefndin telur skipta máli.
1 2. málsgr. segir, að tölvunefnd geti gefið skilorðsbundið leyfi eða samþykki og
tímabundið þau (um tímabindingu sjá 37. gr. frv.). Er þarflegt að greina þetta sérstaklega hér í frv.
Um 46. gr.

1 greininni er fjallað um reglugerðarákvæði, sem gert er ráð fyrir að dómsmálaráðherra setji, og verður þá áður leitað tillagna tölvunefndar.
Reglugerðarákvæði geta lotið að ýmsum sérgreindum efnum, en auk þess varða
þau almennt framkvæmd laganna. Skal þetta nú reifað nokkrum orðum:
1. Kveða má á um samstarf tölvunefndar við sambærilegar eftirlitsstofnanir erlendis. Kemur hér bæði til samstarf við norrænar stofnanir og aðrar stofnanir, sbr.
t. d. samstarf innan aðildarríkja Evrópuráðs. Er mikilvægt, að tölvunefnd fái færi á
að taka þátt í slíku samstarfi.
2. Tölvuúrvinnsla getur farið fram hér á landi á gögnum, sem stafa frá öðrum
íöndum og varða einkamálefni þar. Er taflstaðan þá andstæð við stöðuna samkv. 39.
gr. frv., þar sem skorður eru reistar við að gögn um einkamálefni hér á landi séu
send til tölvuvinnslu erlendis. Er ástæða til að gefa gaum tölvuvinnslu hér á landi, er
tekur til erlendra gagna, og setja reglugerðarákvæði um það efni og m. a. áskilja
sérstaka tilkynningu um slíkt af hendi þeirra, sem óska vinnslunar.
3. Þá er gert ráð fyrir, að sett verði reglugerðarákvæði um afmáningu eða eyðileggingu á skrám, sem andstæð eru lögunum.
4. í greininni er minnt sérstaklega á starfsemi samkv. II. og III. kafla frv., sem
þörf kann að vera að setja fyllri ákvæði um í reglugerð.
5. Heimilt er að setja reglugerðarákvæði almennt um framkvæmd laganna. Hafa
ber í huga, að örar framfarir eru í þessum skráningarmálum að þvi er varðar skráningartækni, og getur þá verið þörf á að bregðast nokkuð skyndilega við nýjum
aðstæðum með ákvæðum í reglugerð.
Samkv. 48. gr. 4. málsgr. má setja það ákvæði i reglugerð, að brot á ákvæðum
hennar varði sektum.
Um 47. gr.
Hér segir, að tölvunefnd gefi út öðru hverju skýrslu um starfsemi sína. Þá segir
einnig, að nefndin geti birt almenningi umsagnir og álitsgerðir, svo og tillögur, er hún
hefir látið uppi. Starfsemi slíkrar nefndar er vissulega málefni, sem almenningur á
rétt á að fylgjast með, og er mikilvægt að birt sé ýmislegt af úrlausnum og tillögum
sííks aðilja.
Um VII. þátt.
í þeim þætti eru ákvæði um viðurlög við brotum á lögunum, og svo gildistðkuákvæðí.
Um 48. gr.
Þessi grein geymir refsiákvæði. Ýmis brot á ákvæðum frv., ef að lögum verður,
varða refsingu, en önnur ekki. í 1. málsgr. kemur fram, að unnt sé að refsa jafnframt
samkv. öðrum refsiákvæðum, sem atferli kann að varða við, sbr. einkum 136. og
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229. gr. almennra hegningarlaga. Tölvunefnd ræður þvi aö marki, hvort kært verði út
af brotum á lögunum. í fyrstu — meðan framkvæmd laganna verður eigi komin í
fastar skorður — má vænta þess, að varlega verði farið í kærur, ef skráningaraðili hlítir fyrirmælum nefndarinnar og er fús til samstarfs um leiðréttingar og
umbætur.
í sumum tilvikum er refsiverð háttsemi beinlínis háð því, að eigi séu virt fyrirmæli tölvunefndar eða skilmálar, sem hún hefir sett.
1 lokamálsgr. er heimilað að fyrirmynd í erlendum lögum og frumvörpum að
leggja refsiábyrgð á félag eða fyrirtæki sem slíkt, en forsendan er sú, að refsiábyrgð
verði eigi komið fram á hendur starfsmanni, sem á refsiverða sök á atferli. Slik
refsiábyrgð á félög eða fyrirtæki er að vísu fátíð hér á landi, en virðist þó eiga fullan rétt á sér i slíku tilviki sem þessu.
Um 49. gr.
Hér er í 1. málsgr. ákvæði um, að heimilt sé auk refsingar að svipta aðila, sem
rekur starfsemi eða tekur þátt í starfsemi, sem greind er í 36. gr. án leyfis eða hefst
handa um starfsemi samkv. 8. gr. án þess að tilkynna tölvunefnd um hana, rétti til
skráningarstarfsemi. Gegnir þessu einnig að sínu leyti um brot á 5. gr. 3. málsgr.
Forsenda réttindasviptingar er svipuð og í 68. gr. 1. og 2. málsgr. alm. hegningarlaga,
þ. e. að brot gefi til kynna nærlæga hættu á misnotkun í sambandi við skráningarstarfsemi. Tekið er fram, að ákvæðum 1. og 2. málsgr. 68. gr. alm. heguingarlaga
verði beitt, eftir þvi sem við getur átt.
í 2. málsgr. eru ákvæði um eignarupptöku. Er heimilt að gera upptæk með dómi
tæki, sem stórfellt brot á lögunum er framið með, svo og hagnað af broti, sbr. 69. gr.
almennra hegningarlaga.
Um 50. gr.
Hér eru gildistökuákvæði.
Svo sem greinin ber með sér, er til þess ætlast, að ákvæði laganna taki einnig til
skráningarstarfsemi, sem hafist hefir fyrir gildistöku laganna. Er skráningaraðiljum
veittur nokkur frestur á að tilkynna tölvunefnd um starfsemi sína eða leita samþykkis hennar eftir því sem við á, svo og að setja reglur um starfsemina, þegar
slíku er að skipta. Er hér miðað við 3 eða 6 mánuði frá gildistöku laganna. Vera
má, að stundum geti þessi frestur reynst of skammur, og er tölvunefnd heimilað
að framlengja hann i einstökum tilvikum að ósk viðkomanda.
Um 51. gr.
Þjóðskrá og almannaskráning og svo sakaskrá koma eigi undir ákvæði laganna.
Um þjóðskrá og almannaskráningu gilda sérstök lög, og tók umboð nefndar þeirrar,
sem samdi frv. þetta, eigi til að endurskoða þau lög. Um sakaskrá gildir sérstök
reglugerð. Er þess vænst, að framangreind lög og reglugerð verði endurskoðuð í ljósi
þeirra meginviðhorfa, sem fram koma í frv. þessu, ef að lögum verður.
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3. Frumvarp til laga

[3. mál]

um aðgang að upplýsingum hjá almannastofnunum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
I. KAFLI
Um almennan aðgang að upplýsingum.
1. gr.
Lög þessi taka til almannastofnana, hvort sem þær eru á vegum ríkis eða
sveitarfélaga, þar á meðal til Alþingis og dómstóla, að löggjafar- og dómstörfum
þó frátöldum.
Ennfremur taka þau til fyrirtækja, sem eru algerlega i eigu ríkis eða sveitarfélaga.
öllum er heimilt að kynna sér skjöl í málum, sem eru eða hafa verið til meðferðar hjá stofnunum, sem nefndar eru í 1. gr., nema á annan veg sé mælt í þessum
lögum eða öðrum.
Almenn þagnarskylduákvæði hegningarlaga og laga um skyldur og réttindi starfsmanna ríkisins takmarka ekki skyldu til að láta í té upplýsingar samkvæmt lögum
þessum.
I beiðni skal tilgreina málið, sem skjöl varða, er hlutaðeigandi óskar að kynna
sér.
3. gr.
Heimildin í 2. gr. nær ekki til skjala, er hafa að geyma upplýsingar um eftirtalin atriði, nema sá er i hlut á samþykki, að skjöl séu birt:
1) Einkahagi og fjármál einstaklings.
2) Tækni, rekstur eða viðskiptaaðstöðu einstaklings eða fyrirtækis, ef það varðar
hlutaðeiganda miklu fjárhagslega, að beiðni sé synjað.

um
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4. gr.
Þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast, er heimilt að undanþiggja ákvæð2. gr. skjöl, sem hafa að geyma upplýsingar um:
ðryggi rikisins og varnir landsins.
Samskipti við erlend ríki og fjölþjóðastofnanir.
Ráðstafanir stjórnvaldshafa eða stjórnvaldsstofnunar til eftirlits, þar til einstökum aðgerðum er lokið.
Mál, sem til rannsóknar eru, þar sem ætla má, að lögbrot hafi verið framið.
Fyrirhugaða hagræðingu eða breytingu í rekstri þeirra stofnana og fyrirtækja,
sem getur í 1. gr.
Fyrirhugaðar ráðstafanir í fjármálum ríkis og sveitarfélaga, þar á meðal í gjaldeyrismálum, peningamálum, skattamálum, tollamálum og til annarrar tekjuöflunar, svo og í kjaramálum starfsmanna þeirra stofnana og fyrirtækja, sem 1.
gr. tekur til.

Þingskjal 3

295

7) Viðskiptamál fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga til verndar rekstrar- og samkeppnisaðstöðu þeirra.
8) Hvers konar prófraunir, sem fyrirhugaðar eru á vegum rikis og sveitarfélaga.
5. gr.
Ef ákvæði 3.—4. gr. taka einungis til hluta skjals, er mönnum heimilt að kynna
sér annað efni skjalsins.
Ráðherra sá er hlut á að máli getur ákveðið, að einstakir málaflokkar og tilteknar tegundir skjala skuli vera undanþegnar ákvæðum 2. gr., enda séu skjölin
þess eðlis, að þau féllu almennt undir ákvæði 3.—4. gr., þannig að beiðni samkvæmt
2. gr. yrði synjað.
6. gr.
Heimild sú, sem veitt er í 2. gr„ nær til eftirtalinna gagna:
1) Allra skjala, sem snerta mál það, er upplýsinga er óskað um, þar á meðal afrita
útsendra skjala, þegar ætla má, að þau hafi borist viðtakanda.
2) Dagbókarfærslna, er lúta að skjölum málsins, efnisútdrátta úr þeim og hvers
konar skráningar þeirra.
7. gr.
Nú eru veittar munnlega upplýsingar, sem mikilvægar má telja fyrir úrslit
máls, og ber þá að skrá efni þeirra og leggja það, sem skráð hefur verið, með öðrum
gögnum málsins.

1)
2)
3)
4)

8- gr.
Eftirtalin gögn er þó heimilt að undanþiggja ákvæðum 6. gr.:
Fundargerðir ráðherrafunda.
Vinnuskjöl starfsmanna þeirra stofnana og fyrirtækja, sem getur í 1. gr„ svo
sem minnisgreinar, frásagnir, skýrslur, uppköst, tillögur og áætlanir.
Bréfaskipti almannastofnana og -fyrirtækja við sérfræðinga til afnota i dómsmálum eða til ákvörðunar um það, hvort mál skuli höfða.
Skjöl, sem lúta að hvers konar lagasetningu, þar til frumvarp hefur verið lagt
fram á Alþingi.
II. KAFLI
Um aðgang málsaðila að upplýsingum.

9. gr.
Aðilum máls er heimilt að kynna sér skjöl, sem 2. gr. nær til, þrátt fyrir ákvæði
3.—4. gr. Þetta er þó ekki heimilt, ef hagsmunir aðila af þvi að notfæra sér vitneskju
úr skjölum málsins þykja eiga að víkja fyrir ríkari almanna- eða einkahagsmunum.
Nú á þetta aðeins við um hluta skjals, og á aðili þá rétt á að kynna sér það að
öðru leyti.
Ákvæði laga um þagnarskyldu takmarka ekki skyldu til að veita málsaðilum
upplýsingar, sbr. þó 1. mgr.
Nú varðar það aðila miklu að fá afrit eða ljósrit af málsskjölum til þess að
gæta hagsmuna sinna og skal þá orðið við beiðni hans að svo miklu leyti, sem
það samrýmist 1. mgr.
10. gr.
Nú fer aðili máls fram á að fá að kynna sér skjöl meðan mál er til meðferðar
og skal þá afgreiðslu þess frestað, uns aðili hefur kynnt sér skjölin, enda beri
lögum samkvæmt að verða við beiðni hans.
Afgreiðslu máls skal þó ekki frestað, ef sérstakir almanna- eða einkahagsmunir
mæla gegn þvi.
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11- gr.
Ef þvi verður við komið, skal stjórnvaldshafi sá, er mál hefur með höndum,
vekja athygli aðila á þvi, að mál hans sé til umfjöllunar hjá stjórnvaldsstofnun,
nema ljóst sé, að hann hafi fengið vitneskju um það fyrirfram.
Aðili getur hvenær sem er krafist þess, að afgreiðslu máls sé frestað, uns
hann hefur gert grein fyrir afstöðu sinni. Heimilt er að setja aðila ákveðinn frest
til að láta umsögn sína í té. Ákvæði 2. mgr. 10. gr. gilda þó eftir því sem við á.
III. KAFLI
Almenn ákvæði.
12. gr.
Forstöðumaður almannastofnunar eða -fyrirtækis tekur ákvörðun um það, hvort
upplýsingar skuli veittar samkvæmt lögum þessum.
Forstöðumaður metur, hvort orðið skuli við beiðni þegar í stað eða síðar og
hvort þeim, sem beiðnina ber fram, skuli heimilað að kynna sér skjölin á staðnum
eða hvort honum skuli látið í té afrit eða ljósrit af þeim. Ávallt skal stefnt að því,
að beiðni sé afgreidd eins fljótt og verða má.
13. gr.
Sá, sem einhverra hagsmuna hefur að gæta getur skotið ákvörðun samkvæmt
1. mgr. 12. gr. beint til þess ráðherra, eða sveitarstjórnar, sem stofnun eða fyrirtæki
lýtur. Úrskurði sveitarstjórnar má skjóta til félagsmálaráðherra.
Ráðherra er skylt að leita álits sérstakrar nefndar, áður en kæra samkvæmt 1.
mgr. er tekin til úrskurðar.
í nefnd þessari eiga sæti fimm menn, en aðeins þrír þeirra taka þátt í afgreiðslu
hvers máls. Hæstiréttur skipar oddamann og varamann hans, en sameinað Alþingi
kýs aðra nefndarmenn. Nefndarmenn skulu skipaðir eða kosnir til fjögurra ára.
Oddamaður tilnefnir hverju sinni með sér tvo menn úr hópi hinna kjörnu
nefndarmanna til að taka þátt í afgreiðslu máls, er nefndinni berst. Álit nefndarinnar er aðeins til leiðbeiningar, en ekki bindandi fyrir ráðherra.
14. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarpið er samið af nefnd er dómsmálaráðherra skipaði 16. september 1976.
Frumvarpið var lagt fram á Alþingi, 99., 100. og 102. löggjafarþingi, en hefur ekki
orðið útrætt. Það er því endurflutt nú.
Nefnd sú sem samdi frumvarpið lét fylgja þvi eftirfarandi
Greinargerð.
Frá fornu fari hefur það þótt hlýða, að almenningur ætti þess nokkurn kost
að fylgjast með landsstjórnarmálum. Er þess nærtækast að minnast, að á miðöldum
fóru löggjafar- og dómstörf fram í heyranda hljóði, þannig að allir gætu fylgst
með og er Alþingi hið forna ágætt dæmi um það. Á þessu varð nokkur breyting,
eftir því sem einveldi jókst, en þó var Alþingi haldið í heyranda hljóði, þar til það
var lagt niður árið 1800.
Eftir því, sem frjálsræðisstefnum óx fiskur um hrygg, einkum á 19. öld, urðu
kröfur háværari um, að löggjafar- og dómstörf færu þannig fram, að almenningur
ætti kost á að fylgjast með. Það var mikilvægur þáttur í baráttu þeirra, sem beittu
sér fyrir auknu lýðræði og mannréttindum, að dómstólarnir störfuðu fyrir opnum
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tjöldum og smám saman var sú meginregla í lög leidd, að dómþing skyldu háð í
heyranda hljóði og öllum gefast kostur á að kynna sér skjöl mála, er þar voru
til meðferðar. Hefur sú meginregla gilt um langan aldur í íslensku réttarfari. 1
baráttunni fyrir endurreisn Alþingis var þess snemma krafist, að þingið yrði háð
í heyranda hljóði, en sú krafa náði þó ekki fram að ganga fyrr en 1849. Útgáfa
Alþingistíðinda er og nátengd þessu, en hún hófst, eins og kunnugt er frá þvi að
Alþingi kom fyrst saman 1845. Raunar höfðu áður verið gefnar út Alþingisbækur,
prentun þeirra hófst 1696 og var fram haldið til 1800, að vísu með nokkrum hléum.
Jón Sigurðsson gerði sér ljóst, hversu nauðsynlegt væri, að þjóðin ætti kost á
að fylgjast með gerðum embættismanna. Nokkru eftir að hann hafði tekið við forstöðu Hins íslenska bókmenntafélags hóf félagið útgáfu tveggja ritraða, er voru
Skýrslur um landshagi á íslandi og Tíðindi um stjórnarmálefni Islands. Annaðist
félagið útgáfu beggja ritraðanna, að vísu með nokkrum styrk af almannafé, 1854—
1874, en þá tók stjórnin að sér verkið og útgáfa Stjórnartíðinda hófst með svipuðu
sniði og enn tiðkast. í þeim var frá upphafi birt ýmislegt úr hagskýrslum, en þær
urðu þar sérstök deild, c-deild, 1882 og hélst sá háttur til 1898. Síðan voru þær
gefnar út sérstaklega 1899—1912, en Hagstofa Islands hóf hagskýrsluútgáfu 1914.
Frá 1873 hafa og dómar Landsyfirréttar og Hæstaréttar, verið gefnir út árlega
og stundum oftar.
Af þessu stutta yfirliti má ráða, að lengi hefur verið talið nauðsynlegt, að
landstjórnarmenn gerðu almenningi grein fyrir gerðum sinum og hag landsins.
Ef miðað er við þrískiptingu ríkisvaldsins, má segja, að bæði löggjafarvald og
dómsvald hafi starfað að mestu leyti fyrir opnum tjöldum og birt gerðir sinar, en
meiri leynd hvílt yfir störfum framkvæmdarvalds.
Á Alþingi 19. mai 1972 var samþykkt svolátandi þingsályktun: „Alþingi ályktar
að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa og leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga
um, hver sé skylda stjórnvalda og ríkisstofnana til að skýra opinberlega frá störfum
sínum og ákvörðunum og hvenær beri að veita þeim, sem þess óska, aðgang að
reikningum og skjölum, sem almenning varða.“ Tillögunni var á Alþingi vísað til
nefndar, sem lagði til, að hún yrði samþykkt með smávægilegum orðalagsbreytingum.
Á Alþingi urðu litlar umræður um tillöguna áður en hún var samþykkt mótatkvæðalaust.
Frumvarp til laga um upplýsingaskyldu stjórnvalda var siðan lagt fyrir Alþingi
á 93. löggjafarþingi í febrúar 1973. Hafði Jón P. Emils, hæstaréttarlögmaður, samið
frumvarpið að beiðni dóms- og kirkjumálaráðuneytis með hliðsjón af löggjöf annarra
Norðurlanda á þessu sviði, en ráðuneytið gerði í samráði við hann nokkrar breytingar á frumvarpinu og jók við greinargerð. Frumvarpið varð ekki útrætt og var það
siðan lagt fyrir Alþingi að nýju á 94. löggjafarþingi haustið 1973. Fékk frumvarpið
dræmar undirtektir og varð ekki heldur útrætt.
Með bréfi dagsettu 16. september 1976 fól Ólafur Jóhannesson, dómsmálaráðherra, Baldri Möller, ráðuneytisstjóra, Einari Karli Haraldssyni, fréttastjóra, þáverandi formanni Blaðamannafélags íslands og Sigurði Lindal, prófessor, að endurskoða þetta frumvarp til laga um upplýsingaskyldu stjórnvalda eða semja nýtt frumvarp um þetta efni. Hefur nefndin valið þann kostinn að semja algjörlega nýtt
frumvarp og liggur það hér fyrir. Ritari nefndarinnar hefur verið Eiríkur Tómasson,
aðstoðarmaður dómsmálaráðherra.
I greinargerð þeirri, sem fylgdi upphaflegu frumvarpi, sem lagt var fyrir Alþingi
vorið 1973, segir m. a.:
„í íslenskri Iöggjöf eru svo sem kunnugt er engin almenn ákvæði um upplýsingaskyldu stjórnvalda. Rétt er að hafa í huga, þegar rætt er í frumvarpi þessu um
upplýsingaskyldu, að þar er um að ræða samstæðu við hið skandinaviska hugtak
„offentlighet**, þ. e. að eitthvað skuli vera opinbert eða aðgengilegt fyrir almenning.
Þessi samstæða er efnisleg, þótt hún sé ekki málfarsleg. — I islenskri löggjöf eru
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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að sjálfsögðu dreifð ákvæði um þagnarskyldu og leyndarskyldu, og einnig ýmis
ákvæði um, að tilteknar athafnir eða upplýsingar skuli vera opinberar eða aðgengilegar. Um þagnarskylduna má fyrst og fremst vísa til ákvæða i lögum um réttindi
og skyldur starfsmanna rikisins (sbr. 32. gr. laga nr. 38/1954) svo og til almennra
refsiákvæða í almennum hegningarlögum um brot á þagnarskyldu opinberra starfsmanna. Hefur þess gætt, að talið væri, að af slíkum almennum ákvæðum megi
draga ályktanir um almennar leyndarreglur íslenskrar löggjafar, sem er þó fjarri
lagi. Þessi ákvæði vísa til leyndarskyldu, þegar hún er fyrir hendi samkvæmt eðli
máls, eða beinum lagaákvæðum, en í því felst engin almenn regla um, að upplýsingar um athafnir stjórnvalda skuli ekki veita. — Engin almenn rannsókn hefur
verið gerð á raunverulegri framkvæmd í þessu efni í hinu islenska stjórnkerfi. í
stórum dráttum má þó leiða getum að því, að upp og ofan sé í framkvæmd að allverulegu leyti svokölluð „partsoffentlighet**, þ. e. upplýsingaskylda gagnvart aðila
um málefni, er varða hann persónulega, en skýra mynd af þessu er ekki unnt að fá án
könnunar, sem væri mjög umfangsmikil og timafrek. Hitt er og ljóst, að slík framkvæmd hlýtur að vera talsvert á reiki, þegar engar lagareglur setja henni úrlausnarmörk. Umræða um efnið hefur verið mjög takmörkuð og þá að sjálfsögðu mjög
lauslega um það fjallað. Verður því að viðurkenna, að talsverð vandkvæði eru á að
móta lagareglur um efnið, sem öruggt sé, að henti okkar aðstæðum og falli að
okkar stjórnkerfi og framkvæmd þess. Liggur þá óneitanlega beinast við, að hentað
geti likar lagareglur hér á landi á þessu sviði og í þeim löndum, sem okkar stjórnkerfi er mótað eftir, þ. e. Danmörku og að nokkru leyti Noregi, en sú leið hefur
verið valin, svo sem áður segir. Nokkuð hefur og verið stuðst við sænskar lagareglur. Eins og áður var sagt, eru nýlega sett lög um þetta efni í Danmörku og Noregi þ.
e. 1970, og er það í báðum löndunum fyrsta lagasetning um almenna upplýsingaskyldu
stjórnvalda, en i Danmörku hafði 1964 skrefið verið stigið til hálfs, með lagasetningu
um upplýsingaskyldu gagnvart aðila. Svíþjóð, og raunar Finnland með likum hætti
sem oftar, hefur haft almenna upplýsingaskyldu samkvæmt stjórnskipun sinni i
meira en 200 ár. Svo sem kunnugt er má segja, að lagakerfi Svíþjóðar og Finnlands
sé byggt upp að ýmsu leyti með ólíkum hætti því dansk-norska og þar með þvi
íslenska. — Það er því ástæða til að taka fram, að í ofangreindum frjálsara aðgangi að upplýsingum frá stjórnvöldum felst ekki endilega betri trygging réttinda
borgaranna gagnvart valdi stjórnkerfisins, og felst þetta i og með í stjórnlagakerfinu, sem í Danmörk og Noregi (svo og fslandi) byggir á hinni beinu ráðherraábyrgð „ministerialsystem", sem ekki er uppbyggð með sama hætti i Sviþjóð-Finnlandi. Ekki er tilefni til að rekja þau atriði hér fræðilega. — Undanfari lagasetninga 1970 í Noregi og Danmörku (einnig 1964 þar) voru mjög umfangsmikil rannsóknarstörf og greinargerðir margra nefnda, allt frá lokum síðasta striðs. Einnig
má segja, að þessi málefni hafi i þeim löndum verið á dagskrá um rúm 100 ár,
þ. e. frá því að stjórnfrelsi fyrst var innleitt. Er þar að finna mjög fróðlegar upplýsingar um sjónarmið, sem vegast á, vandamál sem til úrlausnar koma við slika
lagasetningu og um framkvæmd löggjafarinnar, þegar hún er komin á.“

f hinu fyrra frumvarpi var gert ráð fyrir, að lögin nefndust: Lög um upplýsingaskyldu stjórnvalda, en hér er lagt til, að heitið verði: Lög um aðgang að upplýsingum hjá almannastofnunum. Er það talið heppilegra, því að engin skylda er
lögð á stjórnsýsluhafa að hafa frumkvæði um að veita upplýsingar, eins og eldra
heitið gæti vakið hugmyndir um, heldur er meginhugsun þess frumvarps, sem hér
liggur fyrir, sú, að öllum eigi að vera heimilt að kynna sér skjöl í málum, sem eru
eða hafa verið til meðferðar hjá almannastofnunum, ef þeir óska þess. Undantekningar beri eingöngu að gera, ef sérstakir hagsmunir einstaklinga eða þjóðfélags
krefjist annars. Hins vegar megi ekki láta nein þau sjónarmið hafa áhrif, sem lúta
að þvi að losa embættismenn og aðra starfsmenn almannastofnana við óþægindi eða
fyrirhöfn við að veita vitneskju um mál. Verða þær undantekningar, sem gert er
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ráð fyrir i lagafrumvarpi þessu, sérstaklega rökstuddar hver fyrir sig, þegar kemur
að athugasemdum við einstakar greinar þess.
öllum má vera kunnugt, að íslenskur stjórnarfarsréttur er litt plægður akur
og hugtakaskipan ekki jafn glögg eða með þeirri festu, sem æskilegt væri. Til dæmis
hefur hugtakið stjórnvald, sem mikið er notað í stjórnarfarsrétti, til þessa haft
margræða og oft óljósa merkingu. Því hefur nefndin talið rétt að gera tilraun til
að festa merkingu nokkurra hugtaka í stjórnarfarsrétti, sem notuð eru i þessu
frumvarpi og greinargerð þeirri, sem fylgir, og jafnvel leggja til, að ný orð verði
tekin upp. Rétt þykir að skýra merkingu þessara hugtaka:
Almannastofnun: Stjórnsýsluheild eða stjórnsýslueining, sem annað hvort fer
með stjórnvald, þ. e. opinbert vald, eða annast þjónustu við borgara í einhverri
mynd. Sem dæmi um hið síðara má nefna Háskóla íslands, Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið, Borgarbókasafnið, íþróttahöllina í Laugardal o. s. frv. Þetta orð gæti
komið i stað orðsins opinber stofnun, sem oft er notað.
Stjórnvaldsstofnun: Stjórnsýsluheild, sem fer með stjórnvald, t. d. dómsmálaráðuneyti, rafmagnsveitur ríkisins, félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar o. s. frv.
Stjórnvaldshafi: Einstaklingur, oft og tíðum innan stjórnvaldsstofnunar, sem
gegnir stöðu eða starfi, er stjórnvald fylgir, t. d. dómsmálaráðherra, ráðuneytisstjóri í dómsmálaráðuneytinu, rafmagnsveitustjóri, félagsmálastjóri Reykjavíkurborgar. Greina verður á milli stjórnvaldshafa og þess manns, sem gegnir stjórnvaldsstöðunni eða -starfinu á hverjum tíma, en til þessa hefur orðið stjórnvald verið
notað um hvorn tveggja.
Stjómvaldsráð, stjórnvaldsnefnd: Ráð eða nefnd, þar sem sitja fleiri en einn
einstaklingur, er fara sameiginlega með stjórnvald, t. d. ríkisskattanefnd, borgarstjórn Reykjavíkur. Til þessa hefur orðið fjölskipað stjórnvald verið notað um
stjórnvaldsráð og -nefndir.
Stjórnvald: Opinbert vald, þ. e. heimild til að úrskurða um rétt eða skyldu
borgara eða beita þá ytri þvingunum, t. d. líkamlegu valdi.
Aðili máls: Sá, sem er viðriðinn mál, hefur t. d. sótt um tiltekið leyfi eða starf
eða verið boðið eitthvað eða bannað.
Lögin skiptast í þrjá kafla. Hefur fyrsti kafli að geyma almenn ákvæði um
rétt manna til að kynna sér skjöl. Annar kafli kveður á um heimild málsaðila til
að kynna sér skjöl þess, en sú heimild er nokkru rýmri en felst í hinum almennu
reglum. 1 þriðja kafla eru almenn ákvæði um málsmeðferð og í fjórða kafla gildistökuákvæði.
I frumvarpinu er gert ráð fyrir, að mönnum sé almennt veitt heimild til að
kynna sér skjöl í málum, sem eru eða hafa verið til meðferðar hjá almannastofnunum eða fyrirtækjum. 1 3. gr. er undantekning frá meginreglunni og ennfremur f
4. gr., þar sem stjórnsýsluhöfum er heimilað að undanþiggja tiltekin málefni almennum aðgangi, þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast.
Ekki hefur verið farin sú leið, eins og í dönsku upplýsingalögunum að taka
upp almennt undantekningarákvæði með vfsan til eðlis máls, heldur tekinn sá kostur
að telja upp sem itarlegast allar þær undantekningar, sem nauðsynlegt hefur verið
talið að lögfesta. Með þessu móti er girt fyrir það, að forstöðumenn almannastofnana og -fyrirtækja reyni að skjóta sér undan þvf að veita tilteknar upplýsingar
með þvf að bera fyrir sig eðli máls, án nánari skilgreiningar.
í 6. gr. er kveðið á um, til hvaða skjala hin almenna heimild nái, en í 8. gr.
er heimilað að undanþiggja tiltekin skjöl ákvæðum 6. gr. Hér gildir sama regla um
skjöl eins og um málefni, að stjórnsýsluhöfum er heimilt að undanþiggja tiltekin
skjöl almennum aðgangi. Hvorugt ákvæðið bannar þó, að stjórnsýsluhafar veiti
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rýmri aðgang að skjölum en lögin gera ráð fyrir, en það verður að vísu einungis
gert innan þeirra marka, sem sérákvæði setja um þagnarskyldu á ýmsum sviðum.
Oft og einatt taka stjórnsýsluhafar við upplýsingum um ýmis málefni í síma,
og er í 7. gr. frumvarpsins lögð sú skylda á þá að skrá efni þeirra, ef þær teljast
mikilvægar fyrir úrslit máls.
Þá fjalla lögin einungis um heimild manna til að kynna sér skjölin, en þau
nefna ekkert um það, í hvaða skyni þessar upplýsingar skuli notaðar. Af þeim
leiðir að sjálfsögðu, að unnt er að birta þessi skjöl og það takmarkast einungis að
því leyti, sem lög mæla fyrir á annan veg.
Þá er ekki í þessum lögum á neinn veg fjallað um heimild manna til að vera
viðstaddir fundi í stjórnvaldsráðum og -nefndum, það fer eftir öðrum lögum, sbr.
t. d. 26. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
í greininni er kveðið á um gildissvið laganna. Um merkingu orðsins almannastofnun skal vísað til þess, sem áður sagði.
Utan gildissviðs laganna falla:
1) Alþingi og dómstólar um það er lýtur að löggjafar- og dómstörfum, enda
gilda þar um sérstakar reglur. 1 57. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 er kveðið
á um, að fundir Alþingis skuli haldnir í heyranda hljóði og sama á við um dómþing, sbr. 39. gr. laga nr. 85/1936 og 16. gr. laga nr. 74/1974, sbr. 58. gr. laga nr.
75/1973. Þetta á hins vegar ekki við stjórnsýslustörf sem Alþingi eða dómstólar
hafa með höndum eða kunna að vera falin þ. á m. þau stjórnsýslustörf, sem unnin
eru i þágu þessara stofnana i skrifstofum þeirra. Þá tilhögun, sem lagt er til, að
lögfest verði, er að finna í norsku upplýsingalögunum og að nokkru leyti í sænsku
stjórnsýslulögunum frá 1971, en þau síðarnefndu taka þó einungis til dómstóla.
Á hinu er rétt að vekja athygli, að starfslið sænska þjóðþingsins lýtur að flestu
leyti sömu reglum og annað starfslið sænska rikisins.
2) Ýmis hálfopinber félög eða fyrirtæki, svo sem Búnaðarfélag Islands og Fiskifélag íslands. Rétt þykir hins vegar, að lögin nái til þeirra fyrirtækja og stofnana,
sem að öllu leyti eru i eigu ríkis eða sveitarfélaga, svo sem til allra ríkisbankanna
og sjóða í almannaeigu jafnt sem annarra atvinnu- og þjónustufyrirtækja ríkis og
sveitarfélaga. Þó ber í þessu sainbandi að vekja athygli á 17. gr. laga nr. 11/1961
um Landsbanka Islands og hliðstæðum ákvæðum í lögum um hina ríkisbankana,
þar sem segir, að bankaráð, bankastjórar og allir starfsmenn bankans séu bundnir
þagnarskyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fá vitneskju um í starfi sínu. Gert er ráð fyrir, að þetta ákvæði og önnur samsvarandi
haldist, þannig að réttur manna til að kynna sér skjöl í málum, sem eru til meðferðar eða hafa verið til meðferðar í ríkisbönkum, sé einungis bundinn við þau,
er lúta rekstri bankanna. Á hinn bóginn skiptir rekstrarformið eða staða fyrirtækis
i stjórnkerfinu ekki máli og er að því leyti gengið lengra en gert er bæði í dönsku
og norsku upplýsingalögunum. Þó þykir ekki fært að láta lögin taka til fyrirtækja,
sem ríki eða sveitarfélög eiga einungis að hluta.
Um 2. gr.
I þessari grein er mörkuð meginstefna frumvarpsins, sem áður hefur verið lýst,
sem sé sú, að öllum skuli heimilt að kynna sér skjöl í málum, sem eru eða hafa
verið til meðferðar hjá almannastofnunum eða -fyrirtækjum. Undantekning er einungis gerð, að á annan veg sé mælt í frumvarpinu eða öðrum lögum. Þetta felur
í sér, að sérstök fyrirmæli 1 lögum um þagnarskyldu skuli haldast. Á hinn bóginn
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takmarkast ákvæði greinarinnar hvorki af stjórnvaldsfyrirmælum, svo sem reglugerðarákvæðum né heldur af samþykktum eða siðareglum tiltekinna starfshópa. 1
fylgiskjali með greinargerð þessara laga er yfirlit yfir ákvæði í íslenskum lögum,
sem lúta að þagnarskyldu.
Að norrænni fyrirmynd hefur sérhverjum þeim, sem áhuga hefur, verið veitt
heimild til að kynna sér málsskjöl án tillits til búsetu eða ríkisfangs, afstöðu til
málsaðila eða þess markmiðs, sem að baki býr. Heimildin nær hins vegar aðeins
til skriflegra upplýsinga, en ekki munnlegra, sbr. orðið „skjöl“. Ekki skiptir máli,
hvort mál er enn til meðferðar eða hefur verið afgreitt, sbr. orðin „eru eða hafa
verið“.
í beiðni skv. 3. mgr. á að taka fram, hvert það mál sé, er hlutaðeigandi óskar
að fá upplýsingar um, þannig að það sé alveg Ijóst. Frekari kröfur um efni eða
form beiðni eru ekki gerðar; þannig þarf ekki að tiltaka ástæðu til beiðni, en rétt
er að vekja athygli á því, að menn geta bakað sér ábyrgð með því að nota upplýsingar úr málsskjölum í ólögmætum tilgangi.
Um 3. gr.
Greinin takmarkar aðgang að skjölum vegna þeirra einkahagsmuna, sem tilteknir eru í 1. og 2. tölulið. Ákvæðið skerðir hins vegar ekki rétt aðila sjálfs til að kanna
skjölin, sbr. 9. gr. frv. Ekki felst i greininni, að stjórnsýsluhafi geti gefið nein
fyrirheit um þagmælsku, sem rýmkuðu ákvæði 3. gr. Stjórnsýsluhafar gætu einungis
greint frá því, að þeir skildu lögin svo, að ekki bæri að veita aðgang að tilteknum
skjölum. Ekki gæti heldur einstaklingur, sem ætti viðskipti við almannastofnun,
áskilið sér þagmælsku framar en 3. gr. leyfir og bæri þá stjórnsýsluhöfum að vekja
athygli hlutaðeigenda á því.
Töluliður 1 lýtur einkum að því að vernda friðhelgi einkalifs og hann nær
einungis til einstaklinga, ekki til neins konar félaga eða annarra lögpersóna. Undir
þennan tölulið féllu m. a. skjöl, er lytu að hjúskaparmálum, ættleiðingum, framfærslu, ætterni, heilsufari manna o. s. frv. Af skjölum, sem einkum féllu undir
þennan tölulið, má nefna læknisvottorð, skrár og dagbækur sjúkrahúsa, sakavottorð,
skattframtöl og fleira þess háttar. 1 þessu samhengi má og minna á fjölmörg sérákvæði um þagnarskyldu, sem stefna að sama markmiði.
Töluliður 2 felur ekki í sér, að skilorðslaust sé bannaður aðgangur að skjölum,
er lúta að þeim málefnum, sem þar eru talin, heldur einungis að því leyti, sem það
varðar hlutaðeiganda miklu fjárhagslega, að beiðni sé synjað.
Þetta ákvæði kæmi einkum til álita, ef aðgangur að skjölum gæti valdið hlutaðeigandi einstaklingi eða fyrirtæki hans fjárhagstjóni. Kæmi þá einkum til álita samkeppnissjónarmið, svo sem viðskiptasambönd, tilboð og annað þess háttar. Ennfremur gætu skjöl, er geymdu upplýsingar um fjárhagslegt tap, fyrirhugaða stækkun,
framleiðsluaðferðir, breytingu á rekstri o. s. frv. fallið undir þessa grein. Ýmsar
almannastofnanir hafa hagsmuni af því að fá sem réttasta vitneskju um fyrirtæki,
svo sem vegna styrkja, lánafyrirgreiðslu, bæjarskipulags og annars þess háttar,
þannig að óæskilegt væri, að þeir aðilar, sem nefndir eru í töluliðnum, teldu sig
knúna til þess að leyna upplýsingum vegna hættu á, að þær kynnu að berast út.
Um 4. gr.
Þessi grein heimilar að undanþiggja aðgangi skjöl í tilteknum málaflokkum,
sem sérstaklega eru taldir upp. Metið skal í hverju einstöku tilfelli, hvort mikilvægir
hagsmunir séu bundnir við hvert einstakt skjal. Þrátt fyrir þetta verður þó að
telja, að greinin heimili að undanþiggja aðgangi öll skjöl tiltekins máls, ef upplýsingar um eitthvert skjal eða einhver skjöl úr þvi hefðu það óbeint í för með sér,
að nauðsynlegri leynd yrði svipt af öllu málinu.
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Rétt er að vekja athygli á því, að sum undantekningarákvæðin taka aðeins til
ráðstafana, sem fyrirhugaðar eru, þ. e. þau eiga ekki við eftir að ráðstafanir hafa
verið gerðar.
Um 1. tl.
Stjórnsýsluhöfum er heimilt að undanþiggja ákvæðum 2. gr. frumvarpsins skjöl,
er lúta að öryggi ríkisins og vörnum landsins. Þarfnast það ekki frekari skýringar.
Um 2. tl.
Undir þennan tölulið féllu hvers konar skjöl, er lytu að samskiptum við erlend
ríki, bæði um utanríkisviðskiptamál og utanríkisstjórnmál. Hagsmunir islenska
ríkisins krefðust þess mjög oft, að slíkum skjölum yrði haldið leyndum, einkum
í samningum við önnur ríki, ella yrði verulegum hagsmunum stefnt í hættu. Auk
þess verður að hafa í huga þær almennu reglur, sem gilda i samskiptum ríkja, er
oft krefðust þess, að skjölum yrði haldið leyndum, þangað til samþykki hins erlenda
ríkis væri fengið. Ennfremur yrði oft að lita á það, hverjar reglur giltu i hinu
erlenda ríki um aðgang að skjölum. Sama á við um fjölþjóðastofnanir, svo sem
Norðurlandaráð, Sameinuðu þjóðirnar, Atlantshafsbandalagið, Fríverslunarbandalag
Evrópu og Efnahagsbandalag Evrópu.
Um 3. tl.
Þessi töluliður á við um hvers konar ráðstafanir til eftirlits rikisins, þar sem
hugsanlegt væri, að það missti marks, ef skylt væri að veita óskorað aðgang að
skjölum, sem að því lúta. Undir þennan tölulið félli t. d. öryggiseftirlit, bifreiðaeftirlit, loftferðaeftirlit og eftirlit með skipum, en þó einkum hvers konar endurskoðun, svo og skatteftirlit, einkum rannsóknir skattyfirvalda á framtölum manna.
Þegar einstökum aðgerðum er lokið, sýnist ekkert mæla þvi i gegn, að aðgangur
sé heimilaður að umræddum skjölum, ef önnur lagaákvæði banna ekki.
Um 4. tl.
Þessi töluliður er nátengdur 3. tölulið og oft félli tiltekið mál undir báða þessa liði.
Mál, sem til rannsóknar eru hjá lögreglu, nytu oft þagnarverndar skv. 16. gr. laga
nr. 74/1974, en hún tekur einungis til mála, sem til rannsóknar eru hjá lögreglu.
Mjög mikilvægt kann að vera, að ekki sé skýrt frá slíkum málum á rannsóknarstigi
alveg óháð því, hvort þau eru í höndum lögreglu eða annarra stjórnvaldsstofnana.
Þykir því rétt að hafa almennt undantekningarákvæði um þetta atriði í frumvarpinu. Rannsókn á lögbrotum getur farið fram í ráðuneytum og öðrum almannastofnunum og er oftast mikilvægt, að vitneskja um slík mál berist ekki út á frumstigi rannsóknar, bæði í þágu þess, sem rannsókn beinist að, og eins vegna almannahagsmuna, sem því eru bundnir, að rannsókn beri árangur.
Þessi töluliður veitti einnig næga heimild til þess að halda nöfnum leyndum,
bæði þeirra, sem kynnu að kæra eða veitt gætu upplýsingar, er að gagni mættu
koma við rannsókn máls.
Ennfremur ætti töluliður þessi við, jafnvel þótt hugsanlegt brot kynni einungis
að valda viðurlögum samkvæmt ákvörðun stjórnvaldshafa og viðkomandi mál færi
aldrei fyrir dómstóla.
Um 5. tl.
Þá telst nauðsynlegt, að stjórnsýsluhafar hafi heimild til að varna aðgangs að
skjölum um fyrirhugaða hagræðingu og breytingu í rekstri almannastofnana og
-fyrirtækja. Er alkunnugt, að þar er einatt um viðkvæm málefni að ræða, sem geta
valdið ótímabærum deilum, meðan þau eru á undirbúningsstigi. Undantekningarákvæðið i 2. tl. 8. gr. frv. ætti ekki ávallt við, þar sem við slika starfsemi þyrfti
oft að afla skýrslna og bréfa frá öðrum stofnunum. Slikum gögnum kynni oft
að vera nauðsynlegt að halda leyndum, þangað til undirbúningi máls væri lokið,
ella væri hætta á, að ráðstafanir, sem fyrirhugaðar væru, mistækjust. Að sjálfsögðu
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mætu stjórnsýsluhafar það hverju sinni, hvenær tímabært teldist að greina frá
umræddum áætlunum. Eins og fyrr var vikið að, gætu slíkar áætlanir einatt snert
stöðu manna og starfssvið og því varðað hagsmuni einstaklinga.
Um 6. tl.
Af augljósum ástæðum er nauðsynlegt, að ekki séu birtar fyrirætlanir um ráðstafanir í fjármálum ríkis og sveitarfélaga. Þær þurfa oft undirbúning og ekki
ótvírætt, að undantekningarákvæði 2. tl. 8. gr. frv. ætti við um öll gögn, sem nota
þyrfti. Hér féllu undir aðgerðir í gjaldeyrismálum, svo sem gengisbreyting, ýmsar
ráðstafanir í skattamálum og tollamálum eða til annarrar tekjuöflunar ríkisins,
eins og ákvarðanir um breytingu á verðlagi áfengis eða tóbaks o. s. frv. Ef ekki
væri unnt að halda slíkum fyrirætlunum leyndum, uns til framkvæmda kæmi, gæti
það valdið svo mikilli röskun, að ráðstafanirnar misstu marks.
Ennfremur er samkvæmt þessum tölulið heimilt að halda leyndum skjölum,
sem lúta að fyrirhuguðum ráðstöfunum í kjaramálum starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Þetta ákvæði kæmi einkum til álita, þegar ríki eða sveitarfélög standa að
kjarasamningum við starfsmenn sína, en í þvi sambandi þarf einatt að afla ýmislegra skýrslna og gagna frá öðrum stofnunum. Slík gögn féllu ef til vill ekki alltaf
undir undantekningarákvæði í 2. tl. 8. gr. Þá þarf oft að taka ákvarðanir um,
hvaða afstöðu taka skuli til krafna starfsmanna og hefur ríkið og einnig sveitarfélög ótvíræða hagsmuni af því að geta haldið slíkum ákvörðunum leyndum, ef
það á að standa jafnt að vígi í samningum og viðsemjandi þess.
Um 7. tl.
Þessi töluliður lýtur að þeim atvinnufyrirtækjum, sem ríki og sveitarfélög
kunna að reka á viðskiptagrundvelli. Ákvæðinu er einungis ætlað að vernda samkeppnisaðstöðu þeirra, er lýtur að viðskiptasamböndum, tilboðum um kaup og
sölu o. s. frv., þannig að þau geti starfað á jafnréttisgrundvelli á við einkafyrirtæki.
Um 8. tl.
Ekki þarf að fjölyrða um nauðsyn þess, að öllum prófgögnum sé haldið leyndum. Ákvæðið er einungis sett til að taka af öll tvímæli og koma í veg fyrir að úrskurða þurfi slíkt sérstaklega, enda hugsanlegt, að einhverjir gengju á það lagið
að krefjast slíkra skjala, ef ekki væru reglur, sem berum orðum heimiluðu að
halda þeim leyndum. Ákvæðið nær einungis til fyrirhugaðra prófa, þannig að leynd
skal aflétt, þegar prófi er lokið. Á hinn bóginn nær það ekki eingöngu til prófa
í skólum, heldur einnig utan þeirra, svo sem bifreiðastjóraprófa, flugprófa o. s. frv.
Um 5. gr.
Fyrsta mgr. þarfnast ekki skýringa.
önnur mgr. hefur að geyma ákvæði, sem sett er stjórnsýsluhöfum til hægðarauka við framkvæmd laganna. Á tilteknum sviðum stjórnsýslu kunna að vera til
ákveðnir málaflokkar eða skjalasyrpur, sem ákvæði 3. og 4. gr. ættu við. Ráðherra
er með þessu ákvæði heimilað að ákveða, að ekki skuli veittur aðgangur að skjölum
í þessum tilteknu málaflokkum eða þessarar ákveðnu tegundar, þannig að ekki
þurfi að taka ákvörðun um hvert einstakt skjal í hverju tilfelli. Sem dæmi má
nefna, að ráðherra tæki þá ákvörðun, að ekki yrði veittur aðgangur að skjölum,
er lytu að hjónaskilnaðarmálum, ættleiðingu eða þviumlíku, enda væri þar um
að ræða málefni, sem 1. tl. 3. gr. frv. tæki til.
Heimildin er veitt hlutaðeigandi ráðherra, en að sjálfsögðu er æskilegt, að ráðherrar og ráðuneyti hefðu samráð sín i milli um það, hvernig þessu ákvæði væri
beitt. Sýnist eðlilegt, að dómsmálaráðuneytið hefði forgöngu um þess háttar samræmingu.
Slík ákvörðun hefði ekki áhrif á rétt aðila til þess að kynna sér skjöl i máli
sinu.
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Um 6. gr.
Greinin hefur að geyma ákvæði um, til hvaða skjala lögin nái. Sem dæmi um
gögn þau, sem féllu undir ákvæði greinarinnar, má nefna ljósmyndir, teikningar
og uppdrætti. Aðrir hlutir, sem notaðir kynnu að hafa verið til þess að taka ákvörðun
í máli og varðveittir eru með skjölum þess, gætu einnig fallið hér undir, svo sem
segulbönd, kvikmyndafilmur, sýnishorn, líkön, tölvugögn ýmiss konar o. s. frv.
Ákvæðið á einungis við skjöl málsins, sem eiga að fylgja því og hafa haft
áhrif á meðferð þess og úrlausn eða verið ætlað það, en ekki skiptir máli, hvort
þau hafi raunverulega gert það eða ekki. 1 þessum skilningi gætu einkabréf fallið
undir þetta ákvæði, en þó ættu slík bréf einungis að lúta þessu ákvæði, ef skylt
hefði verið að leggja þau með skjölum málsins. Ef vinnuskjöl hafa verið send milli
stofnana og þá sem fylgiskjöl, nær 1. tl. 6. gr. frv. einnig til þeirra. Ennfremur
nær ákvæðið til afrita bréfa, sem stofnun hefur sent út. Er þá miðað við, að bréf
hafi borist viðtakanda, enda verður að telja óviðkunnanlegt, að aðrir kynni sér
bréf á undan honum. Athygli skal vakin á því, að miðað er við, að skjalið hafi
komið til viðtakanda, en ekki að það hafi komist til vitundar hans. Lögin taka
hins vegar ekki til skjala, sem komið hefur verið fyrir til geymslu i bókasöfnum
eða skjalasöfnum, t. d. skv. lögum nr. 11/1949.
í 6. gr. frv. er gert ráð fyrir, að starfsmenn almannastofnana og fyrirtækja
þeirra, sem um getur í 1. gr. frv., varðveiti skjöl, þannig að auðvelt sé að ganga
að þeim síðar. Samkvæmt því er ólögmætt að stinga undan skjölum máls eða öðrum
þeim gögnum, er falla undir ákvæði 6. gr.
Heimilt er mönnum skv. 2. tölulið að kynna sér dagbókarfærslur, efnisútdrætti
og hvers konar skráningu skjala. Þetta ákvæði heimilar þó ekki almennan aðgang
að slíkum skrám í því skyni að leita að málum, sem hlutaðeigandi hefur ekki
vitneskju um fyrirfram. Ákvæðið felur einungis í sér heimild fyrir hvern og einn til að
kynna sér færslur í dagbækur, sem snerta skjöl í tilteknu máli, sem hann óskar að
kynna sér. Rökin fyrir þessu ákvæði eru þau að veita þeim, sem óskar að kynna sér
skjölin kost á að fá yfirsýn yfir þau skriflegu gögn, sem fyrir liggja í málinu.
Um 7. gr.
Þessi grein er viðbót við 6. gr. og sætir sömu takmörkunum og hún, sbr. 8.
gr. frv.
Ástæðan fyrir þessu ákvæði er sú, að iðulega afla stjórnvaldshafar munnlegra
upplýsinga til viðbótar þeim, sem fyrir eru í máli, oft og einatt simleiðis. Ef mikið
kveður að því, að mál séu afgreidd á grundvelli munnlegra upplýsinga, getur það
haft þær afleiðingar, að réttur manna til aðgangs að skjölum verði í reynd að litlu
gerður. Á hinn bóginn er margt, sem mælir með þvi, að stjórnsýsluhafi taki við
slíkum munnlegum upplýsingum; m. a. gerir það stjórnsýsluna þjálli og liðlegri.
Því er ekki talin ástæða til að amast við þeirri aðferð, en rétt þykir að reyna að
koma til móts við bæði sjónarmiðin. Því er kveðið svo á í greininni, að upplýsingar
um staðreyndir, sem veittar eru munnlega, eigi að skrá í útdrætti, þannig að staðreyndir málsins liggi fyrir skjalfestar. Skyldan lýtur einungis að þeim staðreyndum,
sem teljast mikilvægar við úrlausn málsins. Verður stjórnsýsluhafi að meta það
hverju sinni, hverjar upplýsingar beri að skrá á þennan hátt, enda ógerlegt að
orða almenna reglu um það.
Um 8. gr.
Greinin nær til ákveðinna tegunda skjala, sem eru undanþegin almennum aðgangi, og er einkum um að ræða ýmiss konar innanhússgögn. Ákvæðið takmarkar
einnig aðgang aðila að því að kynna sér þessi skjöl. Til viðbótar kemur svo reglan
í 2. mgr. 5. gr. frv.
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Um 1. tl.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 2. tl.
Hér er heimilaÖ að undanþiggja ýmis innanhússgögn almannastofnana og -fyrirtækja almennum aðgangi. Nefndar eru minnisgreinar, frásagnir, skýrslur, uppköst,
tillögur og áætlanir. Ákvæðið nær þannig einungis til skjala, sem ætluð eru til afnota við ákvarðanatöku innan almannastofnunar eða -fyrirtækis og hafa áhrif á
hana. Á hinn bóginn verður ekki talið að undanþiggja megi athugagreinir og álit
sérfræðinga, mat og önnur svipuð gögn, sem fengin eru frá lögmönnum, læknum,
verkfræðingum og öðrum áþekkum aðilum, sem starfa fyrir almannastofnun sem
ráðgjafar, en þó að öðru leyti á eigin vegum.
Þá er það skilyrði, að þessi gögn séu notuð innan stofnunar. Munnlegar upplýsingar, sem skráðar eru skv. 7. gr. frv., falla að sjálfsögðu ekki undir vinnuskjöl
skv. þessari grein.
Um 3. tl.
Þar er fjallað um bréfaskipti stjórnvalda við sérfræðinga til afnota í dómsmálum eða til ákvörðunar um það, hvort mál skuli höfða. Þessi undanþáguheimild
nær fyrst og fremst til bréfaskipta milli almannastofnunar og sérfræðinga um lögfræðileg vafaatriði. Sem dæmi má nefna álitsgerðir lögmanna, lagadeildar Háskólans
eða einstakra háskólakennara.
Ákvæðið nær einnig til bréfaskipta við sérfræðinga, er lúta að öðru en lögfræðilegum vafaatriðum, en þó einungis til afnota i dómsmálum eða til ákvörðunar
um, hvort mál skuli höfðað. Telja verður einnig að beita megi ákvæðinu um bréfaskipti við sérfræðinga, er lúta að lögfræðilegum vafaatriðum, þótt ekki liggi ljóst
fyrir, hvort mál verði höfðað af hlutaðeigandi stofnun eða gegn henni.
Um 4. tl.
öll skjöl, sem lúta að lagasetningu, er heimilt að undanþiggja almennum aðgangi, þar til frumvarp hefur verið lagt fram á Alþingi. Ágreiningur getur risið
milli einstakra ráðherra um löggjafarmálefni og verður að telja nauðsynlegt, til
þess að tryggja starfsfrið innan ríkisstjórnar, að heimilt sé að halda þeim skjölum
leyndum, sem 4. töluliður nær til. Undir þetta ákvæði gætu fallið bréf, sem gengju
milli ráðherra um lagasetningu, skýrslur um fundi þeírra og viðræður, fundargerðir

og ýmsar álitsgerðir, er lytu að þess háttar lagasetningu. Skiptir þá ekki máli, hvort
þær væru frá einkaaðilum eða starfsmönnum ríkisins.
Um 9. gr.
1 greininni er aðilum máls veittur rýmri réttur til að kynna sér málsskjöl en
gert er í 1. kafla frv.
Við skýringu á því, hverjir teljist aðilar máls, má vísa til skilgreiningar á hugtakinu „aðili máls“ hér að framan. öðru fremur verður að taka mið af því, hvort
mál varði beina hagsmuni þess, sem í hlut á.
Aðilar geta í fyrsta lagi verið umsækjendur um leyfi eða starf, í öðru lagi þeir,
sem boðið hefur verið eða bannað að vinna ákveðið verk, og í þriðja lagi þeir,
sem skotið hafa máli sínu til æðri stjórnvaldsstofnunar eða stjórnvaldshafa, svo að
einhver dæmi séu nefnd. Eins og sést á þessari upptalningu, er með aðilum einkum
átt við þá, sem aðild eiga að svonefndum stjórnarathöfnum, þ. e. stjórnvaldsákvörðunum, er varða réttindi og skyldur einstakra manna eða annarra persóna að lögum.
Allt öðru máli gegnir um þá, sem lög eða almenn stjórnvaldsfyrirmæli, t. d. reglugerðir, taka til, a. m. k. ef um ótiltekinn hóp manna er að ræða. Þeir nytu sama
réttar og aðrir til að kynna sér málsskjöl.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ekki eru í frv. gerðar neinar kröfur til aldurs eða þroska málsaðila. Það yrði
að ráðast af því, hvort hlutaðeigandi ætti sjálfstæða aðild að hinu tiltekna máli,
en annars kæmi lögráðamaður eða annar fyrirsvarsmaður í hans stað. Ekkert væri
því heldur til fyrirstöðu, að aðili fæli öðrum að koma fram fyrir sína hönd. I því
sambandi er rétt að taka það fram, að félag eða fyrirtæki gæti að sjálfsögðu átt
aðild að máli, en þá væri stjórnarformaður eða framkvæmdastjóri væntanlega i
fyrirsvari.
Almennt ætti hlutaðeigandi aðili einungis að fá aðgang að skjölum í eigin
máli, en þó gæti farið svo, að veita yrði honum aðgang að skjölum annarra aðila,
t. d. annarra meðumsækjenda.
Aðila er skv. 9. gr. óheimilt að kynna sér málsskjöl, ef hagsmunir hans af því
að notfæra sér vitneskju úr skjölunum þykja eiga að vikja fyrir ríkari almannaog einkahagsmunum. Hér yrði að vega og meta hina gagnstæðu hagsmuni í hverju
tilviki. Óheimilt er að synja aðilum í eitt skipti fyrir öll aðgangs að tilteknum
tegundum skjala eða einstökum málaflokkum, sbr. hins vegar 2. mgr. 5. gr. frv.,
sem á einungis við um almennan aðgang að upplýsingum. Ákvæði 3. og 4. gr.
frv. yrðu að sjálfsögðu höfð til hliðsjónar við mat á hinum gagnstæðu hagsmunum.
1 einstaka tilfelli gæti tillit til aðila sjálfs mælt á móti því, að honum yrði leyft
að kynna sér efni skjals, ef það hefði t. d. að geyma upplýsingar um, að hann
þjáðist af alvarlegum sjúkdómi og væri dauðvona.
Ekki skiptir máli, i hvaða tilgangi aðili óskar að fá að kynna sér skjöl í máli
sinu. Engar skorður eru heldur reistar við því, hvernig aðili notfærir sér upplýsingar, sem hann hefur fengið í hendur. Hann gæti þess vegna notað þær í öðrum
tilgangi eu þeim að gæta hagsmuna sinna við meðferð málisiná.
I 2. mgr. 9. gr. frv. er kveðið svo á, að ákvæði laga um þagnarskyldu takmarki
ekki skyldu til að veita málsaðilum upplýsingar. Þetta felur nánast í sér það eitt,
að beiðni aðila um að fá að kynna sér skjöl í eigin máli verður ekki hafnað með
vísan til þess eins, að skjölin hafi að geyma vitneskju, sem ákvæði um þagnarskyldu nái til. í því sambandi skiptir ekki máli, hvort um er að ræða almenn eða
sérstök fyrirmæli um þagnarskyldu, sbr. hins vegar 2. mgr. 2. gr. frv., sem tekur
einungis til almennra fyrirmæla.
1 3. mgr. 9. gr. frv. er vikið frá þeirri meginreglu, sem fram kemur í 12. gr.
2. mgr. frv., að forstöðumenn geti í hverju tilviki ákveðið, hvernig menn eigi kost
á að kynna sér efni skjala. Skv. 3. mgr. 9. gr. getur aðili krafist þess, að honum
sé látið í té afrit eða ljósrit af málsskjölum, ef það skiptir hann verulegu máli.
Um 10. gr.
Meginreglu 10. gr. þess efnis, að afgreiðslu máls skuli frestað, er málsaðili fari
fram á að fá að kynna sér málsskjöl, verður að skoða í ljósi 11. gr. frv., þar sem
aðila er gefinn kostur á að taka afstöðu til efnis máls. Skv. þessum ákvæðum
getur aðili að jafnaði krafist þess, að afgreiðslu máls sé frestað, annars vegar
meðan hann er að kynna sér málsskjöl og hins vegar meðan hann er að undirbúa
málsvörn, en þetta hvort tveggja fer að sjálfsögðu oft saman.
Sá stjórnvaldshafi, sem mál hefur með höndum, verður að meta það eftir öllum
aðstæðum, hversu langan frest skuli gefa aðila til að kynna sér skjöl í málinu.
Skv. 2. mgr. 10. gr. frv. skal afgreiðslu máls þó ekki frestað, ef sérstakir almanna- eða einkahagsmunir mæla gegn. Þess eru dæmi, að lög setji tiltekinn frest
til afgreiðslu mála, sbr. lög um tekju- og eignarskatt, skipulagslög o. fl. Máli verður
ekki frestað, ef það hefur í för með sér, að slíkur lögmæltur frestur renni út.
Þá getur mál verið þannig vaxið, að afgreiðsla þess þoli enga bið. Loks er ekki
ástæða til að fresta afgreiðslu, ef ljóst má vera, að aðili fari fram á það að kynna
sér skjöl í þeim tilgangi einum að draga mál á langinn.
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Um 11. gr.
í dönsku upplýsingalögunum, sem einkum hafa verið höfð til hliðsjónar við
samningu þessa frumvarps, er aðila máls gefinn kostur á þvi að gera grein fyrir
afstöðu sinni, áður en því er ráðið til lykta. Lög þessi leggja hins vegar ekki þá
skyldu á herðar hlutaðeigandi stjórnvaldshafa að tilkynna aðilum, að mál, er þá
varði, sé til umfjöllunar hjá stjórnvaldsstofnun, en það er á hinn bóginn gert í
norsku og sænsku stjórnsýslulögunum.
í 1. mgr. 11. gr. er kveðið á um tilkynningarskyldu að norskri og sænskri
fyrirmynd. Frumforsenda þess, að aðili geti tjáð sig um efni máls, er að sjálfsögðu sú, að hann viti af því, að mál hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldsstofnun.
Tilkynningarskylda sú, sem boðin er i 1. mgr. 11. gr., á að tryggja það, að svo
verði jafnan.
Tilkynningarskyldan er þó ekki fortakslaus. Það getur í einstaka tilviki verið
erfiðleikum bundið fyrir stjórnvaldshafa að fullnægja tilkynningarskyldunni, t. d.
ef afgreiðsla máls þolir enga bið eða óvíst er, hvar aðili er niður kominn.
í 2. mgr. 11. gr. frv. er aðila veitt heimild til að krefjast þess, að afgreiðslu
máls sé frestað, uns hann hefur haft tíma til að lýsa skoðun sinni á efni þess.
Hægt er að setja aðila ákveðinn frest í þessu skyni.
Aðili getur neytt þessarar heimildar, þótt hann óski ekki jafnframt að fá aðgang að skjölum málsins. Hann verður hins vegar að krefjast þess sérstaklega, að
afgreiðslu máls sé frestað. Að öðru leyti vísast til þess, sem að framan er sagt
um 10. gr. frv.
Um 12. gr.
Lagt er til í 1. mgr. 12. gr., að forstöðumenn almannastofnana eða -fyrirtækja
taki ákvörðun um það, hvort upplýsingar skuli veittar. Ekki yrði það talið ósamrýmanlegt þessari grein, þótt þeir framseldu slíkt ákvörðunarvald til annarra starfsmanna stofnunar eða fyrirtækis. Þó yrði að telja, að aðrir starfsmenn tækju ákvarðanir í umboði og á ábyrgð forstöðumanna.
önnur og þriðja mgr. 12. gr. frv. þarfnast ekki skýringa.
Um 13. gr.
Ákvæði 1. mgr. 13. gr. eru í samræmi við gildandi reglur í íslenskum rétti um
málskot til æðri stjórnvaldshafa eða -stofnunar. Mönnum er þó veitt heimild til
þess að kæra ákvörðun beint til hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnar. Kærustig verða því aðeins tvö innan stjórnsýslu ríkisins, en þrjú innan stjórnsýslu
sveitarfélaga, þar eð úrskurði sveitarstjórnar má skjóta til félagsmálaráðherra.
Ekki hefur enn verið sett á stofn embætti umboðsmanns Alþingis. Á meðan
svo er, fyrirfinnst enginn hlutlaus og óháður aðili (að undanteknum dómstólunum)
til þess að fylgjast með því, að stjórnvaldshafar fari að lögum og vinni störf sín
af réttsýni. Ráðherrar eru æðstu valdhafar stjórnsýslunnar, hver á sínu sviði,
þannig að ekki er hægt að kalla þá hlutlausa eða óháða, þegar þeir taka afstöðu
til ákvörðunar stjórnvaldshafa, sem lægra eru settir. Þótt skjóta megi slíkri ákvörðun
til dómstóla, er sú aðferð bæði seinvirk og kostnaðarsöm.
Því er gert ráð fyrir því i 2.—4. mgr. 13. gr., að sett verði á stofn sérstök nefnd
til þess að láta I ljós álit sitt, áður en ráðherra tekur til úrskurðar kæru skv.
1. mgr. 13. gr. Reynt er að gera nefndina þannig úr garði, að hún teljist bæði
hlutlaus og óháð stjórnsýslunni, en tengist jafnframt æðstu stofnunum löggjafarvalds og dómsvalds, Alþingi og Hæstarétti.
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Á Norðurlöndum, þar sem umboðsmenn þjóðþinga eru starfandi, er álit þeirra
á einstökum málum aðeins til leiðbeiningar, en ekki bindandi fyrir stjórnvaldshafa
þann, er hlut á að máli. Þeirri meginstefnu hefur verið fylgt í þessu frumvarpi,
sbr. 4. mgr. 13. gr., enda hugsanlegt að nefnd sú, sem um er rætt í 13. gr., verði lögð
niður, ef sett verður á stofn embætti umboðsmanns.
Nákvæmar reglur um starfshætti nefndarinnar er ekki að finna i frumvarpinu,
þar sem gert er ráð fyrir, að nefndin móti þær sjálf, eftir því sem tilefni gefst.
Um 14. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Fylgiskjal.
ÍSLENSK LAGAÁKVÆÐI UM ÞAGNARSKYLDU.
(Skrá gerð af Þórhildi Líndal, cand. jur., sem fylgirit ritgerðar við lokapróf.)
1) L. nr. 3/1963, um landsdóm,
17. gr.: Verjandi skal hafa aðstöðu til að fylgjast með öllu, er fram kemur í
málinu, og á hann rétt á að vera viðstaddur öll dómþing í málinu, hvar sem
þingað er og hvort sem dómþing er háð í heyranda hljóði eða fyrir luktum
dyrum, en í síðast nefndu tilviki getur dómur bannað verjanda að skýra opinberlega frá því, sem fram hefur komið á dómþingi.
2) L. nr. 52/1959, um kosningar til Alþingis,
88. gr.: Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa
á fyrirskipaðan hátt sakir sjónleysis eða þess, að honum sé hönd ónothæf skal
sá úr kjörstjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum, enda er sá, sem aðstoðina veitir, bundinn þagnarheiti um að segja ekki
frá því, sem þeim fer þar á milli. Um aðstoðina skal bóka í kjörbókina, að
tilgreindum ástæðum. Kjörstjórnarmanni er með öllu óheimilt að bjóða þeim
aðstoð sína, er þarfnast hjálpar samkvæmt grein þessari.
3) L. nr. 54/1972, um breyting á lögum nr. 115, 19. nóvember 1936, um þingsköp
Alþingis,
5. gr. 2. mgr. 2. málsl.: Til utanríkismálanefndar skal vísa utanríkismálum. Utanríkismálanefnd starfar einnig milli þinga og er ríkisstjórninni til ráðuneytis
um meiri háttar utanríkismál, enda skal rikisstjórnin ávallt bera undir hana slík
mál jafnt milli þinga, sem á þingtíma. Nefndarmenn eru bundnir þagnarskyldu
um þá vitneskju, sem þeir fá í nefndinni, ef formaður eða ráðherra kveður svo á.
4) L. nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins,
32. gr.: Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, er hann fær
vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum
yfirboðara eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.
5) L. nr. 53/1935 um bráðabirgðaútflutningsskýrslur,
6. gr.: Fiskifélaginu er skylt að láta útgerðarmönnum, bönkum og kaupsýslumönnum i té vitneskju um útflutning og birgðir af vörum þeim, sem það safnar
skýrslum um. Þó skal það ekki gefa upplýsingar um útflutning eða birgðir einstakra manna eða félaga, nema með leyfi þeirra eða eftir dómsúrskurði.
6) L. nr. 10/1961 um Seðlabanka íslands,
34. gr.: Bankastjórar, bankaráðsmenn og allir starfsmenn bankans eru bundnir
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þagnarskyldu um atriði, sem þeir fá vitneskju um i starfi sínu og leynt skulu
fara samkvæmt lögum, fyrírmælum yfirboðara eða eðli málsins. Þagnarskyldan
helst þótt látið sé af starfi.
7) L. nr. 11/1961 um Landsbanka íslands,
17. gr. Bankaráð, bankastjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnarskyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fá vitneskju
um í starfi sínu.
8) L. nr. 12/1961 um Útvegsbanka íslands,
17. gr.: Bankaráð, bankastjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnarskyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fá vitneskju
um í starfi sínu.
9) L. nr. 115/1941 um Búnaðarbanka íslands,
56. gr. 3. mgr.: Bankastjórn og starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um allt það,
er snertir hagi viðskiptamanna bankans, sem þeir fá vitneskju um vegna starfsemi sinnar við bankann.
10) L. nr. 2/1888 um Söfnunarsjóð fslands,
17. gr.:......... einungis þegar sá, sem fé hefur lagt í sjóðinn, hefur beinlínis óskað
þess, að óviðkomandi menn verði eigi látnir vita nafn sitt, eða með hverjum
skilmálum hann hefur lagt fé í sjóðinn, skal eftir því farið, meðan hann er á lífi.
11) L. nr. 7/1972 um breyting á lögum nr. 68/1971 um tekjuskatt og eignarskatt,
19. gr.: Skattstjórum, umboðsmönnum skattstjóra, ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra, ríkisskattanefnd og nefnd skv. 6. mgr. 48. gr. er bannað, að viðlagðri
ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að
skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í sýslan sinni um tekjur
og efnahag gjaldþegna. Hið sama gildir um þá, er veita aðilum samkvæmt 1. mgr.
aðstoð við starf þeirra eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslur manna.
12) L. nr. 120/1976 um tollskrá o. fl.,
33. gr.: Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum
almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum
frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verslunarhagi einstakra manna og
fyrirtækja, þar með talin hvers konar vitneskja sem ráða má af samritum af
sölu- og vörureikningum, sem tollyfirvöld halda eftir.
13) L. nr. 10/1960 um söluskatt,
22. gr.: Skatt- og tollyfirvöldum, starfsmönnum þeirra og erindrekum er bannað,
að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í starfi sínu
um viðskipti einstakra manna og fyrirtækja. Þessi þagnarskylda og ábyrgð
hennar helst, þó að hlutaðeigandi starfsmenn láti af starfi.
14) L. nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga,
28. gr. 5. mgr.: Þeim, sem annast störf þessi, er bannað, að viðlagðri ábyrgð
eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í störfum sinum og varðar hagi
gjaldþegna.
15) L. nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur,
28. gr. 4. mgr.: Bannað er að skýra frá eða leiða vitni um hvað aðiljar hafa lagt
til á sáttafundum, nema báðir aðiljar samþykki.
30. gr. 3. mgr.: MiðlunartiIIögu má ekki birta án samþykkis sáttasemjara, fyrr
en báðir aðiljar hafa sent svör sín.
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16) L. nr. 32/1915 um veitingu prestakalla,
20. gr. 1. mgr.: Hvorki kjörstjórnarformaður né nokkur annar, sem í kosningastofunni er staddur, má beiniínis eða óbeinlínis hvetja nokkurn kjósanda meðan
á kosningu stendur, til þess að kjósa einn umsækjanda öðrum fremur né heldur
má kjörstjórnarmaður skýra frá því, er hann kann að hafa orðið áskynja um,
að því er atkvæðagreiðslu kjósenda snertir.
17) L. nr. 63/1974 um grunnskóla,
57. gr. 2. mgr.: óheimilt er að veita upplýsingar um vitnisburði nemenda öðrum
en þeim sjálfum og forráðamönnum þeirra, nema nauðsyn beri til vegna flutnings
nemenda milli skóla. Þó skal heimilt að veita öðrum þessar upplýsingar vegna
fræðilegra rannsókna, enda sé krafist fullrar þagnarskyldu.
18) L. nr. 64/1965 um rannsóknir í þágu atvinnuveganna,
62. gr.: Ekki er heimilt að veita upplýsingar um rannsóknir, sem kostaðar eru
af einstaklingum, félagi, stofnun, nema með samþykki hennar. Ef þagnarskyldan
er brotin varðar það ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn og skaðabótaskyldu.
19) L. nr. 91/1932 um varnir gegn kynsjúkdómum,
15. gr.: Á öllum, sem vegna starfs síns samkvæmt lögum þessum komast að
nöfnum sjúklinga og heilsufari þeirra hvilir ströng þagnarskylda, nema þeim
sé skylt að lögum að láta slíkt uppi eða nauðsyn beri til þess vegna yfirvofandi
smithættu, svo sem ef læknis er ekki leitað eða varúðarreglur eru að engu hafðar
og eigi verður á annan hátt úr þvi bætt.
20) L. nr. 80/1969, Læknalög,
10. gr.: Sérhverjum lækni ber að gæta fyllstu þagmælsku um öll einkamál, er
hann kann að komast að sem læknir, nema lög bjóði annað eða hann viti sönnur
á, að brýn nauðsyn annarra krefji, enda láti hann þá ekki uppi annað eða meira en
minnst verður komist af með til að afstýra hættu. Um slik einkamál verður læknir
ekki leiddur sem vitni í réttarmálum gegn vilja þess, er einkamálið varðar, nema
ætla megi, að úrslit málsins velti á vitnisburðinum, enda sé málið þýðingarmikið
fyrir málsaðila eða þjóðfélagið. Nú er lækni gert að bera vitni i slíkum málum,
og skal það þá jafnan gerast fyrir luktum dyrum.
21) L. nr. 30/1963, Lyfsölulög,
18. gr. 2. mgr.: Þegar nefndin telur það henta getur hún lagt fram miðlunartiílögu, sem ekki má birta opinberlega án samþykkis nefndarinnar fyrr en
báðir samningsaðilar hafa tjáð sig um hana.
18. gr. 9. mgr.: Ekkert má birta opinberlega um úrslit atkvæðagreiðslu, fyrr en
nefndin hefur greint frá heildarniðurstöðu.
46. gr.: Lyfsalar, lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar eru bundnir þagnarskvldu um alla vitneskju eða grun, sem þeir í starfi sinu öðlast um sjúkdóma
eða önnur einkamál, nema á þeim hvili skvlda samkvæmt lögum til að tjá sig
eða þeir hafi rökstuddan grun um að einstaklingur eða almenningur sé i vfirvofandi hættu, enda láti þeir þá ekki uppi annað eða meira en m;nnst verður komist af með til að afstýra hættu. Lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar skulu
að jafnaði gera lvfsala viðvart, en lyfsali þeim, er i hlut á, eða vfirvöldum, og þá
að jafnaði landlækni Ákvæði þessarar greinar um þagnarskyldu ná einnig til
annars starfsfólks Ivfjabúða. Um vitnaskyldu framangreindra aðila fer eftir
því, sem segir í réttarfarslögum, sbr. 9. gr. 1. nr. 82/1961, (nú 1. nr. 74/1974)
um meðferð opinberra mála, og 126. gr. 1. nr. 85/1936, um meðferð einkamála i
héraði.
61. gr. 5. og 6. mgr.: Þegar um tæknileg leyndarmál er að ræða, getur sá aðili,
sem greinir frá þeim, óskað þess við landlækni, að upplýsingarnar berist ekki
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fulltrúa lyfjafræðinga og lyfsala í lyfjaskrárnefnd. Landlæknir ákveður, að hve
miklu leyti þessum óskum skuli sinnt. Lyfjaskrárnefnd og nefndarmenn þeir,
sem skipaðir eru samkvæmt 28. gr., svo og aðrir ráðunautar, eru, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt 136. gr. almennra hegningarlaga bundnir þagnarskyldu um allt það, er þeir kunna að fá vitneskju um í starfi sínu.
22) L. nr. 17/1933, Ljósmæðralög,
11. gr.: Sýslumaður eða bæjarfógeti (i Reykjavík lögmaður, sbr. 1. nr. 74/1972,
2. gr.) má vikja skipaðri ljósmóður frá starfi sínu, ef hún hefur að dómi héraðslæknis brotið alvarlega af sér sem Ijósmóðir, einkum ef hún hefur oftar en einu
sinni skorast undan að vitja sængurkvenna tafarlaust og að forfallalausu, ef
hún hefur ljóstrað upp trúnaðarmáli, sem hún hefur komist að sem ljósmóðir,
eða ef hún hefur gert sig seka um óafsakanleg afglöp eða óhæfu í Ijósmæðrastörfum. Á sama hátt má banna starfandi ljósmóður ljósmóðurstörf í umdæmi
fyrir tilsvarandi sakir.
23) L. nr. 58/1976 um sjúkraþjálfun,
9. gr.: Sérhverjum sjúkraþjálfara er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem
hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða
eðli málsins. Sama þagnarskylda hvílir á öllu aðstoðarfólki sjúkraþjálfara og
helst þagnarskyldan þótt viðkomandi láti af starfi.
24) L. nr. 41/1975 um félagsráðgjöf,
5. gr.: Félagsráðgjafa er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli málsins.
Þagnarskyldan helst þótt viðkomandi láti af starfi.
25) L. nr. 8/1974, Hjúkrunarlög,
6. gr.: Hjúkrunarfræðingi er skylt að gæta fyllstu þagmælsku um öll einkamál
er hann fær vitneskju um i starfi sínu, nema lög bjóði annað og helst þagnarskyldan, þótt hann láti af starfi.
26) L. nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir,
27. gr.: Allir þeir, sem starfa á einn eða annan hátt að framkvæmd laga þessara,
eru bundnir þagnarskyldu um öll persónuleg málefni, er þeir í því sambandi
kunna að fá vitneskju um.
27) L. nr. 40/1976, um sálfræðinga,
3. gr.: Sálfræðingi er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju
um i starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli málsins. Þagnarskyldan nær einnig til samstarfsmanna sálfræðings þ. á m. til fræðimanna
sem fá aðgang að gögnum i vísindalegum tilgangi. Þagnarskyldan helst þótt
viðkomandi láti af störfum.
28) L. nr. 24/1936 um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum,
9. gr.: Þeir, sem hafa á hendi eftirlit með framkvæmd laga þessara skulu, að
viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum hinna almennu hegningarlaga, um embættisog sýslunarmenn, bundnir þagnarskyldu um öll framleiðslu- og verslunarleyndarmál, er þeir kunna að komast að við framkvæmd eftirlitsins, og mega hvorki færa
sér þau í nyt sjálfir né verða þess valdandi, að aðrir geri það.
29) L. nr. 34/1964 um loftferðir,
151. gr. 3. mgr.: Nú hefur maður fengið greinda vitneskju í starfa sinum, og, hefur
hann þagnarskyldu, að því leyti sem vitneskjan eigi má fara lengra eða hana má
eigi birta.
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30) L. nr. 31/1940, Póstlög,
6. gr. a.: Enginn, sem er i þjónustu póststjórnarinnar, má gefa nokkrum óviCkomandi manni neina vísbendingu um það hvernig aðrir nota póstinn, né heldur
veita neinum tækifæri til þess að útvega sér slíka vitneskju. Eigi má heldur
neitt af því, sem látið er á póst til flutnings opna né lesa af óviðkomandi mönnum.
Þagnarskylda hvílir áfram á viðkomanda, þótt hann fari úr þjónustunni.
31) L. nr. 30/1941 um fjarskipti,
19. gr.: Allir starfsmenn, þar með taldir nemendur fjarskiptavirkja rikisins skulu
skyldir, bæði meðan þeir gegna starfinu og eftir að þeir hafa látið af því, að halda
leyndu fyrir öllum út í frá efni skeyta, sem koma eða fara, svo og að þau hafi
komið eða farið, og hver hafi fengið þau eða sent. Þeir skulu og halda leyndu
fyrir öllum út í frá efni samtala um fjarskiptavirki ríkisins, svo og að samtöl hafi farið fram og hverjir hafi átt tal saman. Má ekki án undangengins
dómsúrskurðar veita óviðkomandi mönnum aðgang að því að sjá skeyti
eða önnur starfræksluskjöl, sem almenningi er ekki ætlað að sjá, eða aðgang að því að hlusta á fjarskiptasamtöl eða hljóðrita þau. Ráðherra ákveður, hvort slíkum úrskurði skuli áfrýjað. Samskonar leyndarskylda skal
á þeim hvíla um myndir eða merki, sem flutt hafa verið um fjarskiptavirkin
og ekki eru fyrir almenning. Þeim er og stranglega bannað að notfæra sér á
nokkurn hátt persónulega innihald slikra skeyta, samtala, mynda, merkja eða
starfræksluskjala. Ráðherra setur í reglugerð nánari fyrirmæli um þagnarskyldu
starfsmanna fjarskiptavirkja.
22. gr.: Enginn má án heimildar, taka við fjarskeytum, myndum eða öðrum
fjarskiptamerkjum eða hlusta á fjarskiptasamtöl. Ekki má heldur skrá neitt
slíkt, tilkynna það öðrum eða notfæra sér það á nokkurn hátt.
32) L. nr. 26/1973 um vátryggingarstarfsemi,
45. gr. 1. mgr.: Tryggingareftirliti og starfsmönnum þess er bannað, að viðlagðri
ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra
óviðkomandi aðiljum frá þvi, er þeir komast að í starfi sinu og leynt á að fara
um viðskipti og rekstur vátryggingarfélags. Þagnarskylda þessi og ábyrgð hennar
helst, þótt starfsmenn þessir hafi látið af störfum.
33) L. nr. 9/1940 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna að veita upplýsingar
um ferðir skipa,
1. gr.: Ríkisstjórnin getur, er hún telur nauðsynlegt vegna yfirvofandi eða yfirstandandi ófriðar eða hliðstæðs ástands, fyrirskipað, að enginn megi láta neitt
uppi við óviðkomandi menn um ferðir íslenskra skipa eða erlendra skipa. Nú
notar ríksstjórnin heimild þá, sem henni er veitt f lögum þessum og taka þá
bannfvrirmæli hennar til allra upplýsinga um burtför skips úr höfn, um ferð
þess frá einni höfn til annarrar, um það hvar skipið er statt á hverjum tima, um
ákvörðunarstað þess og komu í höfn f ferð eða að lokinni ferð, svo og til allra
upplýsinga um farm skips og farþega.
34) L. nr. 20/1967 um Búreikningastofu landbúnaðarins,
4, gr.: Forstöðumanni búreikningastofunnar og öðrum starfsmönnum hennar er
bannað, að viðlagðri ábvrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættisog sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvf, er þeir komast að
sökum starfs síns um efnahag eða tekjur einstakra manna eða stofnana.
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35) L. nr. 83/1936 um ráðstafanir til varnar því að skipum sé leiðbeint við ólöglegar
fiskveiðar,
3. gr. 4. mgr.: Dómsmálaráðuneytið hefur hvenær sem er aðgang að öllum þeim
plöggum, er varða greint eftirlit, enda hafi sá eða þeir, sem dómsmálaráðherra
útnefnir til þess, undirritað þagnarheit samkvæmt fyrirmælum alþjóðareglugerðar þar um.
36) L. nr. 62/1962 um síldarútvegsnefnd og útflutning saltaðrar síldar,
6. gr.: Útflytjendur og síldarsaltendur eru skyldir að gefa nefndinni allar uppIýsingar, sem hún óskar, um hvað eina, sem snertir söltun, sölu og útflutning
síldar, og hefur nefndin frjálsan aðgang að verslunarbókum og skjölum þeirra
hér að lútandi. Nefndin og starfsmenn hennar eru bundnir þagnarheiti um viðskiptamál útflytjenda, er þau verða áskynja á þennan hátt.
37) L. nr. 67/1976 um löggilta endurskoðendur,
7. gr.: Löggiltir endurskoðendur hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna, þ. á m. þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um i starfa sinum
og leynt á að fara. Ráðherra getur sett nánari reglur um réttindi og skyldur löggiltra endurskoðenda og starfsmanna þeirra.
38) L, nr. 62/1969 wm fyrirtækjaskrá,
10. gr.: Óheimilt er að skýra frá upplýsingum, sem fyrirtæki láta í té samkvæmt
9. gr. og eru trúnaðarmál, nema með samþykki hlutaðeigandi. Þeir, sem vinna
við úrvinnslu slíkra gagna, mega ekki, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum
almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, skýra óviðkomandi aðilum frá
því, sem þeir komast að um hagi einstakra fyrirtækja.
39) L. nr. 32/1933 um tilbúnjng og verslun með smjörlfki o. fl.,
10. gr. 3. mgr.: Eftirlitsmaður hefur þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu og rekstri smjörlikisgerðar, og má ekki sjálfur notfæra sér eða láta öðrum
í té upplýsingar sem hann kann að fá um sérstakan útbúnað eða aðgerðir hverrar
verksmiðju.
40) L. nr. 55/1968 um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum,
12. gr.: Starfsmönnum fiskmats rikisins er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir
ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum frá nokkru þvi, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju um i starfi sinu.
41) L. nr. 53/1938 um mat á matjessíld og skoskverkaðri síld,
4. gr. 4. málsl.: Matsstjóri og matsmenn hafa algera þagnarskyldu um allt, er
þeir verða áskynja um i starfi sínu, og mega ekki við óviðkomandi láta uppi
neitt annað um ástand vörunnar en það, sem stendur í matsvottorði.
42) L. nr. 30/1960 um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl.,
11. gr.: Þeim, sem annast framkvæmd þessara laga, er bannað að viðlagðri ábyrgð
samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga, um opinbera starfsmenn, að skýra
óviðkomandi mönnum frá þeim atriðum, sem þeir verða áskynja um í starfi sinu
og leynt eiga að fara.
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43) L. nr. 54/1960 um verðlagsmál,
19. gr.: Þeim, sem annast framkvæmd þessara laga, er bannað að viðlagðri ábyrgð
samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn að skýra
óviðkomandi mönnum frá þeim atriðum, sem þeir verða áskynja um í starfi sínu
og leynt eiga að fara.
44) L. nr. 52/1970 um eftirlit með skipum,
18. gr. 3. málsl.: Trúnaðarmenn Siglingamálastofnunarinnar eru bundnir þagnarheiti um, hver kært hefur, nema kæran hafi reynst ástæðulaus.
45) L. nr. 90/1943 um reikningaskrifstofu sjávarútvegsins,
4. gr.: Forstöðumanni reikningaskrifstofu sjávarútvegsins og öðrum startsmönnum hennar er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því,
er þeir komast að í starfi sínu um efnahag eða tekjur einstakra manna eða fyrirtækja.
46) L. nr. 108/1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða,
12. gr.: Starfsmönnum Framleiðslueftirlits sjávarafurða er bannað að viðlagðri
ábyrgð eftir áltvæðum almennra hegningarlaga um brot i opinberu starfi, að skýra
óviðkomandi mönnum frá nokkru þvi, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið
vitneskju um í starfi sínu.
47) L. nr. 79/1971 um iðju og iðnað,
9. gr. 2. mgr.: Skylt er iðjuhöld að veita lögreglustjóra og ráðherra allar upplýsingar um þau atriði, er varða skilyrði til að halda atvinnuheimild eða fullnægju
settra skilyrða, svo og að veita aðgang að bókum atvinnunnar i sama skyni. En
skylt er að leyna alla óviðkomandi menn þvi, sem rannsóknarmaður kemst að
um hagi aðila fyrir rannsókn sina.
48) L. nr. 68/1967 um Iðnlánasjóð,
13. gr.: Óheimilt er stjórn Iðnlánasjóðs og trúnaðarmönnum hennar að láta óviðkomandi í té nokkuð af þeim upplýsingum sem gefnar eru í sambandi við
lántökubeiðnir eða lántöku úr sjóðnum.
49) L. nr. 58/1970, Orkulðg,
45. gr.: Starfsmenn Rafmagnseftirlits rikisins eru bundnir þagnarskyldu um það,
er þeir kunna að komast að í starfi sinu, um viðskiptaleyndarmál og annað, sem
leynt á að fara.
50) L. nr. 60/1972 wm stofnun og slit hjúskapar,
76. gr.: Hjúskaparmál skulu sótt og varin og vitni spurð fyrir lokuðum dyrum,
nema báðir aðiljar séu á eitt sáttir um annað. Eigi má heldur án leyfis beggja
aðilja birta almenningi á nokkurn hátt annað af þvi, er gerst hefur i slíkum málum, nema dóminn.
51) L. nr. 47/1938 um fasteignasolu,
7. gr.: Fasteignasala er óheimilt að skýra frá því, er honum er trúað fyrir i starfi.
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52) L. nr. 62/1942 um málflytjendur,
1. gr.: Héraðsdóms- og hæstaréttarlögmenn eru opinberir sýslunarmenn og hafa
skyldur og réttindi samkvæmt þvi, meðal annars þagnarskyldu um það, er aðili
trúir þeim fyrir í starfa þeirra.
53) L. nr. 32/1914 um heimild fyrir stjórnarráðið til þess að veita mönnum rétt til
þess að vera dómtúlkar og skjalaþýðendur,
3. gr. 2. málsl.: Hann skal og heita því við drengskap sinn, að vinna verk sitt eftir
bestu vitund, og að ljóstra eigi upp leyndarmálum. Rétt er þó, að aðrir menn séu
dómtúlkar og skjalaþýðendur, ef þeir eru dómkvaddir til þess i hvert skipti.
54) Tilskipun um vitnisburð málflutningsmanna frá 19. júlí 1793:
Ef málflutningsmanni er stefnt sem vitni í einkamáli og honum hefur annaðhvort verið falinn flutningur þess eða ráða hans hefur verið leitað í því, þá skal
hann vera undanþeginn og honum jafnvel með öllu bannað að bera vitni f því
máli, ur spurninguni þeim er fyrir hann eru lagðar, verður eigi leyst, nema hann
skýri frá því, sem skjólstæðingur hans eða sá, er leitaði ráða hjá honum, trúði
honum fyrir. Aftur á móti skal hann skyldur til. undir eið, eins og önnur vitni,
að bera það, er hann veit til upplýsingar málinu, ef hann eigi hefur komist að
því sem trúnaðarmaður málsaðilja.
55) L. nr. 19/1940, Almenn hegningarlög,
91. gr. 1. mgr.: Hver, sem kunngerir, skýrir frá eða lætur á annan hátt uppi við
óviðkomandi menn leynilega samninga, ráðagerðir eða ályktanir ríkisins um málefni, sem heill þess eða réttindi gagnvart öðrum ríkjum eru undir komin, eða hafa
mikilvæga fjárhagsþýðingu eða viðskipta fyrir íslensku þjóðina gagnvart útlöndum, skal sæta fangelsi allt að 16 árumi.
115. gr.: Hver, sem opinberlega skýrir heimildarlaust eða visvitandi rangt frá
þvi, sem fram hefur farið við kosningar þær og atkvæðagreiðslur, sem í 102. gr.
getur eða því, sem gerst hefur á fundum eða starfi opinberra samkomna, nefnda,
stjómvalda eða dómstóla, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 6
mánuðum.
136. gr.: Opinber starfsmaður, sem segir frá nokkru, er leynt á að fara og hann
hefur fengið vitneskju um í starfi sinu eða varðar embætti hans eða sýslan, skal
sæta varðhaldi eða fangelsi allt að einu ári. Hafi hann gert það til að afla sér eða
öðrum óréttmæts ávinnings eða noti hann slíka vitneskju í því skyni, má beita
fangelsi allt að 3 árum. Sömu refsingu skal sá sæta, sem látið hefur af opinberu
starfi og eftir það segir eða misnotar á ofangreindan hátt vitneskju, sem hann
hafði fengið i stöðu sinni og leynt á að fara.
'
230. gr.: Ef maður, sem hefur eða baft hefur með höndum starf, sem opinbera
skipun, Ieyfi eða viðurkenningu þarf til að rækja, segir frá einhverjum einkamálefnum, sem leynt eiga að fara og hann hefur fengið vitneskju um í starfi sinu,
þá varðar það sektum eða varðhaldi. Sömu refsingu varðar einnig samskonar
verknaður þeirra manna sem aðstoðað hafa ofangreinda menn í starfi þeirra.
56) L. nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði,
126. gr.: Vitni er óheimilt, nema sá levfi, sem með á, að svara spurningum um
atriði: 1. Ef það hefur komist að vitneskju um það í embætti sínu eða sýslan og
það á vegna hagsmuna almennings eða rikisins að fara leynt. — 2. Ef það varðar
örvggi rikisins inn á við eða út á við, eða utanríkismál, er leynt skal fara. —
3 Ef embættismaður eða sýslunar hefir komist að högum eða athöfnum einstakra manna i embætti sínu eða sýslan, og hann skal lögum samkvæmt eða eðli
málsins varðveita þagnarskyldu um það. — 4. Ef vitni hefir í þjónustu einstak-
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lings, fyrirtækis eða stofnunar komist samkvæmt stöðu sinni að leyndarmáli um
kaupsýslu, uppgötvanir eða önnur slík verk vinnuveitanda síns. — 5. Sá, er ber
ábyrgð á innihaldi prentaðs rits eða blaðs að lögum, má ekki skýra frá þvi
fyrir dómi, hver sé höfundur að riti, grein eða frásögn sem í riti eða blaði hefir
birst, án þess að höfundur væri nægilega nafngreindur. — Ef hagsmunir rikis eða
almennings heimta það, skal vitni þó gefa skýrslu um atriði þau, er í 3.—5. tölulið greinir.
149. gr.: Nú hefir skjal, sem skylt er að láta af hendi eða leggja fram eftir 145. gr.
eða 146. gr„ að geyma atriði, sem viðkomandi er óskylt eða óleyfilegt að láta fram,
og getur dómari þá úrskurðað, að skjalið verði lagt fram fyrir hann í trúnaði,
og að annaðhvort verði undir umsjá hans og gegn fullkominni þagnarskyldu
tekið eftirrit af því úr skjalinu, sem skylt er og heimilt að láta fram, eða, ef þess
er ekki kostur, að tekin verði upp úr skjalinu með sama hætti skýrsla um þau
atriði.

57) L. nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála,
16. gr. 3. mgr.: Dómari getur bannað að skýra opinberlega frá atriðum i opinberri
rannsókn eða gera uppdrætti eða myndir af mönnum í þinghaldi eða öðru, sem
þar fer fram eða er til sýnis.
86. gr. 1. mgr. i. f.: Þagnarskylda hvilir á verjanda um það er sökunautur kann
að hafa trúað honum fyrir um afstöðu sína til brots eða brota þeirra, sem um er að
tefla, um þau atriði önnur, er hann hefur komist að í starfa sínum og eigi eru
almenningi þegar kunn.
93. gr.: Án leyfis viðkomandi ráðherra skal vitni ekki krafið skýrslu um leynilega
samninga ríkisins, ráðagerðir eða ályktanir handhafa ríkisvaldsins um málefni,
sem öryggi ríkisins, réttindi eða heill að öðru leyti varðar eða hafa mjög mikilvæga
fjárhagsþýðingu eða viðskiptaþýðingu fyrir íslensku þjóðina. — Embættismenn
og sýslunarmenn verða ekki krafðir vitnisburðar um það, sem þeir hafa fengið
vitneskju um í starfa sinum og leynt á að fara nema viðkomandi ráðherra leyfi
eða forseti sameinaðs Alþingis, ef taka skal skýrslu af alþingismanni eða öðrum
starfsmanni Alþingis.
94. gr.: Vitnum þeim, sem hér segir, er óheimilt að svara spurningum án leyfis
þess, sem með á: 1. Verjanda um það, sem sökunautur hefur trúað honum fyrir
um málsatvik, eftir að hann hefur tekið vörnina að sér. — 2. Prestum, ljósmæðrum
og lyfsölum um atriði, er varða einkahagi manna og þeim hefur verið trúað fyrir
í starfi sínu, nema brot varði minnst tveggja ára refsivist. — Nú má telja vitnisburð nauðsynlegan til varnar sökunaut, og getur dómari þá ákveðið vitnaleiðslu
með úrskurði.
95. gr.: Heimilt er dómara, nema leyfi aðila komi til, að undanþiggja vitni að
svara spurningum, er varða leyndarmál um kaupsýslu, uppgötvanir eða önnur
slík verk, hvort sem vitnið á sjálft í hlut eða það hefur komist að vitneskju sinni
i þjónustu einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar, enda telji dómari hagsmuni
aðila til leyndar rikari en hagsmuni ákæruvaldsins um skýrslu.
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[4. mál]

um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, shr. lög nr. 22/1955.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1. málsgr. 59. gr., sbr. 1. málsgr. 6. gr. laga nr. 22/1955, orðist svo:
Ef aðili rýfur í verulegum atriðum skilyrði þau eða fyrirmæli, sem honum hafa
verið sett samkvæmt 1.—6. tölulið 3. málsgr. 57. gr., getur saksóknari krafist þess,
að dómari taki málið fyrir að nýju, enda sé skilorðstími ekki liðinn, þegar rannsókn hefst gegn aðila sem sökunaut fyrir rétti eða lögreglustjóra (rannsóknarlögreglustjóra ríkisins) eða löglærðum fulltrúa hans.
2. gr.
1. málsliður 60. gr., sbr. 7. gr. laga nr. 22/1955, orðist svo:
Nú hefur rannsókn út af nýju broti aðila hafist með þeim hætti, sem segir í
1. málsgr. 59. gr., áður en skilorðstíma lýkur, og er dómstólum þá heimilt að dæma
refsingu fyrir það brot sér í lagi án skilorðs, en láta skilorðsdóm haldast.
3. gr.
Fyrirsögn IX. kafla laganna verði þessi:
Fyrning sakar, brottfall viðurlaga og uppreist æru.
4. gr.
80. gr. orðist svo:
Sakir fyrnast samkvæmt ákvæðum 81. og 82. gr. Á það einnig við um brot samkvæmt sérrefsilögum, nema þar sé annan veg mælt.
5. gr.
81. gr. orðist svo:
Sök fyrnist á þeim tíma, er hér segir:
1. Á 2 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 1 árs fangelsi eða refsing sú, sem til er unnið, fer ekki fram úr sektum.
2. Á 5 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 4 ára fangelsi.
3. Á 10 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 10 ára fangelsi.
4. Á 15 árum, ef þyngsta refsing við broti er 16 ára fangelsi eða lengra timabundið
fangelsi.
Sök samkvæmt 262. gr. fyrnist þó ekki á skemmri tíma en 5 árum. Hinu sama
gegnir um brot, sem fólgin eru í því, að sakborningur kemur sér undan greiðslu
á tollum, sköttum eða öðrum gjöldum til hins opinbera.
Nú gerist maður sekur um háttsemi, sem varðar við fleiri en eitt refsiákvæði,
og skal þá miða fyrningarfrest brotanna við það ákvæði, er geymir þyngst refsimörk.
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6. gr.
82. gr. orCist svo:
Fymingarfrestur telst frá þeim degi, er refsiverðum verknaði eða refsiverðu
athafnaleysi lauk.
Nú er refsinæmi háð þvi að nokkru leyti eða öliu, að háttsemi hafi í för með
sér tiltekna afleiðingu, og hefst fyrningarfrestur þá ekki fyrr en afleiðing þessi
kemur fram. Hinu sama gegnir að sínu leyti, ef refsinæmi er háð þvi, að tiltekið atvik
beri að höndum eftir að háttsemi er uppi höfð, og tekur sök þá ekki að fyrnast, fyrr
en atvik þetta hefur gerst.
Nú er refsiverður verknaður framinn á íslensku skipi eða loftfari, utan refsilögsögu íslenska rikisins, og tekur sök þá ekki að fyrnast, fyrr en skipið eða loftfarið er komið til íslenskrar hafnar. Fyrningarfrestur hefst þó ekki síðar en 1 ári
frá því að brot var framið.
Fyrningarfrestur rofnar, þegar rannsókn hefst gegn manni sem sökunaut fyrir
rétti eða lögreglustjóra (rannsóknarlögreglustjóra ríkisins) eða löglærðum fulltrúa
hans út af broti. Nú heimila lög lögreglumanni að ljúka máli með sátt, og er fyrning þá rofin, er lögreglumaður sakar mann um brot og gerir honum kost á sátt.
Þegar stjórnvaldi er endranær heimilað að gera mönnum refsingu fyrir brot, rofnar fresturinn er stjórnvald sakar mann um slíkt brot.
Nú er hætt við rannsókn samkvæmt næstu málsgrein hér á undan vegna þess að
handhafi ákæruvalds ákveður að höfða ekki mál gegn sakborningi eða hverfur síðar frá ákæru og fyrnist sök þá án tillits til þeirrar rannsóknar. Rannsókn, sem hætt
er við um óákveðinn tíma, rýfur ekki heldur frestinn, nema stöðvunin stafi af því
að sökunautur hafi komið sér undan rannsókn. Þá telst timi sá, sem rannsóknin stóð
yfir, ekki til fyrningartímans. Hafi mál ónýst, sem höfðað var innan loka fyrningarfrests, má taka það upp að nýju á næstu 3 mánuðum frá því að það ónýttist.
Nú er sök fyrnd samkvæmt framansögðu og verður þá hvorki refsað fyrir háttsemina né dæmd viðurlög þau, sem mælt er um í 62.—67. gr. Hinu sama gegnir um
eignarupptöku og réttindasviptingu og úrræði samkvæmt 2. málsgr. 148. gr. og 2.
málsgr. 241. gr. Fyrningarfrestur um eignarupptöku er ekki skemmri en 5 ár, en
10 ár um eignarupptöku samkvæmt 3. tölulið 1. málsgr. 69. gr. og hliðstæðum ákvæðum
i sérrefsilögum, nema þar sé öðruvísi kveðið á.
7. gr.

83. gr. orðist svo:
Refsivist eða hælisvist, sem dæmd hefur verið, fellur niður, ef fullnusta dóms
er eigi byrjuð áður en frestir þeir eru liðnir sem hér greinir:
1. 5 ár, ef refsing er varðhald eða fangelsi allt að 1 ári eða dæmd er hælisvist
samkvæmt 65. gr.
2. 10 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 1 ár og allt að 4 árum, og á þetta einnig
við um dæmd viðurlög samkvæmt 62., 66. og 67. gr.
3. 15 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 4 ár og 8 ár hið mesta.
4. 20 ár, ef tímabundin fangelsisrefsing er dæmd lengri en 8 ár.
Fyrning samkvæmt framansögðu hefst, þegar unnt er að fullnægja dómi samkvæmt almennum ákvæðum laga.
Frestun á fullnustu refsingar samkvæmt skilorðsdómi telst ekki til fyrningartíma né heldur sá tími sem aðili sætir refsivist eða hælisvist samkvæmt öðrum
dómi. Hinu sama gegnir um skilyrta náðun, þó þannig að fyrningartimi lengist ekki
nema sem skilorðstíma svarar.
Fyrning er rofin, þegar fullnusta dóms er þafin.
Nú hefur fangi tekið út nokkurn hluta refsivistar eða hælisvistar, en er veitt
reynslulausn eða skilyrt náðun. Rjúfi hann síðan skilorð og ákvörðun er tekin
um, að hann afpláni það, sem eftir stendur af refsivist eða hælisvist, og telst þá
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fyrning á fullnustu eftirstötSva refsingar og annarra dæmdra viðurlaga frá þvi, er
slík ákvörðun var tekin. Ef fullnusta refsingar eða annarra viðurlaga samkvæmt
1. málsgr. stöðvast af öðrum ástæðum en þeim, sem greinir í þessari málsgrein,
telst fyrning frá því, að stöðvun varð.
8. gr.
Ný grein, 83. gr. a„ orðist svo:
Fésektanefsing, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fyrnist, þegar liðin eru 3 ár l'rá þvi að unnt var að fullnægja dómi, úrskurði eða sátt samkvæmt almennum ákvæðum laga. Ef fésekt er 500 000 krónur eða hærri er fyrningarfrestur
þó 5 ár.
Fjárnám eða önnur trygging, sem aflað hefur verið fyrir sektinni fyrir lok fyrningarfrests, heldur þó gildi sínu.
Vararefsing við fésekt, sbr. 53. gr„ fellur niður samkvæmt ákvæðum 1. mgr.,
nema fullnusta hennar sé hafin innan þar greindra timamarka.
Eignarupptaka, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fellur niður þegar
iiðin eru 5 ár frá því að unnt var að fullnægja ákvörðun um eignarupptöku. 1 dómi
er þó heimilt að ákveða að frestur sé allt að 10 árum. Ákvæði 2. mgr. gildir einnig
um eignarupptöku.
Sá tími, sem fullnusta frestast vegna ákvæða skilorðsdóms eða skilyrtrar náðunar, telst ekki með fyrningarfresti.
9. gr.
Ný grein, 83. gr. b„ orðist svo:
Dómi, úrskurði eða sátt um refsingu eða önnur viðurlög samkvæmt VII. kafla
verður eigi fullnægt eftir andlát sakfellds manns, sbr. þó 2. málsgr., nema lagaheimild
sé til annars.
Nú hefur dómi, úrskurði eða sátt um eignarupptöku eigi verið fullnægt að
nokkru eða öllu, þegar sakfelldi andaðist, og getur ríkissaksóknari þá krafist þess,
að héraðsdómari í síðasta varnarþingi sakfellda kveði svo á með úrskurði að fullnægja skuli ákvæðum um eignarupptöku, enda stafi hún af hagnaði sakfellda af
broti eða varði hluti, sem til hafa orðið við misgerning. Dómari getur þá breytt
eignarupptökuákvæði svo, að í stað upptöku á hlut komi tiltekin fjárhæð. Úrskurður dómara sætir kæru samkvæmt ákvæðum XXI. kafla laga nr. 74/1974, og eru
erfingjar hins látna réttir kæruaðilar.
Dómsákvæðum samkvæmt 2. málsgr. 148. gr. og 2. málsgr. 241. gr. er unnt að fullnægja eftir andlát dómfellda.
10. gr.
217. gr. orðist svo:
Hver, sem gerist sekur um likamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem i 218. gr.
segir, skal sæta sektum eða varðhaldi, en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er
sérstaklega vítaverð.
Málssókn er opinber út af broti samkvæmt 1. málsgr., og skal mál eigi höfðað
nema almenningshagsmunir krefjist þess.
11- gr.
218. gr. orðist svo:
Hafi maður með visvitandi likamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða
heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna
ásetnings eða gáleysis, þá varðar það varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum, eða
sektum, ef sérstakar málsbætur eru.
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Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna þeirrar aðferðar, þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir
iíkamsárás hlýtur bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum.
12. gr.
Ný grein, 218. gr. a., orðist svo:
Nú hefur sá, sem dæmdur er sekur um brot á 217. eða 218. gr., áður sætt
refsingu samkvæmt þeim greinum eða honum hefur verið refsað fyrir brot, sem
tengt er að öðru leyti við vísvitandi ofbeldi, og má þá hækka refsingu allt að
helmingi.
Samþykki til líkamsárásar veldur þvi, að refsingu, sem ella væri unnið til, má
lækka. Nú varðar verknaður við 217. gr., og verður þá ekki refsað, þegar samþykki
liggur fyrir.
Nú er likamsárás unnin i áflogum eða átökum milli þess, sem henni veldur,
og þess, sem misgert er við, og er þá heimilt að lækka refsingu eða jafnv'el láta
hana falla niður, þegar verknaður á undir 217. gr. Sama er, ef sá, sem verður fyrir
tjóni, á upptök að átökum með árás, ertingum eða líku.
13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1981.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið af hegningarlaganefnd, en í henni eiga nú sæti dr.
Armann Snævarr, forseti hæstaréttar, formaður nefndarinnar, Jónatan Þórmundsson, prófessor, og Þórður Björnsson, ríkissaksóknari, en ritari nefndarinnar er Jón
Thors, deildarstjóri. Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi á 102. löggjafarþingi en hlaut
ekki afgreiðslu.
Er frumvarpið þáttur i endurskoðun á ýmsum ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
Frumvarpið skiptist i tvo meginþætti. Fjallar sá fyrri um ákvæði IX. kafla
laganna um fyrningu sakar og brottfall viðurlaga og ákvæði tengd þeim, þar á
meðal 59. og 60. gr. laganna, en sá siðari um ákvæði XXIII. kafla laganna um líkamsárásir og likamsmeiðingar.
Með frumvarpinu fylgdi frá hegningarlaganefnd svohljóðandi greinargerð:
A. Greinargerð um sakarfymingu og brottfall viðuriaga, 1.—9. gr. frv.
I.
Helstu nýmæli f reglum frumvarpsins um sakarfyrningu o. fl.
Með frv. er lagt til, að nýjar reglur séu settar um efni það, sem nú greinir í
80.—83. gr. almennra hegningarlaga, en jafnframt er vissum þáttum við þær aukið, svo
sem getið verður hér síðar. Skai gerð hér í upphafi stutt grein fyrir helstu nýmælum
í frumvarpinu:
1. í frv. felst, að reglur um sakarfyrningu taki til allra brota, hvort sem þau
lúta almennum hegningarlögum eða öðrum refsilögum utan þeirra, andstætt því sem
nú er, sbr. upphaf 81. gr.
2. Lagt er til í frv., að öll brot séu háð fyrningu, nema þau, er ævilangt fangelsi
liggur við. Samkvæmt 80. gr. gildandi laga fyrnast ekki brot samkv. XIV. kafla almennra hegningarlaga, ef refsing sú, sem til er unnið, fer fram úr sektum, svo og
þau brot, þar sem refsing hefði orðið fangelsi þyngra en 8 mánuðir, enda fari
þyngsta refsing, sem við broti liggur, fram úr 6 ára fangelsi.
3. Frv. geymir tillögur um nýja fyrningarfresti og breyttan grundvöll þeirra.
Viðmiðunin um fyrningu er meira reist á þvi í frv., hver refsimörk séu við einstök

Þingskjal 4

321

brot, en hinu, hverja refsingu ætla megi að maöur hefði unnið ser, eins og á stendur.
Greinimarkinu um refsingu, sem til er unnið, er þó haldið í 1. tl. 5. gr. frv. varðandi
fésektir.
4. Nýmæli er um bókhaldsbrot samkv. 262. gr. alm. hegningarlaga í 2. málsgr.
5. gr. frv. Einnig er nýmæli í 3. málsgr. 5. gr. um það, er háttsemi varðar við
fleiri en eitt refsiákvæði, og skal þá miða fyrningarfrest brotanna við það ákvæði,
er geymir þyngst refsimörk.
5. Um rof fyrningarfrests eru ákvæði í 6. gr. Er þar helsta nýmælið að lagt er til,
að rannsókn gegn manni sem sökunaut bæði fyrir dómstól og fyrir lögreglustjóra
(rannsóknarlögreglustjóra ríkisins) og löglærðum fulltrúum þeirra geti rofið fyrningu. 82. gr. alm. hegningarlaga er nú einskorðuð við dómsrannsókn í þessu sambandi. Stendur þetta nýmæli í tengslum við nýskipan á rannsókn opinberra mála
með lögum frá 1976.
6. Sakarfyrningarreglur taka ekki nú beinlínis til annarra viðurlaga við broti en
refsingar. í 6. málsgr. 6. gr. frv. er lagt til, að fyrning sakar valdi því, að viðurlög
samkv. VII. kafla alm. hegningarlaga verði eigi heldur dæmd, svo og úrræði samkv.
2. málsgr. 148. gr. og 2. málsgr. 241. gr., en sérstakar reglur eru þó greindar um
eignarupptöku.
7. 1 alm. hegningarlögum segir eigi berum orðum um áhrif þess, að sök sé
fyrnd. I 4. gr. frv. segir beint, að þegar sök sé fyrnd, verði eigi refsað fyrir háttsemina, og er þar lagt til, að lögskráð verði regla, sem löngu er dómhelguð. 1 6. gr.
greinir einnig, að eigi verði þau viðurlög dæmd, sem um getur í 6. tölulið hér næst
á undan, ef sök er fyrnd.
8. 83. gr. alm. hegningarlaga hefir verið endurskoðuð og efni hennar skipað i tvær
greinar, 7. gr. og 8. gr. frv. Fjallar fyrri greinin um fyrningu á fullnustu refsivistar,
sem dæmd hefur verið, eða hælisvistar. Eru reglur um þetta efni færðar til samræmis við hin norrænu refsilögin, en miklu skiptir, að þessar reglur séu samræmdar
vegna laga 69/1963 um fullnustu norrænna refsidóma hér á landi. Reglur frv. eru
talsvert rækilegri en hliðstæðar reglur í gildandi 83. gr. Síðari greinin, 8. gr., fjallar
um fyrningu á fullnustu á dómum, úrskurðum eða sáttum, sem ákvarða sektarrefsingu eða eignarupptöku. Er það nýmæli, að reglur þessar taki til eignarupptöku.
í reglum frv. um sektarúrlausnir er greint milli þess, hvort sekt sé undir 500 000
krónum eða yfir, og telst fullnustufrestur 3 ár i fyrra tilviki. en 5 ár i hinu siðara.
9. í almennum hegningarlögum eru eigi almenn ákvæði um áhrif andláts á
fullnustu refsingar eða annarra viðurlaga við brotum, sem dæmd hafa verið, sbr.
þó 4. málsgr. 52. gr. um fésektir. í 9. gr. frv. er tekin afstaða til ýmissa efna, er lúta
að þessu, þ. á m. varðandi dóma út af eignarupptöku.

n.
Almennar athugasemdir um endurskoðun fymingarreglnanna.
Ákvæði norrænna hegningarlaga um sakarfyrningu hafa sætt endurskoðun á
siðustu árum, sbr. sænsku heildarlögin frá 1962, danska hegningarlagabreytingu frá
1967, finnska lagabreytingu frá 1969 og norska lagabreytingu frá 1972. Hafa norrænu hegningarlaganefndirnar undirbúið þessar lagabreytingar hver í sínu landi,
en auk þess tók norræna hegningarlaganefndin mál þetta til meðferðar og samdi
um það álitsgerð og tillögur árið 1966, sbr. Nordisk udredningsserie 1967, nr. 15. Eru
vissulega rök til þess að hafa ákvæðin sem svipuðust í norrænu lögunum um
þetta lagaatriði, ekki síst reglumar um fyrningu á fullnustu refsinga og annarra
refsikenndra viðurlaga vegna laganna um fullnustu norrænna refsidóma, sbr. hér
á landi lög 69/1963.
Við endurskoðun þá, sem hegningarlaganefnd hefir nú framkvæmt á reglunum
um sakarfvrningu o. fl., hefir fyrst og fremst verið tekið mið af innlendri reynslu,
svo og viðhorfum, sem stafa af breyttri skipan rannsóknar- og dómsvalds i opinAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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berum málum, sbr. einkum lðg um það efni frá 1976. Me8 tillögum hegningarlaganefndar er einnig stefnt að því að færa íslensk hegningarlög að þvi er varðar þetta
lagaatriði til muna nær hinum norrænu hegningarlögunum en nú er. Ýmsar reglur
verða lögskráðar, ef frv. nær fram að ganga, sem eigi eru lögfestar nú. Hafa ber
þó í huga, að refsiréttarfræðin hlýtur að ráða fram úr margvislegum vandamálum
í þessu efni, sem ógerlegt er að festa í lagatexta.
Ákvæði um sakarfyrningu og fyrningu á fullnustu refsingar og annarra viðurlaga
eru í flestum hegningarlögum. Þau eru þó nokkuð sitt með hverju móti, bæði um
það, hvaða brot séu háð fyrningu, og ekki síður hitt, hver fyrningartími sé um einstök brot og hvaða lagasjónarmið séu lögð til grundvallar fyrningarfresti. Enn
fremur um það, með hverjum hætti fyrning verði rofin, svo að nokkur efni séu
nefnd. Hér á eftir verður vikið að einstökum efnisatriðum þessa máls, og það rakið,
hvernig frv. gerir ráð fyrir, að þau séu leyst.
III.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. og 2. gr.
I 59. gr. og 60. gr. alm. hegningarlaga er nú kveðið svo á, að forsenda fyrir því, að
skilorðsdómur verði tekinn upp til endurskoðunar vegna skilorðsrofs samkvæmt
kröfu ákæruvalds sé sú, að réttarrannsókn hefjist út af nýju broti eða öðru rofi á
skilorði fyrir lok skilorðstfma. Vegna nýrrar skipunar á rannsókn opinberra mála
með lögum 107, 108 og 109 frá 1976 sætir mál frumrannsókn hjá rannsóknarlögreglu (lögreglu), og getur orðið alllangur aðdragandi að því, að mál komi fyrir
dóm. Rétt þykir þvi að miða forsendu fyrir endurskoðun skilorðsdóms við það, er
mál kemur fyrir dóm eða rannsóknarlögreglustjóra, lögreglustjóra eða löglærða
fulltrúa þeirra. Hér er beitt sama greinimarki og um rof fyrningarfrests samkv.
nýrri orðun 4. mgr. 82. gr. hegnl., sbr. 4. mgr. 6. gr. frv. þessa. Vísast um frekari
rökstuðning til athugasemda um það ákv'æði hér á eftir.
Um 3. gr.
Hér er lagt til að bætt verði í fyrirsögn kaflans orðunum: brottfall viðurlaga,
en um það fjallar nú 83. gr. laganna. í frv. eru ákvæði um þetta efni í 7., 8. og 9. gr.
Um 4., 5. og 6. gr.
1 þessum greinum er tekin afstaða til margra efnisþátta um fyrningu, og skal
það nú rakið.
1. Hvaða brot séu fyrnanleg.
Samkvæmt 80. og 81. gr. alm. hegningarlaga fyrnast ekki a) brot samkv. XIV.
kafla (brot í opinberu starfi), ef refsing, sem til er unnið, fer ekki fram úr sektum,
svo og b) brot, þar sem þyngsta refsing, sem við broti liggur, fer fram úr 6 ára
fangelsi og refsing sú, sem til er unnið, er þyngri en 8 mánaða fangelsi. HegningarIaganefnd telur, að ekki séu rök til þess, að hafa sérreglur um brot samkv. XIV.
kafla alm. hegningarlaga, og þess má geta, að um þau brot gilda almennar reglur
um sakarfyrningu samkv. norrænu hegningarlögunum, eins og þau eru nú úr garði
gerð. Telja verður, að öll brot eigi að lúta fyrningu sakar, nema alveg sérstök gagnrök
komi fram. Að svo stöddu telur hegningarlaganefnd, að brot, sem við liggur ævilangt fangelsi, eigi ekki að vera háð fyrningu, en það eru nú manndráp, sbr. 211.
gr., landráð, sbr. 86. gr., uppreisn, sbr. 98. gr„ árás á Alþingi og æðstu stjórnvöld,
landsdóm eða Hæstarétt, sbr. 100. gr„ nauðgun, sbr. 194. gr„ stórfelld líkamsárás, sbr. 218. gr„ og rán, ef sökunautur hefur oftar en einu sinni verið dæmdur
fyrir auðgunarbrot, sbr. 255. gr. Má vaunar þykja líklegt, að refsimörk i sumura
þessara brota verði endurskoðuð á næstunni, og er tillaga um það í þessu frv. að
því er varðar likamsmeiðingar samkv. 218. gr.
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Tekið skal fram, að ákvæði frv. eru að þessu leyti í samræmi við dönsku hegningarlagabreylinguna frá 1967, en í norsku hegningarlagabreytingunni frá 1972 er
settur sérstakur fyrningarfrestur, 25 ár, um brot sem varða ævilöngu fangelsi.
2. Eiga reglur almennra hegningarlaga um fyrningu sakar að taka til þeirra brota
einna, sem um er mælt í þeim lögum.
í upphafi 81. gr. alm. hegningarlaga er nú skýrlega kveðið svo á, að fyrningarreglur greinarinnar eigi aðeins við um brot, sem lúta almennum hegningarlögum, þ. e.
að þær eigi ekki beint við um brot, sem lýst eru refsiverð í sérrefsilögum. Stundum
eru sérstök fyrningarákvæði í refsilögum utan almennra hegningarlaga, þótt fremur
fátítt sé, sbr. t. d. lög 68/1971, 48. gr., og lög 40/1978, 108. gr. (skattsektir), lög
4/1963, 14. gr. (lög um ráðherraábyrgð), lög 19/1971, 23. gr. (ábyrgð vegna útvarpsefnis), lög 87/1971, 15. gr. (um orlof), lög 12/1923, 22. gr. (um einkaleyfi), lög
25/1921, 9. gr. (brot á einkarétti Háskóla Islands til útgáfu almanaks), lög 84/1933,
12. gr. (varnir gegn óréttmætum verslunarháttum o. fl.), sbr. hins vegar 1. nr.
56/1978. Við brot samkv. sérrefsilögum, sem eigi hafa fyrningarákvæði að geyma,
verður það álitamál, hvort unnt sé að beita ákvæðum 81. gr. almennra hegningarlaga með lögjöfnun, sbr. íslenskar dómaskrár III, bls. 189—190. Ástæðan til þess,
að fyrningarreglur alm. hegningarlaga eru ekki látnar taka beint til brota samkv.
sérrefsilögum, er einkum sú, að sumum þeirra er auðvelt að leyna, og þau komast
oft ekki upp, fyrr en löngu eftir að þau eru framin, sbr. t. d. undandrátt eigna og
tekna undan sköttun, og ýmis önnur brot, sem fólgin eru í að hafa fé af opinberum
sjóðum eða t. d. bókhaldsbrot, brot á byggingarlöggjöf, brunamálalöggjöf, heilbrigðislöggjöf o. fl. Þessi ástæða endist þó ekki til annars í hæsta lagi en að sérreglur séu settar um upphaf og lengd fyrningarfrests, sbr. sérákvæði í 5. gr. frv. um
bókhaldsbrot og brot, sem fólgin eru i að skjóta eignum og tekjum undan sköttum
o. fl. Eðlilegt þykir samkv. þeim almennum refsiréttarrökum, sem liggja til sakarfyrningar, að fyrningarákvæði alm. hegningarlaga taki einnig að höfuðstefnu til
brota, er varða við sérrefsilög. Hitt verður að ráðast, hvort ástæða þyki til að setja
sérákvæði um fyrningu í refsiákvæðum sérlaga. óhaganlegt þykir að láta það velta
á lögjöfnun, hvort ákvæðum alm. hegningarlaga verði beitt um svo mikilvægt atriði
sem fyrningu, og slíkt veldur örðugleikum bæði í úrlausnum ákæruvalds og dómstóla. Ákvæði 5. gr. í frv. þessu er reist á þessum sjónarmiðum, og tekur til allra
brota, nema sérlög kveði annan veg á, en þau ákvæði ganga þá framar ákvæðum
alm. hegningarlaga. Gegnir þessu einnig um sérrefsilagaákvæði, sem nú eru í lögum — þau halda gildi sínu og verða ákvæði alm. hegningarlaga að þoka fyrir þeim.
Hegningarlaganefnd telur hins vegar, að þörf sé á endurskoðun á einstökum ákvæðum sérrefsilaga, er lúta að fyrningu. Þá endurskoðun hugsar nefndin sér heildstæða,
þannig að hún taki einnig til annarra viðurlaga og efnisatriða í sérrefsilögum, svo
sem varðandi sektarviðurlög þeirra, ákvæði um eignarupptöku og réttindasviptingu. Er vissulega tímabært að endurskoða ákvæði í sérlögum um refsingu og önnur viðurlög, sbr. og atriði eins og fyrningu, út frá samræmdum refsiréttarsjónarmiðum, enda stafa refsiákvæðin og viðurlagaákvæðin frá ýmsum timum, og eru þau
skki ávallt reist á lagasjónarmiðum, sem samrýmast nútíma viðhorfum.
3. Lagasjónarmið, er hafa áhrif á lengd fyrningarfresta.
í refsirétti er almennt viðurkennt, að það sé einkum saknæmi brots, sem ráða
eigi lengd fyrningarfresta, þ. e. að því saknæmara sem brotið sé samkv. mati refsilöggjafans því lengri eigi fyrningarfrestir að vera. Að vísu grípa hér þó einnig
önnur sjónarmið inn í, svo sem það hversu broti sé auðleynt. Við úrlausn á því,
hversu saknæmt brot sé, hefir refsilöggjöf aðallega stuðst við tvennskonar grundvöll.
önnur aðferðin er að miða saknæmi brots við það, hve refsing sú, sem til er unnið,
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hefði orðið þung eins og á stendur og er þá tekið tillit til allra þeirra atriða, sem
áhrif hafa á refsimatið. Hin aðferðin tekur mið af því, hve þung refsiviðurlög geti
legið við broti. Fyrri aðferðin er að mestu lögð til grundvallar í 81. gr. alm. hegningarlaga, en þó ekki fullum fetum. Síðari aðferðin er hins vegar notuð í hinum
norrænu refsilögunum og víðast hvar í refsilögum utan Norðurlanda. Greinimark
81. gr. er sérgreint og tekur meir tillit til þess einstaka verknaðar, sem framinn
hefir verið, og byggir á könnun allra atriða, sem orka á refsingu. Hin aðferðin er
almennari og notast við utanverð atriði, þ. e. hver hin almennu refsimörk eru án
tillits til sératvika máls hverju sinni. Refsimörkin sem slík eru þá talin veita vísbendingu um það, hversu alvarlegt brot sé. I því sambandi er þess að gæta, að þótt
brot varði við ákvæði, er hefir þung refsiviðurlög að geyma, þá getur refsing orðið
tiltölulega lág, sbr. t. d. 218. gr. alm. hegningarlaga.
Sú aðferð að miða fyrningarfresti við almenn refsimörk er stórum auðveldari
lagaframkvæmd en tilhögunin samkv. 81. gr. alm. hegningarlaga. í síðara tilviki
þarf að prófa mál oft út i hörgul, svo að gengið verði úr skugga um, hvort sök sé
fyrnd. Þessa þarf hins vegar ekki í jafnríkum mæli, ef við hin almennu refsimörk
er miðað. Má þvi ætla, að veruleg vinna og kostnaður sparist við það að lögfesta
siðari aðferðina. Frá sjónarmiði þjóðfélagsins er þetta vissulega mikilvægt og horfir
til að létta álagi af rannsóknar-, ákæru- og dómsvaldi. Af þessum sökum, svo og
til að samræma isl. refsilöggjöf hinum norrænu refsilögunum, er hér lagt til, í 5. gr.
frv., að almennt verði fyrningarfrestir miðaðir við refsimörk, sbr. þó 1. tölulið 5.
gr., þar sem við 2 ára frestinn er bæði miðað við refsimörk (1 árs fangelsi) svo og
við það að refsing sú, sem til er unnið, fari ekki fram úr sektum. Er það tiltölulega
lítið frávik frá meginreglunni, sem góð og gild rök mæla með. Þau vandkvæði, sem
stafað geta í einstaka tilviki af því, að fyrningarfrestur verði óeðlilega langur, miðað
við saknæmi brots, ef reglur frv. verða lögfestar, má leysa með því að ákæruvald falli
frá ákæru, svo sem heimilað er í lögum 74/1974.
4. Um einstaka fyrningarfresti, 5. gr. frv.
Samkv. frv1. er gert ráð fyrir fjórum mismunandi fyrningarfrestum. Stafar
það af því, að refsimörk eru svo rúm, að ærin þörf verður á sundurgreiningu brota,
ef fyrning er látin velta aðallega á hinum almennu refsimörkum. Frestir verða þá
2, 5, 10 og 15 ár. Vegna þess fyrirvara í 1. tölulið 5. gr. frv., að miðað er öðrum
þræði við refsingu, sem til er unnið, þ. e. sektir, þá mun allur þorri sérrefsilagabrota
sæta 2 ára fyrningu, svo sem einnig er nú, enda varða þau sjaldnast þyngri viðurlögum en 1 árs fangelsi. 5 ára fyrningarreglan samkv. frv. horfir sumpart að því að
þrengja fyrningu frá þvi, sem nú er, en sumpart rýmkar hún svið fyrningar. Um
auðgunarbrotin myndi fyrningarfrestur oft lengjast úr 5 árum í 10, ef frv. yrði lögfest, því að samkv. 2. tl. 5. gr. frv. er 5 ára fresturinn miðaður við að eigi liggi
þyngri refsing við broti en 4 ára fangelsi, en slíku er að jafnaði til að dreifa um
auðgunarbrotin samkv. XXVI. kafla alm. hegningarlaga. Á hinn bóginn falla þau tilvik undir 5 ára regluna samkv. frv., þegar refsimörk eru 4 ára fangelsi þyngst án
tillits til þess, hvort refsing, sem til er unnið, hefði farið fram úr 1 árs fangelsi, sbr.
hins vegar 2. tl. 81. gr. alm. hegningarlaga um það atriði. Undir 10 ára fyrningarregluna i frv. koma sýnilega fleiri tilvik en undir 10 ára reglu 3. tl. 81. gr. alm. hegningarlaga. Þá fyrnast yfirleitt mun fleiri brot samkv. reglum frv. en nú er. 15 ára
fyrningin er miðuð við, að þyngsta tímabundin refsing liggi við broti, oftast 16 ár,
en sú timabundna refsing getur þó hækkað vegna almennra ákvæða, sbr. 73., 94.
og 101. gr. alm. hegningarlaga, sbr. ennfremur 2. mgr. 79. gr. Hins vegar eru þau
brot ekki fyrnanleg skv. frumvarpinu, sem ævilangt fangelsi liggur við, sbr. 86.,
98., 100., 194., 211. og 255. gr. (auk 218. gr., en frv. gerir ráð fyrir, að ævilöng fangelsisrefsing liggi ekki við þvi broti). 1 heild sinni munu fyrningarfrestir lengjast
samkv. reglum frv.
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I 2. málsgr. 5. gr. frv. er lagt til, að sérstök fyrningarregla verði lögfest um bókhaldsbrot, sbr. 262. gr. alm. hegningarlaga, svo og um brot, sem fólgin eru i að
menn skjóta sér með ólögmaetum hætti undan greiðslu opinberra gjalda o. fl. Er
sýnilega þörf á alllöngum fyrningarfresti við þessi brot, þar sem upp um þau kemst
oft alllöngu eftir að brot er framið, og er tíðum örðugleikum bundið að ljóstra upp
um þau. Sérákvæði i einstökum lögum ganga þó framar þessu almenna ákvæði,
ef lögfest verður.
5. Um mat á þvf, hvaða refsimörk eigi við um háttsemi, sbr. einkum
3. málsgr. 5. gr. frv.
Vera má, að fyrir liggi til úrlausnar háttsemi, sem varði við fleiri refsiákvæði
en eitt (concursus idealis). Er þá lagt til í lokamálsgr. 5. gr. frv., að miða skuli
fyrningarfrest við það refsiákvæði, sem geymir þyngstu refsiviðurlögin, sbr. að
sinu leyti 77. og 78. gr. alm. hegningarlaga. Ákvæðið á hins vegar ekki við, þegar
aðili hefur framið fleiri en einn refsiverðan verknað, samkynja eða ósamkynja, og
á þá að meta fyrningu sérstætt við hvern verknað (brot) fyrir sig. Hitt er það, að röð
samkynja eða eðlisskyldra brota, sem framin eru með tiltölulega litlu hléi, er
stundum metin sem brotaheild (framhaldsbrot, raðbrot) þegar fyrning er virt, og
hefst þá fyrning eigi fyrr en frá þvi, að siðasta brot (brotaþáttur) var framið.
6. Um upphaf fyrningarfrests, 6. gr. frv.
1. málsgr. 6. gr. frv. er óbreytt frá þvi, sem nú er i 82. gr. alm. hegningarlaga.
Ýmsir örðugleikar eru í lagaframkvæmd á að afmarka upphaf fyrningarfrests, en
ógerlegt er að leysa úr þeim álitamálum öllum í lagatexta. Tekið skal fram, að við
nokkur auðgunarbrot, sem leiða til eða fela í sér tiltekið ástand, er rikir um lengri
eða skemmri tima, þykir réttmætt að miða upphaf fyrningar við það, er maður
kastar eign sinni á mun, sbr. 246. gr. alm. hegningarlaga, eða leggur launung á
hann eða veitir honum viðtöku, enda sé hugrænum refsiskilyrðum fullnægt, sbr.
254. gr. alm. hegningarlaga.
2. málsgr. 6. gr. frv. felur ekki í sér veruleg nýmæli. Ákvæði 126. gr. alm.
hegningarlaga er dæmi þess, að eftirfarandi atvik ráði þvi, hvort háttsemi sé refsiverð. 218. gr. er dæmi þess, að tiltekin afleiðing þurfi að verða af háttsemi, þ. e.
likamsárás þarf að hafa þargreinda afleiðingu i för með sér.
3. málsgr. 6. gr. frv. er efnislega í samræmi við núgildandi 82. gr. alm. hegningarlaga. Ákvæðið um, að skip komi til hafnar, þar sem ísl. ræðismaður er, hefur
verið fellt hér niður, og þykir það ekki eiga rétt á sér.
7. Um rof fyrningar.
Samkv. 2. málsgr. 82. gr. alm. hegningarlaga stöðvast fyrningarfrestur, „er réttarrannsókn hefst gegn sökunaut út af broti'*. Með þvi ákvæði er mörkuð sú stefna, að
rannsókn fyrir lögreglu geti eigi rofið fyrningu, heldur þurfi til kasta dómstðls að
koma. Með nýskipan á rannsókn opinberra mála með stofnun rannsóknarlögreglu
rikisins og breytingum á lögum um meðferð opinberra mála, sbr. lög 107, 108 og
109 frá 1976, eru teknir upp nýir rannsóknarhættir. Sæta mál frumrannsókn hjá
rannsóknarlögreglu rikisins, rannsóknardeildum dómstóla eða lögreglu. Kemur
mál alloft eigi til meðferðar dómstóla, fyrr en miklu siðar en var eftir eldri reglum,
nema beitt sé sérstökum dómmæltum aðgerðum, svö sem gæsluvarðhaldi. Svigrúm
til að koma máli fyrir dómstóla er tiltölulega takmarkað, sbr. 74. gr. laga nr. 74/1974,
svo sem henni er breytt með 12. gr. laga nr. 107/1976. Ef miðað er við að dómsrannsókn ein sé þess umkomin að rjúfa fyrningu, getur sök fyrnst, þótt mál hafi alllengi verið til rannsóknar hjá rannsóknarlögreglu. Getur það leitt til óeðlilegra mála-
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loka, með þvi að rannsókn kann að hafa beinst skýrlega gegn manni sem sökunaut.
Þvi hefir verið haldið fram, að réttaröryggi sé betur borgið, ef miðað sé við dómsrannsókn. Þess er þó að gæta, að lögreglu ber að skýra það skilmerkilega fyrir
manni, hvort hann sé yfirheyrður sem sakaður maður eða t. d. sem vitni, sbr. 40.
gr. laga nr. 74/1974. Þá verður það tíðara nú en áður var, að löglærðir fulltrúar
(deildarstjórar) séu meðal starfsmanna rannsóknarlögreglu.
í 4. málsgr. 6. gr. frv. er brotið upp á þeirri tilhögun, að fyrning sé rofin með rannsókn fyrir rétti eða lögreglustjóra (rannsóknarlögreglustjóra) eða löglærðum fulltrúum þeirra. Er farið hér nokkuð b’l beggja, og þá miðað við núverandi rannsóknarhætti og m. a. óbreytt efni 74. gr. laga nr. 74/1974, sbr. 12. gr. laga nr. 107/1976.
Svo sem glöggt kemur fram i texta frv., rofnar fyrning eigi við það, er rannsókn
hefst hjá lögreglu, nema löglærður embættismaður fjalli um mál. Ætti það að
stuðla að réttaröryggi. Rannsóknin verður að beinast að manni sem sökunaut, hvort
sem hann kemur fyrir rétt eða rannsóknarlögreglu o. fl., þ. e. maður er skýrlega
hafður fyrir sökum vegna tiltekins brots. Felst slikt yfirleitt í bókunum í rannsókn
málsins. Þess skal getið, að rannsókn getur hafist gegn manni sem sökunaut, þótt
hann sé ekki nærstaddur og komi ekki persónulega fyrir dómara eða aðra þá, sem
4. málsgr. 6. gr. frv. greinir.
í 4. málsgr. 6. gr. frv. er sérstaklega getið um sáttir. Rofnar fyrning við það, er
manni er gefinn kostur á sátt, enda sé lögmætt að Ijúka máli með þeim hætti.
Stöku sinnum er stjórnvaldi heimilt að gera manni refsingu, og í því tilviki
rofnar fvrningarfrestur, þegar stjórnvaldið sakar mann um tiltekið brot sem heimild þessi nær til.
8. Rannsókn máls stöðvast.
5. málsgr. 6. gr. frv. endurtekur að megininntaki reglur 2. málsgr. 82. gr. alm.
hegningarlaga, en geymir þó nýmæli.
Mat á því, hvort hætt hafi verið við rannsókn máls um óákveðinn tíma, kemur
í hlut dómstóla, en ákæruvaldið kann einnig að meta það fyrir sitt leyti. Verður
ekki gefin um það efni öllu rækilegri vísbending en nú er i 82. gr. Um þetta atriði
hafa gengið dómar, sem telja má stefnumarkandi.
Það er nýmæli, að rannsókn, sem hætt er við vegna þess að handhafi ákæruvalds ákveður að höfða ekki mál gegn sakborningi eða hverfur siðar frá ákæru,
hefir eigi áhrif til rofa á fyrningu.
9. Réttaráhrif fyrningar, sbr. 6. mgr. 6. gr. frv.
I 80. gr. alm. hegningarlaga segir ekki berum orðum, að fyrning valdi þvi, að
refsineu verði ekki beitt. Ekki orkar það tvímælis, að fyrning veldur sýknu, enda
er það löngu dómhelguð réttarregla. Þykir rétt að segja þetta beinum orðum í 6.
málsgr. 6. gr. frv.
Samkv. ákvæðum IX. kafla alm. hegningarlaga tekur fyrning aðeins til refsingar, en ekki beinlinis til annarra viðurlaga við broti. 1 samræmi við hin norrænu
lögin þykir rétt að kveða svo á, sbr. 6. málsgr. 6. gr. frv., að fyrning taki einnig til
annarra viðurlaga, sem greind eru í VII. kafla alm. hegningarlaga, þ. á m. réttindasviptingar og eignarupptöku, og enn fremur til úrræða samkv. 2. málsgr. 148. gr. og
2. málsgr. 241. gr. alm. hegningarlaga. Lagt er þó til, að sérstök ákvæði verði sett
um eignarupptöku, þ. e. að fyrningarfrestur um hana verði ekki skemmri en 5
ár. Getur þá svo farið, að unnt sé að dæma eignarupptöku, þótt refsisök sé fyrnd,
ef brot fvrnist á 2 árum að því er refsingu varðar. Lagt er til, að fyrningarfrestur
verð' 10 ár um eignarupptöku samkv. 3. tl. 69. gr. (munir eða ávinningur, sem
aflað hefir verið með broti), svo og um hliðstæða eignarupptöku i sérlögum, nema
þau kveði öðruvísi á.
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Meginreglan um réttindasviptingu í 6. málsgr. 6. gr. frv. tekur einnig til slikra
viðurlaga samkv. sérrefsilögum, nema þau geymi a8ra reglu.
Bent skal á, að í 6. málsgr. 6. gr. frv. er ekki kveðið á um ómerkingu ummæla,
sbr. 1. málsgr. 241. gr. alm. hegningarlaga. Tekur fyrning á refsisök ekki fyrir, að ummæli séu ómerkt. Gert er ráð fyrir, að afstaða sé tekin til áhrifa fyrningar varðandi
ómerkingu með nýrri skipan á efni 29. gr. alm. hegningarlaga.
Um 7., 8. og 9. gr.
Um fyrningu á fullnustu refsingar og annarra viðurlaga, sbr. 7. og 8. gr. frv.
1 83. gr. núgildandi alm. hegningarlaga er ákvæði um brottfall refsingar, sem
dæmd hefir verið eða ákveðin með öðrum hætti, ef ekki er byrjað að fullnægja
henni innan tiltekinna fresta. Sérákvæði er sett um það, er fullnusta er að vísu
byrjuð, en hún hefir stöðvast.
I frv. er mælt fyrir um þetta efni í tveimur greinum, 7. gr. og 8. gr. 1 fyrri
greininni eru fyrirmæli um fyrningu á fullnustu refsivistar og hælisvistar, en i
síðari greininni um fullnustu á fésektum, sem dæmdar hafa verið, úrskurðaðar
eða ákvarðaðar með sátt, svo og varðandi eignarupptöku, sem dæmd hefir verið eða
ákvörðuð á framangreindan hátt. Þykir gleggra að mæla fyrir um þetta efni í
tveimur greinum en einni, enda yrði ein grein, sem tæki til þessa hvors tveggja,
óhæfilega löng. Tekið skal fram, að hegningarlaganefnd leggur áherslu á, að greinatal í alm. hegningarlögum haldi sér sem mest, og er því lagt til, að nýjar greinar,
er tengist fyrningu, fái greinatalið 83. gr. a og 83. gr. b, sbr. hér á eftir.
1. Um 7. gr.
1 1. málsgr. er aðalbreytingin frá 83. gr. núgildandi laga sú, að hér er einnig
kveðið á um fyrningu á öðrum viðurlögum en refsingu, sem fela í sér nauðungarvist á hæli. Enn fremur er breytt nokkuð til um fresti frá því, sem er í 83. gr.
Vegna laga um fullnustu norrænna refsidóma, sbr. lög 69/1963, skiptir miklu máli
að samræma norrænar reglur um fyrningu á fullnustu dóma um refsingu og
önnur viðurlög. Er 7. gr. frv. við það miðuð, að samskonar reglur verði hér um
þetta efni sem á hinum Norðurlöndunum. Frestirnir kunna að þykja nokkuð margbrotnir, en í þvi efni er fylgt fordæmi hinna norrænu laganna. Fyrningarreglur
þær, sem hér er lagt til, að lögfestar verði, varða t. d. hælisvistun samkv. 62., 66. og

67. gr. alm. hegningarlaga, sem idæmd hefur verið.
t 2. málsgr. er það nýmæli, að upphaf fyrningarfresta skuli miða við það, er
dómur verður aðfararhæfur. Er þar lagt til, að lögfest verði regla, sem nú gildir
óskráð, að því er ætla verður. Unnt er að fullnægja dómi, þegar dómsmálaráðuneyti berast dómsgerðir með áritun ríkissaksóknara um að málinu verði ekki áfrýjað
eða dómur Hæstaréttar.
Ákvæði 3. málsgr. er efnislega í samræmi við efni 3. málsgr. 83. gr. alm. hegningarlaga og 1. mgr. þessarar greinar, en bætt er við fyrirmæli um skilyrta náðun.
1 4. málsgr. er tekið sérstaklega fram, með hverjum hætti fyrning verði rofin,
þ. e. að hún rofni, þegar fullnusta refsidóms hefst.
Ákvæði 5. málsgr. fjallar um það, er nokkur hluti refsivistar eða annarrar hælisvistar hefir verið tekinn út, en fanga cr siðan v'eitt revnslulausn eða skilyrt náðun
eða fullnusta stöðvast með öðrum hætti. Er kveðið á um fyrningarfrest, ef skilorð
er rofið. Greinin er byggð á þe'm grundvelli, að eftirstöðvar beri að meta sjálfstætt.
Ef eftirstöðvar eru t. d. 8 mánuðir af 16 mánaða upprunalegri refsingu, þá á fyrningarfrestur 1. töluliðs við, en eigi 2. töluliðs.
Rétt er að taka fram, að þegar dómur dæmir tvennskonar refsitegundir, refsivist
og fésekt, þá á að meta hvora refsitegundina sérstætt, þannig að um refsivist fari
samkv. 7. gr., en um fésekt samkv. 8. gr.
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2. Um 8. gr.
I þessari grein eru ákvæði um fyrningu á fullnustu á fésekt og vararefsingu
hennar, svo og um eignarupptökuákvæði dóms, úrskurðar og sáttar.
Samkv. 83. gr. alm. hegningarlaga er fyrningarfrestur um fullnustu fésektar
nú ávallt 5 ár. 1 norrænu hegningarlögunum, svo sem þeim hefir nú verið breytt, i
tilefni af lögum um fullnustu norrænna refsidóma, er yfirleitt um tvennskonar
fresti að ræða, 3 ár um lægri fésektir, en 5 ár um hinar hærri. I samræmi við þetta
er lagt til, að fyrningarfrestur verði 3 ár um sektir undir 500 000 krónum, en 5 ár
um sektir 500 000 krónur og hærri. í frv’. er lagt til að gerð verði sú meginbreyting
varðandi fyrningu sektarrefsingar, að sekt fyrnist alfarið þegar liðinn er tilskilinn
fymingartími, 3 ár eða 5 ár, þannig að þá fellur niður sá hluti sektar, sem óinnheimtur er, eða sektin öll, ef innheimta er ekki hafin. 1 2. mgr. er þó lagt til að sett verði
ákvæði til þess að verjast því að glata sektarfénu alveg. Hafi verið gert fjárnám eða
tekin trygging fyrir sektinni áður en sektin fyrnist, helst sú trygging þrátt fyrir
fyrninguna á sektinni. Er þetta fyrirkomulag tekið upp til samræmis við ákvæði
hinna norrænu hegningarlaganna og einnig til þess að tryggja sektarþola gegn
því að svo til endalaust sé hægt að halda sekt frá þvi að fyrnast með þvi að ná
greiðslu upp í sektina, svo sem stundum hefir viðgengist samkvæmt núgildandi
reglu.
í 3. málsgr. er nýmæli, sem lýtur að fullnustu á vararefsingu, sem ákveða skal
við fésekt samkv. 1. málsgr. 54. gr. alm. hegningarlaga, þ. e. varðhald eða fangelsi.
Fellur vararefsing niður samkv. því, er segir í 1. málsgr. þessarar greinar frv., þ. e.
eftir sömu reglum og gilda um fésektina og fullnustu hennar.
í 4. málsgr. er nýmæli um fyrningu á fullnustu eignarupptöku, sem ákveðin er
í dómi, úrskurði eða sátt. Eru engin almenn ákvæði um eignarupptöku að þessu
leyti í gildandi lögum. Er ótvíræð þörf á ákvæði um þetta efni, svo sem nú er á hinum
Norðurlöndunum. Er lagt hér til, að 5 ára frestur verði lögmæltur, en þó svo að
heimilt sé í dómi að tiltaka lengri frest, allt að 10 árum frá dómsuppsögu. Eru
nokkur rök til þess að tiltaka rýmri frest um eignarupptöku en fésekt, m. a. vegna
þess að hér er oft til að dreifa háum fjárhæðum og auk þess er hér ekki fyrir að
fara slíku þvingunarúrræði við innheimtu sem vararefsingin er um fésektir. 10
ára reglan veitir m. a. svigrúm til að dreifa innheimtu á upptökufé yfir alllangt
árabil. í niðurlagi málsgreinarinnar er sett ákvæði um að trygging. sem aflað hefir
verið fyrir greiðslu upptæks verðmætis, sé ekki háð fyrningu og að um hana gildi
sömu reglur og um tryggingu fyrir sektargreiðslu skv. 2. mgr.
1 5. málsgr. eru ákvæði um að sá timi, sem fullnusta frestast vegna skilorðsdóms
eða skilyrtrar náðunar, teljist ekki til fyrningarfrests, sbr. að sínu leyti ákvæðin í 7.
gr. frv.
3. Um 9. gr.
1 4. málsgr. 52. gr. alm. hegningarlaga er ákvæði um það, að sekt verði ekki
innheimt í dánarbúi sökunauts, nema heimild sé' til þess í lögum, og er slíkum heimildum til að dreifa í fáeinum tilvikum. Er þetta eina ákvæðið í alm. hegningarlögum
um áhrif andláts á fullnustu refsingar eða annarra viðurlaga. Refsingu eða öðrum
þeim viðurlögum, sem fela í sér hælisvist, verður vitaskuld ekki fullnægt eftir
andlát viðkomanda, og sama gegnir um réttindasviptingu. Sektum og eignarupptöku
verður hins vegar fullnægt, svo og t. d. dómsákvæðum samkv. 2. málsgr. 148. gr. og
2. málsgr. 241. gr. alm. hegningarlaga. Heppilegt þykir, að sett verði ákvæði um
þessi efni í alm. hegningarlögum, og mælir 8. gr. frv. fyrir um það.
í sambandi við 1. málsgr. athugast, að hún mælir að sínu leyti fyrir um sama
efni og 4. málsgr. 52. gr. að því er tekur til sekta, en ekki er þó lagt til, að það
ákvæði verði numið úr lögum, enda varðar það að auki tiltekið efnisatriði.
Samkv. 2. málsgr., sbr. 1. málsgr., verður meginreglan sú, að ekki sé unnt að
fullnægja ákvæðum dóms, úrskurðar eða sáttar um eignarupptöku eftir andlát sak-
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fellda. Ef eignarupptaka varðar hagnað af broti eða hlut, sem orðinn er til fyrir misgerning, þykir það heppilegur millivegur að heimila ríkissaksóknara að bera mál
undir héraðsdómara með kröfu um, að ákvæði um eignarupptöku verði fullnægt.
Ber inál undir dómara, þar sem sakfelldi átti síðast heimilisvarnarþing.. Ef sakfelldi átti hér eigi heimili, veltur það á ákvörðun rikissaksóknara, hvar mál verður
lagt fyrir dóm. í 2. málslið er lagt til, að heimilað verði, að dómari geti breytt eignarupptökuákvæði svo, að i stað hlutar verði fjárhæð gerð upptæk. Ákvæði þetta er
mjög í samræmi við önnur norræn refsilög.
í 3. málsgr. segir, að dómsákvæðum samkv. 2. málsgr. 148. gr. og 2. málsgr. 241.
gr. sé unnt að fullnægja eftir lát dómfellda.
Greinin tekur ekki til ákvæða dóms, úrskurðar eða sáttar um fébætur, þ. á m.
miskabætur, og eigi heldur eðli máls samkvæmt til ómerkingar ummæla, sbr. 1.
málsgr. 241. gr.
I frv. er eigi ákvæði um það, er sökunautur andast áður en refsing eða önnur
viðurlög eru dæmd eða ákveðin með öðrum hætti. Verður refsingu og öðrum
viðurlögum þá yfirleitt eigi beitt.
IV.
Áhrif gildistöku nýrra fymingarreglna.
1 frv. þessu eru eigi ákvæði um beitingu hinna nýju fyrningarreglna um brot,
sem framin eru fyrir gildistöku laganna. Um það gilda ákvæði 2. gr. og 2. gr. a alm.
hegningarlaga og grunnreglur, sem leiða má af þeim. Ef sök er fyrnd við gildistöku laganna samkv. þeim reglum, sem áður giltu, verður refsingu eigi beitt. Gert er
og ráð fyrir, að brot, sem framin voru fyrir gildistöku laganna, en voru þó ófyrnd
þá, lúti eldri fyrningarreglum, nema yngri reglur séu hagstæðari fyrir sakborning,
en þá eiga þær við. Beita verður hvorum flokki fyrningarreglna fyrir sig heildstætt,
er þetta er metið. Afleiðingin verður að visu sú, að um alllangan tíma verður að
taka tillií til tvennskonar fyrningarreglna, en hin mikilvæga grundvallarregla um
að hegningarlög megi ekki vera afturvirk er oft og einatt slíku verði keypt.
B. Greinargerð um lfkamsárásir og líkamsmeiðingar, 10.—12. gr. frv.
Meginákvaeðin um líkamsárásir og likamsmeiðingar eru i 217.—219. gr. almennra
hegningarlaga. Taka 217. og 218. gr. til líkamsárása sem framdar eru af ásetningi,
en 219. gr. varðar tjón á líkama eða heilbrigði, er hlýst af gáleysi manns. Ákvæði
217. gr. nær almennt til minni háttar likamsárása, en 218. gr. til hinna meiri háttar
líkamsmeiðinga, þegar manni er valdið með líkamsárás „tjóni á líkama eða heilbrigði.“ Líkamstjón, sem valdið er af gáleysi, á því aðeins undir 219. gr„ að tjón
það, sem af verknaði hlýst, sé slíkt sem i 218. gr. getur. I lagaframkvæmd hafa
myndast nokkuð skýrar dómvenjur um skilin milli 217. og 218. gr„ sbr. og 219. gr„
einkum að því er varðar afleiðingar verknaðar.
Við endurskoðun á almennum hegningarlögum, sem nú fer fram af hálfu hegningarlaganefndar, hefir þótt ástæða til að leggja til nokkrar breytingar á ákvæðum
um likamsárásir og líkamsmeiðingar. Skal gerð stutt grein fyrir þeim til ytirlits,
en nánar verður vikið að efni ákvæðanna í athugasemdum við þau hér á eftir:
1. I frv. er lagt til, að efni 218. gr. almennra hegningarlaga verði greint í tvær
málsgreinar og með mismunandi refsimörkum, sbr. 1. og 2. málsgr. 11. gr. frv.
218. gr. tekur nú yfir geysivíðtækt efnissvið, og þykir eðlilegra að hluta það niður,
svo sem fram kemur nánar í athugasemdum við 11. gr.
2. Refsimörkum er breytt svo í frv. frá því, sem nú er, að lagt er til, að líkamsárás samkv. 217. gr. varði þvi aðeins fangelsi, að háttsemin sé sérstaklega stórfelld, þ. ám. vegna þess háska, sem af henni gat stafað. í 11. gr. frv. er lagt til, að
ný refsimörk verði lögfest fyrir líkamsmeiðingar samkv. 218. gr„ þ. e. varðhald
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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eða fangelsi allt að 3 árum eða fésekt, ef sérstakar málsbætur eru, sbr. 1. málsgr.,
en verknaður varði fangelsi allt að 16 árum, ef 2. málsgr. á við. Brot samkv. 218.
gr„ sbr. 11. gr. frv„ varðar því eigi ævilöngu fangelsi, svo sem nú er.
3. Enn er lagt til í frv„ að breytt sé saksóknarháttum samkv. 217. gr. alm.
hegningarlaga, sbr. 10. gr. frv., og afnumið það ákvæði, að sókn sakar út af broti
á greininni geti verið í höndum þeirra, sem misgert er við. Verður saksókn þá opinber
út af þessu broti, ef þetta ákvæði frv. verður lögfest. Mjög oft eru mál út af brotum
á þessu ákvæði afgreidd með dómsátt, og er kveðið svo á í frv., að mál skuli eigi
höfða, nema alinenningshagsmunir krefjist þess.
4. Þá er lagt til, að ný grein, 218. gr. a, verði lögfest, er mælir fyrir um itrekun
brota, er fela í sér líkamsárásir eða líkamsmeiðingar, svo og reglur, er varða samþykki til slíkra brota og enn fremur sérregla um heimild til refsilækkunar eða refsiniðurfalls. þegar líkamsárás er unnin í áflogum eða átökum milli þess, sem fremur
hana, og hins, sem misgert er við.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 10. gr.
I greininni felast tvær breytingar á efni 217. gr„ 1) að háttsemi varði því aðeins
fangelsi að hún sé sérstaklega vítaverð og 2) að horfið verði frá þeirri skipan, að
sókn sakar geti sá átt, sem misgert er við. Eigi þykja það eðlilegir saksóknarhættir í
refsimáli út af líkamsárás, að einstaklingur höfði mál, og samrýmist það vart viðhorfum í refsirétti og opinberu réttarfari nú á timum. Tekið skal fram, að mjög
er fátitt, að einstaklingur sæki sök samkv. 217. gr. Alltitt er, að viðurlög fyrir brot
á greininni séu ákveðin með dómsátt. Orðalagið í 2. málsgr. 10. gr. um, að mál skuli
eigi höfða, nema almenningshagsmunir krefjist þess, er að sínu leyti hið sama og í
24. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála og er það lagt á vald ríkissaksóknara að meta hvort mál skuli höfða.
Um 11. gr.
Skilin milli 217. og 218. gr. alm. hegningarlaga þykja í megindráttum vera eðlilega mörkuð í lögunum, eins og þau eru nú úr garði gerð. Refsimörk 218. gr. eru
geysihá, og er það skiljanlegt, þar sem margvísleg og sundurleit tilvik lúta greininni.
Eru refsimörk varðhald eða fangelsi allt að 16 árum eða ævilangt. Innan ákvæðisins
rúmast líkamsmeiðingar, sem eigi stafar varanlegt mein af, en auk þess tekur
ákvæðið til stórfelldra likamsmeiðinga, og m. a. þess, er bani hlýst af likamsárás.
Orkar það tvímælis að skipa svo sundurleitum tilvikum ósundurgreint í sama
ákvæðið. Hér er þess einnig að geta, að samkv. 1. tl. 130. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 74/1974 skal fara fram sókn og vörn í málum, þar sem refsing fyrir
brot getur varðað yfir 8 ára fangelsi. Kemur ákæra, sem lýtur að 218. gr„ undir
þetta ákvæði, svo sem refsimörkum hennar er farið. Veldur það þvi, að sókn og
vörn þarf ávallt að fara fram í þessum málum. Er það til verkauka fyrir rikissaksóknara og horfir til verulegs kostnaðarauka við rekstur máls, og bitnar það á dómfellda og á hinu opinbera um skör fram.
í 11. gr. frv. er lagt til, að efni 218. gr. verði skipað í tvær málsgreinar. Fjallar
1. málsgr. um likamsmeiðingar, en 2. málsgr. um stórfelldar líkamsmeiðingar. Refsimörk í 1. málsgr. eru varðhald eða fangelsi allt að 3 árum eða sektir, ef sérstakar
málsbætur eru. Refsimörk samkv. 2. málsgr. eru fangelsi allt að 16 árum. Með
þessari tvígreiningu er unnt að stýra fram hjá þeim annmörkum sem greindir
voru og stafa frá saksóknarháttum 130. gr. laga nr. 74/1974, en refsiréttarrök leiða
og til þessarar skipunar. Ákæruvaldið markar stefnu hverju sinni með ákæruskjali
og greinir, bvort ákært verði samkv. 1. eða 2. málsgr. 218. gr., þótt raunar sé hugsanlegt,
að ákært verði samkv. 2. málsgr. 218. gr. aðallega, en samkv. 1. málsgr. til vara. Ef
ákært er einvörðungu út af broti á 1. málsgr. 218. gr., svo sem lagt er til, að henni verði
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skipað með frv., verður eigi lögbundið að viðhafa sókn í málinu. Hins vegar er
þessu annan veg farið, ef ákæra lýtur að 2. málsgr. 218. gr„ sbr. 2. málsgr. 11. gr. frv.
Svo sem reifað hefir verið, er lagt til í 11. gr. frv., að líkamsárásir samkv. 218.
gr. verði greindar í tvo flokka, líkamsmeiðingu, sbr. 1. málsgr. 11. gr. og stórfellda
líkamsmeiðingu, sbr. 2. málsgr. 11. gr. Verða meginflokkar líkamsmeiðinga samkv.
217. og 218. gr., sbr. 10. og 11. gr. frv., þá tveir eins og áður, líkamsárásir samkv. 217. gr.
og Hkamsmeiðingar samkv. 218. gr., en þær greinast í tvær deildir, eins og lýst var.
Bent skal á að Iíkamsmeiðing getur verið stórfelld, bæði vegna aðferðar sem notuð er
og afleiðingar hennar. Tekið skal fram, að 10. og 11. gr. frv. raska að engu skilunum
milli 217. og 218. gr. alm. hegningarlaga, svo sem þau eru nú, og hagga því ekki
heldur við efnissviði 219. gr. Mörkin milli 1. og 2. málsgr. 11. gr. frv. (1. og 2.
málsgr. 218. gr.) yrðu væntanlega tiltölulega fljótlega ákvörðuð af dómvenjum, og
geta þau naumast valdið neinum umtalsverðum örðugleikum í lagaframkvæmdinni.
Um 12. gr.
Hér er lagt til, að ný grein, 218. gr. a, verði lögfest varðandi líkamsárásir og
líkamsmeiðingar. I þessari grein eru nýmæli, þótt reglur um samþykki og átök
ráðist raunar af almennum reglum refsiréttarins, og séu því íslenskar réttarreglur,
þótt óskráðar séu. Þykir réttara að lögfesta þær, með því að þær skipta verulegu
máli, þegar beita á ákvæðunum um ofangreiud brot.
1. ítrekun.
Líkamsárásir og líkamsmeiðingar eru meinleg brot fyrir einstaklinga, sem misgert er við, og fyrir þjóðfélagið í heild sinni. í 1. málsgr. 12. gr. er lagt til, að lögfest
verði sérstök itrekunarregla um líkamsmeiðingar, er einnig taki til ofbeldisverka,
sem eigi varða 217. og 218. gr. Má samkv. því hækka refsingu allt að helmingi
hennar, ef brot er ítrekað, að aðgættum reglum 71. gr. alm. hegningarlaga. Sérstakar
ítrekunari eglur um líkamsmeiðingar eru víða erlendis i hegningarlögum.
2. Samþykki.
í 2. málsgr. 12. gr. er lagt til, að lögfestar verði reglur um samþykki í sambandi
við líkarnsmeiðingar. Þegar gilt samþykki liggur fyrir til brots er varðar við 217.
gr., verður ekki refsað samkv. því, er hér greinir, en ella veldur gilt samþykki því, að
refsingu, sem ella væri unnið til, má lækka eftir mati dómstóla. Reglan um, að
samþykki geti leyst undan refsingu v’ð minni háttar likamsárás, er talin gilda nú,
þótt ólögfest sé, samkv. almennum viðhorfum í refsirétti. Refsilækkunarheimild er
nýmæli.
3. Áflog, átök.
í 3. málsgr. er lagt til, að lögfest verði heimild til að lækka refsingu eða jafnvel
láta hana falla niður, ef líkamsárás er unnin í áflogum eða átökum milli þess, sem
henni veldur, og manns, sem misgert er við. Refsiniðurfelling er þó einskorðuð við,
að háttsemi varði við 217. gr., og á hún ekki við, ef verknaður varðar við 218. gr.
Heimildir þessar eiga einnig við að efni til ef sá, sem verður fyrir tjóni, á upptök
að átökum með árás, ertingum eða liku, og er þessa sérstaklega getið i frumvarpstextanum. Atvik þau, sem greind eru i þessari grein, geta sumpart fallið undir 74.
og 75. gr. alm. hegningarlaga, sem stundum er beitt í lagaframkvæmd við refsiákvörðun út af líkamsárásum. Allt að einu er þörf á sérreglum hér um þessi atvik.
Ekki haggar ákvæði 3. málsgr. 12. gr., ef lögfest verður, við gíldi 74. og 75. gr. alm.
hegningarlaga.
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Nd.

5. Frumvarp til barnalaga.

[5. mál]

(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
I. KAFLI
Gildissvið laganna.

1. gr.

Lög þessi taka til skilgetinna barna og óskilgetinna, en um kjörbörn eru sérlög.
Einstök ákvæði laganna ná einnig til stjúpbarna og fósturbarna samkvæmt þvi 6em
í þeim segir.
Réttarstaða barna er í hvívetna hin sama, hvort sem þau eru skilgetin eða
óskilgetin, nema lög mæli annan veg.
í lögum þessum er mælt fyrir um framfærslu barna að einkarétti, en ekki gagnvart hinu opinbera, nema sérstaklega sé getið.
II. KAFLI
Faðerni skilgetins barns.
2. gr.
Það barn er skilgetið, sem alið er í hjúskap móður barnsins eða svo skömmu
eftir hjúskapars'it, að það sé hugsanlega getið í hjúskapnum, enda sé ekki vefengt
á þann hátt, sem síðar segir, að barn sé skilgetið.
Nú giftast foreldrar óskilgetins bams eftir fæðingu þess, og telst barnið þá
skilgetið.
Eigi raskar það réttarstöðu barns, þótt hjúskapur foreldra þess sæti ógildingu
með dómi.

3- gr.

Barn, sem 2. gr. tekur til, telst barn eiginmanns móður barnsins, uns faðerni
er hnekkt samkvæmt ákvæðum þessa kafla.
4. gr.
Mál til vefengingar á faðerni barns geta höfðað eiginmaður móður barns, móðir
þess, barnið sjálft og lögráðamaður barns, sem sérstaklega er skipaður, ef því er
að skipta. Ennfremur að eiginmanni látnum sá erfingi hans, er gengur jafnhliða
eða næst barninu að erfðum.
Eiginmaður móður barnsins skal höfða mál innan eins árs frá þvi að hann
l'ékk vitneskju um atvik, sem orðið getur efni til þess að vefengja faðerni barns,
og þó eigi síðar en innan fimm ára frá fæðingu barnsins. Nú er eiginmaður látinn,
en málshöfðunarfrestur þó ekki liðinn, og getur þá sá er gengur jafnhliða eða næst
barninu að erfðum eftir hinn látna, höfðað vefengingarmálið innan 6 mánaða frá
því, að hann fékk vitneskju um fæðingu barnsins og dauða eiginmannsins.
Dómsmálaráðherra getur heimilað, að mál verði höfðað eftir lok fresta þeirra,
sem greinir i 2. málsgr., ef alveg sérstaklega stendur á.
5. gr.
Vefengingarkrafa samkvæmt 4. gr. verður því aðeins tekin til greina, að sannað
sé, að móðir barns hafi haft samfarir við annan mann en þann, sem telst faðir barns,
samkv. 2. gr. sbr. 3. gr., og telja verði, að barnið sé ávöxtur þeirra samfara eða ef
telja verður öruggt vegna erfðaeiginda barns eða af öðrum sérstökum ástæðum, að
eiginmaður móður sé ekki faðir barns.
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Nú voru móðir barns og eiginmaður hennar skilin að borði og sæng á getnaðartíma barns eða eiginmaður og barnsmóðir voru eigi samvistum sakir ósamlyndis á
þeim tíma, og á þá 1. málsgr. því aðeins við, að sannað sé, að þau hafi haft samfarir
á getnaðartíma barnsins.
Ákvæði 2. málsgr. á einnig við, ef barn er getið, áður en móðir þess giftist manni
þeim, sem talinn er faðir barns samkv. 2. málsgr. 2. gr.
6. gr.
Vefengingarmál skulu rekin og dæmd þar á dómþingi, sem segir í 46. gr. Þeir dómarar fjalla um mál, sem dæma almenn einkamál.
Játning aðilja kemur aðeins til greina sem sönnunargagn, og er aðildareiður
óheimill.
Nú er eiginmaður móður barns látinn, áður en mál er höfðað, og má þá beina
máli gegn búi hans.
Um meðferð og rekstur mála þessara fer að öðru leyti samkvæmt því sem segir
í 56. gr.
III. KAFLl
Faðemi óskilgetinna barna.
7. gr.
Það barn er óskilgetið, sem ekki hefir réttarstöðu skilgetins barns samkvæmt
2. gr., svo og barn, sem faðerni þess hefir sætt vefengingu með dómi eftir reglum
II. kafla.
8. gr.
Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns
fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega og vottfast, og telst hann þá faðir barnsins.
Et' barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún styrkt með
staðfestingu lögráðamanns.
Nú bjuggu móðir barns og maður, sem hún lýsir föður þess, saman samkvæmt
því, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum, við fæðingu
barnsins, og jafngildir það þá faðernisviðurkenningu.
Nú hafa maður, sem kona hefir lýst föður að barni sínu, og móðir barns tekið
síðar upp sambúð samkvæmt því, er greinir í 2. málsgr., og jafngildir það faðernisviðurkenningu, enda sé barnið feðrað.
9. gr.
Nú er lýstur barnsfaðir geðveikur eða sálrænum högum hans er að öðru leyti
þannig háttað, að varhugavert er að taka mark á yfirlýsingu hans, og skal dómur
þá ganga á mál.
Hið sama er, ef upp kemur, að fleiri menn en hinn lýsti faðir hafa haft samfarir við móður á getnaðartíma barnsins, enda verði eigi talið fyrirfram, að faðerni
annarra en þess, er gangast vill við faðerni, sé útilokað.
10. gr.
Nú er faðernisviðurkenning fengin með nauðung, svikum, misneytingu eða hún
á rót að rekja til mistaka eða hún er málamyndagerningur, og er þá hægt að kröfu
þess, sem gengist hefir við barni eða lögráðamanns hans, að dæma hana ógilda.
Sama er, ef gögn koma fram, er sýna, að maður þessi geti ekki verið faðir barnsins.
Nú er mál höfðað samkv. 1. málsgr., og á þá 51. gr. við.

11. gr.

Dómsmálaráðherra getur mælt svo fyrir, að faðernisviðurkenning, sem fengin er
erlendis, sé jafngild faðernisviðurkenningu, sem fengist hefir hér á landi.
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12. gr.
Sá maður telst faðir óskilgetins barns, sem sannað er, að hafi haft samfarir við
móður þess á getnaðartíma barns, nema gögnum sé til að dreifa, sem geri það lítt
sennilegt, að hann sé faðir barnsins.
Nú sannast að móðir barns hefir haft samfarir við fleiri menn en einn á getnaðartíma barnsins, og verður þá varnaraðili í barnsfaðernismáli þvi aðeins dæmdur
faðir barns, að verulega meiri líkur séu á, að hann sé faðir barnsins en annar eða
aðrir, sem til greina hafa komið.
Aðildareiður er óheimill.
í dómsmáli út af faðerni barns verður varnaraðili ekki dæmdur meðlagsskyldur,
nema hann sé dæmdur faðir barns.
Dómsmálaráðherra kveður í reglugerð á um framkvæmd blóðrannsókna og
mannerfðafræðilegra rannsókna í barnsfaðernismálum, sbr. 51. gr.
13. gr.
Uin meðferð og rekstur máls til ákvörðunar á faðerni barna fer að ákvæðum
ÍX. kafla laga þessara.

IV. KAFLI
Framfærsla barna.
14. gr.
Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að framfæra börn sín. Framfærslu barna skal haga með hliðsjón af högum foreldra og þörfum barna. Ákvæði
þetta á einnig við um kjörbörn og kjörforeldra.
Skylt er stjúpforeldri að framfæra stjúpbarn sitt, svo sem eigið barn þess
væri. Sama á við um sambúðarforeldri.
Nú er barn í fóstri, sbr. 35. gr. laga nr. 53/1966, án meðlagsgreiðslna, og er þá
fósturforeldri skylt að framfæra fósturbarn sitt með sama hætti og væri það eigið
barn þess.
15. gr.
Nú fullnægir foreldri ekki framfærsluskyldu sinni gagnvart barni, og getur
valdsmaður þá úrskurðað það til greiðslu framfærslueyris með því.
Framfærslueyri skal ákveða með hliðsjón af þörfum barnsins og fjárhagsaðstöðu

og öðrum högum beggja foreldra, þ. á m. aflahæfi þeirra.
Nú hefir faðir barns sætt dóini fyrir skírlifisbrot gagnvart móður þess, og telja
verður, að barn sé getið við slíka háttsemi og skal þá úrskurða barnsföður til að kosta
framfærslu barns að öllu leyti.
16. gr.
í meðlagsúrskurði skal auk fulls nafns meðlagsskylds foreldris tilgreina nafnnúmer þess og fæðingarstað, svo og heimilisfang þess, stöðu og atvinnustað á þeim
tima, sem meðlagsúrskurður er gefinn út.
1 meðlagsúrskurði má aldrei ákveða lægri meðlagsgreiðslu en barnalífeyri nemur, eins og hann er ákveðinn á hverjum tíma í lögum um almannatryggingar, né
heldur takmarka meðlagsskyldu meðlagsskylds foreldris við lægri lágmarksaldur en
þann, er greinir í 17. gr. laga þessara. Frá gildistöku laga þessara skal greiða meðlag
með barni, skilgetnu og óskilgetnu, þar til það nær framangreindum aldri, þótt
annað aldurstakmark hafi verið ákveðið í meðlagsúrskurði.
Aðiljar þeir, er greinir í 23. gr., 2. mgr., geta skotið úrskurði valdsmanns um
ineðlag til dómsmálaráðuneytis innan 3 mánaða frá því, að úrskurður gekk. Úrskurður ráðuneytisins er fullnaðarúrskurður um fjárhæð meðlags.
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17. gr.
Framfærsluskyldu lýkur, er barn verður 18 ára. Skyldu til greiðslu meðlags
lýkur fyrir þann tíma, ef barn giftist, nema valdsmaður ákveði annað. Framlag tiJ
menntunar eða starfsþjálfunar barns er heimilt að ákveða allt til þess, er barn nær
24 ára aldri.
Ákvæði 20. gr. 1. málsgr. eiga við um ákvarðanir valdsmanns samkv. 1. málsgr.
18. gr.
Meðlag skal greiða mánaðarlega fyrirfram, nema annað sé löglega ákveðið.
Ekki leysir andlát barns eða ættleiðing þess undan skyldu til greiðslu meðlags
fram til þess, að andlát eða ættleiðingu bar að höndum.
19. gr.
Heimilt er að úrskurða framfærsluskyldan (meðlagsskyldan) aðilja til að inna
af hendi sérstök framlög vegna útgjalda við skirn barns, fermingu, vegna sjúkdóms eða greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni.
Framlög samkvæmt 1. málsgr. verða því aðeins úrskurðuð, að krafa um það
sé uppi höfð við valdsmann innan þriggja mánaða frá þvi, að svara varð til útgjalda, nema eðlileg ástæða hafi verið til að biða með slika kröfu.
20. gr.
Valdsmaður getur breytt meðlagsúrskurði, ef rökstudd beiðni kemur fram um
það, enda sé sýnt fram á, að hagir foreldra eða barns hafi breyst, sbr. og 24. gr.
Ákvörðun um framfærslueyri, sem eindagaður er, áður en beiðni er uppi höfð,
verður þó ekki breytt, nema alveg sérstakar ástæður leiði til þess, og almennt ekki
lengra aftur í tímann en í eitt ár, frá því að beiðni var sett fram.
21. gr.
Sainningar um framfærslueyri rneð börnum eru því aðeins gildir, að valdsmaður
staðfesti þá. Eigi er heimilt að semja um lægra meðlag en barnalífeyri, eins og hann
er á hverjum tíma samkvæmt lögum um almannatryggingar, og eigi má takmarka
meðlagsgreiðslu við lægri aldur barna en þann, sem greinir í 17. gr.
22. gr.
Staðfestur samningur um framfærslueyri, sbr. 21. gr., er því ekki til fyrirstöðu,
að valdsmaður skipi máli annan veg en samningur kveður á um, enda telji hann
að aðstæður hafi breyst verulega eða samningur gangi í berhögg við þarfir barns.
23. gr.
Framfærslueyrir samkvæmt ákvæðum þessa kafla tilheyrir barni. Nú er greidd
af hendi fúlga til þess að fullnægja framfærsluskyldu, og skal þá varðveita fúlguféð með þeim hætti, sem fyrir er mælt almennt um fé ófjárráða, sbr. 38. gr. laga nr.
95/1947.
Sá, sem stendur straum af útgjöldum vegna framfærslu barns, getur krafist
þess, að framfærslueyrir sé ákveðinn og innheimtur, enda hafi viðkomandi forsjá
barns eða hafi haft hana, er forsjárskyldu lauk, eða hafi barnið í fóstri samkv.emt Jögmætri skipan. Nú hefir verið innt af hendi framfærsluframlag af hendi
almannavalds, og hefir þá viðkomandi stjórnvald eða stofnun rétt þann, sem í 1.
málslið greinir.
24. gr.
Ákvörðun á framfærslueyri með börnum við skilnað foreldra hlítir ákvæðum
þessa kafla eftir því sem við getur átt, þ. á m. um breytingu á ákvörðunum um framfærslueyri.
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V. KAFLI
tíarnsfararkostnaður o. fl. greiðslur, er standa í tengslum við barnsburð og getnað.
25. gr.
Valdsmaður getur úrskurðað föður barns til að greiða barnsfararkostnað og
framfærslueyri með konu samtals í þrjá mánuði fyrir og eftir fæðingu barns.
Nú sýkist kona vegna meðgöngu eða barnsfara, og er valdsmanni þá rétt að
úrskurða barnsföður til að greiða henni mánaðarlega styrk til hjúkrunar og framfærslu, þó ekki lengur en 9 mánuði eftir fæðingu.
Skylda má menn til greiðslu framlaga samkvæmt þessari grein, þótt barn fæðist
andvana.
26. gr.
Hafi barnsfaðir orðið sannur að sliku tilræði við barnsmóður sem um getur
í 3. málsgr. 15. gr., skal valdsmaður úrskurða hann til að greiða allan kostnað, er
af meðgöngu og barnsförum stafar.
Valdsmaður getur enn fremur úrskurðað þann sem valdur er að þunga konu
til að greiða útgjöld vegna lögmætrar eyðingar á fóstri hennar.
27. gr.
Framlög þau, sem greind eru í 25. gr. og 26. gr. 1. málsgr., eru gjaldkræf þegar
við ákvörðun á þeim, ef barn er þá fætt, og endranær á því tímamarki, er valdsmaður
ákveður. Framlög samkv. 26. gr. 2. málsgr. eru gjaldkræf við úrskurðun þeirra.
Framlög samkv. 1. málsgr. verða ekki ákvörðuð lengra aftur í tímann en eitt
ár frá því að beiðni var sett fram, nema alveg sérstakar ástæður leiði til annars.
Framlög samkv. 25. og 26. gr. tilheyra móður barns eða þeirri opinberu stofnun, er staðið hefir straum af útgjöldum þeim, sem hér getur verið um að ræða.
VI. KAFLI
Greiðsla framfærslueyris og innheimtuúrræði.
28. gr.
Framfærslueyrir (meðlag) með börnum, sem valdsmaður hefir úrskurðað, er
lögtakskræfur, sbr. 1. og 7. gr. laga nr. 29/1885. Hinu sama gegnir um greiðslur, sem
valdsmaður úrskurðar samkv. 19., 25. og 26. gr., sbr. 27. gr.
Greiðslur samkv. 1. málsgrein, sem samningur aðilja tekur til, staðfestur af
valdsmanni, eru einnig lögtakskræfar.
29. gr.
Tryggingastofnun rikisins er skylt að greiða foreldri barns, sem á framfærslurétt hér á landi, og öðrum þeim aðiljum, sem greinir í 31. gr„ framfærslueyri (meðlag)
með barni, skilgetnu eða óskilgetnu, samkvæmt yfirvaldsúrskurði eða staðfestum
samningi, þó innan þeirra marka um fjárhæð og aldur barns, er greinir í almannatryggingalögum, svo sem þau mæla fyrir um þetta atriði hverju sinni, sbr. 14. og
73. gr. laga nr. 67/1971, 3. gr. laga nr. 96/1971 og 9. gr. laga nr. 62/1974.
Kröfu foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins skal fylgja meðlagsúrskurður,
iöglega birtur. Tryggingaráð getur þó heimilað greiðslu barnalífeyris, eftir að barnsfaðernismál er höfðað, sbr. 45. gr„ eða þegar skilríki þykja liggja fyrir um, að barn
verði ekki feðrað.
Um kröfu þessa svo og endurgreiðslu vegna hennar gilda að öðru leyti ákvæði
73. gr. laga nr. 67/1971.
Eigi foreldri, sem skyldað hefir verið til greiðslu framfærslueyris samkv. 1.
málsgr., framfærslurétt erlendis, skal ríkissjóður endurgreiða Tryggingastofnun
ríkisins fjárhæðir þær, sem úrskurðaðar eru.
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30. gr.
Um aðgang barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins vegna barnsfararkostnaðar
og fiamfærslueyris, sbr. 25. gr. 1. máisgr., fer svo sem segir í 74. gr. laga nr. 67/1971.
Foreldri á aðgang að Tryggingastofnun ríkisins um þær greiðslur, sem greinir
í 19. gr., og barnsmóðir um greiðslur samkv. 25. gr. 2. málsgr. og 26. gr. 1. málsgr.
þessara laga, enda fer um endurkröfurétt Tryggingastofnunarinnar eftir þvi sem mælt
er fyrir um í 74. sbr. 73. gr. laga nr. 67/1971.
Með reglugerð, sem félagsmálaráðherra setur, má ákveða hámark þeirra
greiðslna, sem Tryggingastofnunin innir af hendi samkv. 1. og 2. málsgr.
31. gr.
Þeir, sem annast framfærslu barns að foreldri látnu eða af öðrum lögmæltum
ástæðum, þar með talin sveitarstjórn í framfærslusveit barnsins, hafi hún greitt
fé til framfærslu þess, eiga sama rétt og foreldri samkvæmt 28.—30. gr.
32. gr.
Um framkröfurétt Tryggingastofnunar rikisins gagnvart Innheimtustofnun
sveitarfélaga fer samkvæmt 73. og 74. gr. almannatryggingalaga nr. 67/1971, sbr.
lög nr. 54/1971 um Innheimtustofnun sveitarfélaga. Um skyldu foreldris til að
greiða Innheimtustofnun sveitarfélaga meðlög og um innheimtuúrræði þeirrar stofnunar segir í 5., sbr. 3. gr. laga nr. 54/1971.
VII. KAFLI
Lögsaga íslenskra dómstóla um faðemi barna o. fl.
33. gr.
Mál um faðerni barna er heimilt að höfða hér á landi, ef varnaraðili á hér lögheimili eða dvelst hér á landi eða dánarbú hans sætir eða hefir sætt skiptameðferð
hér á landi.
Slík mál má enn fremur höfða hér á landi, ef móðir barns eða barnið á lögheimili hér á landi.
Víkja má frá reglum 1. og 2. málsgr. með samningum við erlent ríki.
Um varnarþing í faðernismálum fer eftir því sem segir í IX. kafla um slík mál.
34. gr.
Nú er barnsfaðernismál höfðað gegn manni, sem staddur er erlendis og tekur
eigi til varna í máli, og metur dómari þá eftir að gagna hefir verið aflað með þeim
hætti, sem fyrir er mælt um mál þessi, hvort unnt sé að leyfa barnsmóður að styrkja
framburð sinn með eiði eða drengskaparheiti. Að svo búnu tekur hann mál til efnisúrlausnar. Nú er varnaraðili dæmdur faðir barns, og er þá unnt að kveða upp úrskurð um meðlag og barnsfararkostnað á grundvelli dómsins, en úrskurð skal kveða
upp á hendur Tryggingastofnun ríkisins. Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun
ríkisins greiðslur þær, er hún innir af hendi samkvæmt þessu. Innheimtustofnun
sveitarfélaga innheimtir greiðslur þessar hjá föður barns eftir því sem fært reynist.
Nú færir barnsmóðir fullnægjandi sönnur að mati valdsmanns, þar sem hún
á lögheimili, á faðerni barns samkv. 2. og 8. gr„ sbr. 11. gr„ en barnsfaðir er heimilisfastur erlendis eða ókunnugt er um heimilisfang hans og skal þá valdsmaður úrskurða
henni meðlag og barnsfararkostnað á hendur Tryggingastofnun ríkisins. Ríkissjóður
endurgreiðir þessar fjárhæðir, en Innheimtustofnun sveitarfélaga innheimtir greiðslur
þessar hjá föður barns eftir því sem fært reynist.
Nú hefir faðir barns forsjá þess, en meðlagsúrskurður verður eigi gefinn út á
hendur barnsmóður af því að hún er heimilisföst erlendis eða ókunnugt er um
heimilisfang hennar. Skal valdsmaður þá úrskurða honum meðlag á hendur Tryggingastofnun ríkisins, og fer það að öðru leyti svo sem segir i 2. mgr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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VIII. KAFLI
Foreldraskyldur, forsjá barns og umgengnisréttur.
35. gr.
Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjárog uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barna og þörfum. Foreldrum
ber að afla börnum sinum lögmæltrar fræðslu og ala með þeim iðjusemi og siðgæði.
Barnið á rétt á forsjá foreldra sinna uns það verður sjálfráða, en einstakar forsjárskyldur geta þó haldist lengur, ef þarfir barns krefjast þess. Um framfærsluskyldu segir í 17. gr.
Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir forsjáraðilja til að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum. Þeir, sem hafa forsjá
barns á hendi, hafa rétt og skyldu til að vera fjárráðamenn barnsins, sbr. 24. gr.
laga nr. 95/1947.
Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að þvi, að barn þeirra fái menntun og
starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál.
Foreldrum ber að hafa samráð við börn sín, áður en persónulegum málefnum
þeirra er ráðið til lykta, eftir því sem gerlegt er, þ. á m. með tilliti til þroska barns.
Ákvæði þessarar greinar eiga við um kynforeldri, kjörforeldri, stjúpforeldri,
sambúðarforeldri, sbr. 8. gr. 2. málsgr., og fósturforeldri, sbr. 14. gr. 3. málsgr.
36. gr.
Skilgetið, ósjálfráða barn á rétt á forsjá foreldra, sem búa samvistum, og eru
þau forsjárskyld við barnið.
Nú eru foreldrar skildir að borði og sæng eða lögskildir, og fer þá um forsjá
barns samkvæmt því, er segir í skilnaðarbréfi eða dómi, sbr. 38. gr.
Nú gengur lögskilið foreldri, sem hefir forsjá barns síns, í hjúskap að nýju,
og er forsjá barns þá einnig i höndum stjúpforeldris. Ef lögskilið foreldri stofnar
til sambúðar, sbr. 8. gr. 2. málsgr., er forsjá barns einnig hjá sambúðarforeldri.
Ákvæði þessarar málsgreinar á einnig við um sambúðarfólk, er slítur samvistir,
þar sem öðru foreldri hefir verið fengin forsjá barns.
Nú er annað foreldri látið, og hefir hitt þá forsjá barns og stjúpforeldri að auki,
ef foreldri gengur að nýju í hjúskap, og að sinu leyti sambúðarforeldri, ef foreldri
hefir stofnað til sambúðar, sbr. 8. gr. 2. rnálsgr. Nú eru báðir kynforeldrar barns
látnir, en stjúpforeldri eða sambúðarforeldri er á lífi, og hefir það þá forsjá barns,
nema önnur skipan sé á gerð af hálfu almannavalds.
z.
37- grOsjálfráða barn ógiftra foreldra, sem saman búa, sbr. 8. gr. 2. mgr., á rétt á
forsjá þeirra beggja, og eru þau forsjárskvld við það samkvæmt 35. gr.
Nú búa foreldrar óskilgetins barns eigi saman, sbr. 8. gr. 2. mgr., og á þá barnið
rétt á forsjá móður, sem er forsjárskyld við það, samkvæmt 35. gr., eða föður, ef
honum hefir verið falin forsjá barnsins. Stjúpforeldri hefir einnig forsjá barns, ef þvi
er að skipta, svo og sambúðarforeldri, sbr. 8. gr. 2. málsgr. Nú andast móðir barns
eða faðir, sem falin hefir verið forsjá barnsins, og fer þá stjúpforeldri (sambúðarforeldri) með forsjá barnsins, en ella hitt kynforeldrið, nema almannavald geri aðra
skipan á.
Um forsjá barna foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. málsgr., og
slita samvistir fer sem í 38. gr. segir.
Faðir ósjálfráða barns, sem eigi er skilgetið, getur óskað þess, að dómsmálaráðuneytið kveði svo á, að honum sé falin forsjá barns síns, þ. á m. ef móðir barns
er ekki hæf til að hafa á hendi forsjá þess, svo og ef móðir barns hefir veitt samþykki sitt til að barn sé ættleitt. Ráðuneytið ræður þessu máli til lykta eftir því, sem
best hentar hag barns, og skal þá m. a. tekið tillit til tengsla barns við föður að
undanförnu.
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38. gr.
Nú slíta foreldrar, sem eru giftir, eða búa saraan, sbr. 8. gr. 2. málsgr., samvistir.
Ákveða þau þá, hvort þeirra fari með forsjá barns, nema í bága komi við þarfir
barnsins. 1 síðastgreinda tilvikinu, svo og þegar foreldra skilur á, skal ráða málefni til lykta með úrlausn dómsmálaráðuneytis, að fenginni umsðgn barnaverndarnefndar, eftir sanngirni og því, sem best hentar hag og þðrfum barns. Forsjá barns
skal vera óskipt hjá öðru foreldrinu. Nú er hvorugt foreldra hæft til að fara
með forsjá barns, að dómi barnaverndarnefndar (barnaverndarráðs), og skal dómsmálaráðuneytið þá skipa máli eftir því sem best hentar hag og þörfum barnsins.
Forsjármálum skal ávalit skipa, þegar leyfi er veitt til skilnaðar að borði og sæng
og við úrlausn um lögskilnað. Dómsmálaráðuneyti eða dómstóll geta ákveðið til
bráðabirgða, hvernig fara skuli um forsjá barns foreldra, sem krafist hafa skilnaðar
að borði og sæng eða lögskilnaðar. Dómsmálaráðuneytið getur og mælt fyrir um
slíka skipan vegna samvistarslila foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2.
málsgr. Ákvæði 1. málsgr. eiga hér við að sínu leyti. Breyta má þessum ákvörðunum
vegna breyttra aðstæðna. Ákvörðun til bráðabirgða bindur ekki hendur úrskurðarvalds, þegar skipa skal forsjá barns til frambúðar.
Um ákvörðun framfærslueyris með barni vegna samvistarslita foreldra fer
samkvæmt ákvæðum IV. kafla, sbr. m. a. 24. gr.
39. gr.
Samningi foreldra um forsjá barns, sbr. 38. gr., má breyta með ákvörðun oómsmálaráðuneytisins, ef aðiljar eru sammála um að ráðuneytið leysi úr málinu, eða með
dómi. Breyting skal því aðeins á gerð, að slíkt teljist réttmætt vegna breyttra aðstæðna
og með tilliti til hags og þarfa barnsins.
Nú hefir dómsmálaráðuneytið mælt fyrir um, hvernig haga skuli forsjá barns, og
getur ráðuneytið þá að ósk annars foreldris breytt ákvörðun sinni í þessu efni, ef
breyting þykir réttmæt vegna breyttra aðstæðna og með tilliti til hags og þarfa
barnsins. Sama er að sínu levti um dómstól, sem kveðið hefir á um það, að annað
foreldri skuli hafa forsjá barns.
40. gr.
Nú er forsjá barns aðeins í höndum annars foreldris, og á barnið þá rétt á umgengni við hitt foreldra sinna, enda er foreldri skylt að rækja umgengni og samneyti
við barn og hlita nánari skilmálum, er að því lúta. Ef sérstök atvik valda þvi að mati
dómsmálaráðuneytisins, að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag þess og
þörfum, getur ráðuneytið kveðið svo á, að umgengnisréttar njóti ekki við.
Ef foreldrar verða sammála um, hvernig skipa skuli umgengnisrétti, skal eftir
því farið, nema sú skipan komi í bága við hag og þarfir barnsins að mati dómsmálaráðunevtisins. Ef foreldra greinir á um þetta efni, kveður dómsmálaráðuneytið á
um inntak þess réttar og hversu honum verði beitt, nema ráðuneytið telji rétt að
synja um umgengnisrétt, eins og á stendur, sbr. 1. málsgr. Leita skal umsagnar barnaverndarnefndar, þegar ástæða þykir til þess, svo og liðsinnis hennar eða sérstaklega
tilnefnds tilsjónarmanns í sambandi við framkvæmd umgengnisréttarins.
Nú torveldar það foreldri, sem hefir forsjá barns, að hitt fái áð umgangast barnið,
og geíur dómsmálaráðuneytið þá knúið það að viðlögðum allt að 20 000 króna dagsektum, er renni til ríkissjóðs, til að láta af tálmunum. öðrum lagaúrræðum verður
eigi beitt til framdráttar umgengnisrétti.
Nú er annað foreldri barns látið eða bæði, og geta nánir ættingjar látins foreldris þá krafist þess, að dómsmálaráðuneytið mæli fyrir um umgengnisrétt þeirra
við barn. Ráðuneytið ræður máli til lykta eftir því sem best hentar hag barnsins.
Ágreiningsefni út af umgengnisrétti lúta ávallt úrlausn dómsmálaráðuneytisins,
sem breytt getur ákvörðunum sínum að ósk annars foreldris, ef hagur og þarfir barns
gera slíkt réttmætt.
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41. gr.
Nú hefir forsjármáli eigi veriÖ ráðið til lykta, og getur dómsmálaráðuneytið þá
að ósk annars foreldris lagt svo fyrir, að það foreldra, sem barn hefir hjá sér, megi
ekki fara úr landi með barnið.
Nú á annað foreldra umgengnisrétt við barn, og má hitt foreldra þá eigi flytjast með barnið úr landi, nema því foreldra, sem umgengnisréttinn á, sé veitt færi
á að tjá sig um málið og þ. á m. bera mál undir dómsmálaráðuneytið.
42. gr.
Foreldrar geta faliö öðrum forsjá barna að nokkru leyti eða öllu. Þeir geta þó
hvenær sem er tekið í sínar hendur forsjá barnsins, nema almannavald telji barninu hentara, að ráðstöfun haldist, sbr. lög 53/1966, 36. gr. 3. málsgr. Ákvæði þetta á
ekki við um ættleiðingu.
Ef sá, sem fer með forsjá barns, misbeitir forráðum sinum eða vanrækir forsjárskyldur, eða hann er hneigður til drykkjuskapar eða annarra lasta eða óhæfur
af öðrum ástæðum til forsjár, getur dómsmálaráðuneytið svipt hann forsjá barns
og falið öðrum forsjá þess, sbr. og lög 53/1966, m. a. 26. og 36. gr. Nú er annað
foreldri slikum annmarka háð, og má þá fela hinu að fara með forsjá barnsins.
Almannavald getur svipt foreldri, annað eða bæði, forsjá barns eftir þvi sem lög
mæla fyrir um.
IX. KAFLI
Mál til faðernis bama.
a. Faðerni óskilgetinna barna.
43. gr.
Barnsfaðernismál má höfða á heimilisvarnarþingi móður eða föður, sbr. og
3. málsgr.
Nú á móðir ekki varnarþing hér á landi, og skal þá höfða mál á varnarþingi
varnaraðilja eða því varnarþingi, sem hann átti síðast hér á landi, ef hann er farinn
af landi eða ókunnugt er, hvar hann er niður kominn, eða á varnarþingi, þar sem
með bú hans er farið.
Höfða má mál á varnarþingi barns, ef varnarþingi hér á landi samkvæmt 1.
og 2. málsgrein er ekki til að dreifa, eða fyrir öðrum dómstóli hér á landi samkvæmt
ákvörðun dómsmálaráðherra.
Nú flyst aðili úr lögsagnarumdæmi, áður en nokkrar aðiljaskýrslur eru teknar
i máli, og má þá visa máli til dómstóls á þeim stað, þar sem varnarþing verður eftir
liutning aðilja.
44. gr.
Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir barns eða barnið sjálft. Nú hefir móðir
barns höfðað mál, og sóknaraðili andast, áður en máli er lokið, og getur þá einstaklingur eða það sveitarfélag, sem við framfærslu barns hefir tekið að nokkru eða öllu,
haldið áfram málinu.
Varnaraðili máls er sá maður eða þeir menn, sem eru taldir hafa haft samfarir við barnsmóður á getnaðartíma barns. Nú er varnaraðili látinn, áður en mál
er höfðað, og má þá höfða það á hendur búi hans, að tilstefndum skiptaráðanda eða
skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru á höfð, en ella gegn erfingjum.
Ef vist má þykja eða líklegt, að fleiri hafi haft samfarir við móður á getnaðartíma barns, skal stefna þeim báðum eða öllum.
Nú er málsaðili yngri en 18 ára, og skal lögráðamaður þá koma fram fyrir hönd
skjólstæðings síns í málinu. Sama er, ef málsaðili er sviptur lögræði.
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45. gr.
Barnsfaðernismál er höfðað, þegar dómari hefir veitt viðtöku ósk frá réttum
aðilja um, að málið sæti rannsókn og dómsmeðferð.
Meðan á rannsókn og meðferð barnsfaðernismáls stendur, á barnsmóðir kröfu
á liðsinni barnaverndarnefndar, eftir því sem dómari telur þörf á. Sama er um barn,
ef það er sóknaraðili.
Sóknaraðili barnsfaðernismáls skal hafa gjafsókn i héraði og fyrir Hæstarétti.
46. gr.
Barnsfaðernismál eru rekin og dæmd á bæjarþingi eða aukadómþingi. Dómendur í málum þessum eru héraðsdómarar utan Reykjavíkur, en yfirsakadómari og
sakadómarar í Reykjavík.
Mál þessi sæta almennri meðferð einkamála, nema annan veg sé mælt í lögum.
47. gr.
Dómari semur og gefur út stefnu í málum þessum og sér um birtingu hennar,
og gildir það einnig, þegar ákveðið er að draga inn i mál nýja varnaraðilja. Ekki
er þörf á stefnu í máli, ef varnaraðili kemur fyrir dóm eftir kvaðningu dómara.
Birta má stefnu í Lögbirtingablaði, ef varnaraðili á hvorki heimili hér á landi
né dvelst hér.
Lögreglumenn eru skyldir til að veita dómara lið til að leita uppi lýstan barnsföður og færa hann fvrir dómara til skýrslutöku, svo og að aðstoða við framkvæmd
blóðtöku á aðiljum máls, ef þvi er að skipta, eða við aðra sérfræðilega mannerfðarannsókn.
48. gr.
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við barni, skal þegar skrá skýrslu um öll þau
atriði, er af má ráða um þroska barnsins, eftir þvi sem nánar segir i stjórnvaldsreglum
um störf þessi. Spyrja skal móður um faðerni barns og skrá skýrslu hennar um
það, og skal sú skýrsla greind i kirkjubók (manntalsbók). Gæta skal þess, að fram
komi, ef barn er óskilgetið, að móðir lýsi tiltekinn mann föður barns, en eigi tná
fortakslaust greina hann föður, nema viðurkenning hans liggi fyrir eða önnur örlausn um faðerni barns.
49. gr.
Dómari skal af sjálfsdáðum afla allra upplýsinga og gagna til skýringar málinu.
Dómari ákveður, hverjir skuli kvaddir til aðiljayfirheyrslu og hverjir skuli
krafðir vættis í málinu, svo og hverra yfirlýsinga og álitsgerða skuli leitað af hendi
sérkunnáttumanna og svo annarra sönnunargagna.
Ákvæði laga nr. 85/1936 um útivist málsaðilja eða áhrif þess að hreyfa eigi andmælum við staðhæfingum gilda eigi um mál samkvæmt þessum kafla.
Dómari getur ákveðið að taka skýrslur af vitnum án þess að málsaðiljar séu
viðstaddir, en jafnan skal tilkynna málsaðiljum hvenær dómþing fari fram, þar sem
vitni komi fyrir dóm.
50. gr.
Nú er maður yfirheyrður sem málsaðili eða vitni í barnsfaðernismáli. og er
honum þá skylt að skýra frá þvi, hvort hann hafi haft samfarir við barnsmóður á
getnaðartíma barns.
Bnrnsmóður er skylt að skýra frá því i slíku máli, hverjir hafi haft samfarir
við hana á getnaðartima barns.
Dómari getur látið sækja aðilja máls með valdi til að gefa skýrslu fyrir dómi,
konuna þó ekki, ef hún er sóknaraðili máls, enda skal vísa máli frá dómi, ef hún
neitar að gefa skýrslu, sem henni er unnt að gefa fyrir dómi, eða neitar að leggja
sig eða barnið undir blóðrannsókn eða aðra sérfræðilega rannsókn, sem dómari
mælir fyrir um.
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51. gr.
Dómari getur mælt fyrir um, að blóðrannsókn sé gerð á móður barns og barninu
svo og varnaraðiljum, og enn fremur aðrar sérfræðilegar kannanir, þ. á m. mannerfðafræðilegar rannsóknir. Eru viðkomendur skyldir til að hlíta blóðtöku, svo og
annarri rannsókn í þágu sérfræðilegra kannana. Dómari getur kveðið svo á, að blóðrannsókn og mannerfðafræðileg rannsókn skuli fram fara á foreldrum og eftir atvikum systkinum barnsmóður og varnaraðilja, svo og á öðrum börnum barnsmóður
og öðrum börnum lýsts barnsföður.
52. gr.
Dómari leysir úr sakarefni án tillits til þeirra krafna, sem uppi eru hafðar i
málinu.
Um Iyktir barnsfaðernismáls og efnislega úrlausn fer svo sem segir í 12. gr.
53. gr.
Dómþing í barnsfaðernismálum skulu háð fyrir luktum dyrum. Fulltrúi barnaverndarnefndar getur sótt dóinþing með barnsmóður eða barni.
Nú er dómur í barnsfaðernismáli prentaður eða birtur með öðrum hætti opinherlega, og skal þá gæta leyndar um nöfn þeirra, stöðu og heimili sem greindir eru
i dóminum.
54. gr.
Dómari barnsfaðernismáls annast um birtingu dóms.
55. gr.
Nú er óskað endurupptöku á barnsfaðernismáli, sem dæmt hefir verið í héraði,
en ekki áfrýjað til Hæstaréttar, og skal þá héraðsdómari, þar sem leyst hefir verið
úr máli, meta það, hvort endurupptaka verði leyfð. Ber að beita við það mat meginreglum 59. gr. laga nr. 75/1973. Ákvörðun héraðsdóms sætir kæru, sbr. 21. gr. laga nr.
75/1973. Umsókn um endurupptöku skal berast héraðsdómi eigi síðar en einu ári
eftir að málsaðili fékk vitneskju um atvik þau, sem umsókn styðst við, og þó eigi
síðar en 5 árum frá fæðingu barns. Dómsmálaráðherra getur lengt fresti þessa, ef
alveg sérstaklega stendur á.
Nú hefir barnsfaðernismál sætt dómi Hæstaréttar, og ákveður Hæstiréttur þá

samkvæmt 59. gr. laga nr. 75/1973, hvort endurupptaka skuli leyfð. Ákvæði 1. málsgr. um fresti til að hafa uppi kröfu, eiga hér einnig við, þó svo, að ráðherra leitar
umsagnar Hæstaréttar, áður en afstaða er tekin til lengingar frests. Ef endurupptaka er leyfð getur Hæstiréttur ákveðið, að mál skuli tekið til meðferðar að nýju I
héraðsdómi.
Nú er endurupptaka leyfð, og er þá heimilt i nýjum efnisdómi að taka ákvörðun
um endurgreiðslu meðlaga og annarra fjárgreiðslna, sem inntar hafa verið af hendi
samkv. fyrri dómi.
b. Mál til vefengingar á faðerni skilgetinna barna.
56. gr.
Um aðild máls fer svo sem segir í 4. gr. um málsmeðferð eftir þvi sem mælt er
fyrir um í 6. gr. og um úrslit samkvæmt því sem á er kveðið i 5. gr.
Nú er mál höfðað af eiginmanni, og ber þá að öðru leyti að beita almennum
reglum um meðferð einkamála í héraði. Ákvæði 44. gr. 2. og 4. málsgr., 49. gr. 3. málsgr.
52. gr. 1. málsgr., 53. gr. og 54. gr. og 55. gr. eiga þó við um þessi mál. Nú telur
dómari, að kröfur eiginmanns séu studdar verulegum rökum, og má þá einnig beita
ákvæðum 51. gr. Nú er barn sóknaraðili vefengingarmáls, og á þá 3. málsgr. 45. gr.
við um mál.
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X. KAFLI
Gildistaka og brottfallin lög.
57. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1982.
Dómsmálaráðherra getur sett fyrirmæli um einstök atriði, er varða framkvæmd
Iaganna. Dómsmálaráðuneytið skal kynna almenningi efni laga þessara, þegar eftir
setningu þeirra.

58. gr.
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi, sbr. þó 2. málsgr., lög um afstöðu foreldra til skilgetinna barna nr. 57/1921 og lög nr. 91/1971, er breyta þeim lögum, svo
og lög um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna nr. 87/1947 ásamt breytingarlögum nr. 32/1954, 27/1971 og 92/1971, svo og 22. gr. 2.—4. málsgr. og 23. gr. laga um
lögræði nr. 95/1947. Þá fellur enn fremur úr gildi XVIII. kafli laga nr. 85/1936,
sbr. þó 2. málsgr.
Ákvæði II., III. og IX. kafla laga þessara, að undanskilinni 4. og 54. gr., taka til
þeirra barna einna, sem fædd eru eftir gildistöku laganna. Ákvæðum 4. og 54. gr.
laganna skal þó einnig beitt varðandi börn sem fædd eru fyrir gildistöku laganna.
Hinu sama gegnir um ákvæði IV., V. og VI. kafla, um framfærslueyri og önnur framlög en þó aðeins að því er varðar tímabilið eftir gildistöku laganna, nema annars
sé sérstaklega getið. Reglur 16,—23. gr. eiga einnig við, þegar tiltekinn maður eða
menn hafa verið dæmdir meðlagsskyldir með barni án þess að skorið hafi verið úr
um faðerni samkv. löggjöf, er gilti fyrir gildistöku laganna.
Eiginmaður móður getur höfðað mál samkv. 4. gr., uns 2 ár eru liðin frá gildistöku laga þessara, þótt meira en 5 ár séu liðin frá fæðingu barns.
Lög þessi raska eigi ákvörðunum á faðerni eða meðlagsskyldu, sem átt hafa
sér stað fyrir gildistöku laganna.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp til barnalaga var fyrst lagt fyrir Alþingi vorið 1976, en síðan endurflutt fjórum sinnum, síðast í ársbyrjun 1980. Siðan frv. var upphaflega samið hafa
verrð sett ný lög, er varða þetta efni, í Finnlandi 1975 um barnsfaðernismál og framfærslueyri með börnum o. fl. og ný lagaákvæði um forsjárskyldur foreldra og skipan
forsjármála i Svíþjóð 1976 og breyttar reglur um forsjá barna i Danmörku 1978.
í Noregi hefir komið fram allviðamikil álitsgerð nefndar um barnalöggjöfina í heild
sinni ásamt tillögum til frv. til nýrra laga (1977) og hefir síðan verið unnið að
samningu frv. um það efni. Hefir sifjalaganefnd, sem samið hefir frv. þetta, kynnt
sér lög þessi, frumvörp og álitsgerðir. Tók frv. nokkrum breytingum 1979 og er nú
einnig breytt í nokkrum atriðum, einkum varðandi börn foreldra, sem eru í óvígðri
sambúð. Verður gerð sérstök grein fyrir breytingum þeim, sem nú hafa verið gerðar
á frv., hér síðar. Frv. til barnalaga hefir verið allmikið rætt m. a. í fjölmiðlum og á
félagsfundum, og hafa nefndarmenn tekið þátt i þeirri umræðu. Allsherjarnefnd
neðri deildar bárust ó sínum tíma umsagnir frá þremur aðiljum um frv. Hefir
nefndin tekið afstöðu til ábendinga, sem fram hafa komið á framangreindum fundum,
og svo í umsögnum til allsherjarnefndar.
Barnalög og lög um vernd barna og ungmenna eru um margt af sama bergi
brotin að því er varðar félagsleg viðhorf og hugarstefnur. Er mikilvægt að samræma
stefnumiðin í þessum lagabálkum. Tekið skal fram, að hvergi á Norðurlöndum hefir
verið farin sú leið að fella þessi tvenn lög í samfelldan lagabálk. Er frv. þetta einriig
reist á þeirri lagastefnu.
'
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Breytingar þær, sem gerðar hafa verið á frv. frá því, að það var flutt 1979, eru
þessar:
1) í 2. gr. 3. og 4. málsgr. frv. til barnalaga var gert ráð fyrir, að börn sambúðarfólks yrðu skilgetin, ef sambúð foreldra hefði verið óslitin siðasta árið áður
en barn fæddist, sbr. 3. málsgr., eða staðið óslitið í 2 ár eftir fæðingu barns, sbr.
4. málsgr. Þetta er vissulega tilhögun, sem hefir mikið til síns máls. Þar sem hin
Norðurlöndin munu að því er best verður séð eigi fara þessa leið og með því að
vart hefir orðið gagnrýni á henni bér á landi, hefir þótt rétt að leggja til í frv. þessu,
að 3. og 4. málsgr. 2. gr. verði felldar úr frv. og breytingar gerðar til samræmis við
það, einkum á öðrum ákvæðum II. kafla. Þess í stað er lagt til, að sambúð foreldra
feli i sér faðernisviðurkenningu í nokkru rýmra mæli en nú er samkv. 3. gr. 2. málsgr.
laga nr. 87/1947. Þessar reglur eru orðaðar í 8. gr. 2. og 3. málsgr. frv. Lögð er
áhersla á, að eigi eru gerðar breytingar á forsjárreglunum í VIII. kafla frv., og er
þar lagt til, að forsjá barns sambúðaríolks sé í höndum beggja foreldra, sbr. 37. gr.,
og gerð verði sérstök skipan á forsjármálum, ef sambúð rofnar, með svipuðum
hætti og þegar hjón skilja, sbr. 38. gr. Er þar um veigamikla breytingu á gildandi
lögum að ræða.
2) 1 40. gr. 3. málsgr. er fjárhæð dagsekta hækkuð.
3) Nokkrar aðrar smærri breytingar eru gerðar, sem ekki er þörf á að rekja.
Á það skal bent, að hinn 20. nóvember 1979 gekk dóinur Hæstaréttar út af
rétti föður óskilgetins barns til umgengni við barnið, en foreldrar barnsins höfðu
búið saman um skeið og sambúð síðan rofnað. Meiri hluti Hæstaréttar taldi lagaheimild skorta til þess að fallast á kröfu föður um rétt til umgengni við barnið
gegn andstöðu móður þess. Eru þessi málalok svipuð og var hjá Hæstarétti Danmerkur
í dómi frá 1964. Þessi nýi dómur Hæstaréttar gerir það m. a. mjög brýnt að Alþingi
taki afstöðu til frv. þess, sem hér er flutt, en í 40. gr. þess er fjallað um umgengnisrétt föður óskilgetins barns við barnið eða öllu fremur rétt barnsins til umgengni
við föðurinn.
Hér á eftir fer hluti af greinargerð sifjalaganefndar með frv. til barnalaga, en
þeir þættir greinargerðarinnar, sem varða almenn atriði, eru ekki teknir með og
vísast um það til frv. tveggja, sem flutt voru 1979 og 1980. Eru hér því eingöngu
teknar með athugasemdir við einstaka kafla og greinar frv. í lok greinargerðarinnar
eru nokkrar atbuganir og ábendingar um atriði, sem til álita hafa komið við samningu frv.
Sifjalaganefnd, sem er ein af fastanefndum Dómsmálaráðunevtisins um löggjafarmálefni, samdi frv. í henni eiga sæti dr. Ármann Snævarr hæstaréttardómari,
formaður, frú Auður Auðuns, fvrrv. dómsmálaráðherra, Baldur Möller ráðuneytisstjóri og frú Guðrún Erlendsdóttir dósent, sem jafnframt var ritari nefndarinnar.
Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins.
Um I. kafla.
1 1. gr. kemur fram, hver stakkur frv. er sniðinn. Frv. fjallar um skilgetin
börn og óskilgetin i samfelldum bálki, en tekur hins vegar ekki til laga um ættleiðingu. Frv. geymir ekki heldur samfelld ákvæði um stjúpbörn og fósturbörn, þótt
að þeim flokkum barna sé vikið í einstökum ákvæðum, sbr. t. d. 14. gr. og meginákvæði í 35. gr. 6. málsgr. Ýmis ákvæði frv. taka til þessara barna eftir því sem
við á, þótt þess sé ekki sérstaklega getið. Er og Ijóst, að t. d. fósturbörn teljast til
heimilis, sbr. 2. gr. laga nr. 20/1923. í megindráttum gilda ákvæðin um skilgetin
börn að því er tekur til réttarstöðu kjörbarna, þ. á m. ákvæði frv. þessa, ef lögfest
verður.
Frv. er ætlað að ná yfir einkaréttarreglur, er varða tengsl foreldra við börn að
lögum, og varða ekki stöðu barna að allsherjarrétti, svo sem framfærsluskyldu að
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framfærslulögum eða úrræði allsherjarréttareðlis gagnvart börnum og foreldrum,
sbr. barnaverndarlög, og því síður lagareglur um refsiábyrgð barna eða foreldra
vegna yfirsjóna barna. Er þetta sjónarmið sérstaklega áréttað í 3. málsgr. 1. gr.
Um 1. gr.
I 2. málsgr. 1. gr. er það ákvæði, að réttarstaða óskilgetins barns og skilgetins
sé i hvívetna hin sama, nema lög mæli annan veg. Þetta ákvæði fer fyrst og fremst
með stefnuyfirlýsingu, og markar þá allsherjarstefnu löggjafarvaldsins til óskilgetinna barna, að þau skuli njóta jafnréttis á við skilgetin börn. Ákvæði þetta hefir
stefnumarkandi áhrif að því er varðar túlkun á lagaákvæðum um réttarstöðu barna,
þ. e. óskilgetin börn skulu hafa sama rétt og skilgetin, nema lög segi ótvírætt
annað, svo og varðandi túlkun löggerninga.
Um II. kafla.
I þessum kafla eru fyrst ákvæði, er skýrgreina hugtakið skilgetið barn og þá
einnig hugtakið óskilgetið barn samkvæmt samræmisályktun, sbr. 2. og 7. gr. Þá
er í 3. gr. hin svonefnda almenna faðernisregla um skilgetin börn, er segir, að
eiginmaður móður skuli teljast faðir barns, ef svo hagar til, sem í frv. segir, uns
faðerni sé hnekkt samkvæmt ákvæðum kaflans. í 4.—6. gr. eru síðan ákvæði um
vefengingarmál, er horfa til þess að hnekkja faðerni skilgetins barns.
Um 2. gr.
1. málsgr. 2. gr. er efnislega i samræmi við 1. gr. laga nr. 57/1921 um afstöðu
foreldra til skilgetinna barna, og leysir jafnframt af hólmi 1. gr. laga nr. 87/1947.
Mat á því, hvort barn sé „hugsanlega getið i hjúskapnum** er vitaskuld sönnunaratriði hverju sinni, ef brigður eru á bornar, og nýtur þá við sérfræðilegra álitsgerða
lækna og annarra sérkunnáttumanna, eftir atvikum með umsögn Læknaráðs að
bakhjarli. Hvorki hér né endranær í frv. þessu er fengist við að skýrgreina með
lagaákvæði mörk meðgöngutíma barns.
2. málsgr. 2. gr. er í samræmi við 2. gr. laga nr. 87/1947. Eftirfarandi hjúskapur
foreldra barns veldur því samkv. þessu, að barn fær stöðu skilgetins barns frá þeirri
stundu, er vígslumaður lýsir hjónaefni hjón, en samkv. 37. gr. laga nr. 46/1921 var
barn skilgert með eftirfarandi hjúskap foreldra þess. I þvi ákvæði var slegið við
þeim varnagla, að maðurinn hefði gengist við faðerni barns eða hann verið dæmdur
faðir þess eða talinn faðir samkv. eiði eða eiðsfalli. Þessi fvrirvari er hvorki I
2. gr. laga nr. 87/1947 né í frv.-greininni, enda er hjúskapurinn talinn jafngilda
faðernisjátningu. Patcr-est rcglan svonefnda (hin almenna faðernisregla um skilgetin börn) á einnig við um börn, sem talin eru skilgetin samkvæmt þessari sérreglu. Um viðhorf i vefengingarmáli út af faðerni þessa flokks barna vísast til 5.
gr. 3. málsgr. frv.
í 3. og 4. málsgr. 2. gr. í frumvarpinu frá 1979 var lagt til, að óvígð sambúð
móður barns við tiltekinn karlmann á nánar greindum tíma fyrir eða eftir barnsburð valdi því, að barn fái réttarstöðu skilgetins barns. Þessi tillaga var i samræmi
við þá lagastefnu, sem mjög hefir rutt sér til rúms, að tengja svipuð réttaráhrif við
óvígða sambúð sem við biúskap. Tölfræðileg könnun leiddi í Ijós, að þessi tillaga
hefði haft í för með sér, að 2% fleiri börn hefðu verið talin skilgetin á fimm ára ferli
eftir fæðingu barns en nií er, og var þó raunar miðað við frv. eins og það var flutt
á árinu 1976. Upp er komið, að þessi hngmynd verður ekki að svo stöddu lögð til
grundvallar í barnalögum á hinum Norðurlöndunum. Er lagt til í frv. þessu, að þessi
ákvæði i 2. gr. fyrra frv. verði felld niður, svo sem áður greinir, en í stað þess eru
sett ákvæði í 8. gr. 2. og 3. málsgr., er varða sambúð foreldra og áhrif hennar til
faðernisviðurkenningar.
Albt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Um 3. gr.
Hér greinir faðernisregluna almennu og inntak hennar um skilgetin börn, svo
sem það hugtak er skýrgreint í 2. gr. Faðernisreglan (pater est reglan) hvílir á því.
að löglíkur séu fyrir því, að hjón hafi samfarir (samfaralíkur) og að barn, er fæðist
í hjúskap þeirra sé ávöxtur af samförum þeirra, en barn sé ekki getið af þriðja
manni (getnaðarlíkur). Er það verkefni sifjaréttar að gera þessu efni fræðileg skil.
Lög búa barni með þessum hætti réttarstöðu yfirleitt að fyrra bragði þ. e. þegar
við fæðingu, en stundum geta atvik, er síðar gerast, þó valdið þvi, að barn hljóti
réttarstöðu skilgetins barns, og á 3. gr. þá almennt einnig við, sbr. þó nánar athugasemdir við 5. gr.
Greinimark 2. gr. um skilgetin börn er ekki hnitmiðað að því leyti, að við getur
borið, að 2. gr. í heild sinni helgi barni tvo feður. K fékk t. d. lögskilnað frá manni
sínum, M 1, 1. febrúar 1978. Hún gekk að eiga M 2 1. júní 1978 og ól barn 1. júlí s. á.
Sýnilegt er, að barn er getið áður en hjúskap þeirra K og M 1 lauk, og veitir það
vísbendingu um, að M 1 sé faðir barns, en jafnframt er barn alið í hjúskap þeirra
K og M 2, og bendir það til faðernis M 2. 1 norrænum sif jarétti hefir á síðustu árum
verið talið, að rétt væri að skrá M 2 í dæminu hér að framan föður barns. Finnsku
barnalögin hafa brýnt ákvæði, sem tekur af tvímæli í þessu efni og skal síðari eiginmaður konu teljast faðir barns, þegar svo stendur á, í krafti pater est reglunnar, sbr.
1. gr. 2. málsgr. laga nr. 409/1957. Er frv. það, sem hér er flutt, reist á þessum
skilningi, þótt ekki þyki þörf á brýnu ákvæði í lagatexta um þetta efni, enda virðist
lagaframkvæmd helga þessa skýringu.
Réttarstöðu barns, sem öðlast hefir stöðu skilgetins barns, verður aðeins breytt
með vefengingardómi samkv. 4.—6. gr., svo og með ættleiðingu, en þá fær barn
almennt stöðu sem væri það skilgetið barn ættleiðanda.
Um 4. gr.
í þessu ákvæði eru fyrirmæli um sóknaraðild vefengingarmáls og málshöfðunarfresti. Er ákvæði þessu ætlað að leysa af hólmi 2.—5. gr. laga nr. 57/1921.
4. gr. er ætlað að skipa þvi á tæmandi veg, hverjir geti verið sóknaraðiljar að
vefengingarmáli, sbr. þó síðar um rétt erfingja eiginmanns móður barns til að ganga
inn í mál, sem hann hefir höfðað. Er máli þessu skipað með sama hætti og í 2. gr.
1. nr. 57/1921, nema að því leyti að móður er veittur réttur til málshöfðunar.
Samkvæmt 4. gr. er sóknaraðild í höndum 1. eiginmanns móður barns, 2. móður
þess, 3. barnsins sjálfs og lögráðamanns þess, sem sérstaklega er skipaður, ef því er
að skipta og 4. erfingja eiginmannsins.
Samanburður við 2.—4. gr. laga nr. 57/1921 leiðir í ljós, að sóknaraðild samkv.
4. gr. er rýmri að því leyti, að hér er lagt til, að móður verði veittur réttur til málshöfðunar, en hún hefur ekki slíkan rétt a. m. k. samkv. orðanna hljóðan í I. kafla
laga nr. 57/1921. Þykja öll rök mæla með því, að hún geti átt aðild máls, enda eru
hagsmunir hennar ríkir og auðsæir.
í 3. gr. laga nr. 57/1921 er sá varnagli sleginn um málshöfðun eiginmanns,
að hann hafi ekki viðurkennt faðerni barnsins eftir fæðingu þess, sbr. og 4. gr. um
kosti erfingja til að höfða vefengingarmál. Þessi fyrirvari er ekki i 4. gr. frv. Bæði
er, að óljóst er oft, hvort slík viðurkenning hafi átt sér stað, og hitt, að viðurkenning
er oft látin uppi, áður en eiginmanni er kunnugt „um atvik, sem orðið getur efni til
þess að vefengja faðerni barnsins“. Þykir ekki eðlilegt, að láta viðurkenningu standa
því i vegi, að mál sé höfðað. Hitt er það, að það kann að veikja málstað vefengjanda
í málssókn hans, og fer það þó eftir atvikum. Tekið skal fram, að þegar rætt er hér
um eiginmann móður barnsins, þá er að sjálfsögðu átt við þann eiginmann hennar,
sem talinn er faðir barns samkv. 3. gr., en ekki fyrri eða síðari eiginmenn hennar.
Þó ber að hafa hugfast, að við getur borið, að barn sé hugsanlega getið í hjúskap
móðurinnar við M 1, en það sé jafnframt alið eftir að hún stofnar til hjúskapar
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við M 2. Geta M 1 og M 2 þá báðir haft sjálfstæðan málshöfðunarrétt m. a. eftir því
hvernig háttað er skráningu á faðerni barns.
Eiginmanni barnsmóður er settur sérstakur málshöfðunarfrestur, svo sem einnig
er í lögum nr. 57/1921. Skal hann höfða mál innan árs frá því, að hann fékk vitneskju
um atvik, sem geti verið efni til að vefengja faðerni barns, en hvað sem öðru líður
skal hann hafa höfðað mál innan 5 ára frá fæðingu barns. Er það fortakslaus frestur
án tillits til þess, hvenær eiginmaður öð'ast vitneskju um atvik, er vakið geti grunsemd um faðernið. Dómsmálaráðherra getur þó heimilað að mál verði höfðað eftir
að frestum þessum lýkur, ef alveg sérstaklega stendur á, og er þar m. a. átt við það,
að aðili hafi verið erlendis og ókunnugt um fæðingu barns eða högum hans hafi
verið þannig háttað, að hann hafi ekki getað höfðað mál, svo sem vegna veikinda
eða vistar í fangelsi o. fl. Einnig er eðlitegt, að tekið sé tillit til annarra atvika, svo
sem þess, hvort barni sé verulegt óhagræði búið af málssókn, eins og högum þess
er farið. Ef barn hefur hafið skólagöngu getur því orðið mein að því að breyta
skyndilega um nafn. Tillit verður einnig tekið til þess, hvort horfur eru á, að barn
hljóti þegar í stað aðra ákveðna feðrun, t. d. verði talið barn síðari eiginmanns móður
þess. Leyfi þetta verður aðeins veitt í undantekningartilvikum, og er á því byggt hér,
að dómsmálaráðuneyti meti það til hlítar, hvort leyfið verði veitt.
Samkv. 4. gr. er það aðeins eiginmaður móður, sem settur er málshöfðunarfrestur, og hvorki barn né móðir þarf að hlíta slíkuin frestum. Er þetta í samræmi
við viðhorf í norrænum barnalögum. Um erfingja eiginmanns móðurinnar vísast
til 3. mgr. 4. gr.
Faðir barns samkv. 3. gr. er oft lögráðamaður barns. Þarf þá að skipa barni
sérstakan lögráðamann til þess að gæta hagsmuna þess eða reka mál vegna þess, og
miðast orðalag 4. gr. 1. málsgr. við það, sbr. og 26. gr. lögræðislaga nr. 95/1947.
4. gr. hefur ekki að geyma ákvæði um varnaraðild vefenglngarmáls. Ef eiginmaður stefnir, þá er barn til varnaraðildar og ber að stefna lögráðamanni þess, sbr.
3. gr. laga nr. 57/1921. Þá ber einnig að stefna móður barns til aðildar i máli. Ef
ætlunin er að fá dóm fyrir faðerni þriðja manns, ber að stefna honum til að þola
dóm, sbr. hrd. XXIII, bls. 177. Ef barn er sóknaraðili ináls, stefnir það (eða lögráðamaður þess) eiginmanni móður þess, en ef hann er látinn, þá erfingjum hans, er
ganga jafnhliða barninu eða næst að erfðum eftir hann, sbr. 5. gr. 1. málsgr. laga
nr. 57/1921.
Um 5. gr.
í þessu ákvæði er sett fram efnislega greinimarkið um það, hvenær krafa um
vefengingu geti náð fram að ganga. Svo sem að framan greinir, hafa reglur barnalaganna frá þriðja áratugnum, hér á Norðurlöndum, þ. ám. lög nr. 57/1921, lengi
sætt nokkurri gagnrýni, með því að þær reglur feli í sér of harðar kröfur um sönnun
fyrir þeirri staðhæfingu, að eiginmaður barnsmóður sé ekki faðir barns. Viðurkennt
er, að faðernisreglan almenna um skilgetin börn sé veigamikil og yfirleitt mjög I
kag barni. Hins vegar hefur verið talið, að svo einstrengingsleg sönnunarregla. sem
í faðernisreglunni felist, geti stundum leitt beinlínis til rangrar feðrunar, en þjóðfélaginu hljóti að vera keppikefli, að börn séu rétt feðruð.
Ljóst er, að barnalögin eldri, þ. á m. lög nr. 57/1921, eru samin, áður en blóðflokkagreining og það ríka sönnunargagn, sem í henni felst, kom til skjalanna. Hefur
það sönnunargagn breytt miklu um úrslit í barnsfaðernismálum, þar sem í hlut
eiga óskilgetin börn. Er vissulega brýn þörf á að endurskoða reglur I. kafla laga nr.
57/1921, einkum 7. gr„ út frá þessum nýju sönnunarviðhorfum og með tilliti til
endurskoðunar þeirrar, sem þegar hefur farið fram á Norðurlöndum.
í 7. gr. 1. málsgr. laga nr. 57/1921 segir, að dómkrafa stefnanda verði því aðeins
tekin til greina, „að telja niegi víst að barnið geti eigi verið getið af eiginmanni möður þess“, sbr. þó undantekningar 2. málsgr. 7. gr. Ákvæði 5. gr. 1. málsgr. frv. víkja
frá 7. gr. 1. málsgr. m. a. að því leyti, að þar er greint sérstaklega það mikilvæga
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ntriði, að þriðji maður sé tilnefndur, sem talinn er hafa haft samfarir við inóður
barns á getnaðartíma þess, enda séu líkur til, að barn sé ávöxtur þeirra samfara. Við
þessar aðstæður er viðurhlutaminna að fallast á vefengingarkröfu en ella. Gert er hér
ráð fyrir þeim möguleika, að t. d. blóðraun girði fyrir faðerni eiginmanns eða
kannanir á feðrunarlikum, miðað við blóðflokkagreiningu aðilja og sérfræðilega úrvinnslu hennar, og eftir atvikum könnun á mannerfðafræðilegum gögnum veiti vísbendingu um, að langtum líklegra sé, að hinn nafngreindi þriðji maður sé faðir
barns en stefnandi vefengingarmálsins. Þótt ekki sé unnt að benda á tiltekinn þriðja
inann veitir 5. gr. 1. málsgr. svigrúm til að fallast á vefengingarkröfu, ,,ef telja verður
öruggt vegna erfðaeiginda barns eða af öðrum sérstökum ástæðum, að eiginmaður
móður sé ekki faðir barns“. Hér getur komið sitthvað t.il, sem vefengingarkrafa er
reist á. 1 fyrsta lagi getur hún átt rót að rekja til þess, að hjón hafi ekki haft samfarir á
getnaðartima barns (reynt er þá að hnekkja samfaralíkum þeim, sem eru fyrri þáttur
faðernisreglunnar almennu um skilgetin börn). Um þetta atriði horfir 5. gr. frv.
sama veg við og ákvæði I. kafla laga nr. 57/1921. Dómstólar hafa verið kröfuharðir
um sönnun fyrir slíkri staðhæfingu, ef aðilar hafa verið samvistum. En hér gæti
einnig m. a. komið til greina sönnun fyrir því, að hjón hafi verið fjarvistum á getnaðartima barns. t öðru lagi getur vefengingarkrafa verið á því reist, að þriðji maður
hafi haft samfarir við móður barns á getnaðartíma þess og að barn sé ávöxtur þeirra
samfara, en ekki samfara, sem eiginmaður hafi haft við móður (reynt er þá að
hnekkja getnaðarlíkum, sem er annar þáttur í pater est reglunni). Staðhæfirigin um,
að þriðji maður hafi haft samneyti við konu, er til barnsgetnaðar megi leiða, er háð
almennu sönnunarmati, og felur 5. gr. eigi í sér neina sérstaka breytingu á því atriði.
Viðurkenning móður á, að hún hafi haft samfarir við annan en eiginmanninn, er út
af fyrir sig ekki nægileg í þessu efni.
Ákvæði 5. gr. 2. málsgr. er svipaðs efnis og 7. gr. 2. málsgr. laga 57/1921. Er það
reist á því, að eigi séu rök til þess að láta sönnunarreglu 1. málsgr. 5. gr. gilda, fullum
fetum, þegar barn er getið eftir að móðir barns og eiginmaður hennar fengu leyfi til
skilnaðar að borði og sæng eða dvöldust fjarvistum vegna ósamlyndis, svo og
þegar barn er getið, áður en móðir þess giftist, sbr. 2. gr. 2. málsgr. Hér er eigi
iafn ríkum líkum til að dreifa fyrir þvi, að móðir barns og sá, sem talinn er faðir
bess samkv. 2. gr., hafi haft samfarir saman, eins og er endranær. Þ. e. sá þáttur
i faðernisreglunni, er lýtur að samfaralíkum, er ekki jafn ríkur og ella, þótt þess
sé m. a. að gæta, að fólk kunni að hafa búið saman í óvigðri sambúð. Það er inntak
2. málsgr. 5. gr„ að þegar svona stendur á, dugar, að sá, sem hefur uppi vefengingarkröfu. staðhæfi, að móðir barns og sá, sem talinn er faðir þess, hafi eigi haft samfarir á getnaðartíma barns. Varnaraðili, er andmælir kröfu, verður þá að gera það
sennilegt, að slikar samfarir hafi átt sér stað. Ef sú sönnun tekst, grípur almenna
faðernisreglan inn í málið, þ. e. að líkur eru taldar til þess, að þær samfarir hafi
leitt til barnsgetnaðar, en aðrar ekki. Að þessu leyti dregur 2. málsgr. verulega úr
því sönnunarmagni, sem krafist er.
Ákvæði 5. gr. 2. málsgr. er lítið eitt á annan veg að efnisinntaki en ákvæði 7.
gr. 2. málsgr. í fyrsta Iagi á hún við, án tillits til þess hver er sóknaraðili máls,
en 7. gr. 2. málsgr. er einskorðuð við, að eiginmaður sé sækjandi máls. t öðru lagi
er því atriði bætt við í ákvæðinu, að það eigi við, er eiginmaður og móðir barns voru
eigi, þegar barn var getið, samvistum sakir ósamlyndis. Er þar nánast lagt til, að
lögfest verði fræðileg skýring.
Tekið skal fram að lagaþróun i ýmsum löndum stefnir að því að fella niður
sérstaka sönnunarreglu í vefengingarmálum. Þetta hefur mjög komið til álita í sifjalaganefnd, þótt slíkt sé ekki lagt til að svo stöddu.
Um 6. gr.
’ Ákvæðið varðar nokkur atriði varðandi vefengingarmál, en um rekstur þeirra
er annars aðalregla sett í 56. gr. frv. Samkv. 56. gr. er boðið, að beitt skuli um
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þessi mál almennum reglum um einkamál, nema annars sé getið, og felst m. a. í því,
að horfið er frá þeirri tilhögun, að dómari leiti af sjálfsdáðum sönnunargagna um
rnálið. í 56. gr. eru þó greind ýmis frávik frá þessari meginreglu, sbr. og 4. og
6. gr. frv.
Rétt þykir, að þeir dómendur dæmi vefengingarmál, sem fjalla um almenn einkamál, og segir um þetta í upphafi 6. gr.
í 6. gr. segir, að aðildareiður sé óheimill, og játning kemur aðeins til greina
sem sönnunargagn, og eru þessi atriði óbreytt frá 6. gr. laga nr. 57/1921.
Benda má á, að í 56. gr. frv. felst m. a., að dómari getur með vissum skilyrðum
mælt fyrir um blóðrannsóknir á þeim, sem koma við mál þetta, og jafnframt um
mannerfðafræðilegar rannsóknír. Er skylt að hlíta því, svo sem greinir í 214. gr.
laga nr. 85/1936 um blóðrannsóknir. Eru hér tekin af tvímæli, því að þetta atriði
er ekki fullljóst samkv. I. kafla laga nr. 57/1921.
Um III. kafla.
Þessi kafli fjallar um faðerni óskilgetinna barna, þ. e. efnisreglur í því sambandi, því að flestar réttarfarsreglur eru annars staðar greindar, sbr. IX. kafla.
Eru hér reglur um skýrgreiningu hugtaksins óskilgetið barn, sbr. 7. gr., svo og um
viðurkenningu á faðerni barns, sbr. 8.—11. gr., en í 12. gr. eru reglur, er varða úrslit
faðernismála. í 13. gr. er vísað til réttarfarsreglna um faðerni barna annarra en
þeirra, sem greinir í þessum kafla. Hér eru nokkur nýmæli og sum þeirra veigamikil.
Um 7. gr.
Skýrgreiningin á hugtakinu óskilgetnu barni markast af því, með hverjum hætti
hugtakið skilgetið barn er skýrgreint, sbr. 2. gr. Ákvæði 7. gr. gegnir i raun réttri
aðeins leiðsöguhlutverki, en hefur ekki sjálfstætt efnislegt gildi.
Um 8. gr.
I 1. málsgr. er meginreglan um viðurkenningu á faðerni barns. Er hún sama efnis
og 3. gr. 1. málsgr. laga nr. 87/1947, en því er bætt við, að sé barnsfaðir yngri en 18 ára,
þegar yfirlýsing er látin uppi, skuli hún styrkt með staðfestingu lögráðamanns.
Er þessi regla einnig í dönsku barnalögunum. Þar er valdsmanni, sem tekur við
barnsfaðernisyfirlýsingu, boðið að greina glögglega fyrir aðilja, hver réttaráhrif séu
tengd við barnsfaðernisyfirlýsingu. Er mikilvægt, að slíkur háttur sé á hafður einnig
hér á landi, þótt ekki þyki ástæða til að greina það í lagatexta.
Tekið skal fram, að viðurkenning á barnsfaðerni fær ekki staðist, nema barnsmóðir fallist á hana, ef hennar nýtur við. Þessa atriðis er sérstaklega getið í 3. kap.
2. gr. í sænska foreldrabálkinum. Byggir 8. gr. einnig á þessu, sbr. orðin „sem kona
kennir óskilgetið barn sitt“.
I athugasemdum við 2. gr. er frá því greint, að í frv. eru felld niður ákvæði 3. og
4. mgr. 2. gr. í fyrra frv., sem kveða svo á, að börn sambúðarforeldra hlytu réttarstöðu skilgetinna barna, að nánar tilteknum skilyrðum fullnægðum. Rétt hefir þótt
að taka í 8. gr. ný ákvæði, sem mæla fyrir um börn þessara foreldra. Samkv. 3. gr. 2.
málsgr. laga 87/1947 felur sambúð foreldra, sem staðið hefir óslitið frá því 10 mánuðum fyrir fæðingu barns og þangað til 2 árum eftir hana, í sér faðernisviðurkenningu. Hér eru lagðar til rýmri reglur í þessu efni. I fyrsta lagi er lagt til, að sambúð
móður barns við karlmann á þeim tíma, er barn fæðist, feli í sér viðurkenningu hans
á faðerni barns, ef móðir iýsir hann föður þess, og er hér átt við óskilgetin börn,
sbr. fyrirsögn kaflans. í öðru lagi er lagt til, að ef síðar, þ. e. eftir barnsburð, takist
sambúð milli móður barns og manns, sem hún hefir lýst föður þess, þá feli það i sér
faðernisviðurkenningu, enda sé barn ófeðrað. Ætlandi er, að þessar reglur séu í sam-

ræmi við viðhorf sambúðarforeldra almennt, en hagur er að því að hafa lögskráðar
reglur á þessu sviði.
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Um 9. gr.
Þetta ákvæði er nýmæli. Þykir ástæða til þess að greina það hér, að barnsfaðernisviðurkenning sé ekki tæk, ef barnsfaðir er geðveikur eða hálfviti eða geðrænum högum hans að öðru leyti er þannig farið, að ekki er mark takandi á yfirlýsingu hans. Hér er Iagt til, að fræðileg skýring verði lögfest.
Ef fleiri en hinn lýsli faðir hafa haft samfarir við móður á getnaðartíma
barns, þykir yfirleitt ekki rétt að taka mark á barnsfaðernisviðurkenningu, heldur
á þá dóinur að ganga á málið. Þetta þarf þó ekki, ef talið verður að fyrra bragði,
að faðerni annarra en þess, er gangast vill við faðerni, sé útilokað, einkum með
blóðgreiningu. Þetta á einnig við um jafngildi faðernisviðurkenningar, sbr. 2. og 3.
málsgr. 8. gr.
Um 10. gr.
Hér er mælt fyrir um atvik, sem geta valdið því, að unnt er að ónýta með
dómi faðernisviðurkenningu að kröfu þess, sem gengist hefur við barni eða lögráðamanns hans. Slíka viðurkenningu er og hægt að ónýta, ef gögn koma fram,
er sýna, að viðkomandi maður geti eigi verið faðir barns, sbr. t. d. að blóðrannsokn girði fyrir, að hann geti verið faðir.
Um 11. gr.
Þetta ákvæði er nýmæli. Getur verið veigamikið, að viðurkenning á faðerni,
sem erlendis er fengin, hafi fullt gildi hér á landi. Er vafasamt, að slíkt verði lagt
til grundvallar, nema sérstök heimild komi til. Þykir rétt að heimila dómsmálaráðherra að mæla fyrir um þetta efni, enda er ekki sagt, að hinu sama gegni um öll
lönd í þessu efni, með því að rétlarreglur eru mjög mismunandi á þessu sviði.
Um 12. gr.
Hér eru ákvæði um úrslit í barnsfaðernismáli. Gætir hér mjög nýmæla.
í fyrsta lagi er það nýmæli, að tekið er fyrir það i 3. málsgr., að úrslit verðj
látin veita á aðildareiði, svo sem nú er heimilt, sbr. 213. gr. laga nr. 85/1936. Aðildareiður er að vísu heimill í einkamálum almennt, sbr. 160. gr. laga nr. 85/1936. Þessu
ákvæði er þó rnjög sjaldan beitt og nánast aldrei. Gegn aðildareiði í barnsfaðernismálum er hægt að tefla mörgum hinum sömu rökum og þeim, sem almennt gera
slíkan eið varhugaverðan. Aðiljar eiga hér mjög fjárhagsmuna að gæta, en að auki
skiptir þá máli siðferðislega og félagslega, hver úrslit máls verði. Freistingin er því
mikil til að vinna eið, hversu sem málaefni eru. Hér kemur til að auki, að minni
manna um þau atvik, sem hér koma til, er oft ótraust. Alllangur tími líður oft frá
þvi, að talið er, að kynmök hafi átt sér stað, uns málsúrslit liggja fyrir, og dregur
það úr traustleika minnisins. Því er og oft haldið fram, að virðing manna fyrir
eiðinum sé ekki jafn rik og áður var. Benda má á, að aðildareiður er mjög fátíður
sem úrslitagagn á Norðurlöndum, og var t. d. fyrir nokkrum árum með öllu útrýmt
í dönskum rétti.
Vissulega má segja, að sönnunargögn i barnsfaðernismálum séu oft ótraust, og
sé þvi vel skiljanlegt, að dómstólar gripi titt til þess fangaráðs að láta úrslit máls
velta á eiði annars hvors aðilja. Hér er þess þó að gæta, að blóðflokkarannsóknir
og blóðflokkafræði hafa náð meiri þroska en áður var, og auk þess er unnt að beita
mannerfðafræðilegum rannsóknum meir en áður var, en þessi fræðilegu gögn geta
siðan verið grundvöllur undir tölfræðilegum samanburði á faðernislikum, t. d.
tveggja manna, sem til greina eru taldir koma um faðernið. Eftir tilhögun norrænu
laganna, sem lögfest voru síðast á sjötta áratugnum, verður að kosta kapps um að
afla rækilegra sérfræðilegra gagna í faðernismálum, og dómstólar verða siðan á
grundvelli þeirra gagna að taka afstöðu til krafna i faðernismáli, annað tveggja á
þann veg að dæma varnaraðilja — eða einhvern þeirra — föður að barni eða sýkna
hann eða þá. Ekki er unnt samkvæmt þessari tilhögun að dæma varnaraðilja meðlagsskyldan með barni án þess að dæma hann jafnframt föður barns.
1 12. gr. er lagt til, að þessi tilhögun verði lögfest. Er það annað nýmæli 12. gr„
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að ekki sé unnt að dæma mann meðlagsskyldan með barni, nema hann sé dæmdur
faðir þess, sbr. 4. málsgr. Telja verður það óskapfellt fyrir barn, að tiltekinn maður
sé dæmdur meðlagsskyldur með því, án þess að kveðið verði á um faðerni. Sérstaklega hlýtur það að vera óþægilegt fyrir barn að vita til þess, að fleiri en einn
maður hafa verið dæmdir meðlagsskyldir með því, svo sem nú er heimilt samkv.
212. gr. laga nr. 85/1936 og fyrir kemur, að gert er í lagaframkvæmd. Staða hins
„meðlagsskylda“ er og mjög óljós að lögum. M. a. verður það einatt álitamál, hvort
hann teljist hafa afstöðu „föður“ gagnvart barninu vegna feðrunarlíkna, svo sem ef
hann vill ganga að eiga stúlku, sem hann hefur verið dæmdur meðlagsskyldur með,
eða spurning verður um vanhæfi hans til að fara með málefni, er varðar dótturina,
svo að dæminu sé haldið áfram, við dómsýslu, stjórnsýslu eða vegna reglna um
votthæfi o. s. frv. Hér kemur að visu það á móti, að móðir fær yfirleitt eigi samkv.
73. gr. laga nr. 67/1971 greitt meðlag frá Tryggingastofnun ríkisins, nema úrskurður
yfirvalds um meðlag liggi fyrir, en Tryggingaráð getur þó fallist á umsókn um greiðslu
barnalífeyris, þótt barn sé ófeðrað, sbr. 3. gr. laga nr. 96/1971, er breytir 14. gr. laga
nr. 67/1971 sbr. og 29. gr. frv. Þess ber að gæta, að þau tilvik eru mjög fá ár hvert
á landinu öllu, að dæmd sé meðlagsskylda án þess að leyst sé úr faðerni.
1. og 2. málsgr. 12. gr. er ætlað að koma í stað 212. gr. laga nr. 85/1936. Hér er
gerður að formi til greinimunur á því, hvort fleiri mönnum sé dreift við móður (2.
málsgr.) eða ekki (1. málsgr.), en báðar málsgreinar verður að túlka samfellt, og á
grunnregla 1. málsgr. við, þótt varnaraðiljar séu fleiri en einn. 1 1. málsgr. er notað
það orðalag i samræmi við hin norrænu lögin, að sá, sem sannað er, að hafi haft
samfarir við móður á getnaðartíma barns verði dæmdur faðir barns, „nema gögnum
sé til að dreifa, sem geri það lítt sennilegt, að hann sé faðir barnsins“. Hér er varfærnislegra orðaiag en i 212. gr. laga nr. 85/1936 og meir í samræmi við það, sem
læknar og líffræðingar telja sig geta staðhæft á grundvelli rannsókna sinna. Gögn,
sem til er vísað, lúta fyrst og fremst að blóðrannsóknum og álýktunum af þeim,
og svo mannfræðilegum könnunum og úrvinnslu þeirra. Þau taka einnig til þess, að
upp komi, að maður sé ófær eða litt fær til barnsgetnaðar, og einnig veitir orðalagið
dómstólum svigrúm til að meta atriði eins og það, hvenær á getnaðartíma (ferlinum)
samfarir hafi átt sér stað, upplýsingar um það, hvenær kona hafði síðast á klæðum
fyrir barnsburð, svo og atriði eins og notkun getnaðarvarna og hvers kyns þau kynmök eru, sem talin eru hafa átt sér stað, þ. e. hvort þau hafi getað leitt til getnaðar
barns. Ástæða er til að taka fram, að sönnunarmat í þessu efni er hjá dómstólum, og
gildir hér reglan um hið svonefnda frjálsa sönnunarmat, jafnvel þótt t. d. blóðflokka-

greining sé talin girða fyrir, að varnaraðili geti verið faðir barns. Verður dómari
og að kosta kapps um að leiða öll atvik að getnaði barns í ljós, eftir því sem fært er,
þótt slíkt gagn um blóðflokka liggi fyrir. Þá er það á valdi dómstóla að meta, hvort
hinar raunhæfu forsendur, sem sérfræðileg álitsgerð er reist á, séu réttar, t. d. hvort
blóðsýni sé viðhlítandi vegna ótryggrar vörslu eða hvort byggjandi sé á upplýsingum
um tíðir konu, ef því er að skipta.
Blóðflokkagreining og ályktanir sérkunnáttumanna samkv. þeim tóku að tíðkast
sem sönnunargagn í norrænum dómum rétt fyrir og upp úr 1930 (1928 í Danmörku
og Svíþjóð, í Noregi 1933). Fyrsti dómur Hæstaréttar íslands, þar sem blóðflokkagreining var lögð til grundvallar dómi, gekk árið 1934 (hrd. V, bls. 465). Hefur siðan
margsinnis verið byggt á þessu gagni sem úrslitagagni. í Hæstarétti hefur þó enn ekki
gengið dómur í vefengingarmáli, þar sem gagn þetta hafi ráðið úrslitum. Með 214. gr.
laga nr. 85/1936 er boðið, að aðiljar leggi sig undir slík blóðflokkapróf, svo og barn,
sem í hlut á, og má dómari leita aðstoðar lögreglumanna við framkvæmd mála. Hæstiréttur hefur stundum orðið við kröfu um, að aðiljar legðu sig undir blóðrannsókn
eða mælt fyrir um nánari úrvinnslu gagna eða ítrekaða blóðtöku og sérfræðilega
könnun, þ. á m. að leitað væri til fleiri sérfræðinga en eins, eftir atvikum erlendra
sérfræðinga (í einu rnála tjáðu þrír sérfræðingar sig um sakarefni, sbr. hrd. XXXVIII,
bls. 787). Þá hefur og borið við, að blóðrannsókn hafi farið fram á foreldrum Iýsts
barnsföður í þvi skyni að kanna nánar, hvernig tilteknum blóðflokki hans sé háttað.
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Rannsóknarstofa Háskólans í meinafræði leysir af hendi blóðrannsóknir og eru
þar nú tök á að beita flestum þeim blóðflokkagreiningum, sem tíðkanlegar eru á
Norðurlöndum, en á það getur þó reynt, að þörf sé á að senda blóðsýni til útlanda.
Reglna þarf við um sitthvað, sem varðar framkvæmd bióðrannsókna þ. á m.
ákvæði, er stuðli að samræmdri framkvæmd, svo og um það, hvenær barni verði
fyrst tekið blóð, hve oft sé rétt að endurtaka blóðraun, um vörslu blóðsýna o. fl.
Er vikið að slíkri reglugerð í lokamálsgr. 12. gr., sbr. og 50. og 57. gr. frv.
Mannerfðafræðilegar rannsóknir taka mið af arfgengum atriðum, eins og augnalit, eyrnalagi og afstöðu eyrna til annarra líkamshluta, v'issra þátta í fingra- og táaförum, andlitslagi og höfuðlagi, fæðingarblettum og líkamlegum ágöllum sumum.
Þessara rannsókna hefur lítt gætt hér á landi í faðernismálum, en tök munu vera
á að framkvæma þær hér. Geta rannsóknir þessar skipt máli við könnun mála, oft
sem viðbótargagn við blóðrannsóknir og við tölfræðilegan líkindareikning um faðerni, byggðan á almennri blóðflokkaskipan.
1 2. málsgr. 12. gr. er fjallað um það meginvandamál, er varnaraðiljar i barnsfaðernismáli eru fleiri en einn. Þegar fleiri en einn maður þykja sannir að kynmökum
við konu á getnaðartíma barns, verður samkvæmt 212. gr. laga nr. 85/1936 ekki
kveðinn upp faðernisdómur í málinu, nema blóðrannsókn eða svipað úrslitagagn girði
fyrir, að t. d. annar varnaraðilja geti verið faðir barns. Endranær verður enginn
(hvorugur) dæmdur faðir barns, en unnt er að dæma þá meðlagsskylda, þ. á m. að
dæma þá skylda til að greiða óskipt meðlag með barni. í 2. málsgr. 12. gr. er horfið
frá þeirri tilhögun, að unnt sé eingöngu að dæma um meðlagsskyldu án þess að dæmt
sé um faðerni, og er það reifað hér á undan. Samkvæmt greininni á dómstóll að
meta, þegar svona hagar til, í fyrsta lagi, hvort tiltekinn varnaraðili sé útilokaður
frá faðerni samkv. úrslitagögnum í máli, sbr. 1. málsgr., en í öðru lagi verður varnaraðili því aðeins dæindur faðir barns, „að verulega meiri líkur séu á, að hann sé faðir
barnsins en annar eða aðrir, sem til greina hafa komið“. Það er verkefni dómstóla
að framkvæma þetta sönnunar- og líkindamat, en gert er ráð fyrir, að við njóti
sérfræðilegra álitsgerða, þ. á m. ef kleift reynist, álits sérkunnáttumanna um samanburð á líkindum fyrir því, að tilteknir varnaraðiljar séu feður barns (m. a. blóð„statistískar“ kannanir).
Samkvæmt álitsgerð varðandi lagalegt mat á blóðflokkarannsóknum í barnsfaðernismálum, sem samin var fyrir nokkrum árum af sérfræðingum frá Norðurlöndum, er m. a. gerð grein fyrir því, að tiltekin blóðflokkakerfi séu 99.9% örugg.
(Al-, A2-, BO-kerfi, MN-kerfi, Rh-kerfi, Hp-kerfi, Gc-kerfi), en við önnur tiltekin kerfi

sé öryggið frá 99,0—99,9% (Kell-, P-Duffy-, Ge-, Gm-kerfi), en svo er bent á, að önnur
kerfi séu til, sem við þurfi kannana og álitsgerða um traustleika í hvert einstakt
skipti (t. d. Lewis-, Lutheran- og Kidd-kerfi). Vakin er athygli á, að þessi álitsgerð er
nokkurra ára gömul og í nýrri finnskri álitsgerð eru t. d. ABO- og MN-kerfi talin
99,99% örugg. Er þar getið fleiri kerfa með u. þ. b. 99% öryggi. Frá siðustu árum má
einkum geta tilkomu vefjaflokkunar eða HLA-kerfisins. Um tölfræðilegt mat á grundvelli blóðflokka aðilja, samanborið við almenna blóðflokkaskipan manna í því þjóðfélagi, sem um er að ræða, segir svo i norrænu álitsgerðinni, að „yfirgnæfandi líkur“
merki í þessu sambandi, að líkur á faðerni manns sé ekki minna en 19:1. Virðast
norrænir dómstólar hafa tekið mjög mið af þessari álitsgerð i dómum sínum. Ljóst
er, að dómstólar meta öll gögn málsins, og láta sér ekki lynda sérfræðilegar kannanir einar sér. í síðustu álitsgerðum er talið, að hægt sé að útiloka faðerni, ef öllum
kerfunum sé beitt, í nálega 100% tilvika.
Vera má, að 12. gr. 2. málsgr. leiði til þess, þegar varnaraðiljar eru tveir eða
fleiri, að sýkna verði oftar dæmd en nú. En ávinningurinn er sá m. a. að losna við
meðlagsskyldu-kerfið, sem mun eiga sér fáa formælendur. Vakin er í þessu sambandi
aftur athygli á 3. gr. 4. málsgr. laga nr. 96/1971, er orðar 14. gr. almannatryggingalaga nr. 67/1971 að nýju. Þar er heimilað að greiða barnalifeyri með ófeðruðu barni,
en tryggingaráð metur hverju sinni umsókn, er að þessu lýtur, sbr. og 29. gr. frv.
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Um 13. gr.
Hér er vísað almennt til réttarfarsákvæða um faðernismál, með svipuðum hætti
og í 4. gr. laga nr. 87/1947, sbr. IX. kafla frv.
Um IV. kafla.
Hér eru sameinuð í einn kafla ákvæði um framfærslu barna, hvort sem þau eru
skilgetin eða óskilgetin, en auk þess er vikið að stjúpbörnum og fósturbörnum í 14. gr.
Kemur þessi kafli í stað ýmissa ákvæða í lögum nr. 87/1947, t. d. 6., 7. og 8. gr., og II.
kap. í lögum nr. 57/1921. Framfærsluákvæðin í I. kafla laga nr. 20/1923 um réttindi
og skyldur hjóna raskast ekki af ákvæðum frv., en ljóst er t. d., að þegar maka er gert
með 2. gr. þeirra laga að „framfæra fjölskylduna**, þá er m. a. lögð á hann skylda til að
framfleyta börnum, þ. á m. stjúpbörnum og fósturbörnum. Rétt þykir, að það biði
heildarendurskoðunar á lögum nr. 20/1923 að skipa ákvæðum I. kafla um framfærslumálin að nýju. Vakin er athygli á, að samkv. 1. gr. 3. málsgr. frv. er sá almenni
fyrirvari gerður, að ákvæði um framfærslu lúti eingöngu að einkaréttarskyldum
foreldris, en ekki skyldum að opinberum rétti, þ. á m. samkv. framfærslulögum. Víða
er þó tekin afstaða til aðgangs manna að Tryggingastofnun ríkisins um einstakar
greiðslur, sbr. einkum 29. gr. frv.
í þessum kafla er það helst nýmæli, að foreldrum er gert að skyldu að einkarétti
að framfæra börn sín lengur en nú er, þ. e. aldur er hækkaður úr 17 í 18 ár, og getur
framfærsluskylda staðið til 24 ára, ef þörf krefur vegna menntunar barns, sbr. 17. gr.
Eru þessi nýmæli samin mjög með hliðsjón af nýju barnalögunum á Norðurlöndum.
Þá eru ný ákvæði, er heimila að úrskurða framfærsluskyldan aðilja til að inna af
hendi sérstök framlög vegna útgjalda við skirn barns, fermingu, eða vegna sjúkdóms,
greftrunar, „eða af öðru sérstöku tilefni“, sbr. 19. gr.
Um 14. gr.
Ákvæðið kemur í stað 10.—12. gr. laga nr. 57/1921, sbr. og áður 11. gr. laga nr.
19/1953, og 5. og 6. gr. laga nr. 87/1947. Tekið er sérstaklega fram, að um framfærsluskyldu kjörbarns fari sem um framfærsluskyldu annarra barna, sbr. og 5. gr. framfærsiulaga nr. 80/1947. Sama er um stjúpbörn, sbr. ákvæði 12. gr. laga nr. 57/1921,
sjá framfærslulög nr. 80/1947, 4. gr. Tekið er sérstaklega fram í 3. málsgr., að fósturforeldri sem hefur barn í fóstri, sbr. 35. gr. laga nr. 53/1966, án meðlagsgreiðslna, sé
skylt að ala það upp með sama hætti sem það væri skilgetið barn þess.

Greinimarkið um framlög til framfærslu barns er það, að þeim skuli haga „með
hliðsjón af högum foreldra og þörfum barna“ þ. á m. hæfi og getu til tekjuöflunar.
Vakin er athygli á, að þessu ákvæði er ætlað að fjalla um alla flokka barna, óskilgetin börn eigi síður en önnur börn. Framlög til framfærslu varða m. a. uppeldi
barns og menntun.
Um 15. og 16. gr.
Ákvæði 15. og 16. gr. koma að nokkru leyti í stað 14. og 15. gr. laga nr. 57/1921
og 8. gr. laga nr. 87/1947, svo og laga nr. 91/1971, er hafa viðbótarákvæði að geyma
við lög nr. 57/1921, og laga nr. 92/1971, en beggja laganna frá 1971 var getið í upphafskafla þessarar greinargerðar. 3. málsgr. 15. gr. kemur í stað 3. málsgr. 14. gr.
laga nr. 87/1947.
Ákvæði 15. og 16. gr. eru í stórum dráttum í samræmi við gildandi lög. 1 lokamálsgr. 16. gr. er þó sett það nýmæli, að heimilt er að skjóta úrskurði valdsmanns
n.m meðlag til dómsmálaráðuneytis innan 3 mánaða frá því að úrskurður gekk, en
úrskurður ráðuneytis er fullnaðarúrskurður um fjárhæð meðlags. Slíkur málskotsréttur hefur verið játaður, þegar um er að ræða framfærslueyri með maka, sem
skilinn var, sbr. hrd. XXV, bls. 17. Hér er lagt til, að almennt ákvæði verði lögfest
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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um málskot, og skiptir þá ekki máli með hverjum flokki barna meðlag er ákveðið.
Þykir ástæða til þess, að slikt grundvallaratriði sem málskot á úrskurði valdsmanns
sé fest í lögum.
Meðlagsúrskurður samkv. 16. gr. 2. mgr. verður í reynd miðaður við 18 ára aldur,
sbr. 17. gr. frv. í 16. gr. er talað um meðlagsskylt foreldri, og tekur það jafnt til
móður sem föður.
Um 17. gr.
í 10. gr. laga nr. 57/1921 eru foreldrar skyldaðir til að framfæra skilgetin börn
sin „þangað til þau eru 16 ára gömul“, en i 19. gr. sömu laga segir, að foreldrar séu
skyldir, svo sem þeir eru færir um, að ala önn fyrir börnum sinum 16 ára og eldri,
„og mega börn ekki verða sveitarþurfar, meðan þau eiga foreldri á lifi, sem er þess
umkomið að annast þau“. Siðan segir: „Söm er skylda barna gagnvart foreldri".
1 5. gr. laga nr. 87/1947 segir, að afstaða móður óskilgetins barns til barnsins
sé söm og til skilgetinna barna, þ. á m. um framfærsluskyldu. Meðlagsskylda föður
óskilgetins barns er nú miðuð við 17 ára aldur, sbr. lög nr. 92/1971, 1. gr., er breyta
8. gr. Jaga nr. 87/1947 og vísa til aldurs, „er á hverjum tíma gildir um greiðslu barnalífeyris skv. almannatryggingalögum“. Er það ákvæði, sem nú á við, 3. gr. laga nr.
96/1971, er breytir 14. gr. almannatryggingalaganna nr. 67/1971. Segir í upphafi
greindrar 3. gr. laga nr. 96/1971: „Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en
17 ára ....“, sbr. 72. gr. laga nr. 67/1971, er veitir mæðrum aðgang að Tryggingastofnun ríkisins með meðlagskröfur samkv, úrskurði valdsmanns, „þó innan þeirra
takmarka, er 14. gr. setur um fjárhæð og aldur“. Bent er á, að f 1. gr. laga nr. 91/1971
(er mælir fyrir um nýja grein, 29. gr., í lögum nr. 57/1921) segir, að ekki megi ákveða
lægri meðlagsgreiðslu með skilgetnu barni en óskilgetnu né takmarka meðlagsgreiðslu við lægri aldur barns en þegar um er að ræða óskilgetið barn.
Reynt var að afla gagna um, hve mikill hluti þess árgangs unglinga, sem 17 ára
er við lok skólaárs, stundi nám í skólum það ár. Eigi er við yngri tölur að styðjast
en frá skólaárinu 1967—1968, og reyndust þá 65.1% af árganginum vera við nám, en
hliðstæð tala var 31.8% um þá, sem voru 18 ára við lok skólaárs, 27.9% og 23.7% um
19 og 20 ára árganga. Líkur eru á, að þessar hundraðstölur hafi hækkað til nokkurra
muna allra siðustu árin.
í reyndinni nýtur allur þorri unglinga, sem eru í skólum, 17 ára að aldri, framlaga
frá foreldrum sinum, beint og óbeint, að svo miklu leyti sem tekjur unglinga hrökkva
ekki til. Þegar þessi staðreynd er höfð í huga og svo hitt, hve geysimikill hluti 17
ára unglinga er á skólabraut, þykir réttmætt, að leggja til, að frumframfærsluskyldu
foreldra ljúki ekki, fyrr en barn hefur náð 18 ára aldri. Jafnframt er lagt til í 17.
gr., að framlög til menntunar eða starfsþjálfunar unglings sé heimilt að ákveða allt
til þess, er hann nær 24 ára aldri. Er þetta ákvæði að fyrirmynd dönsku barnalaganna frá 1960.
Um 18. gr.
Ákvæði 1. málsgr. kemur í stað 10. gr. laga nr. 87/1947 og að nokkru í stað 14.
gr. 3. málsgr. laga nr. 57/1921. í síðargreinda ákvæðinu er mælt fyrir um, að meðlagsupphæð greiðist fyrirfram fyrir
ár í senn, en í 10. gr. laga nr. 87/1947 segir,
að meðlag með óskilgetnu barni skuli greiðast mánaðarlega fyrirfram. 1 56. gr.
alinannatryggingalaga nr. 67/1971 segir, að bætur skuli greiddar mánaðarlega
eí'tir á. Þykir rétt að leggja til, að reglu 10. gr. laga nr. 87/1947 verði hér haldið, þótt
að vísu komi fram munur á reglu barnalaga um þetta efni og reglu almannatryggingalaga.
Ákvæði 2. málsgr. horfir til skýringar og er ætlað að taka af tvímæli.
í 18. gr. eru ekki ákvæði um það, hver áhrif andlát framfærsluskylds aðilja hafi
á skyldu til greiðslu meðlags. Ljóst er, að unnt er að skylda bú hins látna til að
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greiða meðlag fram til dánardægurs hans. Ef ekkja hans situr í óskiptu búi, hefur
a. m. k. í dönskum rétti verið talið, að unnt sé að gera henni að svara til meðlagsgreiðslna. Þá mæla lagarök með því, að bú manns, sem dæmdur hefur verið meðlagsskyldur, en sýknaður af faðerniskröfu, hljóti að svara til meðlagsgreiðslna allt til þess
að barn nær 17 ára aldri (18 ára samkv. 17. gr. frv.), enda nýtur barn þá ekki lögerfðaréttar eftir hinn látna.
Um 19. gr.
Þetta ákvæði er nýmæli, svo sem áður er greint. Af skírn, fermingu og sjúkleika
barns staí'a oftast sérstök útgjöld. Er eðlilegt, að framfærsluskyldur aðili, sein ekki
hefur barn hjá sér, standi að nokkru straum af þeim. Sama er um útgjöld til greftrunar
barns eða af öðrum sérstökum ástæðum, svo sem útgjöld vegna tannviðgerða eða
t. d. skólaferðalaga, sem eðlilegt þykir að barn taki þátt í. Yfirvald ákveður greiðslur
samkv. þessu ákvæði. Fermingarframlag ákvarðast m. a. af útgjöldum vegna fatnaðar
barns i tilefni af fermingu. Hinn meðlagsskyldi getur verið hvort sem er faðir barns
eða móðir.
Skammur frestur er settur í 2. málsgr. til að hafa uppi kröfu um greiðslur samkv.
1. málsgr., enda öllum fyrir bestu, að slikum kröfum sé lokið sem fyrst. Regla 2.
málsgr. á aðeins við um þær sérstöku greiðslur, sem greinir í 1. málsgr. Um almennar
framfærslukröfur að þessu leyti vísast til 20. gr.
Um 20. gr.
1. málsgr. 20. gr. er ætlað að leysa af hólmi 4. málsgr. 14. gr. laga nr. 57/1921,
þar sem segir að meðlagsúrskurði megi breyta, ef hagur foreldris eða barns breytist
að mun. Ekki er brýnt ákvæði um þetta efni í 1. nr. 87/1947, sbr. hins vegar 24.
gr. 2. málsgr. laga nr. 46/1921. Telja verður þó, að úrskurði um meðlög vegna óskilgetinna barna meg'i breyta, ef liagir foreldra eða barna breytist að mun, sbr.
meginreglu þá, er greinir í 14. og 15. gr. laga nr. 57/1921, sbr. og áður 58.
og 78. gr. laga nr. 39/1921, og enn 9. gr. laga nr. 20/1923. Tekið skal fram, að
samkv. þessari meginreglu er unnt að breyta úrskurði valdsmanns um meðlög með
börnum skilinna foreldra, ef hagnr þeirra eða barns breytist, en um það efni eru
ekki ákvæði í lögum nr. 60/1972. fir 20. gr. 1. og 2. málsgr. ætlað að taka til meðlagsgreiðslna með börnum, sem yfirvald hefir ákveðið í tilefni af skilnaði foreldra
sbr. 24. gr. frv. Enn fremur ber að gæta þess, að ákvæði 9. gr. laga nr. 20/1923
standa óröskuð, þótt frv. þetta verði lögfest.
Samkv. 2. málsgr. er yfirleitt ekki unnt að hagga við framfærsluframlögum,
sem eindöguð voru, áður en beiðni er látin uppi við valdsmann, og gæti það helst
orðið, ef sýnt væri fram á, að úrskurður hefði verið reistur á röngum upplýsingum um atriði, sem máli skiptir. Kröfur lengra aftur í tímann en eitt ár frá þvi
að beiðni var sett fram verða yfirleitt ekki teknar til greina. Eru auðsæ rök fyrir
því, að vafasaint er að láta breyttan úrskurð verka aftur fyrir sig, svo að nokkru
verulegu nemi. Rétt er að benda á, að samkv. 72. gr. almannatryggingalaga nr.
67/1971 er Tryggingastofnun rikisins ekki heimilt að greiða meðlög lengra aftur
í tímann en 6 mánuði, talið frá byrjun þess mánaðar, sem yfirvaldsúrskurður er
afhentur stofnuninni, „nema um sérstakar ástæður sé að ræða, sem barnsmóðir
verður ekki talin eiga sök á, og getur þá tryggingaráð úrskurðað meðlagsgreiðslur
allt að 18 mánuði aftur í tímann". Við þessu ákvæði verður ekki raskað, þótt frv.
þetta nái lögfestingu, og verður hér nokkur munur á, sem veldur því, að sá, er
úrskurð fær samkv. 20. gr., kann að verða að sæta því, að eiga ekki aðgang að
Tryggingastofnun fyrir kröfu sinni allri. Er æskilegt að breyta greindu ákvæði
almannatryggingalaga, ef ákvæði 20. gr. frv. verður lögfest.
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Um 21. gr.
Ákvæði þetta heimilar, aö samningar fari fram um framfærslueyri handa börnum, en áskilur, að valdsmaður staðfesti þá. Ella eru þeir ógildir. Ákvæðið setur
ennfremur skorður við efni slíks samnings, með því að eigi er heimilt að semja
um lægra meðlag en barnalífeyri, eins og hann er á hverjum tíma samkv. lögum
um almannatryggingar, og eigi má takmarka meðlagsgreiðslu við Iægri aldur en þar
greinir. Eru þetta hliðstæðar efnisskorður og greinir í 17. gr. 4. málsgr., að því er
varðar efni úrskurðar um meðlag af hálfu yfirvalds. Ákvæði þetta kemur í stað
7. gr. laga nr. 87/1947 og er svipaðs efnis og sú grein, eins og hún hefir verið
túlkuð fræðilega. Hér er eigi kveðið á um, frekar en endranær, hvaða valdsmaður
það er, sem veita eigi atbeina sinn til máls, en ljóst er, að það er yfirvald, þar sem
barnsmóðir á heimili og þar er barn einnig heimilisfast að jafnaði.
Ákvæði þetta gildir einnig, þegar samið er um meðlög með skilgetnum börnum, en í reynd er þar boðin sérstök umleitun yfirvalds í sambandi við skilnaðarkjör, sbr. 44. gr. laga nr. 60/1972. Ákvæðið í 10. gr. laga 20/1923 er látið halda sér.
Um 22. gr.
I 21. gr. frv. er áskilið, að samningur um framfærsluframlög barna sé háður
staðfestingu valdsmanns. Hér segir, að valdsmaður geti skipað máli annan veg en
samningur kveður á um, „enda teíji hann, að aðstæður hafi breyst verulega eða
samningur gangi í berhögg við þarfir barns“. Svipar ákvæði þessu til 10. gr. laga
nr. 20/1923. Sbr. og í þessu sambandi 51. gr. laga nr. 60/1972. Ákvæði 22. gr. eru
ekki tæmandi um þau atvik, er leitt geti til ógildis samnings, og er unnt að beita
um þann samning að auki almennum reglum um ógildi samninga, er lúta sifjarétti, svo sem um nauðung, svik, misneytingu o. fl.
Um 23. gr.
Samkvæmt upphafsákvæði greinarinnar tilheyrir framfærslueyrir barninu, sbr.
og ummæli í dómi Hæstaréttar í XXV. bindi, bls. 433. Sjá og að sínu leyti 27. gr. 3.
málsgr. Foreldri er því óheimilt að ráðstafa kröfu til framfærslueyris, svo og gera
samninga um framfærslueyri, sem eindagaður er. Þá er fyrir það girt, að skuldheimtumenn t. d. móður geti gert fjárnám í fé þessu, og sama er talið í dönskum
rétti um skuldheimtumenn barnsins. Ekki er unnt að beita skuldajöfnuði gegn
kröfu þessari af hendi þeirra, sem til krafna eiga að telja á hendur móður barns
og almennt verður að telja, að skuldajöfnuði verði ekki komið við af hálfu þeirra,
sem kröfur eiga á hendur barni. Undir upphaf 23. gr. kemur m. a. framfærslufé,
sem greitt er i eitt skipti fyrir öll, þ. e. kapitaliseruð framfærslufjárhæð. Bætur
fyrir missi fyrirvinnu hafa einnig að þessu leyti verið settar á borð við fé samkv.
upphafi 23. gr. i danskri lagaframkvæmd.
í 2. málslið 1. málsgr. 23. gr. er mælt fyrir um, að þegar greidd sé af hendi
fúlga til þess að fullnægja framfærsluskyldu, eigi að varðveita það fé með þeim
hætti, sem fyrir er mælt um fé ófjárráða, sbr. 38. gr. laga 95/1947. Er þetta ákvæði
nánast sett til varúðar, sbr. nú 7. gr. laga nr. 87/1947.
í 2. málsgr. segir um þá, sem krafist geta þess, að framfærslueyrir sé ákveðinn
og innheimtur, sbr. nú 13. gr. laga nr. 87/1947. Er það i fyrsta lagi sá, sem stendur straum af útgjöldum vegna framfærslu barns, enda hafi viðkomandi foreldravald yfir barni eða hafi haft það, er foreldravaldi lauk, eða hafi barnið í fóstri
samkv. lögmætri skipan. Ef fé er innt af hendi af hálfu almannavalds, getur viðkomandi stjórnvald eða stofnun haft uppi kröfu þessa. Kröfu getur sá gert samkv.
þessu, sem foreldravald hefir, þ. á m. móðir óskilgetins barns, þótt hún sé ófjár-
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ráða. Þá getur annað foreldra haft uppi krðfu, þótt það sé ekki lengur samvistum við barn, ef forráðum er enn ekki skipað yfir barni. Þegar rætt er um, að
barni sé komið í fóstur samkvæmt löglegri skipan, er átt við, að ákvörðun lögmæts handhafa foreldravalds hafi komið hér til, þótt enn hafi ekki verið gengið
frá leyfi til fósturs af hendi barnaverndarnefndar, sbr. 35. gr. laga nr. 53/1966. Ef
barn er á ríkisframfæri, svo sem örvitahæli, getur sú stofnun haft uppi kröfu um
meðlög úr hendi hins meðlagsskylda, en það foreldri, sem ekki er meðlagsskylt,
á þá ekki rétt á meðlagi (barnalífeyri). Vakin er hér athygli á niðurlagsákvæði
14. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 3. gr. laga nr. 96/1971: „Ekki skal greiða barnalifeyri
vegna þeirra barna, sem njóta örorkulífeyris", sbr. og sama ákvæði er segir, að
barnalífeyrir greiðist foreldrum barna, enda séu þau á framfæri þeirra, eða öðrum,
er annast framfærslu þeirra að fullu.
Um 24. gr.
Hér segir, að ákvörðun á framfærslueyri með börnum við skilnað foreldra
hlíti ákvæðum þessa kafla eftir þvi sem við getur átt, þ. á m. um breytingu á ákvörðunum um framfærslueyri. Slíkum ákvæðum var til að dreifa að nokkru leyti, þar
sem voru 58. og 78. gr. laga nr. 39/1921, en þau voru ekki sett i lögum nr. 60/1972
um stofnun og slit hjúskapar, með því að talið var, að þau ættu betur heima i
barnalöggjöf. Slík heimild til breytingar styðst við almennar reglur, en fengur er
þó að þvi, að slíkar reglur séu i settum lögum.
Um V. kafla.
1 þessum kafla eru ákvæði um útgjöld vegna fæðingar barns o. fl. Þessar greiðslur eru nokkuð annars eðlis en framfærslueyrir, og þykir því eðlilegt að skipa þeim
ákvæðum, er að þessu lúta, i sérstakan kafla. í þeim gætir ekki verulegra nýmæla.
Um 25. gr.
í 1. málsgr. segir, að valdsmaður geti úrskurðað föður barns til að greiða barnsfararkostnað og framfærslueyri með konu samtals i 3 mánuði, fyrir og eftir fæðingu barns. Fæðingarstyrkur samkv. 16. gr. laga nr. 67/1971 er greiddur hverri
konu, sem barn elur, og þarf ekki úrskurðar við um hann. öðru máli gegnir um
barnsfararkostnað að öðru leyti, sbr. 73. gr. laga nr. 67/1971 og þá umfram fæðingarstyrk samkv. 16. gr. laga nr. 67/1971. Ákvæði 1. málsgr. tekur einnig til skilgetinna barna. þótt miklu tíðara sé, að á það reyni um óskilgetin börn.
Ákvæði 2. málsgr. svarar til 14. gr. 2. málsgr. laga nr. 87/1947, en getur þó
einnig tekið til móður, er elur skilgetið barn. Ákvæðið er nokkru rýmra en 2. málsgr.
14. gr. og því móður til hagsbóta.
Tekið er fram i 3. málsgr. fyrir varúðar sakir, að skylda megi menn til greiðslu
framlaga samkv. þessari málsgr., þótt barn sé andvana fætt.
Um 26. gr.
Ákvæði 1. málsgr. er i samræmi við 14. gr. 3. málsgr. laga nr. 87/1947. Hér
er valdsmanni gert að skyldu að úrskurða framlög þessi.
Ákvæði 2. málsgr. er nýmæli, er heimilar valdsmanni að úrskurða þann, sem
þungað hefir konu, til að greiða útgjöld vegna lögmætrar eyðingar á fóstri hennar.
Samsvarandi ákvæði hefir verið í dönskum lögum allt frá 1937, að því er varðar
mæður óskilgetinna barna. Ákvæði 2. málsgr. tekur einnig til mæðra skilgetinna
barna. Það er háð sönnunarmati hverju sinni, hvort því skilyrði sé fullnægt, að maður
sé valdur að þunga konu, og nægir í þvi sambandi viðurkenning manns sjálfs.
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Um 27. gr.
f 1. málsgr. eru ákvæði, er segja skil á þvi, hvenær einstakar greiðslur, sem
greinir í 25. og 26. gr., séu gjaldkræfar.
í 2. málsgr. er ákvæði, sem er að sínu leyti hliðstætt 20. gr. 2. málsgr. um það,
bversu langt aftur í tímann framlög verði ákvörðuð.
í 3. málsgr. segir, að framlög samkv. 25. og 26. gr. tilheyri móður barns eða
þeirri stofnun, sem staðið hefir straum af útgjöldum sbr. til hliðsjónar 23. gr. 1.
málsgr. Stofnun getur samkv. þessu krafið greiðslna beint og án framsals á kröfu,
sbr. og athugasemdir við 23. gr.
Um VI. kafla.
Hér eru ákvæði um innheimtuúrræði í sambandi við framfærslueyri og aðrar
greiðslur, sem um er rætt í frv. þessu, svo og um aðgang þess, er greiðslu á að fá,
að Tryggingastofnun ríkisins. í þessum kafla er safnað ákvæðum, sem nú eru i
ýmsum lögum og þeim skipað hér samfellt, oft án efnisbreytinga. Er þetta gert til
þess, að barnalög veiti heillegt yfirlit yfir þau innheimtuúrræði, sem tækileg eru,
o. fl. því skylt.
Um 28. gr.
í 1. málsgr. er ákvæði um, að framfærslueyri megi heimta með lögtaki, sbr. 1.
og 7. gr. laga nr. 29/1885, og samkv. því, er nánar segir í þeim greinum lögtakslaga. Þá segir i 1. málsgr., að sama gegni um greiðslur, sem valdsmaður úrskurðar
samkv. 19., 25. og 26. gr., sbr. 27. gr. í sumum tilvikum á aðili aðgang að Tryggingastofnun ríkisins, en bæði er, að það er ekki ávallt, og svo hitt, að ekki er vist, að
aðili eigi aðgang að Trvggingastofnun um kröfu sína að fullu.
1 2. málsgr. segir, að greiðslur samkv. 1. málsgr., sem ákveðnar séu með samningi aðilja, staðfestum af valdsmanni, séu einnig lögtakskræfar. í þessu felst, að
unnt er að semja um framlög samkv. 25. gr. og 26. gr„ en valdsmaður verður að
staðfesta slíka samninga með sama hætti og segir i 21. gr.
Um 29. gr.
Hér er mælt fyrir um aðgang aðilja, sem á til greiðslna að telja samkv. greinunum hér á undan, að Tryggingastofnun ríkisins. Um þetta efni eru ákvæði í lögum

nr. 67/1971, en rétt þykir að taka þetta mál upp hér til samfelldrar endurskoðunar.
Ákvæði 1. málsgr. svarar til 11. gr. laga nr. 87/1947, sumpart sbr. 2. gr. laga
nr. 27/1971, en því atriði, er varðar barnsfararkostnað o. fl. því skylt, er skipað
með 30. gr. frv. I 11. gr. laga nr. 87/1947 er talað um, að Tryggingastofnun sé skylt
að greiða móður barns tilteknar greiðslur. Hér er lagt til, að i stað móður verði notað orðið foreldri, því að ástæðulaust er að mismuna föður og móður i þessu sambandi. Samskonar breytingar koma fram i 2. og 4. málsgr. greinarinnar, svo og i
31. gr. frv.
I 2. málsgr. er eigi getið lífsvottorðs barns, enda ætti þess naumast að vera þörf.
1 þessari málsgr. er lagt til, að Tryggingaráð fái rýmri heimild en nú er, sbr. 3.
gr. laga 96/1971, til að ákvarða greiðslu barnalífeyris, þótt meðlagsúrskurður hafi
eigi verið gefinn út. Er foreldri, einkum barnsmóðir, oft i erfiðri aðstöðu, þegar
svona stendur á. Forsendur eru þær, að barnsfaðernismál hafi verið höfðað eða skilríki liggi fyrir um, að barn verði ekki feðrað.
1 3. málsgr. er sérstaklega vísað til 73. gr. almannatryggingalaga um aðgangskröfu þess, sem greiðslu á að fá, á hendur Tryggingastofnun ríkisins. Samkv. 31.

Þingskjal 5

359

gr. hafa aðrir en foreldri samskonar rétt, ef þeir annast framfærslu barns, þ. á m.
sveitarstjórn í framfærslusveit barns.
4. málsgr. er sama efnis og lokamálsliður 11. gr. laga nr. 87/1947, sbr. lög nr.
27/1971, 2. gr., með þeirri breytingu þó, sem áður er greind.
Um 30. gr.
Hér er viðbótarákvæði við 29. gr. um aðgang barnsmóður (foreldris) að Tryggingastofnun ríkisins um tilteknar greiðslur. Er nauðsynlegt, að það sé skýrlega afmarkað, við hverjar kröfur þessi aðgangur sé bundinn og hverjar kröfur séu eigi
kræfar úr hendi Tryggingastofnunar.
Greiðslur þær sem greinir í 1. málsgr. 25. gr. eru kræfar úr hendi Tryggingastofnunar í þeim mæli, sem greint er í 74. gr. laga nr. 67/1971, samkv. því er segir
í 1. málsgr. 30. gr. Æskilegt er, að ákvæði 74. gr. laga nr. 67/1971 verði rýmkað.
Að svo miklu leyti sem barnsmóðir á rýmri rétt á hendur barnsföður en þann, sem
rúmast innan 74. gr. laga nr. 67/1971, verður hún að sækja rétt sinn í hendur barnsföður, og er greiðsla lögtakskræf samkv. 28. gr. 1. málsgr. Minna má í þessu sambandi á lög nr. 54/1971, 3. gr. 3. málsgr.
I 2. málsgr. er barnsmóður veittur aðgangsréttur á hendur Tryggingastofnun ríkisins um þær greiðslur, er greinir í 25. gr. 2. málsgr. og 26. gr. 1. málsgr. og foreldri um
greiðslur samkv. 19. gr. Endurkröfurétt á Tryggingastofnun með sama hætti og
segir í 74. gr. laga nr. 67/1971, þ. e. á hendur Innheimtustofnun sveitarfélaga.
Framlög þau, sem úrskurðuð kunna að vera samkv. 26. gr. 2. málsgr. vegna
fósturevðingar, eru ekki kræf úr hendi Tryggingastofnunar rikisins, samkv. ákvæðum frv.
í 3. málsgr. er heimilað að setja því skorður með reglugerð, hve háar greiðslur
Tryggingastofnun sé skylt að inna af hendi samkv. 1. og 2. málsgr.
Um 31. gr.
Þetta ákvæði er sama efnis að meginstefnu til og 13. gr. laga nr. 87/1947, en
á þó einnig við um skilgetin börn.
Um 32. gr.
Þetta ákvæði tekur saman til yfirlits þann feril, sem um er að ræða eftir að
Tryggingastofnun ríkisins greiðir kröfu foreldris. Á Tryggingastofnun að jafnaði aðgang að Innheimtustofnun sveitarféiaga, þó ekki í þeim tilvikum, er rikissjóður
svarar til aðgangskröfu Tryggingastofnunar, samkv. því er nánar segir í lögum nr.
54/1971. Innheimtustofnun annast siðan um innheimtu krafna úr hendi framfærsluskylds foreldris. Býr Innheimtustofnunin yfir ýmsum innheimtuúrræðum, svo sem
tiánar greinir í 5. gr. laga nr. 54/1971. Minnt er og á skyldu hins framfærsluskylda
gagnvart Innheimtustofnuninni samkvæmt lögum þessum.
Um VII. kafla.
Hér er lagt til, að ákvæði verði sett um lögsögu islenskra dómstóla i faðernismálum og svo um barnsfaðernismál, þar sem i hlut eiga fjarstaddir varnaraðil jar.
Um 33. gr.
Ákvæði þetta er orðað með hliðsjón af 456. gr. b i réttarfarslögunum dönsku.
Hér er það markverða nýmæli, að íslenskir dómstólar hafi lögsögu um faðernismál, ef móðir barns eða barn hefir lögheimili hér á landi. Veitir þetta ákvæði, ef
lögfest verður, islenskum dómstólum heimild til að fjalla um mál, þótt lýstur
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faðir sé staddur erlendis. Þá er einnig heimilt að fjalla um mál hér á landi, er
lýstur faðir er látinn, ef bú hans sætir skiptameðferð hér á landi eða hefir sætt
slíkri meðferð hér. Lagt er til i 43. gr. frv., að v'arnarþingsreglu 211. gr. laga nr.
85/1936 verði breytt svo, að heimilt sé að höfða barnsfaðernismál á heimilisvarnarþingi móður og barns. Leysir það mikinn vanda, sem nú er illgerlegt að eiga við, þar
sem 211. gr. laga nr. 85/1936 býður, að höfða skuli barnsfaðernismál á varnarþingi stefnds, þ. e. lýsts barnsföður.
Um 34. gr.
Ákvæði þessu er ætlað að koma i stað 12. gr. laga nr. 87/1947 og ákvæði til
bráðabirgða i þeim lögum, svo sem það er orðið með lögum nr. 32/1954. Aðstaða
mæðra, sem eiga börn með erlendum mönnum utan Norðurlanda er oft örðug, með
því að ekki er heiglum hent að fá úrskurð valdsmanns um meðlög og barnsfararkostnað, en lengstum hefir það verið forsenda fyrir aðgangi barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins, að slikur úrskurður sé lagður fram. Með lögum nr. 96/1971, 3.
gr., er breytir 14. gr. laga nr. 67/1971 er að visu svofellt ákvæði: „Ef ekki reynist
gerlegt að feðra barn, er heimilt að greiða með þvi barnalífeyri. Með umsókn um
lífeyri fyrir ófeðrað barn skulu fylgja málsskjöl varðandi faðernismálið, og skal
tryggingaráð meta, hvort þau skjöl séu fullnægjandi til þess að greiðsla sé heimiluð‘‘. Bætir þetta ákvæði hlut mæðra, en ástæða er þó til að lögfesta önnur lírræði
til viðbótar því, sem felst í þessu ákvæði.
1. málsgr. kemur i stað bráðabirgðaákvæðis i lögum nr. 87/1947, sbr. lög nr.
32/1954. Það er þó viðtækara, með því að bráðabirgðaákvæðið er einskorðað við
það, er lýstur barnsfaðir er varnarliðsmaður eða hefir verið það eða er úr starfsmannaliði þess. Hér er að visu gert ráð fyrir, að dómari kveði á um, hvort leyfa
skuli barnsmóður að styrkja framburð sinn með eiði eða drengskaparheiti, en málsúrslit velta ekki á þeim eiði eða drengskaparheiti, heldur tekur dómari til meðferðar
gögn málsins i heild sinni, þ. á m. hinn heitfesta framburð, og metur mál á þeim
grundvelli. Hinn heitfesti framburður er þvi metinn sem sönnunargagn, en ræður
ekki úrslitum máls. Ef varnaraðili er dæmdur faðir, er unnt að kveða upp meðlagsúrskurð, að tíðkuðum reglum gættum. Á barnsmóðir þá aðgang að Tryggingastofnun ríkisins, sem aftur á endurgreiðslukröfu á hendur rikissjóði.
2. málsgr. er að mestu í samræmi við 12. gr. laga nr. 87/1947, og er einskorðuð
við þau tilvik, er barnsmóðir færir sönnur á samkv. 2. gr. og 8. gr. og 11. gr., að
barn sé feðrað, en barnsfaðir er heimilisfastur erlendis eða ókunnugt er um heimilisfang hans. Er þá unnt að gefa út meðlagsúrskurð, ef valdsmaður metur sönnur
þessar fullnægjandi. Skjóta má úrskurði valdsmanns til dómsmálaráðuneytis eftir
almennum reglum um málskot. Rikissjóður endurgreiðir þessar fjárhæðir, svo sem
nú er. en boðið er, að Tnnheimtustofnun sveitarfélaga skuli innheimta þetta fé eftir þvi
sem fært reynist. 1 2. málsgr. er um að ræða stjórnvaldsúrlausn, en ekki dómsúrlausn.
3. málsgr. varðar stöðuna, þegar barnsfaðir hefur forsjá barns. Er bún til samræmis við 2. málsgr. og nánast til öryggis.
Um VIII. kafla.
T þessum kafla eru ákvæði um forsjá (foreldravald, forræði) barna og ungmenna, svo og um hinn svonefnda umgengnisrétt. Ákvæði um foreldravald eru nú i
lögum um lögræði, nr. 85/1947, einkum 22. gr. Þau voru áður i III. kap. laga nr.
57/1921 um afstöðu foreldra til skilgetinna barna. Nauðsynlegt er að endurskoða
þessi ákvæði og skipa þeim samfellt í barnalögum, þar sem þau þykja eiga best
heima. Um skipan forræðis (forsjár) fyrir barni við skilnað er mælt i 47. gr. laga
nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar, svo og um umgengnisrétt við barn, sem
annað foreldri hefir eigi fengið forræði fyrir Við skilnað. Eðlilegast þykir, að heild-
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arákvæði um forsjá barna og umgengnisrétt séu í barnalögum og sé skipaC samfellt
eftir hætti um skilgetin börn og óskilgetin. Er lagt til í þessum kafla, að þessi leið
sé farin. Bent skal einnig á, að í þessum kafla frv. er lagt til, að ákvæði 23. gr. laga
nr. 95/1947 verði flutt í 42. gr. frv., og stafar það af þeirri viðleitni, að VIII. kafli
geymi sem samfelldust ákvæði um forsjá og umgengnisrétt.
í þessum kafla er notað hugtakið forsjá í stað foreldravalds, en það heiti tekur
of mikið mið af eldra réttarástandi, þegar foreldrar höfðu takmarkalítið vald að
lögum yfir börnum sínum. Réttur og skylda til forsjár fyrir barni virðist vera
betur við hæfi, eins og nú er komið lagaþróun.
Endurskoðun ákvæða um forsjá barna hefir einkum beinst að því að gera hlut
foreldra, sem búa saman ógift, sem líkastan stöðu giftra foreldra. Er mikilvægt fyrir
foreldri og börn, að ákveðnari reglur séu settar í lögum um þetta efni en nú nýtur
við. Ákvæði þessa kafla frv. eru reist á því grunnsjónarmiði, að það sé barnið, sem
eigi rétt á forsjá foreldra og umgengni við þau, bæði saman og hvort um sig. Þetta
viðhorf kemur t. d. fram í 35. gr. 2. málsgr., þar sem segir, að barn eigi rétt á forsjá foreldra, og forsjá er á hinn veg lýst svo, að hún feli í sér m. a. rétt og skyldu
fyrir forsjáraðilja til að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum o. fl„ sbr. og 37. gr. 1 40. gr. er umgengnisrétti í lagamerkingu lýst
svo, að barnið eigi rétt á umgengni við foreldri og bætt við, að foreldri sé skylt
að rækja umgengni og umgengnisskyldur. Leiðarljósið er hér réttur barnsins og
skyldur foreldranna. Það er þetta tvennt, sem eru hyrningarsteinar að stöðu barna
og foreldra eftir frv.
Efnisskipan i þessum kafla er á þá lund, að i 35. gr. eru almenn viðhorf, er
varða forsjárreglur, en sérgreindari reglur í 36. gr. um skilgetin börn og 37. gr. um
óskilgetin börn. I 38. og 39. gr. er fjallað um skipan forsjármála, ef til samvistarslita foreldra, giftra eða ógiftra, kemur. 1 40. gr. eru reglur um umgengnisrétt og í 41.
gr. eru reglur, sem gæta ber, meðan forsjármálum er eigi skipað til hlitar o. fl., og
loks í 42. gr. reglur um það, er foreldri felur öðrum forsjá barns, sbr. einkum
fóstur. í allmörgum ákvæðum þessa kafla er vísað um sambúðarfólk til 2. mgr. 8. gr.,
og felst í því það eitt, að um gögn fyrir sambúð eigi við sama regla og samkv.
2. mgr. 8. gr. Horfir þetta til styttingar lagatextans.
Um 35. gr.
Hér eru sett fram almenn viðhorf um það, hvers foreldri beri að gæta um forsjá barns síns og skýrð eru grundvallarhugtök í því sambandi. Foreldraskyldur
eru sérgreindar á ýmsum sviðum, t. d. um skyldu þeirra til að stuðla að þvi, að
barn ræki skóla, sbr. lög 53/1974, 6. gr., sbr. og 1. málsgr. 35. gr. frv., eða að þau
hlíti heilbrigðisráðstöfunum, eins og bólusetningu.
1 1. málsgr. er sett fram það viðhorf, sem er hið mikla leiðarljós barnalöggjafar, að foreldrum beri að rækja foreldraskyldur sinar, svo sem best hentar hag barna
og þörfum. Það orðalag kemur oft fyrir í greinunum á eftir, sbr. 37. gr. 4. málsgr.,
38. gr., 39. gr„ 40. gr„ eða vikið er að skipan almannavalds vegna hags barns, sbr. lok
36. gr. og 42. gr. Er það mikilvægasta grundvallarregla barnalaga og barnaréttar.
Um ákvæði 2. og 3. málsgr. er talað hér að framan.
t 4. málsgr. er sett fram sú almenna regla, að foreldrum beri að stuðla að því
eftir mætti, að barn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika
og áhugamál. Benda má hér á 17. gr. 1. málsgr. frv. um framlög til menntunar og
starfsþjálfunar.
f 5. málsgr. er nýmæli, sem telja má áhugavert, þar sem foreldrum er gert að
skvldu að hafa samráð við börn, áður en persónulegum málefnum þeirra er ráðið
til lykta. Vissulega tiðkast slik samráð mjög i tengslum foreldra og barna, en þeirra
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er þó eigi ávallt gætt. Þykir eðlilegt að lögfesta þetta almenna viðhorf, sem er stefnumarkandi og er hugsað sem leiðarljós fyrir foreldra. Ljóst er, að samráðin hljóta
að horfa mismunandi við eftir aldri barns og eðli þess málefnis, sem um er að ræða.
Við mjög ungt barn verða naumast höfð samráð, en þar skiptir nærfærnin, sbr.
1. málsgr.. öllu máli. Því eldra og þroskaðra sem barnið verður, því meiri ástæða
er til að leggja mál undir barnið og leita eftir viðhorfi þess. Orkar ekki tvímælis,
að mjög aukin þörf er á því, að foreldrar ræði við börn sín um persónuleg málefni,
áður en þeim er ráðið til lykta, og er grundvallaratriðið i þessari málsgrein að
stuðla að þvi.
1 6. málsgr. greinir sérstaklega, að ákvæði greinarinnar eigi yfirleitt við alla
foreldra, sem hafa með höndum uppeldi barna.

Um 36. og 37. gr.
Þessi ákvæði fela i sér efnisreglur um skipan forsjár barna, skilgetinna og
óskilgetinna. Gleggra hefir þótt að greina um forsjárreglur þessar milli þessara
tveggja flokka barna sbr. 36. gr., er varðar skilgetin börn, og 37. gr., er fjallar um
óskilgetin börn. Hefði ein grein orðið allt of löng og eigi ljós til yfirlits. Hér eru
það lagatæknilegar aðstæður einar, sem ráða.
Ákvæði þessi eru um margt svipuð reglum 22. gr. lögræðislaga. Hér er þó m. a.
sá mikli munur á, að i frv. er lagt til, að sambúðarforeldrar hafi sameiginlega forsjá barns, ef ákvæði 37. gr. verður samþykkt. Nú er lagaleg forsjá, foreldravald,
hinsvegar i höndum móðurinnar einnar, þegar svo stendur á.
í ákvæðunum eru bæði reglur um forsjá, þegar foreldrar eru samvistum, sbr.
1. málsgr. 36. gr. og 1. málsgr. 37. gr., sVo og þegar foreldri hafa eigi búið saman,
sbr. 37. gr. 2. málsgr. og enn þegar samvistir hafa rofnað eða þeim lokið vegna
andláts annars foreldris, sbr. 36. gr. 2. málsgr. og 37. gr. 2. málsgr. sbr. og ennfremur
38. gr. Þá eru enn fremur reglur um það, er foreldri giftist eða tekur upp sambúð,
sbr. 36. gr. 3. og 4. mgr. og 37. gr. 2. málsgr. Er það lagt að líku, enda séu þau gögn
um sambúðina, sem áskilin eru i 2. gr. 3. málsgr. frv. Ákvæðið i 4. málsgr. 36. gr. um
það, er annað foreldri ósjálfráðs, skilgetins barns andast, á við um það, er foreldrar
hafa verið samvistum, er annað þeirra fellur frá. Ef þau eru þá skilin, er unnt að taka
forsjármálið til nýrrar meðferðar, en forsjá barns verður að sVo stöddu hjá stjúpforeldri (sambúðarforeldri), ef því er að skipta.
í 4. málsgr. 37. gr. eru mikilvæg nýmæli. Samkv. þvi getur faðir óskilgetins,
ósjálfráða barns óskað þess, að dómsmálaráðuneyti kVeði svo á, að honum sé falin
forsjá bes.s, þ. á m. ef móðir b’arns er ekki hæf til að hafa á hendi forsjá þess, og
myndi þá mat á þvf yfirleitt velta á úrlausn barnaverndaryfirvalda. Sama er, ef móðir
barns hefir samþykkt, að barn verði ættleitt af öðrum en föður barnsins. Er sú tilhögun i samræmi við breytingu, sem gerð var á dönsku lögræðislögunum 1972. Ef
móðir hefir veitt samþykki til ættleiðingar og faðir óskar af því tilefni forsjár
barns, er til þess stofnað samkvæmt þessu, að ráðuneytið geti valið milli tveggja
kosta, miðað við það, sem telja verður barni fyrir bestu. Er fyllilega eðlilegt, að
veitt sé heimild til að fá föður forsjá barns, þegar móðir hefir sýnt með samþvkki til ættleiðingar, að hún er orðin afhuga þvi að hafa forsjá þess. Bent er á í
4. málsgr., að ráðuneyti skuli m. a. taka tillit til tengsla föður Við barn að undanfðrnu.
Um 38. gr.
Hér eru ákvæði um skipan forsjármála vegna samvistaslita foreldra. Er lagt
tíl, að málum þessum verði skipað samfellt um gifta foreldra og ógifta. Nú eru
ákvæði um þessi efni að því er varðar samvistarslit hjóna i 47. gr. laga nr. 60/1972,
en reglurnar um skipan forsjár, er ógiftir foreldrar eiga í hlut, eru nýmæli. Felst
i þVi, að formleg skipan forsjármálanna þurfi til að koma, ef foreldrar búa saman
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ógift, enda styðjist sambúð þeirra við gögn þau, er greinir í 2. gr. 3. málsgr. Eru hliðstæðar reglur í 38. gr. um samvistarslit giftra og ógiftra foreldra. Forsjá skal vera
óskipt hjá báðum foreldrum, en um nýjar sænskar reglur í því efni er rætt í fylgiskjali
með greinargerð þessari. Bent er á, að ef hvorugt hjóna telst hæft til að fara með
forsjá barns að dómi barnaverndarnefndar, skuli dómsmálaráðuneyti skipa máli
eftir þvi sem hentar hag og þörfum barnsins. 1 því sambandi skal bent á, að ráðuneytið muni leita ráða sérfræðinga eftir því sem þörf þykir á, enda þótt slíkt sé
ekki lögfest.
Um 39. gr.
1 48. gr. laga 60/1972 eru ákv'æði um samninga foreldra sem skilið hafa, um
forsjá barns, og breytingar á þeim. Ákvæði 39. gr. 1. málsgr. eiga við þetta, en
taka auk þess til samninga ógiftra foreldra, sem búið hafa saman. Er það nýmæli
til samræmis við nýskipan 38. gr. Samkvæmt 48. gr. laga 60/1972 verður samningi
aðeins breytt með dómi, ef foreldra skilur á. Hér er lagt til, að dómsmálaráðuneytið
geti fjallað um breytingu, ef aðiljar eru sammála um, að ráðuneytið ráði máli til
lykta. Þetta nýmæli styðst við reynslu þá, er fengist hefir af 48. gr. laga 60/1972.
2. málsgr. 39. gr. er í megindráttum í samræmi við 48. gr. laga 60/1972.
Um 40. gr.
Hér er lagt til, að ákvæði verði sett um svonefndan umgengnisrétt, þegar annað
foreldra fer með forsjá barns. Er lagt til, að lögfestur sé réttur barnsins til umgengni
við hitt foreldrið, sem er skylt að rækja umgengni og hlíta nánari skilmálum, er að
því lúta. í 47. gr. laga 60/1972 var slikur umgengnisréttur lögfestur að því er varðaði
hjón, er skilið hafa og átt saman barn eða börn. 1 íslenskum rétti hefir eigi verið
lögskráð regla um umgengnisrétt varðandi óskilgetin börn. Er lagt til, að hann
verði lögmæltur með ákvæði þessu. Hér er umgengnisrétti skipað bæði varðandi
gifta og ógifta foreldra. og skiptir ekki máli, hvort foreldri hafa búið saman. Efnisreglur eru svipaðar og í 47. gr. laga 60/1972 svo langt sem þær ná. Minnt er hér á
dóm Hæstaréttar 20. nóvember 1979, sem greint er frá í upphafi greinargerðarinnar.
Með umgengnisrétti samkv. 1. málsgr. 40. gr. er í raun og veru átt við rétt barnsins á umgengni við foreldri, en foreldri er skylt að rækja umgengnina. I 1. málsgr. er
sá varnagli sleginn við, að umgengnisrétti sé til að dreifa, nema sérstök atvik valdi
því að mati dómsmálaráðuneytisins, að umgengni barns við foreldri sé andstætt

hag þess og þörfum. Getur ráðuneytið kveðið svo á, í einstöku tilviki, að umgengnistengslum verði eigi til að dreifa. Getur þar bæði komið til, að foreldri sé háð annmörkum, t. d. sálsjúkt, eiturlyfjaneytandi eða sé óreglusamt eða sérstök ástæða sé
ella til að óttast, að það hafi óheppileg uppeldisáhrif á barnið. önnur sérstök ástæða
kann og að vera til að ugga, að umgengnin valdi erfiðleikum, svo sem stundum er,
þegar móðir hefir giftst eða býr í óvígðri sambúð. Vera má ennfremur, að foreldri
hafi t. d. brotið þær umgengnisreglur, er þvi voru settar. Umgengnisréttur á ekki við,
ef barn er ættleitt. Tekið er fram, að í umgengnistilhögun felist bæði réttur og skylda
til umgengni, svo og skylda til að hlíta nánari skilmálum, er að henni lúta. Báðir
foreldrar, móðir og faðir, eiga vitaskuld hliðstæðan rétt til umgengni.
Að öðru leyti eru ákvæði þessarar greinar sniðin eftir ákvæði 47. gr. laga nr.
60/1972 varðandi umgengni skilins foreldris, sem eigi hefir fengið forræði barns,
við barnið.
ÖH Norðurlandaríkin munu nú hafa ákvæði um umgengnisrétt föður við óskilgetið, ósjálfráða barn, þótt efni reglnanna sé eigi fyllilega hið sama.
Tekið skal fram, að i 3. málsgr. felst, að úrræði, eins og beinni fógetagerð
(innsetningaraðgerð) verði eigi beitt til framdráttar umgengnisrétti.
I 4. málsgr. 40. gr. er nýmæli, þar sem vikið er að umgengnisrétti náinna ættingja látins foreldris við barn þess, og koma hér einkum til umgengnistengsl móðureða föðurforeldra við barnabarn.
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Um 41. gr.
Ákvæði þessarar greinar eiga rót að rekja til reynslu, er fengist hefir af framkvæmd forsjár- og umgengnismála hér á landi. Er þeim ætlað að bæta úr allbrýnni
þörf.
Um 42. gr.
í 23. gr. lögræðislaga 95/1947 eru ákvæði, er varða það tilvik, er foreldrar fela
öðrum forsjá barns án þess þó að um ættleiðingu sé að ræða, oftast svo, að til er
að dreifa fóstri f lengri eða skemmri tíma. Er þá foreldri veittur réttur til að kalla
eftir barninu, og er skylt að hlíta þvi, nema almannavald telji hentara fyrir hag
barns og þarfir, að ráðstöfun haldist.
Lagt er til, að ákvæði þetta sé flutt úr lögræðislögum í barnalög, og er það í
stórum dráttum sama efnis og greind 23. gr. lögræðislaga. Um þetta efni fjallar einnig
að sínu leyti 36. gr. 3. málsgr. barnaverndarlaga 58/1966.
ÁkVæði 2. og 3. málsgr. 42. gr. eru i stórum dráttum i samræmi við 23. gr. lögræðislaga.
Um IX. kafla.
I þessum kafla eru ákvæði um réttarfar i málum út af faðerni óskilgetinna
barna, sbr. 43.—55. gr., og út af vefengingarmálum um faðerni skilgetinna barna,
sbr. 56. gr. Hér er horfið að því ráði að skipa réttarfarsákvæðum í frv. þessu til
barnalaga, og leysa þessi ákvæði af hólmi ákvæði I. kap. laga nr. 57/1921 (vefengingarmál) og XVIII. kafla laga nr. 85/1936 (um faðerni óskilgetinna barna). Jafnframt er þess að geta, að í 4. og 6. gr. frv. eru efnisákvæði um vefengingarmálin og
í 12. gr. um faðerni óskilgetinna barna.
I ákvæðunum um faðernismál út af óskilgetnum börnum gætir ýmissa nýmæla,
þótt hin markverðustu þeirra séu í 12. gr., svo sem rakið hefir verið. Með þvi að
lagt er til, að aðildareiður verði afnuminn, þarf á rannsókn að halda á ýmsum
frekari atriðum en þeim, sem nú er fengist við, og ber að gæta þess einnig i þvi
sambandi, að lagt er til, að sá úrkostur verði úr lögum numinn að dæma varnaraðilja meðlagsskyldan, en sýkna hann af faðerniskröfu. Mun reynslan af þessu
nýja fyrirkomulagi hafa verið sú m. a. í Danmörku, að i ýmsum þeim tilvikum,
þar sem dæmt var aðeins um meðlagsskyldu eftir eldri tíðar lögum, sé varnaraðili nú dæmdur faðir bams, þótt einnig komi til greina, að sýknað sé, þar sem
áður var dæmd meðlagsskylda.
Um 43. gr.
Hér er gerð sú veigamikla breytingartillaga frá núgildandi lögum, að mál megi
höfða á varnarþingi móður, sbr. hins vegar 211. gr. laga nr. 85/1936, sem miðar hér
yfirleitt við varnarþing föður. Er þessa atriðis áður getið. Vitaskuld má höfða mál
á varnarþingi ætlaðs föður, og verður oftast gert. Ef móðir á ekki varnarþing á
fslandi, má höfða mál hér, ef varnaraðili á varnarþing hér eða á því varnarþingi,
sem hann átti hér slðast eða þar sem með bú hans er farið, sbr. 2. málsgr. Þá má
höfða mál á varnarþingi barns, sbr. 3. málsgr.
f 4. málsgr. er tekið fram, að vísa megi máli milli dómaumdæma, ef aðiljaskýrslur hafa eigi verið teknar að neinu leyti, en i ákvæðinu felst, að ella breyti
það ekki neinu um dómstól, þótt aðili flytji milli umdæma.
Um 44. gr.
í 44. gr. er mælt fyrir um sóknaraðild og varnaraðild að barnsfaðernismáli.
f þessari grein er það nýmæli, að barn geti verið sóknaraðili að barnsfaðernismáli. Hefir Hæstiréttur og skýrt réttarreglur svo, sbr. hrd. XLIII, bls. 696, en 211.
gr. laga nr. 85/1936 víkur þó ekki að slikri aðild. Þykir rétt að lögfesta þessa
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reglu hér, enda getur það staðið barni á miklu að fá úrlausn um faðerni sitt. Þá
segir í 4. málsgr. að sé málsaðili yngri en 18 ára skuli lögráðamaður koma fram
f. h. skjólstæðings síns í málinu, svo og skuli njóta atbeina lögráðamanns, ef aðili
sé sviptur lögræði. Er aldursstigið 18 ár valið hér vegna þess hve örlagaríkt þetta
málefni er, þótt sjálfræði sé bundið við 16 ára aldur. Að öðru leyti er ákvæði þetta
í samræmi við 211. gr. laga nr. 85/1936 að meginstefnu til. Sóknaraðild framfæranda, annars en móður, er þó bundin við, að móðir hafi gert reka að höfðun máls.
Um 45. gr.
Hér er lagt til í 1. málsgr. að sett verði sérregla um það, hvenær barnsfaðernismál teljist höfðað. Þá er ákvæði í 2. málsgr. um liðsinni barnaverndarnefndar til
handa barnsmóður, sem á í barnsfaðernismáli, sbr. nú 214. gr. laga nr. 85/1936, svo
og barni, ef því er að skipta.
1 lokamálsgr. 45. gr. segir, að sóknaraðili skuli hafa gjafsókn bæði i héraði
og fyrir hæstarétti (þ. e. sóknaraðili í héraði), og er hér um nokkra efnisbreytingu
að ræða, miðað við 215. gr. laga nr. 85/1936.
Um 46. gr.
Hér eru fyrirmæli um það, hverjir séu dómendur i barnsfaðernismálum, þ. e.
héraðsdómarar utan Reykjavíkur, en yfirsakadómari og sakadómarar í Reykjavík. Þá
segir, að mál þessi sæti almennri meðferð einkamála, nema annan veg sé mælt i lögunum, og eru þau frávik mörg og mikilvæg (sbr. nú 215. gr. 2. málsgr. laga nr. 85/1936).
Um 47. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að dómari gefi út stefnu í máli, einnig ef nýr varnaraðili er dreginn inn í mál, þó svo að ef varnaraðili kemur fyrir dóm eftir kvaðningu dómara, þurfi ekki á stefnu að halda, enda lýsir dómari þá kröfum fyrir
varnaraðilja og færir til bókar.
í 2. málsgr. eru fyrirmæli um birtingu á stefnu í Lögbirtingablaði, ef ekki
næst til aðilja, svo sem í greininni segir.
Þá eru i 3. málsgr. fyrirmæli um liðsinni lögreglumanna við dómara um að leita
uppi lýstan barnsföður eða annan varnaraðilja, færa hann fyrir dómara og að framkvæma eða liðsinna við framkvæmd á blóðtöku og öðrum sérfræðilegum rannsóknum sbr. nú 2. málsgr. 214. gr. laga nr. 85/1936. Sjá hér og 3. málsgr. 50. gr.
Um 48. gr.
Fyrri hluti þessarar greinar er svipaðs efnis og 1. málsgr. 214. gr. laga nr.
85/1936. 1 siðara hluta greinarinnar er boðið að gæta varfærni við skráningu á
iaðerni í kirkjunókum. Ef ekki er við önnur gögn að styðjast en einhliða skýrslu
barnsmóður ber að skrá, að móðir lýsi tiltekinn mann föður barns, en ekki að
hann sé faðir barns. Hefir verið fundið að því í dómum Hæstaréttar, ef þessa er
ekki gætt, sbr. t. d. hrd. XLI, bls. 787, enda getur slík skráning verið meinleg og
er villandi. Vegna gildis sambúðar þarf að spyrjast fyrir um, hvort móðir og lýstur
faðir búi í óvígðri sambúð.
Um 49. gr.
í þessu ákvæði er mælt fyrir um rannsóknarskyldu dómara í málum þessum,
svo sem nú er samkv. 214. gr. laga nr. 85/1936. Sérstaklega er tekið fram, að ákvæði
laga nr. 85/1936 um útivist aðilja eða áhrif þess á gang máls gildi eigi um mál
þessi, svo og ákvæði sömu laga um áhrif þess, að eigi sé hreyft andmælum við
staðhæfingum.
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Heimilt er samkvæmt 4. málsgr. a8 taka skýrslur af vitnum án þess að málsaðiljar séu viðstaddir, en aðiljum á þá að tilkynna, hvenær dómþing fari fram,
þar sem vitni koma fyrir dóm.
Ekki munu mikil nýmæli fólgin í ákvæði þessu, miðað við lagaframkvæmd.
Um 50. gr.
1 þessari grein er lögð skylda á málsaðilja og vitni að skýra frá því, hvort þeir
hafi haft samfarir við barnsmóður á getnaðartíma barns. Barnsmóður er og gert
að skyldu að skýra frá því, hverjir hafa haft samfarir við hana á þessum tíma.
í 3. málsgr. er dómara heimilað, svo sem nú er, að láta sækja aðilja máls
með valdi til að gefa skýrslu i dómi, sbr. og 49. gr. lokamálsgr., sbr. hér 214. gr.
2. málsgr. laga nr. 85/1936, og um frávísun máls, ef móðir víkst undan að gefa
skýrslur eða leggja sig eða barnið undir blóðraun eða aðra þá sérfræðilega rannsókn, er dómari mælir fyrir um, sbr. 51. gr.
Um 51. gr.
Ákvæði þelta er nokkru víðtækara en 214. gr. 2. málsgr. laga nr. 85/1936, og
er dómara heimilt að mæla samkv. því fyrir um blóðrannsókn á móður barns og
barni, svo og varnaraðiljum, og enn fremur um aðra sérfræðilega rannsókn á þeim
til könnunar á öðrum mannerfðafræðilegum atriðum, sbr. hér áður. Heimilt er að
kveða svo á, að rannsóknir þessar taki til foreldra og systkina barnsmóður og
varnaraðilja, svo og á öðrum börnum barnsmóður og öðrum börnum lýsts föður.
Við dómsmál samkv. 10. gr. er heimilt að beita reglum 51. gr., svo og um vefengingarmál, sjá 56. gr.
Um 52. gr.
Hér eru þau mikilvægu frávik frá almennum reglum um einkamál, að dómari
er ekki bundinn við kröfur málsaðilja. Lyktir máls geta orðið þær, sem um segir
í 12. gr., þ. e. efnislega annað tveggja að fallist sé á kröfu um faðerni eða sýknað sé,
því að lagt er til í frv. þessu, að reglur um aðildareið, svo og um meðlagsskyldu
eina, séu afnumdar.
Um 53. gr.
í 1. málsgr. segir, að dómþing í barnsfaðernismálum skuli háð fyrir luktum
dyrum og að fulltrúi barnaverndarnefndar geti sótt þing með barnsmóður eða barni,
sbr. 45. gr. Oft myndi og lögmaður sækja þing með aðilja.
í 2. málsgr. er kveðið á um nafnleynd í málum þessum, ef dómar eru prentaðir eða birtir opinberlega. Hefir það tíðkast rösklega 20 ár í útgáfu hæstaréttardóma, að slíkrar nafnleyndar sé gætt, enda er hún mikilvæg í málum þessum.
Um 54. gr.
Hér er mælt fyrir að dómari annist birtingu barnsfaðernisdóma.
Um 55. gr.
Rétt þykir að mæla hér fyrir um endurupptöku barnsfaðernismála, sem dæmd
hafa verið í héraði, en ekki sætt úrlausn Hæstaréttar. Er lagt til, að unnt sé að
endurupptaka þau samkv. meginreglum 59. gr. hæstaréttarlaga nr. 75/1973, en ákvörðun héraðsdómara sæti kæru samkv. 21. gr. sömu laga. 1 2. málsgr. er vísað til 59.
gr. framangreindra laga að því er varðar endurupptöku máls, sem dæmt hefir verið
í Hæstarétti.
Tímafrestir eru settir í sambandi við endurupptökukröfu í 1. málsgr. og 2. málsgr.
í efnisdómi er heimilt að kveða á um endurgreiðslu meðlaga o. fl.
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Um 56. gr.
Hér eru réttarfarsákvæði um vefengingarmál, þ. e. út af faÖerni skilgetinna
barna. 1 6. gr. laga nr. 57/1921 segir, að dómari annist af sjálfsdáðum um öflun
sönnunargagna í þess konar máli. I 1. málsgr. er lagt til m. a. að danskri fyrirmynd,
að um mál þessi gildi almennar reglur um einkamál, nema öðru vísi sé mælt. M. a.
eiga ákvæði 49. gr. 1. og 2. málsgr. eigi við í málum þessum. Hins vegar gilda ýmsar
reglur um barnsfaðernismál einnig í vefengingarmálum, eða geta átt við svo sem
segir í greininni, og sæta þau því afbrigðilegri meðferð einkamála. Við þessi mál
ber að gæta efnisákvæða 4. og 6. gr. í frv. þessu. Dómarar einkamála dæma mál
þessi, en eigi dómarar þeir, er greinir í 46. gr.
Um X. kafla.
Hér eru ákvæði um gildistöku, brottfallin lög og hvernig beita beri ákvæðum
frv. þessa, ef að lögum verður, um einstök atriði. Ýmis ákvæði eiga aðeins við
um börn, sem fædd eru eftir gildistöku laganna, en öðrum verður beitt einnig um
börn, sem fædd eru fyrir gildistöku laganna, og er þetta afmarkað í 58. gr. Ákvæðin um framfærslueyri og önnur framlög i IV., V. og VI. kafla eiga við um tímabilið eftir að lög þessi taka gildi, nema annars sé getið.

Um 57. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 58. gr.
I 2. málsgr. er gert ráð fyrir, að dómar út af meðlagsskyldu, einnig þar sem
ekki er jafnframt dæmt um faðerni, hafi réttaráhrif til frambúðar í samræmi við
þau lög, sem giltu fyrir gildistöku ákvæða frv. þessa, ef lögfest verða.
í 3. málsgr. er lagt til, að sett verði sérregla um höfðun vefengingarmáls, sbr.
4. gr. frv., og verði við það miðað, að eiginmaður móður geti höfðað mál samkv. því
ákvæði, uns 2 ár eru liðin frá gildistöku laganna, þótt meira en 5 ár séu liðin frá
fæðingu barns. Styðst það ákvæði við sanngirnisrök.
í 4. málsgr. er tekin afstaða til fyrri úrlausna eða ákvarðana um faðerni eða
meðlagsskvldu. Einstök atriði varðandi meðlag geta þó breyst, sbr. t. d. 2. mgr.
16. gr.
Tekið skal fram, að þótt lagt sé til í I. málsgr. að ýmis lög og lagaákvæði séu
felld úr gildi, þá kunna þau að gilda áfram um einstök atriði vegna fyrirvara
2. málsgr. um, að lög þessi taki ekki til allra atriða, varðandi börn, sem fædd eru
fyrir gildistöku þeirra. Fer um það efni samkv. almennum lögskýringarreglum.

Fylgiskjal I.

Ýmis viðhorf í barnalöggjöf til frekari skoðunar.
I.
Forsjá og samvistaslit.
í norrænni barna- og hjúskaparlöggjöf hefir það lengi verið grundvallarregla,
að forræði (forsjá) barns verði óskipt í höndum annars foreldris, ef þau slita samvistir, sbr. 47. gr. laga nr. 60/1972 og áður 56. og 76. gr. laga nr. 39/1921. Sænsk
lög frá 1976 hafa tekið upp þá nýbreytni, að heimila foreldrum að skipa máli svo,
með samþykki réttra yfirvalda, að forráð séu sameiginlega hjá foreldrum, þótt
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þau slíti samvistir. Þetta er þó aðeins heimildarákvæði. I norsku barnalagafrumvarpi
frá 1977 er einnig lagt til, að slík skipan verði lögtekin, en frv. hefir eigi verið lagt
fyrir Stórþingið. Finnska sifjalaganefndin mun leggja til, að slikt heimildarákvæði
verði lögfest í Finnlandi.
Fordæmi sænsku Iaganna eru bandarísk og sumpart bresk Iög. Þetta fyrirkomulag um forsjá harna í nokkrum ríkjum Bandaríkjanna („joint custody“) hefir
gefist misjafnlega vel. Hafa ýmsir fræðimenn í sifjarétti lagst gegn því. Sifjalaganefnd telur, að ekki sé rétt að lögfesta þessa skipan um forsjá hér á landi að svo
stöddu. Er hyggilegt að biða eftir því, að frekari reynsla fáist af nýmæli þessu i
Svíþjóð og annars staðar, þar sem það kynni að verða lögtekið í grannlöndunum.
Allt um það telur sifjalaganefnd rétt að vekja sérstaka athygli á þessu nýmæli með
þessum athugasemdum.
II.
Lok forsjárskyldna (foreldravalds).
Islensk lögræðislög hafa bundið sjálfræði við 16 ára aldur, og þessi aldur
hefir þá einnig verið Iagður til grundvallar í sifjalögum að því er varðar lok foreldravalds. Sérgreindar reglur veita þó foreldri rétt til forráða eða afskipta af ungmenni
lengur í einstaka tilviki, sbr. t. d. reglur um samþykki foreldra til hjúskapar barns
þeirra allt til 20 ára aldurs, sbr. lög 60/1972, 2. gr. í lögræðis- og sifjalögum hinna
Norðurlandanna er sjálfræðis- og forsjáraldur miðaður við 18 ár, og raunar er
tekið mið af þeim aldri i ríkisfangslögunum íslensku frá 1952, t. d. 2., 4. og 5. gr.,
en þau eru af samnorrænu bergi brotin. Sifjalaganefnd hefir hugleitt breytingar á
framangreindu aldursstigi, en leggur ekki til breytingar. I fyrsta lagi hefir þessi
tilhögun, sem er aldagömul hér á Iandi, eigi sætt verulegri gagnrýni og í öðru lagi
telur sifjalaganefnd eðlilegra að taka þetta mál upp til endurmats við allsherjarendurskoðun lögræðislaga, sem orðin er tímabær.
III.
Framfærslureglur og almannatryggingalög.
í sambandi við ýmis ákvæði IV., V. og VI. kafla frv. ber að geta þess, að
framfærslureglur tengjast mjög bótum samkv. almannatryggingalögum, einkum
barnalífeyri. Hefði sifjalaganefnd óskað að rýmka aðgang foreldra að Tryggingastofnun ríkisins að þvi er ýmsar greiðslur varðar, sem frv. fjallar um, sbr. t. d.
15. gr. 2. málsgr., svo og framfærsluframlög til unglinga eftir 18 ára aldur sbr.
17. gr. frv. o. f1. Umboð nefndarinnar tekur hins vegar ekki til þess almennt að
leggja til breytingar á Iögum um almannatryggingar. Vakin er athygli á 29. og
30. gr. frv., sem afmarka, í hvaða tilvikum foreldri eigi aðgang að Tryggingastofnun rikisins. Nokkur nýmæli eru í þessum ákvæðum, og í 29. gr. 2. málsgr.
felst nokkur rýmkun á reglum um heimild Tryggingaráðs til greiðslu barnalífeyris,
þótt meðlagsúrskurður sé eigi gefinn út, sbr. athugasemdir við þá grein.
IV.
Barnsfaðernismál.
Lög í Danmörku og Noregi hafa um alllangan aldur kveðið svo á, að af hálfu
almannavalds skuli gerð gangskör að því að leiða í Ijós faðerni barns, sem ekki
er skilgetið. íslensk lög láta þetta atriði velta meir á afstöðu barnsmóður. Framfærslureglur ýta mjög undir það, að barnsmæður feðri börn sin. Vissulega getur það
verið mikið velferðarmál fyrir óskilgetið barn, að faðerni þess sé leitt í ljós eða ítr-
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asta tilraun gerð i því efni. Samltv. þvi ætti ekki að velta á viljaafstöðu móður, hvað
gerðist í þessu efni, og almannavald ætti að láta mál til sfn taka og gangast fyrir
því, að mál yrði höfðað eða viðurkenning fengist á faðerni. Bent skal á, að í IX. kafla
frv. er barni ætluð aðild að barnsfaðernismáli, og getur það því átt frumkvæði að
stofnun slíks máls. Sifjalaganefnd telur, að ekki sé vert að vikja frá mótaðri stefnu
íslenskra laga í þessu efni. Nefndin leggur hins vegar áherslu á, að nauðsynlegt
sé að barnsmæður fái örugglega upplýsingar um þörfina, sem á því er að feðra börn
og að þær eigi greiðan aðgang að félagslegum stofnunum sér til liðsinnis og Iögfræðilegri aðstoð. Nefndinni er ekki kunnugt um neinar viðhlítandi rannsóknir á
því, hve hár hluti óskilgetinna barna hér á landi sé ófeðraður, en ætla verður, að sá
hundraðshluti sé eigi hár. Bent skal á, að samkv. 45. gr. 3. málsgr. frv. er kveðið á
um, að sóknaraðili barnsfaðernismáls hafi gjafsókn í héraði og fyrir Hæstarétti.
Hliðstætt ákvæði er ekki í frv. að því er varðar vefengingarmál, og veltur það, hvort
aðili fær gjafsókn á almennu ákvæðunum í XI. kafla laga nr. 85/1936.
Vakin er athygli á athugasemd við 5. gr. frv. um lagaþróun varðandi sönnunarregluna í vefengingarmálum.

Fylgiskjal II.

Um umboðsmann barna.
Sifjalaganefnd hefir í störfum sínum m. a. gefið gaum að hugmyndum um sérstakan umboðsmann barna, er hafi það að meginverkefni að fylgjast með málefnum barna og ungmenna, þ. á m. að kanna, hvort löggjöf um vernd barna og
ungmenna sé á hverjum tíma virt í hvívetna. Barnaumboðsmaður getur samkv. þessum hugmyndum látið mál til sín taka að eigin frumkvæði eða að ósk barns, forráðamanna barns eða annarra, sem umhugað er um málefni barna. Verkefni slíks
umboðsmanns er m. a. að hafa eftirlit með því, að hag barna sé vel borgið í þeirri
miklu umhverfislegu skipulagningu, sem nú fer fram, og setja fram ýmiss konar tillögur og hugmyndir, sem stuðla almennt að velferð barna í samfélagi, þ. á m. um
fyrirbyggjandi ráðstafanir. Öðrum þræði ætti umboðsmaðurinn að taka við umkvörtunum vandamanna og annarra forráðamanna barna, ef talið er, að þau njóti ekki
þeirrar aðhlynningar og réttarverndar, sem þeim er búin með löggjöf og öðrum réttarreglum.
Sifjalaganefnd telur, að slikar hugmyndir séu athyglisverðar og verðskuldi gaumgæfilega athugun og umræðu. Ef til kæmi, þarf m. a. að marka umboðsmanni glögglega stöðu og verkefni gagnvart öðrum yfirvöldum, sem fjalla um málefni barna og
ungmenna, þ. á m. barnaverndarnefndum og ráði. Sifjalaganefnd tekur ekki með í
frv. til barnalaga að svo vöxnu máli tillögur um umboðsmann barna. Er það hvorttveggja, að löggjöf um umboðsmann Alþingis hefir enn ekki verið sett, og hitt að
reynslan hefir eigi fengist í grannlöndum af slíkum umboðsmanni. Samfara því, að
bent er á þessa hugmynd, er látið fylgja hér vinnuskjal sifjalaganefndar um verkefni og stöðu umboðsmanns barna, en m. a. er hér ekki fengist við að marka stöðu
hans andspænis umboðsmanni Alþingis, ef til kæmi.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Hugmyndir um starfssvið umboðsmanns barna.

A.
Stofna skal embætti umboðsmanns barna, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum.
Barnaumboðsmaðui- skal kosinn af sameinuðu Alþingi til fjögurra ára i senn.
Hann skal fullnægja almennum skilyrðum til að gegna opinberu starfi samkvæmt lögum nr. 38/1954 og hafa sérþekkingu á málefnum barna vegna menntunar sinnar eða
starfsreynslu.
B.
Verkefni barnaumboðsmanns er að gæta hagsmuna barna og stuðla að þvi með
ábendingum til stjórnvalda, dómstóla og einstaklinga, að réttindi barna séu í hvívetna
virt og setja fram hugmyndir og tillögur að bættum uppeldisskilyrðum barna og
ungmenna, þ. á m. með fyrirbyggjandi aðgerðum.
Barnaumboðsmaður skal sérstaklega gæta eftirfarandi atriða:
1) Að fylgjast með því, að við skipulagningu þéttbýlisstaða sé gætt hagsmuna barna
og ungmenna.
2) Að fylgjast með því, að löggjöf, er varðar vernd barna og ungmenna, sé framkvæmd og virt.
3) Að stuðla að ráðstöfunum, er tryggi réttarvernd barna, sérstaklega í stofnunum, þar sem þau vistast eða stunda nám.
4) Að setja fram ábendingar og tillögur til opinberra aðilja, foreldra og annarra
um félagslegar ráðstafanir og úrræði, sem þörf er á, til að stuðla að heppilegra
uppeldisumhverfi og betri uppeldisskilyrðum fyrir börn og ungmenni.
5) Að stuðla að úrræðum, sem geta leyst eða dregið úr árekstrum milli barna
annars vegar og foreldra eða samfélagsins hins vegar. Barnaumboðsmaður getur
bæði látið mál til sín taka að eigin frumkvæði eða ósk annarra.
C.
Barnaumboðsmaður getur að athuguðu tilteknu máli látið í ljós skoðun sína
um inálefni, sem fellur innan verkahrings hans. Hann ræður þvi hvert hann beinir
ummælum sínum og hvort eða með hverjum hætti hann birtir opinberlega álit
sitt á málefni.
D.
Barnaumboðsmaður eða fulltrúi hans á óheftan aðgang að öllum stofnunum,
hvort sem þær eru reknar af stjórnvöldum eða einstaklingi, sem vista börn innan
18 ára aldurs eða tengjast í starfsemi sinni börnum innan þess aldurs.
E.
Barnaumboðsmaður gefur út skýrslu árlega um störf sin.
F.
Nánari reglur um verkefni og störf barnaumboðsmanns, svo og starfsaðstöðu
hans og starfslið skulu settar i reglugerð, sem dómsmálaráðuneytið setur í samráði við menntamálaráðuneytið.
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Nd.

6. Frumvarp til laga

[6. mál]

um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
L gr.
Söngmálastjóri starfar innan þjóðkirkjunnar. Skal hann hafa sérmenntun i
orgelleik, litúrgíu og kórstjórn. Kirkjumálaráðherra skipar söngmálastjóra að fenginni tillögu biskups íslands. Laun hans, svo og embættis- og ferðakostnaður, greiðast úr ríkissjóði.
2. gr.
Söngmáiastjóri hefur með höndum yfirumsjón og skipulagningu kirkjusöngs
innan þjóðkirkjunnar. Hann heldur námskeið með kirkjuorganistum, leiðbeinir þeim
í orgelleik, söngkennslu og söngstjórn og aðstoðar þá við stofnun kirkjukóra. Hann
skal eftir því sem við verður komið heimsækja kirkjukóra og organista og vera
þeim í hvívetna til leiðbeiningar og hvatningar um kirkjusöng. Hann hefur jafnframt
samstarf við sóknarpresta og sóknarnefndir og er þeim til aðstoðar við ráðningu
organista og útvegun og val kirkjuhljóðfæra.
Biskup íslands setur i erindisbréfi nánari ákvæði um starf söngmálastjóra.
3. gr.
Heimilt er ráðherra að fengnum tillögum söngmálastjóra og biskups Islands að
ráða tvo menn tii aðstoðar söngmálastjóra við raddþjálfun og söngkennslu.
Biskup íslands setur þeim erindisbréf í samráði við söngmálastjóra.
4. gr.
Þjóðkirkjan starfrækir tónskóla, sem söngmálastjóri veitir forstöðu. Skal skólinn vera búinn nauðsynlegum hljóðfærum svo sem pípuorgeli og píanói til kennslu
og æfinga.
Hlutverk tónskólans er að veita verðandi og starfandi kirkjuorganistum menntun
í orgelleik, söngstjórn, raddþjálfun, litúrgíu, tónfræði, hljómfræði, tónheyrn og öðru
því, er að kirkjutónlist lýtur.
Skólanefnd skipa 3 menn: Starfandi prestur tilnefndur af biskupi íslands, kennari í messusöng við Háskóla íslands og maður tilnefndur af kirkjumálaráðherra.
Kostnaður við stofnbúnað og rekstur tónskólans greiðist úr ríkissjóði.
Nánari ákvæði um hlutverk skólans og starfrækslu skulu sett í reglugerð.
Heimilt er ráðherra að setja ákvæði um að nemendur skólans greiði skólagjöld.
5. gr.
Þeir sem æskja inngöngu í Tónskóla þjóðkirkjunnar, skulu hafa hæfileika til
tónlistarnáms. Þeir skulu hafa meðmæli sóknarprests síns.
6. gr.
Lokapróf frá Tónskóla þjóðkirkjunnar veitir sömu réttindi og aðrir tónlistarskólar, þ. e. til starfa sem organ;sti og sem kennari í tónlist. Tónskóli þjóðkirkjunnar
skal kenna í samræmi við námsskrá, sem hlotið hefur staðfestingu menntamálaráðuneytisins.

Nemendur Tónskólans öðlast að öðru leyti réttindi í samræmi við þá áfanga
(námsstig), sem þeir ljúka í námi og í samræmi við ákvæði í reglugerð.
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Störf organista skulu tengd tónlistarkennslu, þar sem því verður við komið.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 73 27. júní 1941
um söngmálastjóra þjóðkirkjunnar.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það sem hér er lagt fram byggist í meginatriðum á frumvarpi er
samþykkt var á síðasta Kirkjuþingi. Á frumvarpinu, eins og Kirkjuþing gekk frá
þvi, hefur dóms- og kirkjumálaráðuneytið gert óverulegar breytingar og verður
þeirra getið hér á eftir. Frumvarpið var lagt fram á 102. löggjafarþingi í lok þingsins vorið 1980, en hlaut ekki umfjöllun í þinginu.
Frumvarpinu er ætlað að koma í stað laga nr. 73/1941 um söngmálastjóra þjóðkirkjunnar. Helsta nýmæli frumvarpsins er að gert er ráð fyrir að stofnaður verði
Tónskóli þjóðkirkjunnar í tengslum við embætti söngmálastjóra og er það eðlilegt framhald af þeirri starfsemi sem hefur þróast á undanförnum árum. Undir
stjórn söngmálastjóra hefur í mörg ár verið rekinn vísir að skóla, þar sem starfandi
organistar og væntanlegir organistar hafa fengið kennslu. Um þetta vísast nánar
til skýrslu söngmálastjóra er fylgir frumvarpi þessu.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Ákvæði þessarar greinar er efnislega í samræmi við 1. gr. laga nr. 73/1941.
Um 2. gr.
Ákvæði þessarar greinar er í samræmi við verksvið söngmálastjóra eins og það
hefur þróast undanfarandi ár.
Um 3. gr.
í frumvarpi Kirkjuþings hljóðaði þessi grein þannig: Biskup Islands, með samþykki ráðherra og að fengnum tillögum söngmálastjóra fastráði í tvö störf menn til
aðstoðar við raddþjálfun, kennslu o. fl. Biskup íslands setur þeim erindisbréf í samráði við söngmálastjóra.“
Ráðuneytið taldi rétt að breyta þessari grein til samræmis við reglur um ráðningu annarra starfsmanna ríkisins.
Um 4. gr.
Hér er gert ráð fyrir að stofnaður verði tónskóli er starfi i þágu þjóðkirkjunnar.
Þótt hér sé um nýmæli i lögum að ræða er aðeins verið að festa í lög framkvæmd sem
hefur þróast í tengslum við embætti söngmálastjóra.
í frumvarpi Kirkjuþings segir að hlutverk skólans sé að veita verðandi kirkjuorganistum menntun i organieik. Hér er einnig tilgreint að starfandi organistar geti
notið menntunar í tónskólanum.
Samkvæmt þessari grein er gert ráð fyrir að kostnaður við stofnbúnað og rekstur
skólans greiðist úr ríkissjóði.
Nánari ákvæði um hlutverk skólans og starfrækslu skulu sett í reglugerð.
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t niðurlagi greinarinnar er tiltekið að ráðherra sé heimilt að setja ákvæði um
skólagjöld. Þetta síðastnefnda ákvæði er ekki í frumvarpi Kirkjuþings. Þótt gert sé
ráð fyrir að haldið verði við þá meginstefnu að nemendur njóti kennslu án greiðslu
skólagjalda þykir rétt að ráðherra hafi þessa heimild ef þau tilvik koma upp sem
gera slikt réttlætanlegt.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 6. gr.
í frumvarpi Kirkjuþings hljóðaði fyrri hluti greinarinnar þannig: „Lokapróf frá
Tónskóla þjóðkirkjunnar veitir réttindi til organistastarfa og tónlistarkennslu."
Að höfðu samráði við menntamálaráðuneytið þótti rétt að breyta greininni í það
form sem hún er nú í.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 8. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal.
Skýrsla um starf söngmálastjóra.
I tíð Sigurðar Birkis, fyrsta söngmálastjóra þjóðkirkjunnar, var starfsemin
aðallega fólgin í stofnun kirkjukóranna og þjálfun þeirra eftir því sem tími og
starfskraftar leyfðu. Þá varð og söngskóli þjóðkirkjunnar til (síðar með breyttu
nafni, Tónskóli þjóðkirkjunnar), sem gegndi sama hlutverki og nú i dag. Stofnað
var einnig af Sigurði Birkis Kirkjukórasamband Islands, sem í þá tið hafði fjárráð
sem svaraði til kr. 4 000 000 á núverandi verðgildi úr ríkissjóði. Með þeim fjármunum voru kórarnir styrktir til raddþjálfunar. Styrkurinn í dag er kr. 300 000.
Dr. Róbert A. Ottósson tengdi Tónskóla þjóðkirkjunnar við kennslu guðfræðinema og hafði nemendurna einnig í kennslustundum í Tónlistarskóla Reykjavíkur.
Þá hélt hann og námskeið og kom víða við eins og forveri hans, i sambandi við
útveganir hljóðfæra og ýmsar ráðleggingar varðandi kirkjusöng og var ætíð til taks.
Störf þessara tveggja ágætu manna verða ekki nánar skilgreind hér, þar sem
ætlunin er að greina nánar frá þeirri starfsemi sem nú fer fram. Verður þá stuðst
við þær starfsskýrslur söngmálastjóra sem birtast árlega á prestastefnum íslands
og er hér um 5 ára yfirlit að ræða, frá 1975.
Nemendur í Tónskólanum 1974—75 voru 9 en eru nú 30. Námsgreinar eru:
Orgelleikur, píanóleikur, söngstjórn, söngur, raddþjálfun, tónfræði, hljómfræði og
hljómborðsfræði. Nemendatónleikar hafa verið haldnir í Dómkirkjunni í Reykjavík á hverju vori. Vegna Tónskólans hefur söngmálastjóri átt sæti í nefnd sem gert
hefur námsskrá í orgelleik og er hún þegar tilbúin sem handrit og kemur væntanlega út nú í haust.
Þá hefur söngmálastjóri miðað að því í sambandi við skólann að allt það námsefni sem notað er verði til á íslensku, með það fyrir augum að um ákveðna námsbraut geti verið að ræða fyrir þá sem hyggja á kirkjutónlistarnám. Myndu aðrir
tónlistarskólar einnig njóta góðs af því efni. Það efni sem þegar er komið út, eða
er langt komið í undirbúningi, er: Kennslubók í söngstjórn, „Messa“, Leiðbeiningar
í orgelleik, Upptökur fyrir kórfólk á sálmalögum, Kóræfingin, — leiðbeiningar i
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kórþjálfun (með tónböndum), Sálmalög útfærð með sérstakri fótspilsrödd, einnig
endurútgáfa á Hátíðasöng sr. Bjarna Þorsteinssonar o. fl.
I heimsóknum til kirkjukóranna hefur söngmálastjóri haldið æfingar með kórum
og leiðbeint organistum og hefur s. 1. 5 ár komist yfir að heimsækja nær alla kóra
í 9 prófastsdæmum af 15.
Þá var tekið upp nokkuð reglulegt bréfasamband við alla starfandi organista,
en þeir eru 180 talsins. Þá er og nokkurt bréfasamband við presta. 1 þeim bréfum
er sent fjölritað efni svo sem kennsluefni og kórlög.
Aðal námskeiðið sem er á vegum starfsins er haldið árlega í Skálholti og sækja
það bæði organistar og kórfólk og hefur orðið æ fjölsóttara með hverju námskeiði
og nú síðast 120 manns.
Stefnt er að heildarátaki kirkjukórasambandsins í formi kóramóta vegna 1000
ára afmælis kristniboðs á íslandi 1981 og síðar 300 ára fæðingarafmælis J. S. Bach,
árið 1985, sem væntanlega verður með almennri þátttöku af þeim rúmlega 3000
félögum kirkjukóranna.
Þá er og i verkahring söngmálastjóra að vera til ráðlegginga vegna hljóðfæra í
kirkjur og kirkjuklukkur og hefur söngmálastjóri leitað eftir hentugum hljóðfærum
erlendis, m. a. frá Ítalíu, sem reynst hafa mun hagstæðari í innkaupi.
Þá hefur verið höfð hönd í bagga með hljóðfæraviðgerðum og nú er í námi
ungur maður í Þýskalandi sem lærir pipuorgela- og harmoniumsmíði.
Söngmálastjóri hefur einnig fastan skrifstofu- og viðtalstíma í Reykjavík.
Af þessari samantekt sést, að höfuðatriði starfsins eru Tónskóli þjóðkirkjunnar,
heimsóknir til kirkjukóra, námskeiðshald og síðast en ekki síst gerð námsefnis, sem
mun hafa mikla þýðingu fyrir starfsemina í heild.
Benda má á að stjórnun og kennsla í skóla sem Tónskóla þjóðkirkjunnar gæti
verið aðalstarf. Þar að auki eru heimsóknir til hinna 250 kóra ærið verkefni og tæki
starfsdag söngmálastjóra allan, ef aðeins þeim þætti starfsins væri sinnt. Allir vita
hve útgáfustarfsemi er tímafrek, en hjá henni verður ekki komist ef um verulega
framþróun á að vera að ræða í þessu starfi, sem aðeins hefur einn mann fastráðinn,
en það er söngmálastjóri.
Allt frá upphafi hefur verið lögð á það áhersla af söngmálastjóra, að Tónskólinn
fái fasta stoð í lögum. Þá hefur og verið eindregið mælst til að ráðnir verði tveir
raddþjálfarar, þar sem lausráðið fólk hefur ætíð verið bundið annars staðar og öll
kennsla því í ígripum. Fengist að ráða tvo raddþjálfara, þá myndu þeir rúmlega 3000
félagar í kórum landsins fá þjálfun sem lengi hefur verið beðið eftir og yrði ómetanlegur stuðningur við einhverja víðtækustu fullorðinsfræðslu og félagsstarfsemi sem
til er í landinu. Nyti þá starfsemi þessi svipaðrar aðstöðu og æskulýðsstarf þjóðkirkjunnar hvað starfskrafta snertir, en í því starfi eru 3 fastráðnir. Svo vikið sé
aftur að hinum tveimur raddþjálfurum sem farið er fram á að fá að ráða þá hefur
það verið sá þáttur sem allir eru sammála um að sé sá mikilvægasti vegna allrar
framþróunar söngs kirkjukóranna. Núverandi söngmálastjóri hefur þegar hvatt ungan
mann til að leggja stund á nám í söng- og raddþjálfun og er hann nú við nám í
Hamborg. Það væri mikið hagsmunamál að mega ráða hann sem annan af þeim er
tækju að sér raddþjálfun við kirkjukóra landsins og stilltu dýrmætt hljóðfæri þjóðarinnar til allra helgiathafna. Það yrðu verðug laun til þeirra fórnfúsu kórfélaga sem
ekki taka nein veraldleg laun fyrir störf sín, sem jafnt eru unnin á venjulegum
hátíðisdögum sem stórhátíðum, þar sem í mörgum starfsgreinum þekkist að tekið
sé allt að fjórföldu dagvinnukaupi ef um útkall er að ræða.
12. maí 1980.
Haukur Guðlaugsson.
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Nd.

7. Frumvarp til laga

Í7. máll

um horfna menn.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
I. KAFLI
Um heimild skiptaráðanda til að úrskurða, að um bú horfins manns
skuli fara sem um dánarbú.
1- gr.
Nú hverfur maður, og atvik benda eindregið til þess, að hann sé látinn. Getur
skiptaráðandi þá úrskurðað að kröfu aðilja, sem lögmætra hagsmuna hefir að gæta,
að um bú mannsins fari sem væri hann látinn.
Gögn um hvarf manns skulu lögð fyrir skiptaráðanda, þar sem maðurinn átti
síðast heimilisvarnarþing eða þar sem hann dvaldist síðast. Skiptaráðandi leysir úr
því með úrskurði, hvort gögn þessi séu fullnægjandi. Sömu aðiljar og greinir í 1.
málsgr. geta skotið úrskurði skiptaráðanda til Hæstaréttar innan 8 vikna frá uppsögu úrskurðarins. Bú manns verður eigi tekið til skipta fyrr en áfrýjunarfresti er
lokið, en skiptaráðandi getur ákveðið, að frá uppsögu dómsins fari um eigur hins
horfna svo sem segir í II. kafla, að svo stöddu.
í úrskurði skiptaráðanda skal greina, hvaða dag skuli telja dánardægur manns,
en við þann dag skal miða, er sennilegast þykir, að andlát manns hafi borið að
höndum.
II. KAFLI
Um varðveislu og ráðstöfun á fjármunum horfins manns.
2. gr.
Nú telur skiptaráðandi eigi fært að taka bú horfins manns til skiptameðferðar
samkv. 1. gr., og skal þá skipa hinum horfna manni fjárráðamann, ef þörf krefur,
eftir atvikum að ósk aðilja þeirra, er greinir í 1. gr. Gilda reglur lögræðislaga um
sérstaklega skipaða lögráðamenn um skipun fjárráðamanns og umsýslu hans.
3- gr.
Um varðveislu og stjórn á eignum horfins manns fer með sama hætti og um
eigur ófjárráða manna samkv. lögræðislögum.
Yfirlögráðandi ákveður, hvort og að hverju marki sé heimilt að nota eigur hins
horfna manns eða arð af þeim til framfærslu barna hans og maka eða til menntunar barna. Þegar sérstaklega stendur á, er unnt að ákveða, að fé þetta verði notað
til framfærslu eða menntunar annarra, sem háðir hafa verið framfærslu af hálfu
hins horfna manns.
4. gr.
Nú er hinn horfni maður í hjúskap, og lýtur þá hjúskapareign hans og séreign
stjórn maka hans eða maka og fjárráðamanns í sameiningu, ef skipaður hefur verið.
Nú tæmist maka hins horfna arfur eftir að hann hverfur eða hann hlýtur verðmæti að gjöf, og ber þá að halda því fé utan skipta á hjúskapareignum, ef til skipta
kemur með honum og hinum horfna manni eða erfingjum hans.
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III. KAFLI
Dómur um, að horfinn maður skuli talinn látinn.

5. gr.
Unnt er að ákveða með dómi samkvæmt þessum kafla, að horfinn maður skuli
talinn látinn, enda hafi á undan farið opinber stefna í Lögbirtingablaði um, að slíkt
mál verði höfðað, og að fullnægðum öðrum þeim skilyrðum, sem greinir hér á eftir.
6. gr.
Kröfu um, að opinber stefna verði gefin út, er unnt að bera upp við héraðsdómara, í Reykjavík borgardómara, þegar 5 ár eru liðin frá því, að síðast spurðist
til hins horfna manns eða vitað var, að hann væri á lífi.
Nú þykir sýnt, að hinn horfni maður hafi ratað í lífsháska eða miklar líkur
eru að öðru leyti á, að hann sé látinn, t.d. vegna þess að skip eða loftfar, sem hann
hefir verið á eða í, hefir farist, og er frestur samkvæmt 1. málsgr. þá 6 mánuðir.
Sóknaraðilar samkvæmt 1. málsgr. geta verið maki hins horfna, niðjar hans,
þ. á m. kjörniðjar, aðrir erfingjar og aðrir þeir, sem hafa lögmætra hagsmuna að
gæta af því að fá dómsúrlausn um, að hinn horfna mann skuli telja látinn. Dómsinálaráðuneytið getur og haft uppi kröfu, þegar gæsla almannahags gerir þess þörf
eða þegar það telur réttmætt að gera kröfuna vegna tilmæla vandamanna.
7. gr.
Mál til úrlausnar um, að horfinn mann skuli telja látinn, má höfða hér á landi,
ef síðasta lögheimili hins horfna var hér á landi eða ef síðasti kunni dvalarstaður
hans var hér.
Nú var síðasta heimilisfang hins horfna eða síðasti kunni dvalarstaður utan
íslands, og má allt að einu höfða mál hér á landi, ef annað tveggja er:
a) að sóknaraðili er maki hins horfna, og eigi makinn heimili hér á Iandi og sé
íslenskur ríkisborgari eða hafi verið það, er hjúskapur var stofnaður, eða
b) að hinn horfni eigi eigur hér á landi, en þá hefir dómur aðeins gildi að því er
þær varðar.
8. gr.
Mál skal höfða fyrir héraðsdómi, þar sem hinn horfni átti síðast heimilisfang
eða dvaldist, eða fyrir héraðsdómi, sem dómsmálaráðuneyti ákveður.
9. gr.
Dómurinn skipar lögmann til að gæta hagsmuna hins horfna manns, og greiðist
þóknun hans og önnur útgjöld eftir reglunum um gjafvörn. Dómurinn getur þó
ákveðið, að þetta hvorttveggja sé greitt af eigum hins horfna manns.
10. gr.
Þegar dómara hefir borist krafa samkvæmt 6. gr. og gögn með henni, kveður
hann sóknaraðila, maka hins horfna og nánustu ættingja hans og vandamenn, til
dómþings, svo og aðra þá, sem ætla má að geti veitt upplýsingar um hvarf manns
þess, er talinn er horfinn. Taka skal dómskýrslur af mönnum þessum eftir því sem
dómari telur þörf á. Enn fremur skal kveðja réttargæslumann samkv. 9. gr. á dómþingið.
Nú þykir dómara fram komin sönnunargögn eigi fullnægjandi, og getur hann þá
veitt sóknaraðila færi á að koma að frekari gögnum. Nú sinnir hann því ekki eða
gögnin þykja ella eigi viðhlítandi, og hafnar dómari þá kröfu með úrskurði.
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11. gr.
Nú telur dómari fram komin nægileg sönnunargögn fyrir því, að maður sá, sem
krafa lýtur að, hafi verið horfinn um það tímabil, er segir í 6. gr., og eigi þykir á
hinn veg sannað, að hann sé látinn. Gefur dómari þá út opinbera stefnu, er birta
skal í Lögbirtingablaði og í blöðum og öðrum fjölmiðlum, ef þörf þykir á, og skal
þar greint frá því, að dómþing verði háð á nánar greindum degi og stað, þar sem
fjallað verði um kröfu um, að dómur verði upp kveðinn þess efnis, að tiltekinn
maður verði talinn látinn. í stefnu skulu einnig þeir, sem upplýsingar geta gefið í
málinu, hvattir til að tilkynna dóminum um vitneskju þeirra. Fer um útgáfu stefnunnar eftir meginreglum 218. gr. laga nr. 85/1936.
Frá birtingu stefnu skulu líða 3 mánuðir, uns dómþing verður háð samkv. 12. gr.
12. gr.
Dómari kveður sóknaraðila og réttargæslumann hins horfna til dómþings þess,
sem ákveðið er í hinni opinberu stefnu samkv. 11. gr. Skulu þar lögð fram stefna
og frekari gögn, ef því er að skipta, og veita skal sóknaraðila og réttargæslumanni
hins horfna kost á að reifa gögn og flytja mál með sama hætti og almennt er um
einkamál í héraði.
Að svo búnu kveður dómari upp dóm í málinu, ef fallist er á að telja skuli hinn
horfna mann látinn, en úrskurð, ef kröfu aðilja er hrundið.
í dómi, sem kveður á um, að horfinn mann skuli telja látinn skal tekin afstaða
til þess, frá hvaða tíma telja skuli andlát manns. Skal í því efni miða við síðasta
dag í þeim mánuði, sem frestur rann út samkv. 6. gr. 1. málsgr. eða þann dag, þegar
sennilegast er, að andlát manns hafi borið að höndum, sbr. 6. gr. 2. málsgr., eða
síðasta dag þess mánaðar, er 6 mánaða frestur rennur út samkv. þeirri málsgrein,
eftir atvikum.
Nú hverfur sóknaraðili frá kröfu sinni um, að dómur kveði á um, að horfinn
maður skuli talinn látinn, og skal þá veita dómsmálaráðuneyti kost á að halda áfram
málinu.
13. gr.
Úrskurði dómara samkvæmt 10. og 12. gr. verður skotið til Hæstaréttar samkvæmt reglum um kæru, sbr. 21. gr. laga nr. 75/1973 um Hæstarétt Islands. Dómi
samkvæmt 12. gr. verður áfrýjað til Hæstaréttar innan 8 vikna frá uppsögu dóms.
Sóknaraðili, réttargæslumaður og erfingjar hins horfna geta skotið úrskurði eða dómi
til Hæstaréttar, svo og aðrir þeir, sem hagsmuna hafa að gæta af úrslitum máls, og
enn fremur dómsmálaráðuneytið.
Dómi um, að horfinn mann skuli telja látinn, verður eigi fullnægt, fyrr en
áfrýjunarfresti er lokið, án þess að máli sé áfrýjað.
IV. KAFLI
Dánarlíkur, sem dómur samkvæmt III. kafla er reistur á, reynast rangar.
14. gr.
Nú kemur í ljós eftir að dómur hefir gengið, er kveður svo á, að horfinn maður
skuli talinn látinn, að maður þessi er á lífi. Getur hann þá næstu 8 ár eftir það tímamark, sem dómur miðar réttaráhrif dánarlíkna við, endurheimt eign sína frá þeim,
sem fengið hefir hana að arfi.
Nú er leitt í ljós, að hinn horfni hefir látist á öðrum tíma en við er miðað í dóminum, og getur þá sá aðili, sem rétt hefði átt til arfs, ef raunverulegt dánardægur
hefir verið lagt til grundvallar, krafist eignar úr hendi þess, sem fengið hefir eign
í hendur sem arf, innan sömu tímamarka og þeirra, sem greinir í 1. málsgrein.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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15. gr.
Erfingi skal aðeins afhenda það, sem hann hefir veitt viðtöku samkvæmt 14. gr.
Nú hefir erfingi afhent eign til annars aðilja eða neytt hennar, eða eytt henni
og skal hann þá svara til verðmætis eignar, er hún var afhent eða hennar var neytt,
eða henni eytt, en þó skal eigi miða við hærri fjárhæð en núvirði eignar, sem sambærileg er að tegund og gæðum. Fjárkröfu gegn erfingja má færa niður eða fella
hana niður, ef neysla munar var eðlileg, iniðað við tegund hans og aðstæður, eða
ef ósanngjarnt væri að Iáta erfingja svara til verðmætisins alls, miðað við fjárhag
hans.
Nú hefir munur farist erfingja að ósekju, og er hann þá laus úr ábyrgð.
Aðili getur ekki krafið erfingja um arð af eign, sem til hefir fallið, áður en
krafa um endurheimt var höfð uppi.
16. gr.
Ákvæði 14. og 15. gr. eiga einnig við eftir því sem við getur átt, þegar bú manns
er tekið til skipta samkvæmt 1. gr. laga þessara.
17. gr.
Nú hefir vátryggingarfélag greitt vátryggingarfjárhæð á grundvelli dóms samkvæmt 12. gr., og hinn horfni kemur fram. Getur það þá endurheimt goldnar fjárhæðir innan þeirra fresta, sem greindir eru í 14. gr. Hægt er að lækka kröfu, ef féð
hefir, svo sem eðlilegt má þykja og eins og á stendur, verið notað til framfærslu
aðilja. Ákvæði 1., 3. og 4. málsgr. 15. gr. eiga við um þessa endurheimtukröfu, að
breyttu breytanda.
Kröfu þess manns, sem komið hefir fram, á hendur vátryggingarfélagi, má lækka
sem nemur þeirri fjárhæð, sem vátryggingarfélag getur ekki endurheimt samkvæmt
1. málsgr.
Vátryggingarfélag getur valið þann kost að endurheimta eigi kröfu sina á hendur
viðtakanda fjár. Þegar svo stendur á, gengur sá maður, sem horfinn var, inn í rétt
vátryggingarfélagsins samkvæmt þessari grein.
18. gr.
Lifeyrir og annar slíkur framfærslueyrir, sem greiddur hefir verið á grundvelli
dóms samkvæmt 12. gr., verður eigi endurkrafinn úr hendi þess, er við tók.
Nú kann sá, sem horfinn var talinn og fram hefir komið, að eiga rétt á hendur
þeim, sem greiðslu hefir innt af hendi samkv. 1. málsgr., og lækkar þá krafa hans
um þá fjárhæð, sem greidd hefir verið.
19. gr.
Nú hefir erfingi gerst sekur um svik í sambandi við móttöku verðmæta horfins
manns, og er hann þá bótaskyldur samkvæmt almennum reglum. Sama gildir um
þá, sem veitt hafa verðmætum þeim móttöku, sem greinir í 17. og 18. gr.
20. gr.
Nú hefir maki þess manns, sem talinn er látinn samkvæmt dómi, sbr. 12. gr„
gifst að nýju, og haggar það ekki gildi hins nýja hjúskapar, þótt hinn horfni maður
reynist á lífi. Ef makinn hefir eigi gifst að nýju, heldur hjúskapurinn við mann
þennan gildi sínu.
21. gr.
Nú stendur sá maður, sem talinn hefir verið látinn með dómi samkvæmt 12. gr„
til arfs eftir annan mann og arfahluta þeim, sem honum bar, hefir verið úthlutað
til annars erfingja. Getur maður þessi þá krafið erfingja um verðmæti þau, sem
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þeir hafa hlotið innan frests þess, er greinir í 14. gr. 1. málsgr. Ákvæðin í 15. gr. og
17. gr. eiga hér við eftir því sem við getur átt, sbr. og 19. gr.
Ákvæði þetta haggar ekki við gildi 56. gr. erfðalaga nr. 8/1962.
22. gr.
Nú er dvalarstaður erfingja kunnur, en ekki er þó unnt að koma arfi til hans, og
ber þá að varðveita hann samkvæmt 3. gr.
V. KAFLI
Gildistaka og brottfallin lög.
23. gr.
Lög þessi taka gildi þegar í stað.
Falla þá úr gildi lög nr. 23/1922 um sönnun fyrir dauða manna, sem ætla má,
að farist hafi af slysum og lög nr. 61/1980 um breyting á þeim lögum, svo og 3.
töluliður 2. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála.
Nú hefir mál verið höfðað samkvæmt lögum nr. 23/1922, er lög þessi taka gildi, og
fer þá um það mál samkvæmt þeim lögum og lögum um meðferð opinberra mála,
sbr. og lög nr. 61/1980. Réttaráhrif slíks máls og eldri mála ráðast og af þeim lögum.
Ákvæðum IV. kafla þessara laga verður einnig beitt um dóma og úrskurði eftir eldri
lögum, þegar svo stendur á sem þar segir.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið að tilhlutan dómsmálaráðuneytisins af Ármanni Snævarr, hæstaréttardómara. Frumvarpinu fylgdi svohljóðandi:
Greinargerð.
I.
Þegar maður hefir horfið, þ. e. þegar þeir, sem hagsmuna hafa að gæta vegna
dauða hans, geta ekki sannað, hvar hann er niður kominn eða hvort hann er lífs
eða liðinn, geta skapast ýmis vandkvæði í sambandi við eignir hans og réttarstöðu
og svo fyrir ýmsa þá, sem standa í lögskiptum eða lögtengslum við hann. Ljóst er,
að það skiptir miklu máli að lögum að ganga úr skugga um, hvort maður sé lífs eða
liðinn, enda tengjast margháttuð lagaáhrif við andlát manns. Minna má á, að við
andlát fellur rétthæfi manns almennt niður. Þá reynir á sérstaka skiptameðferð á
búi hans, hjúskapur fellur niður, refsiábyrgð fellur brott, á líftryggingargreiðslur
getur reynt og greiðslu annars lífeyris, framfærsluskylda fellur niður, ýmis skattaréttarleg áhrif eru bundin við látið, gera þarf ráðstafanir út af rækslu embættis eða
annars opinbers starfs, er andlát ber að höndum, svo og um fyrirsvar, er maður hefir
haft fyrir fyrirtæki eða vegna rækslu hans sem fjárráðamanns ólögráða. Þá geta fjármunaréttindi tekið mið af dauða tiltekins manns, persónuleg réttindi geta fallið
niður, t. d. persónulegur afnotaréttur, ítak, og að sínu leyti getur andlát verið lausnarskilyrði. Ef maður andast reynir á tilkynningarskyldu til skiptaráðanda, og svo mætti
lengi telja.
II.
Að jafnaði er auðfengin sönnun fyrir láti manns, með því að lát hans hefir
borið svo að höndum, að læknir getur staðreynt andlát og gefið út um það dánarvottorð, sbr. lög 64/1962. Að vísu eru eigi í lögum almenn ákvæði um gildi dánarvottorða, en ljóst er, að þau eru mikilsverð gögn urn lát manns, og teljast sönnunarskilríki, uns hnekkt er. Á grundvelli þess verður lík jarðsett eða brennt, skipti fara
fram, hjúskap telst lokið o. s. frv. í einstökum tilvikum verður dánarvottorð eigi
gefið út, þótt öll atvik bendi til þess, að maður hafi farist, svo sem þegar skip ferst
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að því er talið er með allri áhöfn, flugvél ferst án þess að nokkur komist af, maður
hrýtur fyrir borð á skipi eða út úr flugvél, náttúruhamfarir valda mannsköðum, svo
sem snjóflóð, skriðuföll, eða fárviðri, eða menn falla i sprungur jökla, eða atvik
benda til þess, að þeir hafi drukknað, þótt lík finnist ekki o. fl. í slíkum tilvikum
er oft við haldgóð sönnunargögn að styðjast um, að maður hafi andast, en dánarvottorð verður eigi gefið út, með því að likskoðun getur ekki farið fram. Þegar
svona stendur á, er oft unnt að færa veigamikil líkindi að því, að maður sé látinn
og ef þau líkindi teljast nægilega mikil, þá er lagt til grundvallar t. d. við skiptameðferð, að maður sé látinn, þótt ekki sé við brýn sett lög að styðjast i því efni.
Þriðja tilbrigðið er svo það, að maður hafi horfið í þeim skilningi, að eigi séu tiltækar upplýsingar um samastað hans eða hvort hann sé fremur lífs eða liðinn. Um
það, hvernig þá skuli bregðast við til að fá úrlausn um, að slíkur maður sé talinn
látinn, voru sett lög 1922, nr. 23, um sönnun fyrir dauða horfins manns, sem ætla
má að farist hafi af slysum. Fluttu þeir Pétur Ottesen og Jón Auðunn Jónsson frv.
til laga þessara árið 1922 („frumvarp til laga um sönnun fyrir dauða sætýndra
manna“). Eru það fyrstu lögin hér á landi um þetta efni, því að eigi er sýnt, að
kon. úrsk. 3. febrúar 1804, tilsk. 2. ágúst 1817 og tilsk. 11. sept. 1839 hafi verið lögleidd
hér. Lög 23/1922 einskorða heimild til dánarúrskurðar við tilteknar aðstæður, en
veita eigi heimild til þess almennt að kveða upp dánarúrskurði, þótt menn hafi verið
horfnir um langt árabil. Hefir þessi takmörkun, sem í lögunum felst, valdið vandkvæðum og verulegri óvissu um það m. a. hvernig með eigur slíkra manna skuli fara.
III.
Reynsla manna hér á landi hefir leitt í ljós, að heimildinni til uppkvaðningar
dóms eða úrskurðar um, að horfinn maður skuli talinn látinn, er of þröngur stakkur
skorinn i lögum nr. 23/1922. Er í frv. gert ráð fyrir, að hér verði um allsherjarheimild
að ræða. Leikur ekki á tveimur tungum, að ýmsir aðiljar hafa hagsmuna að gæta um
það, að af hálfu þjóðfélagsvalds sé skorið úr um stöðu hins horfna, eftir atvikum
með þeim hætti, að dómur gangi um, að hann sé talinn látinn. Við þetta eru og tengdir
þjóðfélagshagsmunir, þar sem óvissa t. d. um eignarrétt getur verið meinleg fyrir
þjóðfélagsvald, eignir kunna að níðast niður og fara forgörðum, fyrirsvar eigna er
óljóst og skattgreiðslur o. fl. Við löggjöf um þetta efni verður á hinn veg að gæta
þess, að eigi sé gengið á hlut horfins manns. Vera má, að maður, sem horfinn er, sé
á lífi og dómur um, að maður sé talinn látinn, getur vitaskuld raskað mjög hagsmunum manns, eignarrétti og persónulegri stöðu hans. Hafa verður hér m. a. hugfast, að eigi er ávallt sýnt, að viðkomandi verði sakaður um vítavert tómlæti um
að koma á framfæri við vandamenn sína vitneskju um, hvar hann sé niður kominn,
svo sem þegar hann hefir sætt fangavist erlendis eða sætt innilokun á geðveikrahæli
o. fl. Þá ber og nauðsyn til, að tryggilega sé gengið frá réttarfarsreglum í þessu efni,
þ. á m. að stefna í máli sé birt opinberlega og að aðilja sé skipaður lögmaður til að
gæta réttar hans.
Með ákvæðum frv. þessa er lagt til, að horfið sé frá hinu tilvikabundna („kasúistiska“) skipulagi laga nr. 23/1922 og að heimild til uppkvaðningar dóms verði almenn. Um þetta fjalla I. og III. kafli frv., sem eru sambærilegir við ákvæði laga
nr. 23/1922. I isl. lögum skortir ákvæði almennt um það, hvernig fara skuli um
varð.veislu á fjármunum horfinna manna, uns dómur hefir gengið um, að þeir teljist
látnir. Hinn fræðilegi persónuréttur og erfðaréttur greiða að visu úr ýmsum spurningum í því sambandi, en réttara þykir að leggja til, að ákvæði þessa efnis verði
lögfest. Er þetta gert með ákvæðum II. kafla frv. Enn er þess að geta, að í isl. lögum
eru eigi almenn ákvæði um áhrif þess, að maður sá, sem talinn er látinn samkv. dómi,
komi fram, en svör eru veitt í lögfræði við ýmsum álitamálum, er af því rísa. Heppilegt þykir, að nokkrar reglur, er þetta varða, verði lögfestar, og er lagt til í IV. kafla,
að svo verði gert. Samkv. þessu er efni frv. þessa nokkru víðtækara en efnissvið
laga nr. 23/1922 og gætir þessa þegar i fyrirsögn frumvarpsins.
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1 einstökum lögum er vikið að horfnum mönnum og stöðu þeirra og réttaráhrifum, sem tengd eru við hvarf. T. d. getur maki krafist lögskilnaðar samkv. 37.
gr. laga 60/1972 ef hitt hjóna hefir horfið og eigi spurst til þess í 3 ár, skuldheimtumenn geta krafist gjaldþrotaskipta á búi manns sem strokið hefir af landi burt eða
felur sig vegna skuida, sbr. 13. gr. laga nr. 6/1978. Um erfðarétt horfins manns
eftir arfleifanda, sem hann stendur til arfs eftir, eru ákvæði i 1. málsgr. 56. gr.
erfðalaga 8/1962 og að þessu atriði er einnig vikið í 5. gr. c-liðs skiptalaga 3/1878
um einkaskipti á búi látins manns. í 2. málsgr. 56. gr. erfðalaga er kveðið á um,
hvernig fara skuli, ef gengið hefir verið fram hjá erfingja m. a. vegna þess að hann
var horfinn, og um endurheimtu hans á erfðahluta sínum.
1 frv. þessu er yfirleitt eigi lagt til, að framangreindum ákvæðum verði breytt.
Við samningu frumvarpsins hefir m. a. verið tekið mið af norrænum lögum,
einkum norskum lögum nr. 1/1961 og dönskum lögum nr. 397/1946, með breytingu
1972, sbr. og finnsk lög frá 1901 með breytingum og sænsku erfðalögin, 25. kap., frá
1958 með breytingum.
IV.
Úrlausn dómstóls um stöðu látins manns verður fengin með tvennskonar hætti
samkv. frv., annars vegar með því að æskja úrskurðar skiptaráðanda um, að bú hans
verði tekið til dánarbússkipta, og lýtur sá úrskurður eingöngu að skiptum á dánarbúi
manns. Hins vegar verður svo dómur kveðinn upp, ef skilyrðum III. kafla er fullnægt, með almennum réttaráhrifum. Ákvæði eru um það í frv. frá hvaða tima dánardægur skuli talið, ef fallist er á kröfu um, að horfinn maður skuli talinn látinn, og
eins eru ákvæði um málskot til Hæstaréttar og áhrif áfrýjunarleika. Sú breyting um
málsmeðferð felst m. a. í frv., að lagt er til, að málið sé rekið að hætti einkamála,
en eigi opinberra mála, svo sem nú er, sbr. 2. gr. laga nr. 74/1974, og kveðið er á um
sérstakar réttarfarsreglur að öðru leyti.
V.
Athugasemdir um einstakar greinar frunwarpsins.
Um I. kafla.
Um 1. gr.
Greinin á aðeins við um töku bús manns til dánarbússkipta, svo sem fyrr er
greint, og þótt úrskurður skiptaráðanda gangi um, að skipti skuli fram fara, þá hefir
sú dómsúrlausn eigi víðtækari áhrif. Forsenda fyrir því, að úrskurður gangi um, að
hinn horfni verði talinn látinn, er sú, að „atvik bendi eindregið til þess, að hann sé
látinn“. Ef sönnunargögn eru einhlít fyrir því, að maður hafi látist, eiga lög þessi
eigi við. Athygli er vakin á, að í 1. gr. er rætt um „eindregnar líkur“, en t. d. í 2.
málsgr. 6. gr., að „miklar líkur“ séu á, að maður sé látinn.
Rétt þykir, að úrlausn skiptaráðanda sæti áfrýjun til Hæstaréttar.
Um II. kafla.
1 2.—4. gr. eru ákvæði um varðveislu og ráðstöfun á eignum horfins manns.
Sýnt er, að alllangur tími getur liðið, uns úrlausn dóms verður fengin um það, að
horfinn maður teljist látinn. Fram til þess tímamarks verður óvissa um það, hvernig
fara skuli um eigur hins horfna. Með ákvæðum II. kafla frv. er leitast við að setja
reglur, er hér komi að einhverju leyti að haldi. Svo sem fram kemur i upphafi 2. gr.,
eiga ákvæði þessi því aðeins við, að bú manns verði eigi tekið til skipta samkv.
ákvæðum 1. gr. frv. Hér er lagt til, að unnt sé að skipa hinum horfna manni fjárráðamann samkv. reglum um fjárráðamenn eftir lögræðislögum, enda fari um stjórn
og varðveislu muna samkv. ákvæðum þeirra laga eftir því sem nánar segir í 3. gr.
Samkv. 4. gr. lýtur hjúskapareign og séreign hins horfna manns, ef hann er í hjúskap, stjórn maka hans eða maka og fjárráðamanns í sameiningu eftir atvikum.
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Ef maka hins horfna manns tæmist arfur eftir að hann hvarf eða honum hlotnast
gjöf, ber að halda þeim verðmætum utan skipta á hjúskapareignum, ef til skipta
kemur með honum og hinum horfna manni, eða erfingjum hans, sbr. 2. málsgr.
4. gr.
Um III. kafla.
1 þessum kafla felst þungamiðja frv., þar sem eru ákvæði um almenn dómsmál
um, að horfinn maður skuli talinn látinn („dánarúrskurðir“, eins og slíkar dómsúrlausnir eru oftast nefndar). Svo sem fyrr greinir, er hér kveðið á um aðra réttarfarshætti að verulegu leyti en samkv. gildandi lögum. Gert er ráð fyrir, að það séu
dómendur einkamála, sem um kröfur og málsmeðferð fjalli andstætt því, sem nú er,
sbr. 2. gr. laga 74/1974. Þykir ástæðulaust að fjalla um slík málefni að hætti opinberra mála og eðlilegt að aðiljar leggi fram sönnunargögn sín, en vitaskuld má prófa
vitni og málsaðilja fyrir dómi og leggja þar fram önnur gögn.
Málsmeðferðin er eftirfarandi:
1. Krafa um málshöfðun verður borin upp við héraðsdómara, í Reykjavík borgardómara, þegar 5 ár eru liðin hið skemmsta frá því, að síðast spurðist til manns eða
vitað var, að hann var á lífi, sbr. 1. málsgr. 6. gr. Þessi frestur er þó 6 mánuðir,
þegar sýnt þykir, að hinn horfni hafi ratað í lífsháska eða miklar líkur eru á að
öðru leyti, að hann sé látinn, t. d. vegna þess að skip eða loftfar, sem hann hefir
verið í, hefir farist sbr. 2. málsgr. 6. gr. Hér undir heyrir einnig, að maður hafi
hrotið fyrir borð, en lík hans hefir eigi fundist og eigi er unnt að gefa út dánarvottorð. Dönsku og norsku lögin ákveða fresti þessa 10 ár og 1 ár eftir atvikum, en
miðað við bættar samgöngur og greiðari póstsambönd þykir eðlilegt að hafa frestina
nokkru skemmri. Frestir þessir teljast frá því að síðast spurðist til manns eða vitað
var, að hann var á lífi.
Ekki þykir gerlegt að veita lögskýringu á því, hvenær inaður teljist horfinn. Hér
er á því byggt, að maður teljist horfinn, þegar dvalarstaður hans er ókunnur og hefir
verið það alllengi án þess að vitneskja sé tiltæk um það, hvort hann sé fremur lífs
eða liðinn. Þegar svo er komið, er ástæða til að draga í efa, að hann sé á lífi. Ef óræk
eða einhlít gögn eru fyrir því, að maður sé látinn, á tilteknu tímamarki, eiga lög
þessi ekki við. I því sambandi er á það að líta, að þótt dánarvottorð verði ekki gefið
út, þá geta sönnunargögn verið slík, að unnt sé að fá dómsúrlausn um, að maður
sé látinn, sbr. öðrum þræði 1. gr. frv.
Á það skal bent, að ákvæði 2. málsgr. 6. gr. á m. a. við, er maður hefir ratað
í lífsháska t. d. á fjöllum uppi eða lent í húsbruna og lík hans finnst ekki eða hann
er á skipi, sem sent hefir út neyðarmerki, eða flugvél, sem þannig stendur á um
o. fl. 2. málsgr. á hins vegar ekki við, þegar maður hverfur án þess að nokkuð sé
vitað um örlög hans og ókunnugt er um sérstakan lífsháska, jafnvel þótt geðhagir
hans séu t. d. þess konar, að líklegt megi þykja, að hann hafi fyrirfarið sér. Þegar
skip kemur ekki fram og er þó ekki vitað um að það hafi hreppt fárviðri eða annars
konar sérstakar hættur, er allt að einu hægt að beita skemmri frestinum samkv. 2.
málsgr. í þessum tilvikum er að vísu t. d. sá möguleiki fyrir hendi, að nokkrir skipverja hafi bjargast, en ef ekkert spyrst til neins þeirra, er þessi möguleiki tiltölulega
fjarlægur.
2. Um það, hverjir séu réttbærir til að bera fram kröfu um opinbera stefnu segir
i 3. málsgr. 6. gr. frv. Eru það maki manns og niðjar og aðrir erfingjar, þ. e. bæði
lögerfingjar og bréferfingjar, og aðrir þeir, „sem hafa lögmætra hagsmuna að gæta
af því að fá dómsúrlausn um, að hinn horfni maður sé látinn“. Er hér átt við skuldheimtumenn aðilja og viðsemjendur, enda er eigi ávallt fær sú leið að lýsa mann
gjaldþrota samkv. 13. gr. laga 6/1978. Þegar talað er um maka í 3. málsgr. 6. gr. er
byggt á því, að hjúskapur sé enn í gildi milli aðiljanna. Sérstakt ákvæði er um aðild
dómsmálaráðuneytisins svipað því, sem er í 6. tölul. 7. gr. lögræðislaga nr. 95/1947.
3. 1 7. gr. frv. er lagt til, að lögfestar verði reglur um dómgengi isl. dómstóla
í málum þessum. Verður hinn horfni maki annaðtveggja að hafa átt síðast heímilis-
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fang hér á landi eða a. m. k. að síðasti kunni dvalarstaður hans hafi verið hér, svo
að mál verði höfðað hér á landi. Þótt þessu sé eigi fullnægt, er þó heimilt að höfða
mál hér, ef sóknaraðili er maki hins horfna og á heimili hér á landi og er íslenskur
ríkisborgari eða hefir verið það, er hjúskapur var stofnaður. Sama er, ef hinn horfni
á eigur hér á landi, en þá hefir dómur aðeins gildi að því er þær varðar. Reglur
þessar eru í samræmi við 8. gr. dönsku laganna um horfna menn.
4. I 8. gr. er lagt til, að settar verði reglur um það, hvar mál skuli höfðað. Skal
það gert fyrir héraðsdómi í einkamálum, þ. ám. fyrir bæjarþingi Reykjavíkur, þar
sem hinn horfni átti síðast heimilisfang eða dvaldist, eða fyrir héraðsdómi, sem
dómsmálaráðuneyti ákveður.
5. í 9. gr. er mælt fyrir um skipun lögmanns til að gæta hagsmuna hins horfna,
og greiðist þóknun hans og önnur útgjöld eftir reglum um gjafvörn, en þó er frávik
frá þeirri reglu.
6. í 10. gr. er kveðið á um rekstur máls. Hefst það á því, að dómari kveður
sóknaraðila og lögmann hins horfna fyrir sig á dómþing, maka hins horfna og aðra
vandamenn, svo og aðra þá, sem ætla má, að veitt geti upplýsingar um mann þann,
sem talinn er horfinn. Tekur dómari dómskýrslur af mönnum eftir því sem hann
telur þörf á, og veitir sóknaraðila færi eftir atvikum á öflun frekari gagna og kveður
á um, hvort kröfu um útgáfu opinberrar stefnu verði sinnt. Hafnar dómari beiðni
með úrskurði, ef því er að skipta, en gefur ella út opinbera stefnu, þar sem greint
er frá því, að dómþing verði háð tiltekinn dag og á nánar greindri stundu og stað
vegna kröfu um að dómur gangi um, að tiltekinn maður verði talinn látinn. Eru
nánari fyrirmæli um efni stefnunnar í 11. gr. frv. Synjunarúrskurð dómara samkv.
10. gr. má kæra til Hæstaréttar, sbr. 13. gr. frv.
7. Að loknum 3 mánuðum frá birtingu stefnu samkv. 11. gr., skal dómari kveðja
aðilja þá, sem greinir í 10. gr., til dómþings að nýju. Skulu þar lögð fram frekari
gögn, ef því er að skipta, og veita skal aðilja og réttargæslumanni manns þess, er
málið beinist gegn, færi á að reifa gögn og flytja mál með sama hætti og almennt
er um einkamál. Að svo vöxnu kveður dómari upp dóm, ef kröfur stefnanda eru
teknar til greina, en ella úrskurð, ef hrundið er kröfu. Um kæru eða áfrýjun eru
fyrirmæli í 13. gr. frv.
8. Mikilvægt er, að tekin sé afstaða til þess í dómi, frá hvaða tima telja skuli
andlát manns. Þetta skiptir m. a. máli um það, hverjir taki arf eftir mann þann, er
dómur varðar, svo og um erfðarétt hans eftir aðra arfleifendur. í 12. gr. 3. málsgr.
segir um þetta efni. Er þar greint milli þess, hvort 1. málsgr. 6. gr. eigi við um hagi
manns (5 ár), eða 2. málsgr. 6. gr. (6 mánuðir). í fyrra tilvikinu á að telja áhrif
andláts frá síðasta degi í þeim mánuði, þegar frestur rann út, þ. e. 5 ára fresturinn.
í síðara tilviki, þegar sýnt er, að maður hafi ratað í lífsháska, á að miða við þann
dag, þegar sennilegast þykir, að andlát hafi borið að höndum eða eftir atvikum síðasta dag þess mánaðar, er 6 mánaða frestur rann út samkv. þeirri málsgr. Reglur
þessar eru með nokkrum öðrum hætti en samkv. lögum 23/1922, er byggir meir á
löglíkum. Frestir samkv. frv. eru til muna styttri en í hinum norrænu lögunum (10
ár—1 ár). Frestir samkv. lögum 61/1980 eru þó enn styttri, en þó ekki til hlítar
sambærilegir við þetta frv., sem geymir önnur úrræði en lög 23/1922.
9. 1 13. gr. eru reglur um málskot á dómi eða úrskurði til Hæstaréttar. Er þar
fjallað bæði um fresti í því efni og um það, hverjir geti verið aðiljar að málskoti.
Rétt þykir, að dómsmálaráðuneyti geti skotið dómi eða úrskurði til Hæstaréttar, þótt
það hafi eigi verið aðili máls í héraði, enda gætir það almannahags í þessu efni. Af
sömu ástæðu þykir réttmætt, að dómari veiti dómsmálaráðuneyti kost á að halda
máli áfram, þótt aðili hverfi frá kröfu sinni, sbr. 12. gr. 4. málsgr. Um aðild dómsmálaráðuneytis að kröfu um dóm vísast til 6. gr. frv.
10. Dómur um, að maður skuli talinn látinn, hefir örlagarík áhrif. Ráðast þau
réttaráhrif af almennum reglum, en þeirra er eigi getið í dóminum. Maki manns þess, er
dómur varðar, getur gengið að nýju í hjúskap, skipti á búi hans geta fram farið og
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úthlutun eigna, líftryggingarfé kemur til útborgunar, refsiábyrgð fellur brott, bú
manns verður talið skattaðili og beita verður reglum um skatt búa, reynt getur á
ýmsar reglur í almannatryggingalögum o. fl. Ef dómi yrði þegar fullnægt, en Hæstiréttur kæmist við áfrýjun máls að gagnstæðri niðurstöðu við héraðsdómara, myndi
slíkt hafa mikla röskun í för með sér. Rétt þykir því að mæla svo fyrir, að dómi
verði eigi fullnægt, fyrr en að áfrýjunarfresti liðnum, sbr. 13. gr. 2. málsgr. frv.
Um IV. kafla.
Dómur um, að horfinn maður skuli talinn látinn, er byggður á dánarlíkum, eins
og gögn máls horfa við dómara. Nú getur það borið við, að hinn horfni maður komi
fram — dánarlíkur hafa ekki reynst réttar. I IV. kafla frv. er fjallað um ýmis atriði,
er þá getur reynt á, en tæmandi reglur eru ekki settar. Ljóst er, að þegar svo stendur
á, að maður sá, er dómur varðar, er lifandi, hljóta réttaráhrif dómsins að falla niður.
Eigi er þó gert ráð fyrir, að málið sé að nýju tekið fyrir hjá dómara og dómur úr
gildi felldur. Hér getur það einnig átt sér stað, að sönnur komi fram um, að hinn
horfni maður sé látinn, en andlát hans hafi borið að höndum á öðrum tíma en við
er miðað í dóminum. Þarf einnig á reglum að halda um þá aðstöðu, sbr. 14. gr.
2. málsgr.
1 ákvæðum þessa kafla er fjallað um eftirfarandi tilvik, sem að höndum geta
borið:
1. Hinn horfni maður, er kemur fram, getur endurheimt eignir sinar, er annar
hefir fengið fyrir erfð við skipti eftir hinn horfna, sbr. 14. gr. 1. málsgr., en nánar
er kveðið á um það efni í 15. gr.
2. Erfðagrundvöllur við skipti í öðrum dánarbúum en búi hins horfna manns
getur reynst rangur vegna þess m. a. að raunverulegt dánardægur hins horfna manns
hefir reynst annað en dómur miðaði við. Er þá unnt að Ieiðrétta skipti samkv. kröfu
þess, er rétt hefði átt til arfs, ef raunverulegt dánardægur væri lagt til grundvallar,
sbr. 14. gr. 2. málsgr.
3. Vátryggingarfélag kann að hafa greitt vátryggingarfjárhæðir á grundvelli
dómsins, sem lýst hefir horfinn mann látinn, er síðan kemur fram. Samkv. 17. gr.
getur félagið þá endurheimt goldnar fjárhæðir úr hendi þess er við tók, innan tiltekinna fresta. Lækka.má þó kröfu félagsins, sbr. 2. mgr. 17. gr., og félagið getur
ákveðið að heimta ekki kröfuna á hendur viðtakanda fjárins, sbr. 3. málsgr. 17. gr.
Um lífeyri og annan framfærslueyri gildir sú regla samkv. 18. gr., að hann er almennt ekki kræfur. Fyrirvari er gerður um það í 19. gr., að fé samkv. 17. og 18. gr.
sé kræft, er erfingi hefir haft svik í frammi, og gilda þá almennar bótareglur um
það efni.
4. Maki horfins manns, sem dómur hefir lýst látinn, kann að hafa gengið í hjúskap að nýju. í 20. gr. frv. segir, að eigi haggi það hinum nýja hjúskap, þótt maður
komi fram. Á hinn bóginn heldur hjúskapur við hinn horfna mann gildi, ef maki
hans hefir eigi gengið í hjúskap að nýju. Er þetta að nokkru breyting á þeim reglum,
sem nú eru taldar gilda í persónurétti.
5. Eitt af réttaráhrifum framangreinds dóms er það, að búi arfleifanda, sem
hinn horfni maður stóð til arfs eftir, kann að verða skipt svo sem hinn horfni væri
látinn. Er þá arfshluta þeim, sem hinum horfna manni bar, úthlutað til annars eða
annarra, sem til arfs standa að honum frágengnum. í 21. gr. frv. eru fyrirmæli um
það, að hinn horfni maður, sem fram hefir komið, geti krafið erfingja um verðmæti
þau, sem hann hafi hlotið vegna dómsins innan tiltekinna fresta, enda eiga hér við
ákvæði 15. og 17. gr„ sbr. 19. gr. eftir því sem við getur átt. Tekið er fram i 2. málsgr.
21. gr„ að ákvæðið haggi ekki við gildi 56. gr. erfðalaga.
6. 1 22. gr. segir, að varðveita beri arf manns samkv. ákvæðum 3. gr„ þegar
ekki er unnt að koma arfi til hans, þótt dvalarstaður sé kunnur, svo sem t. d. er,
þegar aðili er búsettur í landi, þar sem styrjöld geisar. Þetta ákvæði á e. t. v. ekki
allskostar heima í frv„ en á því er þörf og er þvi skipað hér fyrir þá sök.
Endurheimtukröfur hins horfna manns á hendur þeim, sem fengið hafa eignir
hans fyrir erfð, svo og endurheimtukröfur hans á hendur öðrum þeim, er arf hafa
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fengið í búi annars arfleifanda sakir dóms um, að aðili teljist látinn, geta vakið upp
margvísleg álitaefni. Skal nokkurra getið.
a. Sýnt er af 1. málsgr. 15. gr. frv. að erfingjar bera eigi óskipta ábyrgð gagnvart manni þeim, sem horfinn var talinn og fram hefir komið, heldur ábyrgð, er
miðast við það, sem hver þeirra um sig hefir hlotið (pro rata).
b. Samkv. 2. málsgr. 15. gr. er hér um verðmætiskröfu að ræða, en ekki auðgunarkröfu, þó svo að eigi skal miða við hærri fjárhæð en núvirði eignar, ef eign
hefir verið afhent eða hún er eydd, þótt eign hafi áður verið verðmeiri. Ef eign, t. d.
bifreið eða fasteign, hefir rýrnað að verðmæti vegna almenns slits og aldurs, þá
getur erfingi losnað undan ábyrgð með því að afhenda hlutinn og sama er, þótt
hluturinn hafi almennt lækkað í verði. Þessu gegnir einnig t. d. um verðbréf. Þau
verður erfingi að afhenda, þótt þau hafi hækkað í verði, og hann er laus mála með
afhendingu þeirra, þótt þau hafi lækkað í verði. Ef erfingi hefir selt hlut eða verðbréf, þá. ber honum að standa skil á söluvirði, nema sýnt þyki, að hann hafi selt hlul
yfir sannvirði eða undir, sbr. þó fyrirvara um núvirði hlutar í 15. gr. 2. málsgr.
Króna kemur og í krónu stað, þótt kaupgildi peninga hafi breyst.
c. Samkv. 3. málsgr. 15. gr. er erfingi laus úr ábyrgð gagnvart þeim, er krefur,
ef munur hefir farist erfingja að ósekju, t. d. er hús brennur, þar sem verðmæti var
geymt án sakar erfingja, enda sé um forsvaranlegan geymslustað að ræða almennt,
eða hlut er stolið með sama fyrirvara. Ákvæði þetta á einnig við, þegar hlutur, sem
keyptur er fyrir peninga, sem erfingi fékk að arfi, hefir farist með þeim atvikum,
er segir í 3. málsgr. 15. gr.
d. Samkv. 4. málsgr. 15. gr. getur aðili ekki krafið erfingja um arð af eign, sem
til hefir fallið, áður en krafa um endurheimtu var uppi höfð. Hér er miðað við það
tímamark, er krafa er uppi höfð, en ekki við málssókn eða upphaf hennar, sbr. þó
ákvæði 19. gr. frv. um það, er svik eru höfð í frammi af hálfu erfingja (sbr. í þessu
sambandi 56. gr. erfðalaga lokamálslið og á hinn bóginn 5. gr. hefðarlaga nr. 46/1905
og þá meginreglu, er þar kemur fram).
e. Ef svikum er beitt af hendi erfingja, í sambandi við móttöku verðmæta,
verður hann bótaskyldur eftir almennum reglum. Gildir þá ekki tímafrestur 14. gr.
1. málsgrein. Erfingjar geta orðið bótaskyldir in solidum (óskipt), ef þeir hafa átt
sameiginlega hlut að svikum, fullra bóta verður krafist fyrir hlut, þótt hann farist
viðtakanda að ósekju og fyrirvari um núvirði hlutar í 15. gr. 2. málsgr. á ekki við, arði
á að svara fullum fetum o. fl.
f. Telja verður, að krafa hins horfna manns, sem komið hefir fram, njóti hlutaréttarlegrar verndar, og verði hún því höfð uppi án tillits til afstöðu skuldheimtumanna erfingja. Ef erfingi hefir afhent hlut, fer það m. a. eftir traustnámsreglum,
hvort unnt er að endurheimta hlut frá viðsemjanda erfingjans eða núverandi eiganda að öðru leyti.
Svo sem greinir í 21. gr. frv. stendur 56. gr. erfðalaga óhögguð, þótt frv. þetta
verði lögfest. Er því unnt að fara þá leið, sem greinir í 56. gr., þ. e. að bíða í 5 ár,
ef erfingi vitjar ekki arfs, en úthluta arfshluta, sem ekki er vitjað, svo sem þessi
erfingi væri látinn við dauða arfleifanda. Ákvæði 2. málsgr. 56. gr. um endurheimtukröfu þess erfingja, sem fram hjá er gengið, eru og í fullu gildi, enda eru ákvæði
56. gr. við það miðuð, að eigi hafi gengið dómur um, að horfinn maður skuli talinn
látinn, sbr. upphaf 56. gr. Ákvæði 22. gr. frv. er einnig til hagræðis í þessu efni.
Um V. kafla.

í frv. er lagt til, að nýjar réttarfarsreglur verði lögfestar, og að horfið sé frá
því að reka mál þessi að hætti opinberra mála. Er því lagt til, að 3. tl. 2. gr. laga
74/1974 sé úr lögum numinn. Því er áður lýst, að efnisreglur um áhrif dóma, er
telja horfna menn látna, séu ekki endurskoðaðar nema að litlu leyti, sbr. þó t. d.
20. gr. frv. Lagt er til í 23. gr., að sérstakar reglur séu lögfestar um dómsmál, sem
höfðuð hafa verið fyrir gildistöku laganna, ef frv. þetta verður lögfest. Falla þær
um flest í venjubundinn farveg, þegar hliðstæðar réttarreglur eru lögmæltar.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sþ.

8. Tillaga til þingsáíyktunar

[8. mál]

ura aukningu orkufreks iðnaðar.
Flm.: Benedikt Gröndal, Árni Gunnarsson, Eiður Guðnason, Jóhanna Sigurðardóttir,
Karl Steinar Guðnason, Karvel Pálmason, Kjartan Jóhannsson, Magnús H. Magnússon,
Sighvatur Björgvinsson, Vilmundur Gylfason.
Alþingi ályktar að kjósa nefnd sjö þingmanna, sem fjalli um stórfellda aukningu
á orkufrekum iðnaði næstu ár til að nýta í ríkari mæli en nú er gert hinar miklu
óbeisluðu orkulindir vatnsfalla og jarðhita, bæta lífskjör og auka trausta atvinnu,
framleiðslu og útflutning þjóðarinnar.
Nefndin skal hafa náið samstarf við yfirvöld orkumála og umhverfisverndar.
Hún skal skila Alþingi og ríkisstjórn skýrslum um valkosti, meðal annars varðandi
gerð og stærð iðjuvera, staðsetningu, fjármögnun, hugsanlegt samstarf við erlenda
aðila, fjölda atvinnutækifæra og annað, er áhrif hefur á þjóðarhag.
Greinargerð.
Tilgangur þessarar tillögu er, að Alþingi ákveði stóraukna hagnýtingu á orkulindum landsins til iðnvæðingar, er geti stöðvað afturför lífskjara og tryggt með
sem skjótustum hætti batnandi afkomu, aukið atvinnuöryggi, fjölgað atvinnutækifærum og stöðvað landflótta. Beinum tekjum ríkisins af stórum iðjuverum verði
síðan varið til uppbyggingar á almennum iðnaði víðs vegar um landið.
íslenska þjóðin býr nú við mikla óvissu um lífskjör sín og afkomu. Vöxtur
þjóðarframleiðslu verður samkvæmt spám Þjóðhagsstofnunar minni í ár en hann
var árin 1976—79. Þótt hann verði 1—2%, er búist við að rýrnun viðskiptakjara um
6% valdi því, að þjóðartekjur dragist saman um y2—1% á árinu. Hækkun oliuverðs
og aðrar hækkanir í viðskiptalöndum ýta undir verðbólgu hér á landi, en þar við
bætist heimatilbúinn vandi, svo að árangurinn er óðaverðbólga og hraðversnandi
viðskiptajöfnuður við önnur lönd.
Sjávarútvegur er og verður höfuðatvinnugrein þjóðarinnar, en hann þarf nú
að byggja upp fiskstofna og laga sig að breyttum samkeppnisaðstæðum á mörkuðum.
Landbúnaður glírnir við offramleiðslu og aðlögun að heimamarkaði. Almennur iðnaður býr við aukna samkeppni vegna fríverslunar. Allar þessar atvinnugreinar verða
að fá óskiptan stuðning þjóðar og ríkisvalds á komandi árum, en þeim mun verða
styrkur að fjölbreyttara og öflugra atvinnulífi, sem getur tekið við verulegum hluta
af mannfjölgun á vinnumarkaði, styrkt gjaldeyrisstöðuna og dregið úr brottflutningi
fólks næstu 1—2 áratugi. Þannig á að móta alhliða íslenska atvinnustefnu.
Það er gæfa Islendinga að geta fylgt slíkri stefnu með því að hagnýta hið
„hvíta gull“, orkulindir fallvatna og jarðhita. Áætlað er að enn hafi ekki verið
virkjað nema um 10% af vatnsorku í landinu, þegar frá hefur verið dregið það sem
ekki verður nýtt vegna umhverfissjónarmiða. Minna er vitað um hugsanlega nýtingu
jarðhita, en sérfróðir menn telja að vart hafi nema 6% af virkjanlegri orku i landinu
verið beisluð, ef litið er til hvors tveggja, fallvatna og jarðhita. Samt erum við
íslendingar þriðja mesta raforkuþjóð heims sé miðað við framleidda orku á hvern
íbúa, og standa aðeins Norðmenn og Kanadamenn framar.
Um þessar mundir er að Ijúka stóráföngum við járnblendiverksmiðjuna i Hvalfirði og álverið í Straumsvík, en Hrauneyjafossvirkjun mun taka til starfa á næsta
ári. Nú er því tímabært að móta stefnu fyrir a. m. k. næsta áratug um orkuframleiðslu og taka um leið ákvörðun um hagnýtingu orkunnar umfram venjulegan vöxt
orkuþarfar í landinu. Gefur auga leið að hinar miklu orkulindir verða ekki nýttar
á hagkvæmari hátt en með orkufrekum iðnaði, og er því nauðsynlegt að taka ákvarðanir um samhliða þróun á því sviði.
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Iðnaðarráðherra hefur skýrt svo frá, að orkufrekur iðnaður sé til athugunar
í ráðuneyti hans, en lítið sem ekkert hefur frést af þeirri athugun, nema hvað snertir
undirbúning virkjana. Þar eð taka verður örlagaríkar, stefnumarkandi ákvarðanir
virðist nauðsynlegt að um þetta mál fjalli hópur manna, þar sem allir þingflokkar
eiga fulltrúa, enda koma slík mál til kasta Alþingis á lokastigi. Þegar samningar
um álverið í Straumsvík voru undirbúnir var sett upp nefnd með tveim fulltrúum
frá hverjum þingflokki, og vann hún mikið starf sem tryggði að þingflokkarnir
fengju með góðum fyrirvara allar nauðsynlegar upplýsingar til að taka afstöðu til
málsins.
Þá er þess að gæta, að núverandi iðnaðarráðherra virðist áhugalítill um stóriðju. Flokkur hans, Alþýðubandalagið, hefur barist gegn stóriðju, og hefði það ráðið
þessum málum síðustu 15 ár, má telja víst að hér væri hvorki álver né jámblendiverksmiðja. Hins vegar er ástæða til að ætla að meiri hluti alþingismanna sé almennt
fylgjandi frekari stóriðju, og er því rík ástæða til að þingflokkar taki frá upphafi
þátt í könnun málsins og athugun á valkostum.
Alþýðuflokkurinn hefur stutt uppbyggingu orkufreks iðnaðar hér á landi og
lagasetningu Alþingis um þau mál. Flokkurinn hefur verið andvígur hugmyndum
um að opna allar dyr fyrir erlendu fjármagni til slíks iðnaðar, en hefur talið rétt
að Alþingi fjalli um hvert inál fyrir sig. Þessi er enn stefna flokksins. Hér er að
sjálfsögðu ekki um að ræða allra meina bót í efnahagsmálum, heldur einn veigamikinn þátt sem getur bætt og tryggt afkomu þjóðarinnar í framtíðinni.
Á síðastliðnum áratug hafa verið reist tvö orkufrek iðjuver, álverið i Straumsvík og járnblendiverksmiðjan á Grundartanga. Nokkur reynsla er því fyrir hendi
af starfsemi þeirra, og má benda á eftirfarandi atriði:
1) Miklar gjaldeyristekjur hafa verið af verksmiðjunum og er talið að þær muni
á næsta ári nálgast 20% af útflutningstekjum þjóðarinnar.
2) Nálægt 1000 manns hafa atvinnu við verksmiðjurnar. Þær eru ekki „láglaunasvæði“, eins og andstæðingar þeirra spáðu, heldur veita þær góð kjör og góð
vinnuskilyrði, enda eru starfsmannaskipti lítil og störf við verksmiðjurnar eftirsótt.
3) Lítið sem ekkert hefur borið á félagslegum vandamálum af völdum þessara
iðjuvera. Hins vegar hafa þau aukið velmegun næstu byggða.
4) Með byggingu og rekstri verksmiðjanna, sem er að langmestu leyti í höndum
íslendinga, hefur flust inn í landið þýðingarmikil tæknikunnátta og reynsla.
5) Hvað áhrif verksmiðjanna á lífrænt umhverfi okkar snertir er ljóst að of litlar
kröfur voru gerðar til álversins um mengunarvarnir, og hefur enn ekki verið
að fullu bætt úr því. Hins vegar er reynsla af verksmiðjunni á Grundartanga
önnur og bendir til þess, að með nýjustu hreinsitækjum megi hindra mengun
og náttúruskemmdir. Þó er nákvæmum umhverfisrannsóknum ekki lokið.
6) Ýmsar þjónustugreinar, sérstaklega málmiðnaður, hafa eflst við tilkomu verksmiðjanna. Enn eru óbyggðar verksmiðjur sem taka við fljótandi áli og móta
úr því margvíslega hluti, eins og gera mætti í Straumsvík.
Vafalaust má einnig telja fram ókosti sem stóriðjan hefur. Erfitt er þó að komast
hjá þeirri ályktun, að kostirnir séu stórum veigameiri en gallarnir, og hrakspár um
iðjuverii\ hafa ekki ræst.
Eitt viðkvæmasta deilumál í sambandi við orkufrekan iðnað hér á landi hefur
verið og verður trúlega lengi þátttaka erlendra aðila. Um það efni setur Alþýðuflokkurinn ekki fram fasta formúlu og telur að fara verði eftir aðstæðum í hverju tilviki,
en markmiðið eigi að sjálfsögðu að vera eins stór hlutur í íslenskum höndum og
framast er unnt. Meta verður hverju sinni hve mikla fjárhagslega áhættu íslendingar vilja taka, hver þörf er að sækja tæknikunnáttu til annarra landa og hver
þörf er samstarfs um öflun hráefna eða markaðsmál.
Um þennan þátt sagði Jóhannes Nordal seðlabankastjóri í erindi síðastliðið
vor: „Ég er til að mynda ekki í vafa um það, að íslendingar hafa nú bolmagn til
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þess og lánstraust með tilliti til þeirrar reynslu, sem fengin er, að ráðast i nýtt stóriðjufyrirtæki sambærlegt við þau, sem fyrir eru, sem yrði algerlega í íslenskri eigu.“
Svonefndir fjölþjóðahringar, hin alþjóðlegu stórfyrirtæki, eru um margt varhugaverðir, enda sumir svo voldugir að þeir gætu gleypt íslenskt efnahagslíf með
húð og hári. Rétt er fyrir smáþjóð að hleypa ekki slíkum hringum til áhrifa í landi
sínu. Þrátt fyrir það má þjóðin ekki hræðast samskipti við erlenda aðila eða óttast
að hún geti ekki haft skipti við þá með fullri reisn án þess að verða hlunnfarin.
Reynslan hefur þegar sýnt að hér býr framsækið og menntað fólk sem getur ráðið
við öll verkefni stóriðju.
Staðsetning stóriðjuvera getur orðið viðkvæmt deilumál. Telja kunnugir að á
næstu árum sé í þeim efnum um tvær meginstefnur að ræða. Annars vegar eru þegar
til mannvirki, rafleiðslur, hafnir, vegir o. fL, sem gera stækkun þeirra verksmiðja,
sem fyrir eru, mjög hagkvæma. Hins vegar eru þau sjónarmið, að þjóðarnauðsyn sé
að dreifa nýjum verksmiðjum um landið og safna ekki allri stóriðju á suðvesturhornið. Það yrði eitt af verkefnum væntanlegrar nefndar að kanna valkosti í þessu
efni og leggja fyrir þing og stjórn, ef til vill með eigin tillögum.
íslenskt atvinnulíf á um þessar mundir í vök að verjast. Atvinnuöryggi er minna
en það hefur verið og brottflutningur af landi burt fer ískyggilega vaxandi. Stórframkvæmdir á sviði orkufreks iðnaðar næstu tvo áratugi eru án efa besta tækifærið til að auka atvinnu, bæta og tryggja lífskjör þjóðarinnar. Þetta mál er svo
stórt í sniðum að ekki dugir að pukrast sé með það í einu ráðuneyti. Því er þessi
tillaga flutt um að kalla nú þegar til fulltrúa allra þingflokka, sem með sérfróðustu
mönnum undirbúi málið vandlega og án tafar til endanlegrar ákvörðunar Alþingis.

Sþ.

9. Beiðni um skýrslu

lrá samgönguráðherra um málefni Flugleiða.
Frá Renedikt Gröndal, Vilmundi Gylfasyni, Árna Gunnarssyni, Kjartani Jóhannssyni,
Eiði Guðnasyni, Jóhönnu Sigurðardóttur, Karvel Pálmasyni, Karli Steinari Guðnasyni,
Magnúsi H. Magnússyni og Sighvati Björgvinssyni.
Með vísan til 31. gr. laga um þingsköp Alþingis óskum við undirritaðir alþingis-

menn eftir því, að samgönguráðherra flytji Alþingi skýrslu um málefni Flugleiða.
Við óskum þess, að í skýrslunni verði veittar allar upplýsingar, sem ríkisstjórnin
hefur undir höndum um eignastöðu félagsins, rekstrarafkomu og önnur fjárhagsleg
málefni þess, og jafnframt að greint verði frá öllum afskiptum ríkisstjórnarinnar
af Flugleiðamálinu, þar á meðal hverjar þær skuldbindingar eru, sem ríkisstjórnin
kann að hafa undirgengist eða hyggst undirgangast gagnvart félaginu, og hvaða
skilyrði kunna að vera sett í þvi sambandi.
Þess er óskað, að skýrslan verði tekin til umræðu á fundi sameinaðs Alþingis
fljótlega eftir að henni hefur verið útbýtt meðal þingmanna.
Alþingi, 10. október 1980.
Benedikt Gröndal, Vilmundur Gylfason, Árni Gunnarsson, Kjartan Jóhannsson,
Eiður Guðnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Karvel Pálmason, Karl Steinar Guðnason,
Magnús H. Magnússon, Sighvatur Björgvinsson.
Til forseta sameinaðs Alþingis, Alþingi.
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Greinargerð.
Á fundi þingflokks Alþýðuflokksins, sem haldinn var þriðjudaginn 30. september
s. 1., var samþykkt að þingflokkurinn skyldi með stoð í 31. gr. laga um þingsköp
Alþingis óska eftir því við samgönguráðherra, að hann flytti Alþingi skýrslu um
málefni Flugleiða. Með bréfi, dags. 1. október s. 1., var samgönguráðherra tilkynnt
þessi samþykkt þingflokksins og þess getið, hvaða upplýsingar þingflokkurinn mundi
óska eftir að skýrslan fæli í sér og að skýrslubeiðnin mundi verða flutt þegar í
upphafi þings. Jafnframt var þess getið í bréfinu til samgönguráðherra, að þingflokkur Alþýðuflokksins teldi að umræður á Alþingi um málefni Flugleiða ættu
að bíða þar til umbeðin skýrsla hefði verið flutt, enda yrði ekki um að ræða óeðlilegar tafir á skýrslugjöfinni.
Ástæðulaust er að rökstyðja með mörgum orðum beiðnina um að ríkisstjórnin
gefi Alþingi fullnaðarskýrslu um svonefnt Flugleiðamál, svo augljós er sú nauðsyn.
öllum landsmönnum eru kunn mörg aðalatriði málsins sem varðar framtíð flugrekstrar frá íslandi, hag þjóðarheildarinnar 02 afkomu heilla atvinnustétta. Á það
hefur hins vegar mjög skort að fullnaðarupplýsingar hafi verið veittar um málið
og þá fyrst og fremst um afskipti ríkisstjórnarinnar af Flugleiðamálinu, og hafa
sumir trúnaðarmenn rikisstjórnarinnar þar tekið að sér hlutverk sem þeim var alls
ekki ætlað.
Án þess að frekar sé farið út í þá sálma er ljóst, að full ástæða er til að ríkisstjórnin sjálf greini Alþingi og almenningi í landinu frá öllum atriðum Flugleiðamálsins i opinberri skýrslu svo fram komi hverjar eru staðreyndir málsins, hver
hafa verið afskipti ríkisstjórnarinnar af því, hvaða skuldbindingar menn hafa undirgengist og þá gegn hvaða skilyrðum, og hvaða stefnu ríkisstjórnin hefur i málinu.
Er nauðsynlegt að slíkt liggi fyrir áður en fjallað verður um einstaka þætti málsins
á Alþingi, en ráðherrar i rikisstjórninni og rikisstjórnin sjálf hafa lýst því yfir, að
til þess muni koma.

Sþ.

10. Tillaga til þingsályktunar

[9. máll

um eflingu iðnaðar á Vesturlandi.
Flm.: Alexander Stefánsson, FriSjón Þórðarson, Davið Aðalsteinsson,

Skúli Alexandersson, Eiður Guðnason, Jósef H. Þorgeirsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að hlutast til um gerð áætlunar um iðnþróun á Vesturlandi.
Greinargerð.
Á 102. löggjafarþingi var mál þetta flutt af þingmönnunum Davíð Aðalsteinssyni,
3. þm. Vesturlands, og Alexander Stefánssyni, 1. þm. Vesturlands. Flutti Davíð Aðalsteinsson framsögu um málið, sem vísað var til nefndar, en hlaut ekki afgreiðslu
fyrir þinglok.
Málið er nú flutt að nýju af öllum þingmönnum Vesturlands.
Hér er um þýðingarmikið mál að ræða sem varðar miklu um framtíð byggða
á Vesturlandi. Flutningsmenn gera ráð fyrir að áætlun þessi verði jafnhliða stefnumótun ríkisvaldsins og heimamanna um æskilega framtíðarþróun atvinnulífs á
Vesturlandi.
Horfur um þróun mannfjölda og mannafla annars vegar og þá ekki síður fyrirsjáanlegar breytingar á atvinnuskiptingu hins vegar hafa grundvallarþýðingu fyrir
mótun atvinnumálastefnu næstu ára. Framkvæmd slíkrar atvinnumálastefnu getur
haft veruleg áhrif á byggð víðs vegar um landið næstu árin, enda ráðast fólksflutningar milli byggðasvæða að verulegu leyti af atvinnuástandi á hverju svæði. Með
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tillögu þeirri til þingsályktunar, sem hér er lögð fram, er annars vegar reynt að
leggj3 áherslu á þátt iðnaðar í mótun atvinnumálastefnu næstu ára og hins vegar að
tryggja Vesturlandi eðlilegan þátt i framkvæmd þeirrar stefnu.
Ýmsar ástæður má nefna fyrir þörfinni á eflingu iðnaðar á Vesturlandi. Þar
ber hæst að hlutdeild Vesturlands í heildarfjölda landsmanna fer enn lækkandi,
þótt verulega hafi dregið úr þeirri lækkun hin síðari ár í kjölfar uppbyggingar,
m. a. í sjávarútvegi. Fjöldi ibúa í dreifbýli er þar hlutfallslega meiri en almennt
gerist á landinu í heild og atvinnulif er viðast hvar mjög einhæft. Á hinn bóginn
eru ýmsar aðstæður fyrir hendi í landshlutanum sem gefa fyrirheit um fjölþætta
iðnþróun, ef skipulega verður að málum staðið og stuðningur veittur til þess að
stuðla að raunhæfum framkvæmdum. Þar má til nefna að Vesturland er i tiltölulega
góðum samgöngutengslum við stærsta markað landsins, þar er stutt i meginorkuflutningslínur, og i landshlutanum er fyrir hendi nægur jarðvarmi sem auðveldlega
mætti hagnýta. Af framansögðu má vera Ijóst, að á Vesturlandi er bæði veruleg
þörf á átaki í eflingu iðnaðar og ýmsar ákjósanlegar aðstæður fyrir hendi sem á
mætti byggja.
Um nokkurt skeið hefur byggðadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins unnið markvisst að gerð byggðaþróunaráætlana fyrir einstök byggðasvæði á Vesturlandi. Eðlilegt væri að fela Framkvæmdastofnun gerð þeirrar áætlunar um þróun iðnaðar í
landshlutanum sem hér er fjaliað um, enda er þar um verkefni að ræða sem útfæra
þyrfti í hinum almennu byggðaþróunaráætlunum fyrir einstök bvggðasvæði innan
íandshlutans. Enn sem fyrr verður að telja æskilegt að áætlunin verði unnin í nánu
samráði og samvinnu við Samband sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi.

Sþ.

11. Tillaga til þingsályktunar

[10. mál]

um samgöngur um Hvalfjörð.
Flm.: Davið Aðalsteinsson, Alexander Stefánsson, Skúli Alexandersson,
Eiður Guðnason, Jósef H. Þorgeirsson, Friðjón Þórðarson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að gerð verði athugun
á hagkvæmustu samgönguleiðum um Hvalfjörð.
Greinargerð.
1 september 1972 var birt álit nefndar, sem skipuð var samkvæmt þingsályktun
frá 18. apríl 1967 til þess að annast alhliða rannsókn á því, hvernig hagkvæmast
muni að leysa samgönguþörfina milli þéttbýlis í og við Reykjavík annars vegar og
Akraness, Borgarfjarðar og til Vestur- og Norðurlands hins vegar. Nefndarálit þetta
var mjög ítarlegt, en byggt á forsendum, sem nú eru orðnar um eða yfir áratugsgamlar.
Eins og áður er um fjóra aðalmöguleika að ræða, þ. e.:
1) ferju yfir f jörðinn,
2) brú yfir fjörðinn,
3) göng undir fjörðinn,
4) veg fyrir fjörðinn.
1 þessari greinargerð verður ekki reynt að endurmeta þær forsendur, sem liggja
til grundvallar hinum ýmsu valkostum að því er varðar samgöngur um Hvalfjörð,
enda gerir sú tillaga, sem hér er lögð fram, ráð fyrir slíku endurmati. — Augljóst
er þó að með tilkomu málmblendiverksmiðjunnar við Grundartanga ásamt auknum
þungaflutningum frá sementsverksmiðjunni á Akranesi landleiðina um Hvalfjörð og
aukinni almennri umferð um fjörðinn eru forsendur orðnar aðrar en byggt var á
í framangreindu nefndaráliti. Einnig er ástæða til að ætla að á siðustu tíu árum
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hafi orðið tæknilegar framfarir i smíði ferja og brúa og gerð jarðganga. Ef litið
er til þeirra möguleika, sem eru fyrir hendi varðandi ferjusamband yfir fjörðinn,
má minna á hvort ekki mætti nýta þau hafnannannvirki sem þegar hafa verið reist
við Grundartanga.
Samkvæmt nefndarálitinu frá 1972 gaf vegur og ferja á milli Kiðafells og Galtavíkur 10—12% afkastavexti, en vegur með bundnu slitlagi fyrir Hvalfjörð 14—15%
afkastavexti. Hér hefur verið mjótt á munum, og með vísan til þess, sem áður er
sagt, er full ástæða til að ætla að niðurstöður yrðu aðrar í dag.
Flutningsmönnum að tillögu þessari er Ijóst, að athugun sem þessi muni hafa einhvern kostnað í för með sér, en i það megi ekki horfa af þeirri einföldu ástæðu, að
á hverri tíð þurfa að liggja fyrir hagkvæmustu valkostir í samgöngumálum.
Tillaga þessi er endurflutt þar sem hún varð ekki útrædd á 102. löggjafarþingi.

Nd.

12. Frumvarp til laga

[11. máll

um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, sbr. lög nr. 57 21. apríl 1974, um fiskvinnslu skóla.

Œagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
3. mgr. orðist svo:
Skólinn skal halda námskeið fyrir starfsfólk i hinum ýmsu greinum fiskiðnaðarins, sem miði að því að veita þeim starfsmönnum fiskiðnaðar, er vinna við móttöku
og verkun sjávarafla, hagnýta fræðslu um meðferð og vinnslu aflans. Námskeið
þessi skulu haldin í verstöðvum landsins eftir því sem við verður komið. Skólinn
skal einnig, þegar þörf krefur, halda námskeið til endurmenntunar matsmanna
verkaðs sjávarafla, svo og til þjálfunar og menntunar nýrra matsmanna.
Fela skal skólanum að hafa námskeið í meðferð sjávarafla fvrir nemendur
sjómannaskóla.
Skólinn skal leita samvinnu við Framleiðslueftirlit sjávarafurða við námskeiðahald fyrir matsmenn samkvæmt þessari grein.
2. gr.
3. mgr. 10. gr. orðist svo:
Til þess að öðlast starfsréttindi sem fiskiðnaðarmaður skal nemandi hafa staðist
próf upp úr fiskiðndeild og auk þess lokið 11 mánaða skipulagðri starfsþjálfun, sem
lýkur með prófi eða sérstöku verkefni. Varðandi saltfisk, skreið og saltsíld skal fara
fram sérstakt verklegt próf, sem geti sýnt alhliða þekkingu á meðferð og mati afurðanna í samræmi við þarfir markaðslandanna sbr. 11. gr. Setja skal með reglugerð
nánari ákvæði um efni og framkvæmd þessara verklegu prófa.
3. gr.
2. tl. 1. mgr. 7. gr. hljóði svo:
Menntamálaráðherra skipar fimm manna skólanefnd með þessum hætti:
Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskifélags íslands, einn eftir tilnefningu Fiskiðnar,
fagfélags fiskiðnðarins, einn úr hópi reglulegra nemenda skólans, en formaður skólanefndar skal skipaður án tilnefningar. Fimm varamenn skulu skipaðir með sama
hætti. Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára. Um
starfssvið og skyldur skólanefndar skal kveðið nánar á í reglugerð.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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A t h u g a s e m d i r við Iagafrumvarp þetta.
Samhljóða frumvarp var lagt fyrir 102. löggjafarþing og fylgdu því svofelldar
athugasemdir:
„Jafnframt frumvarpi þessu um breyting á lögum nr. 55/1971 um Fiskvinnsluskólann er flutt frumvarp til Iaga um breyting á Iögum nr. 108/1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða. Meginmarkmiðið með flutningi frumvarpa þessara, ef að
lögum verða, er að taka af tvímæli um réttarstöðu fiskiðnaðarmanna, er þeir hafa
lokið prófi frá Fiskvinnsluskólanum og setja skýrari ákvæði um lokapróf, verklegt
próf, svo og starfsþjálfun að prófum loknum. Jafnframt er stefnt að því að afmarka betur en nú er gert námskeiðahald fyrir matsmenn, svo og endurmenntun
þeirra.
Ef þingvilji er fyrir því að frumvarp þetta verði að lögum, er æskilegt að
það nái fram að ganga það tímanlega, að hægt verði að halda hin verklegu próf,
sem um er fjallað i 2. gr., í lok yfirstandandi skólaárs, enda nái frumvarpið um
breyting á lögum nr. 108/1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða jafnframt fram
að ganga, en málefni þau, sem frumvörpin fjalla um, eru nátengd.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
I gildandi lögum eru í 3. gr. ákvæði um skyldur Fiskvinnsluskólans til að halda
námskeið fyrir starfsfólk í hinum ýmsu greinum fiskiðnaðarins. Sainkvæmt 4. tl. 1.
mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 71/1973 um mat á saltfiski til útflutnings segir, að Fiskmat
ríkisins, sem Framleiðslueftirlit sjávarafurða leysti af hólmi, skuli halda námskeið
fyrir fiskmatsmenn, en í lögunum um framleiðslueftirlitið er ekkert beint ákvæði
um að það skuli standa fyrir slíku námskeiðahaldi. í 3. mgr. 3. gr. laganna segir
að Framleiðslueftirlitið skuli veita leiðbeiningar um fiskverkun og meðferð sjávarafurða. Á grundvelli þessa ákvæðis og fyrrgreinds reglugerðarákvæðis hefir Framleiðslueftirlitið síðan haldið allmörg námskeið fyrir menn til að öðlast þekkingu
til að starfa að fiskmati. Ekki virðist vera ástæða til að þessar stofnanir báðar séu
að sinna þessu verkefni og ekki orkar tvímælis um skyldu Fiskvinnsluskólans til
að sinna þessu verkefni og virðist það vel komið í hans höndum. Hins vegar virðist
eðlilegt að skólinn leiti samvinnu við Framleiðslueftirlitið við þetta námskeiðahald
og er það helsta nýmæli þessarar gr. Er þá jafnframt gengið út frá, að Framleiðslueftirlitið hætti námskeiðahaldi og spari þar með fé og fyrirhöfn.
Um 2. gr.
Með þessari gr. er ákveðið, að lokaprófi fiskiðnaðarmanna skuli ljúka með verkIegu prófi. Sett verði með reglugerð ákvæði um efni prófsins og framkvæmd. Það
hefir verið kannað, að hægt er að koma saman efni í slíkt próf, en ekki virðist vera
ástæða til að setja í lög ákvæði um efni og framkvæmd prófa þessara, en eðlilegt
að þau séu sett með reglugerð, sem kunnáttumenn semji. Markmið með ákvæðum
þessara ákvæða er að búa svo um hnútana, að hægt sé að tryggja rétt fiskiðnaðarmanna til að öðlast matsréttindi innan tiltekins tima, en á því hefir verið misbrestur
fram að þessu, einkum varðandi saltfisk, skreið og saltsíld. Slík óvissa er óviðunandi
fyrir fiskiðnðarmenn og mun vera óþekkt um menn, sem lokið hafa prófum frá
sérskóla.
Um 3. gr.
1. gr. laga nr. 57/1974, um breyting á lögum nr. 55/1971, um fiskvinnsluskóla,
fjallar um skólanefnd og skipan hennar. Skólanefndarmenn eru fimm og á Fiskimálaráð að tilnefna einn þeirra. Með lögum nr. 11 3. maí 1978 var Fiskimálaráð
lagt niður. Hér er lagt til að Fiskifélag Islands sem hagsmunaaðili fiskiðnaðarins
tilnefni mann í skólanefnd í stað Fiskimálaráðs. Þá er einnig lagt til, að reglulegir
nemendur skólans tilnefni einn nefndarmann í stað tveggja áður, og nýlega stofnsett fagfélag fiskiðnaðarins, Fiskiðn, tilnefni einn nefndarmanna.“
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[12. máll

um breyting á lögum nr. 38/1971 um Kennaraháskóla íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Inntaka og skrásetning nemenda.
1.
2.

3.
4.
5.

4. gr. orðist svo:
Inntökuskilyrði í Kennaraháskóla íslands eru:
Stúdentspróf eða annað nám, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með
því, og menntamálaráðuneytið fellst á það.
Þeir, sem lokið hafa kennaraprófi eða framhaldsnámi frá Kennaraskóla Islands, geta, ef þeir æskja þess, bætt við sig námi í Kennaraháskólanum og lokið
þaðan embættisprófi. Tilhögun námsins og hve miklu þarf við að auka fer
eftir reglugerð, sem setja skal að fengnum tillögum skólastjórnar.
Heimilt er skólanum að úrskurða um inntöku nemenda með hliðsjón af hæfniprófi eða öðrum matsaðferðum, en fullnægja skulu þeir ákvæðum þessarar
greinar. Ákveða má í reglugerð lágmarkseinkunn í íslensku og fleiri greinum.
Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði, er mæli fyrir um árlega skrásetningu
nemenda, og eru þeir einir taldir nemendur skólans, er hafa skráð sig til náms.
Skrásetningargjöld skulu háð samþykki skólaráðs og menntamálaráðherra.
Ákvæði um heilbrigðisskilyrði við skrásetningu má setja í reglugerð. öllum
skrásettum nemendum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir eftir því,
sem skólaráð ákveður.

Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar eða skólaráðs í umboði
hennar. Setja má í reglugerð nánari ákvæði um inntöku nemenda í skólann eða í
einstakar valgreinar.
2. gr.
6. gr. orðist þannig:
Ef námsefni í Kennaraháskóla Islands skiptist í 12 hluti og hver hlutur jafngildir um það bil 6 ársvikustundum, skulu hlutföll einstakra greina vera nálægt
því, er hér segir, að frádregnum þeim tíma skólaársins, sem varið er til áheyrnar,
æfingakennslu og námskeiða:
I. Uppeldisgreinar, 4 hlutir.
II. Námsgreinar grunnskóla.
a) Kjarni, 4 hlutir.
b) Valgreinar, 4 hlutir.
Nemendur velji 2 bóklegar greinar eða eina list- og verkgrein.
Skólaráð getur heimilað nemendum að auka við sig námi í valgrein.
III. Verklegt nám, æfingakennsla og annað starf á vettvangi, 12 vikur hið minnsta.
Saman skal fara, eftir því sem við verður komið, samstillt og hnitmiðað nám
í námsgreinum grunnskólans og uppeldisgreinum, einkum kennslufræði. Verklega námið fer fram í æfinga- og tilraunaskóla og öðrum skólum og stofnunum,
eftir því sem þörf krefur.
IV. Fjalla skal um það efni á námskeiðum, sem ekki er unnt að skipa eðlilega á
samfellda stundaskrá annar- eða vetrarlangt.
3. gr.
Aftan við 12. gr. komi ný málsgrein:
Heimilt er að flytja lektor úr lektorsstöðu í dósentsstöðu, samkvæmt nánari
ákvæðum í reglugerð.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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4. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þeim, sem innritast hafa í Kennaraháskóla Islands fyrir gildistöku laga þessara,
er heimilt að velja hvort þeir stunda nám samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/1971
eða ákvæðum þessara laga.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samhljóða frumvarp var lagt fyrir 102. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Fylgdu
því svofelldar athugasemdir:
„í 25. gr. 1. nr. 38/1971 um Kennaraháskóla íslands er gert ráð fyrir því að lögin
verði endurskoðuð eigi síðar en tveim árum frá gildistöku þeirra.
í samræmi við þetta ákvæði laganna var í nóvembermánuði 1972 skipuð nefnd
til að annast þessa endurskoðun. Nefndin skilaði áliti i júní 1976. Frumvarp það
sem nefndin samdi var lagt fyrir Alþingi á 98. löggjafarþingi 1976—77, en varð
þá eigi útrætt. Frumvarpið var að nýju lagt fyrir Alþingi árið eftir (1977—78) með
nokkrum breytingum sem m. a. voru gerðar með hliðsjón af athugasemdum sem
borist höfðu frá aðilum sem menntamálaráðuneytið hafði sent frv. til umsagnar
iuilli þinga. Frv. hlaut ekki afgreiðslu á þinginu 1977—78.
Eins og gefur að skilja hafa komið fram á gildistíma laganna ýmis atriði sem
kalla á breytingu og er ekki að undra slíkt svo mjög sem farið var inn á nýjar
hrautir í kennaramenntunarmálum þjóðarinnar með setningu þeirra.
Skólastjórn KHÍ samþykkti á fundi sínum 5. mars s. 1. nokkrar breytingartillögur
við lögin sem óskað var eftir að fluttar yrðu á Alþingi svo fljótt að unnt reyndist
að afgreiða þær á þessu þingi.
Hér eru aðeins tekin fyrir örfá knýjandi atriði sem breyta þarf til samræmis
við ákvæði í nýrri lögum (lögum um embættisgengi kennara og skólastjóra) eða
eðlilegt er að breyta vegna hliðstæðu í öðrum lögum (lögum Háskóla Islands).
Aðeins eru tekin fyrir atriði sem ætla má að ekki valdi deilum og likur séu þvi
til að eigi sæmilega greiða leið gegnum þingið.
Breytingar þær sem hér eru lagðar til eru fáar og snerta lítið meginkjarna laga
um aðalmenntastofnun kennara og draga á engan hátt úr þörf á heildarendurskoðun
laga um KHÍ.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Lagt er til að 1. tl. 4. gr. standi óbreyttur.
Eðlilegt er að fella niður setninguna „þegar hann hefur tekið til starfa að fullu“
i 2. tl. sem orðin er úrelt.
3. tl. er óbreyttur.
Inn komi nýr tl. 4 sem gerir ráð fyrir heimild til að setja i reglugerð ákvæði,
er mæli fyrir um árlega skráningu nemenda og greiðslu skrásetningargjalda. Ákvæði
þessi eru i samræmi við lög um Háskóla íslands (21. gr.). Rök fyrir breytingu þessari
eru tviþætt, annars vegar vilji skólans til aðhalds fyrir nemendur og ósk um að
Ijóst liggi fyrir hverjir raunverulega séu við nám og hins vegar óskir nemendaráðs
að þvi sé búinn áþekkur fjárhagslegur grundvöllur fyrir starfi sínu og gert er í
Háskóla tslands.
Töluliður 5 komi í stað tl. 4 í gildandi lögum, en sá liður miðast um of við
hefðir frá Kennaraskólanum þar sem gengið var út frá því að allir nemendur skólans
færu árlega i skoðun hjá skólalækni. Hér er gert ráð fyrir að ákvæði um heilbrigðisskilyrði við skrásetningu séu sett i reglugerð en jafnframt sé skrásettum nemendum
skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir eftir ákvörðun skólaráðs.
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Við niðurlagsákvæði greinarinnar um að inntaka nemenda i skólann sé i höndum
skólastjórnar eða skólaráðs í umboði hennar bætist heimildarákvæði um að setja
megi i reglugerð nánari ákvæði um inntöku nemenda í skólann eða i einstakar
valgreinar.
Hér er um þýðingarmikið atriði að ræða, ekki síst í sambandi við val i list- og
verkgreinum en óhjákvæmilegt er að setja þar vissar forkröfur m. a. vegna breytinga
sem gerðar kunna að vera á umfangi greinarinnar í kennaranámi (sbr. breytingartillögur við 6. grein.).
Um 2. gr.
óskað er eftir breytingum á liðum I. og II. í 6. gr. og efnislega aðeins á lið II,
Nám handavinnukennara. Breytingin er gerð til samræmis við ákvæði í 2. og 11. gr.
d i lögum nr. 51/1978, um embættisgengi kennara og skólastjóra.
Lagt er til að fyrirsagnirnar í I. og II: Almennt kennaranám og Nám handavinnukennara falli niður enda gert ráð fyrir að aðeins verði um að ræða eina tegund
kennaranáms sem aðeins sé breytilegt hvað snertir valgreinar og uppeldislegt sérsvið, þar sem þó sé það frávik að hverri list- og verkgrein sé ætlaður tími sem tveim
bóklegum greinum.
Með þessari breytingu er fullnægt þeim ákvæðum laga um embættisgengi kennara og skólastjóra að kennarar hafi lokið námi í uppeldis- og kennslufræðum sem
jafngildi 30 námseiningum (2. gr.) og jafnframt því að kennarar i list- og verkgreinum sem nám stunda við KHl fullnægi ákvæðum 11. gr. d og e i sömu lögum
um eigi færri en 30 einingar í sérgrein.
Þá er lagt til að orðalagi i III. tl. sé breytt til samræmis við II. tl. að í stað
„hnitmiðað nám i skyldunámsgreinum og uppeldisgreinum" komi „hnitmiðað nám
í námsgreinum grunnskólans og uppeldisgreinum".
Um 3. gr.
Þetta ákvæði er samhljóða síðasta málslið í 11. gr. laga 77/1979, um Háskóla
Islands, og því sett í samræmingarskyni bæði sem réttlætismál fyrir kennara Kennaraháskóla Islands sem að öðru leyti hafa jafnstöðu við kennara Háskóla Islands og
jafnframt til að tryggja Kennaraháskólanum betri samkeppnisaðstöðu um kennara.
Rétt er að vekja athygli á að þetta ákvæði snertir ekkert það ákvæði 11. gr. laga
um Kennaraháskóla Islands að skipa skuli „allt að niu dósenta**.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringar."

Nd.

14. Frumvarp til laga

[13. mál]

uin breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Aftan við 3. gr. komi ný málsgrein er orðist svo:
Sá sem lokið hefur fyllsta námi frá Vélskóla Islands á hverjum tíma og hefur
auk þess lokið sveinsprófi í vélvirkjun eða annarri málmiðnaðargrein sbr. 14. gr.
þessara laga á rétt á starfsheitinu vélfræðingur.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samhljóða frumvarp var lagt fyrir 102. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Fylgdu
því svofelldar athugasemdir:
„Frumvarp þetta er lagt fram að ósk Vélstjórafélags íslands. Starfsheitið vélstjóri
tekur nú til manna sem hafa mjög mismunandi menntun. Full þörf þykir á aðgreiningu vélstjóra sem lokið hafa sveinsprófi í iðngrein auk fyllsta náms við Vélskóla
Islands og annarra vélstjóra. Lagt er til að hinir fyrrnefndu taki upp starfsheitið
vélfræðingur.“

Nd.

15. Frumvarp til laga

[14. mál]

um fuglaveiðar og fuglafriðun.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
I. KAFLI
Um veiðirétt og stjórn friðunar- og veiðimála.

1. gr.
Með fuglaveiðum er í lögum þessum átt við þann verknað, er felst í því að handsama eða drepa villta fugla. Þar sem rætt er um rétt til fuglaveiða í lögunum, er
þó einnig átt við rétt til eggjatöku.
2. gr.
1. Landeiganda einum eru heimilar fuglaveiðar og ráðstöfunarréttur þeirra i
landareign sinni, nema lög mæli öðruvísi fyrir.
2. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá ábúðinni réttur til fuglaveiða, nema
öðruvísi semjist og ráðherra samþykki.
3. Eigi má skilja rétt tíl fuglaveiða að nokkru eða öllu leyti við landareign fyrir
fullt og allt. En leyfilegt skal að skilja rétt til fuglaveiða við landareign um
tiltekið tímabil, er eigi má vera lengra en 10 ár í senn.
3. gr.
1. Nú er landareign í óskiptri sameign, og eru þá landeigendum öllum fuglaveiðar
jafnheimilar í þeirri landareign í réttu hlutfalli við afnotarétt lands, nema
samkomulag verði um aðra skipan.
2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða
eignar, og á þá hver sameigandi fuglaveiðar á og fyrir sínum landshluta eða
afnotasvæði, nema samkomulag hafi orðið um aðra lögmæta skipan.
4. gr.
1. A landi skulu fuglaveiðum ráða rétt landamerki jarðar hverrar.
2. Nú skilur á eða lækur landareignir, og á þá hver fuglaveiðar í miðjan farveg.
3. Nú liggur landareign að sjó, og á þá landeigandi fuglaveiðar á haf út, 115 m
frá stórstraumsfjörumáli, og eru það netlög hans. Ef firðir, vogar eða sund,
sem eigi eru 230 m á breidd, skipta landareignum, þá á hver landeigandi fuglaveiðar út á miðjan fjörðinn, voginn eða sundið.
4. Nú liggur landareign að stöðuvatni, og á þá landeigandi fuglaveiðar 115 m út
frá bakka þess (netlög), og skal jafnan miða við lágflæði í vatni. Ef stöðuvatn
er merkivatn og er eigi 230 m á breidd, þá skal miðlina þess ráða fuglaveiðum.
5. Nú liggja eyjar, hólmar eða sker í sjó eða stöðuvötnum undir landareign, og
fylgja þeim þá netlög sem áður segir.
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5. gr.
1. Landeigendum, sem land eiga að stöðuvatni, eru einum heimilar fuglaveiðar
i almenningi vatnsins, og eru þær þeim öllum jafnheimilar. Sé forn venja til
þess, að réttur til fuglaveiða í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum landareignum, skal sú venja gilda eftirleiðis.
2. öllum íslenskum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar í afréttum og almenningum utan landareigna lögbýla, enda geti enginn sannað eignarrétt sinn til
þeirra.
3. Ollum íslenskum ríkisborgurum eru fuglaveiðar heimilar i íslenskri landhelgi
utan netlaga lögbýla. Landhelgi er talin í lögum þessum með sama hætti og í
6. gr. laga nr. 82/1969.
6. gr.
Fastráðnum starfsmönnum við dýrafræðideild Náttúrufræðistofnunar íslands
skal heimilt að veiða fugla og safna eggjum handa stofnuninni, hvar sem er, og án
þess að endurgjald komi fyrir, enda geri þeir landeiganda viðvart fyrirfram og sýni
skilríki sín, verði því við komið.
7. gr.
1. Menntamálaráðuneytið hefur yfirumsjón allra mála er varða fuglaveiðar og
fuglafriðun.
2. Til aðstoðar ráðuneytinu um stjórn þeirra er fuglafriðunarnefnd. Menntamálaráðuneytið skipar nefndina til fjögurra ára í senn og skal hún skipuð 5 mönnum. Einn nefndarmanna skal skipaður samkvæmt tilnefningu Hins islenska
náttúrufræðifélags, annar samkvæmt tilnefningu Fuglaverndarfélags Islands,
þriðji samkvæmt tilnefningu dýrafræðideildar Náttúrufræðistofnunar Islands,
fjórði samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Islands, en einn skal skipaður án
tilnefningar. Menntamálaráðuneytið skipar formann nefndarinnar.
3. Tillagna fuglafriðunarnefndar skal leitað við setningu reglugerða og annarra
ákvæða um fuglaveiðar og fuglafriðun. Nefndin gerir tillögur til ráðuneytisins
um hvað eina, er hún telur ástæðu til, í sambandi við þau mál.
4. Island er aðili að alþjóða-fuglaverndarráðinu (The International Council for
Bird Preservation), og skal fuglafriðunarnefnd koma fram fyrir tslands hönd
í þeim samtökum.
5. Fuglafriðunarnefnd fær þóknun fyrir störf sín, eftir þvi sem ráðuneytið ákveður,
og útlagðan kostnað fær nefndin greiddan úr rikissjóði eftir reikningi, er ráðuneytið samþykkir.
II. KAFLI
Friðunarákvæði og veiðitímar.
8. gr.
1. Á íslandi skulu allar villtar fuglategundir, að undanskildum þeim tegundum,
er taldar eru í 2. málsgr., vera friðaðar allt árið.
2. Á eftirgreindum árstimum skal heimilt að veiða þær tegundir, sem hér eru
taldar:
a. Allt árið: kjói, svartbakur, sílamáfur, silfurmáfur, hrafn.
b. Frá 1. september til 19. maí: álka, langvía, stuttnefja, teista, lundí.
c. Frá 1. september til 1. mars: súla, dílaskarfur, toppskarfur, fýll, skúmur,
hvitmáfur, bjartmáfur, hettumáfur, rita.
d. Frá 1. september til 22. desemher: grágæs, heiðagæs, blesgæs, helsingi,
stokkönd, grafönd, urtönd, rauðhöfðaönd, duggönd, skúfönd, hávella, toppönd.
c. Frá 15. október til 22. desember: rjúpa.
3. Friðun sú, sem fólgin er í ákvæðum 1. og 2. málsgr., tekur einnig til eggja
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og hreiöra þeirra fugla, sem njóta algerrar eSa tímabundinnar friSunar, nema
öSruvísi sé ákveSiS i lögum þessum.

9- gr.
1. Frá 15. apríl til 14. júlí ár hvert eru öll skot bönnuS nær friSlýstu æSarvarpi
en 2 km, nema brýna nauSsyn beri til. Á sama tima má eigi án leyfis varpeigenda leggja net nær friSlýstu æSarvarpi en % km frá stórstraumsfjörumáli.
2. Lögreglustjórar skulu ár hvert á manntalsþingum, ótilkvaddir og ókeypis, friSlýsa öll æðarvörp í lögsagnarumdæmum sfnurn.
3. Nú vill einhver koma á fót æðarvarpi í landareign ábúðarjarSar sinnar, og skal
hann þ'í senda lögreglustjóra skriflega yfirlýsingu um það. Skal þar skýrt frá
legu varplandsins, afstöSu þess, ummerkjum og útbúnaSi. Skýrslu þessari fylgi
vottorS tveggja áreiSanlegra og óvilhallra manna, er kunnugir séu staðháttum,
um aS hún sé rétt og þeir telji landið vænlegt til æSarvarps. Siðan friSlýsir lögreglustjóri varplandið ókeypis á næsta manntalsþingi.

10. gr.
1. Á takmörkuðum svæðum, þar sem veiði, eggja- eða ungataka þeirra sjófugla,
sem taldir eru í 2. málsgr. 8. gr., en þeir eru súla, dilaskarfur, toppskarfur,
fýll, skúmur, hvitmáfur, rita, álka, langvía, stuttnefja, teista og lundi, hefur
talist eSa telst til hlunninda, skulu friSunarákvæði laga þessara ekki vera til
fyrirstöSu því, að nytja megi þau hlunnindi eftirleiðis. óheimilt skal þó að
skjóta umræddar tegundir á þeim tima, er þær eru friSaSar samkvæmt lögum
þessum, og aldrei má skjóta fugl i fuglabjörgum.
2. I Mývatnssveit og á öðrum takmörkuðum svæðum, þar sem andavarp er mikið
(þar meS talið æðarvarp), skal, þrátt fyrir ákvæði 8. gr., Ieyfilegt að taka andaregg (og æðaregg), en viS eggjatökuna skal þeirri reglu fylgt, aS ávallt séu skilin
eftir minnst 4 egg I hreiSri hverju. Undanþága þessi til eggjatöku tekur þó ekki
til skeiSandar, skutulandar, hrafnsandar, hávellu og straumandar. Egg, sem
tekin eru samkvæmt ákvæSum 10. gr., 2. tl., má hvorki bjóSa til sölu, selja né
kaupa, nema til útungunar.
3. 1 krfu- og hettumáfsvörpum skal heimilt aS taka egg þessara fugla, þrátt fyrir
friSunarákvæSi 8. gr., en þó aldrei nema fyrsta varp.

11. gr.
1. Nú valda fuglar verulegu tjóni í ræktuSu landi, veiðivötnum og ám, fiskiræktarstöðvum, varplöndum eða á öðrum hliSstæðum nytjum, og eru þá friðunarákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu því, að ráðuneytið geti, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt einstökum handhöfum fuglaveiðiréttar tímabundið leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tíma árs sem er. Undanþáguheimild
þessi tekur þó eigi til sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, fálka og snæuglu.
2. Þar sem grágæsir valda miklum og almennum spjöllum á nytjagróðri, getur
ráðuneytið, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt hreppstjórum fyrir
hönd veiðiréttarhafa í umdæmum sínum undanþágu frá friðunarákvæðum laga
þessara, að því er veiði grágæsa varðar. Þá skal og taka grágæsareggja heimil,
þrátt fyrir ákvæði 8. gr., án þess að sækja þurfi um leyfi til eggjatökunnar. Þó
skal ávallt skilja eftir í hreiðri eigi færri en tvö egg.
3. Fugla þá, sem veiddir eru, og egg, sem tekin eru samkvæmt undanþáguheimildum þeim, sem felast i 1. og 2. málsgrein, má hvorki bjóða til sölu, selja né
kaupa.
12. gr.
1. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt einstaklingum undanþágu frá friðunarákvæðum 8., 9. og 10. gr. til að safna fuglum, eggjuni
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og hreiðrum til vísindalegra þarfa eða í þágu opinberra almenningssafna, svo
og vegna útungunar og eldis tiltekinna tegunda.
2. Ef nauðsyn krefur og sérstaklega stendur á, getur deildarstjóri dýrafræðideildar
Náttúrufræðistofnunar íslands veitt einstaklingum heimild til að safna friðuðum
fuglum handa safninu, svo og eggjum þeirra, innan takmarka þess leyfis, er
hann hefur hlotið samkvæmt heimild 1. málsgreinar.
13. gr.
1. Ef nauðsyn krefur og fuglafriðunarnefnd leggur til, getur ráðuneytið veitt undanþágu frá friðunarákvæðum 8. gr. Slíkar undanþágur má takmarka við tiltekin
svæði.
2. Á sama hátt má auka friðun einstakra fuglategunda eða alfriða þær og má
takmarka slík ákvæði við tiltekin svæði.
14. gr.
Friðunarákvæði þau, sem felast í lögum þessum, skulu gilda hvarvetna á Islandi,
svo og innan islenskrar landhelgi á hafinu kringum Island.

III. KAFLI
Um fuglaveiðasamþykktir.

15. gr.
Sýslunefndum veitist heimild til, hverri i sínu héraði, að gera samþykktir um
nytjun þeirra hlunninda, er um ræðir i 10. gr., á þann hátt og með þeim skilyrðum,
sem fyrir er mælt í lögum þessum.
16. gr.
1. Þá er sýslunefnd hefur gert frumvarp til samþykktar samkv. 15. gr., skal oddviti
hennar kveðja til fundar alla þá héraðsbúa, er hagsmuna hafa að gæta i sambandi við hlunnindi þau, er um ræðir i 10. gr. Oddviti stýrir fundinum eða sá
maður, er hann kveður til þess.
2. Á fundinum leggur fundarstjóri fram frumvarp það til samþykktar, er sýslunefnd hefur gert. Fallist fundarmenn á frumvarpið óbreytt að efni með %
greiddra atkvæða, sendir sýslumaður það ráðuneytinu til staðfestingar, og er
þá öllum, er boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast aðilar að samþykktinni.
Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri á því efnisbreytingar, ef sýslunefnd fellst á þær. En ef sýslunefnd vill ekki fallast á breytingartillögur, er
fundurinn gerir, skal kveðja til nýs fundar. Fallist fundur þá á frumvarpið
óbreytt að efni með % greiddra atkvæða, fer um það sem fyrr segir.
3. Nú er gerð samþykkt, eins og að framan er mælt, og send ráðuneytinu til staðfestingar, og virðist ráðuneytinu hún brjóta í bág við lög eða grundvallarreglur
laga eða réttinda manna, og er samþykktin þá endursend án staðfestingar,
ásamt synjunarástæðum ráðuneytisins. Að öðrum kosti staðfestir ráðuneytið
samþykktina, skipar fyrir um birtingu hennar og tiltekur, hvenær hún skuli
öðlast gildi.
4. Staðfestri samþykkt má breyta á sama hátt og til hennar var stofnað.
17. gr.
1. I samþykkt skal ákveða um eftirlit, er nauðsynlegt þykir til þess, að ákvæða
hennar sé gætt, og hvernig kostnað við það skuli greiða.
2. Fyrir brot á löggiltri samþykkt má ákveða sektir, allt að 100 000 krónum, er
renna i sýslusjóð. Mál, sem risa út af téðum brotum, skulu rekin að hætti
opinberra mála.
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18. gr.
Þar sem rætt er um sýslunefnd, oddvita hennar og sýslusjóC í III. kafla laga
þessara, er einnig átt við bæjarstjórn, bæjarstjóra og bæjarsjóð, eftir því sem við á.
19. gr.
Fuglaveiðasamþykktir, sem gerðar hafa verið fyrir gildistöku þessara laga,
skulu ógildar, uns þær hafa verið staðfestar af ráðuneytinu að nýju.
IV. KAFLI
Um veiðitæki og veiðiaðferðir.
20. gr.
Við fuglaveiðar má eigi nota önnur skotvopn en þau, er skjóta má með fríhendis
frá öxl. Hlaupvíðari haglabyssur en nr. 12 má eigi nota til fuglaveiða.
Eigi er heimilt að nota marghlaðnar eða sjálfhlaðnar haglabyssur, sem taka
fleiri en tvö skothylki, lengur en 10 ár frá gildistöku laga þessara.
21. gr.
1. Eigi má nota flugvélar, bifreiðar eða önnur vélknúin farartæki á landi til
fuglaveiða eða til að elta uppi eða reka fugla. Farartæki þessi má þó nota til
að flytja veiðimenn, veiðihunda og veiðitæki að og frá veiðistað.
2. Eigi má nota vélknúna báta til fuglaveiða á ósöltu vatni, og til fuglaveiða á sjó
má eigi nota vélknúna báta, sem ganga hraðar en 9 sjómilur á klukkustund.
22. gr.
1. Eigi má nota net til fuglaveiða í sjó eða vötnum.
2. Nú festast fuglar í netum, sem ætluð eru til annarra veiða (fisk- eða selveiða),
og ber þá að greiða þá úr netunum og sleppa þeim, ef þeir eru lifandi, þegar
netanna er vitjað. En fugla, sem finnast dauðir í slikum netum, má hvorki
hirða né nýta á nokkurn hátt.
3. Eigi má nota net til fuglaveiða á landi. Þó skal heimilt að veiða lunda í net, þar
sem lundagröftur stendur æðarvarpi fyrir þrifum. Þessa veiðiaðferð má þó
ekki stunda, nema verið sé yfir netunum og fuglinn hirtúr úr þeim jafnóðum
eða þeirra sé vitjað minnst tvisvar á dag. Heimilt skal að nota háfa til lundaog bjargfuglaveiða.
23. gr.
Eftirtalin tæki eða útbúnað má eigi nota til fuglaveiða: fleka (snörufleka),
stingi eða króka (gogga), öngla, boga, gildrur, blys eða annan ljósaútbúnað, svo
og allar aðrar fastar veiðivélar, þótt hér hafi ekki verið taldar.
24.
Þrátt fyrir ákvæði 22. og 23. gr. getur
friðunarnefndar — veitt undanþágu til að
bandi við eyðingu tiltekinna tegunda, svo
sókna.

gr.
ráðuneytið — að fengnum tillögum fuglanota net og aðrar fastar veiðivélar í samsem svartbaks og hrafns, eða vegna rann-

25. gr.
Eigi má nota eitur til að tortíma fuglum. Að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar og að fengnu samþykki eiturefnanefndar getur ráðuneytið með reglugerð
veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, að því er varðar notkun eiturs eða
svæfandi lyfja, í sambandi við eyðingu tiltekinna tegunda, svo sem svartbaks og
hrafns. Þá getur ráðuneytið á sama hátt veitt einstaklingum undanþágu til notkunar
þessara efna við rannsóknir.
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26. gr.
Skipum og bátum skal óheimilt að þeyta eimflautur að óþörfu í grennd við
fuglabjörg.
27. gr.
1. Forðast skal að trufla fugla, sem friðunar njóta samkvæmt lögum þessum, við
hreiður, svo að skaði geti hlotist af á eggjum þeirra eða ungum.
2. Um mynda- og kvikmyndatökur af sjaldgæfum fuglum, svo sem örnum, fálkum,
snæuglum og haftyrðlum, við hreiður þeirra skulu sett sérákvæði í reglugerð.
28. gr.
1. Náttúrufræðistofnun Islands hefur ein heimild til að láta merkja villta fugla
á Islandi í vísindalegum tilgangi, og getur stofnunin veitt einstaklingum leyfi
til að veiða fugla í net eða gildrur til merkinga. Má slíkt leyfi jafnt ná til
friðaðra fugla sem ófriðaðra. Til merkinganna má eigi nota önnur merki en
þau, er stofnunin lætur í té.
2. Hverjum þeim, sem finnur eða handsamar merktan fugl, ber að senda merkið,
hvort sem það er íslenskt eða útlent, til Náttúrufræðistofnunar Islands, ásamt
nánari upplýsingum um fundinn.
V. KAFLI
Um inn- og útflutning, kaup og söiu fugla.
29. gr.
Fugla, sem eru alfriðaðir samkvæmt lögum þessum, má eigi bjóða til sölu,
selja, kaupa, gefa eða þiggja að gjöf. Gildir þetta jafnt um lifandi fugla og dauða,
ef þeir hafa verið deyddir eða þeim hefur verið náð á ólöglegan hátt, svo og einstaka
hluta þeirra.
30. gr.
Ráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að fugla, sem samkvæmt
lögum þessum eru friðaðir tiltekna tíma árs, megi eigi bjóða til sölu, selja, kaupa,
gefa eða þiggja að gjöf fyrr en daginn eftir að veiðitími þeirra hefst, og eigi lengur
en í 14 daga, eftir að honum lýkur. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til fugla,
sem hafa verið auðkenndir (plúmberaðir) af réttum yfirvöldum innan 7 daga frá
þvi, að veiðitíma þeirra lýkur.
31. gr.
Egg, eggskurn og hreiður þeirra fugla, sem samkvæmt lögum þessum njóta
aigerrar eða tímabundinnar friðunar, má eigi bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa eða
þiggja að gjöf, nema þeirra hafi verið aflað á löglegan hátt.
32. gr.
1. Fugla, egg, eggskurn og hreiður skal óheimilt að flytja úr landi. Þó getur
menntamálaráðuneytið, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, enda gangi trúnaðarmaður frá Náttúrufræðistofnun Islands úr skugga um, að innihald sendinga af þessu tagi sé í
samræmi við veitt leyfi. Auk þess skal Náttúrufræðistofnun íslands heimilt
að flytja út fuglahami og egg án þess að leyfi ráðuneytisins komi til, þegar
um er að ræða skipti við erlend söfn eða aðrar hliðstæðar stofnanir.
2. Útflutningsbann fyrri málsgreinar tekur hvorki til rjúpna né alifugla, sem
kynnu að verða fluttir úr landi.
33. gr.
Ráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að innflutta fugla megi eigi
bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa eða þiggja að gjöf, nema þeir hafi verið auðkenndir
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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(plúmberaðir) af réttum yfirvöldum á þann hátt, að auðsætt sé, að þeir séu innfluttir. Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til erlendra búrfugla eða alifugla, sero
til landsins kunna að verða fluttir.
34. gr.
Fugla, egg, eggskurn og hreiður skal mönnum óheimilt að hafa í vörslum
sínum, nema þeirra hafi verið aflað á löglegan hátt.
351. Oheimilt er að taka hami af fuglum og setja þá upp, nema fuglanna hafi verið
aflað á löglegan hátt.
2. Þó er með öllu óheimilt að taka og setja upp hami af örnum, fálkum og snæuglum nema í þágu opinberra almenningssafna íslenskra.
36. gr.
Nú notai- ráðuneytið heimild 30. og 33. gr. og kveður þá á um með reglugerð,
hvernig fuglar þeir, er þar um ræðir, skuli auðkenndir (plúmberaðir) og hverjir
skuli annast auðkenninguna, svo og gjald fyrir hana og hver greiða skuli.
VI. KAFLI
Refsiákvæði og réttarfar.
37. gr.
1. Hver sá, er gerist sekur um ólöglegar fuglaveiðar, skal sæta sektum frá 10 000
til 300 000 krónum. Ef brot er ítrekað, skal sektin nema 30 000 til 500 000 krónum.
Virða skal það refsingu til þyngingar, ef fágætar fuglategundir eru veiddar,
svo sem snæugla, fálki eða haftyrðill, enda sé siðast talda tegundin veidd i
varpstað (i Grímsey við Eyjafjörð) eða i grennd við hann. Lágmarkssekt fyrir
að veiða fuglategundir þessar á óiöglegan hátt skal vera 100 000 krónur. Sá
sem gerist sekur um ólöglegar æðarfuglaveiðar skal sæta lágmarkssekt sem
nemur 50 000 krónum. Upptaka á ólöglegu veiðifangi, hagnaði af veiði og á
veiðitækjum er heimil samkv. 69. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er það
upptöku til fyrirstöðu, þótt annar sé eigandi veiðitækis en sá, er sekur hefur
reynst um brot á lögunum.
2. Tilraun til ólöglegra fugiaveiða sætir refsingu sem fullframið brot. Hlutdeild
i óiöglegum fuglaveiðum er refsiverð.
3. Það eru ólöglegar fuglaveiðar samkvæmt lögum þessum, ef maður veiðir fugla,
þar sem hann á ekki veiðirétt, ef maður stundar fuglaveiðar með ólöglegum
veiðiaðferðum eða veiðitækjum, eða ef maður veiðir fugla andstætt friðunarákvæðum laga þessara.
38. gr.
Olögleg eggjataka varðar sektum frá 5 000 til 200 000 krónum. Itrekað brot
varðar sektum frá 10 000 til 400 000 krónum. Virða skal það refsingu til þyngingar,
ef tekin eru egg fágætra fuglategunda, svo sem arnar, snæuglu, fálka og haftyrðils.
Lágmarkssekt fyrir ólöglega töku eggja þessara tegunda, skal vera 50 000 krónur,
sbr. þó 39. gr. Heimilt er að gera egg, sem ólöglega er aflað, upptæk samkvæmt
69. gr. almennra hegningarlaga. Sama gildir um hagnað, sem fenginn er með ólöglegri eggjatöku.
39. gr.
I sérstökum tilvikum, svo sem þegar um er að ræða töku fálka, eggja þeirra
eða unga i ábataskyni eða aðild að verslun með fálka, dráp arnar, stórfelldar ólöglegar fuglaveiðar eða spjöll í varplöndum, skal lágmarkssekt þó vera 300 000 krónur.
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40. gr.
Brot á ákvæðum 29.-35. gr. varða sektum frá 5 000 til 500 000 krónum. Upptaka á ólöglegum birgðum af fuglum, eggjum eða eggskurn er heimil, svo og á
hagnaði af sölu þessara verðmæta.
41. gr.
Eigi má maður hleypa af skoti í annars manns landi án leyfis landeiganda
eða ábúanda, nema lög mæli öðruvísi fyrir. Brot á þessu ákvæði, svo og öðrum
ákvæðum laga þessara, sem ekki er lögð sérstök refsing við í 17. og 37.—40. gr.
varða sektum frá 5 000 til 100 000 krónum.
42. gr.
1. Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og upptæk verðmæti renna í sýslusjóð
eða bæjarsjóð, þar sem brot er framið. Upptækt veiðifang samkv. 37.-39. gr.
eða andvirði þess skal þó renna til veiðiréttarhafa þess, er misgert var við,
nema fuglar hafi verið veiddir eða egg tekin andstætt friðunarákvæðum laganna.
2. Nú er brot framið í fleiri lögsagnarumdæmum en einu, og skiptast þá sektir
og upptæk verðmæti að jöfnu milli sýslusjóða eða bæjarsjóða.
3. Allar sektarfjárhæðir í lögum þessum skulu breytast eigi sjaldnar en á þriggja
ára fresti til samræmis við vísitölu vöru og þjónustu.
4. Heimilt er að í stað sektar komi varðhald.
43. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt
þeim, skulu rekin að hætti opinberra mála.
44. gr.
Með lögum þessum eru úr gildí numin eftirtalin lög og lagaákvæði:
Lög nr. 33/1966, um fuglaveiðar og tuglafriðun, og reglur, er settar hafa verið
samkvæmt þeim.
önnur ákvæði eldri laga, sem ekki fá samrýmst ákvæðum laga þessara.
45. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samhljóða frumvarp var lagt fyrir 99., 100., 101. og 102. löggjafarþing en varð
eigi útrætt. Fylgdu því svofelldar athugasemdir og fylgiskjöl:
„Með bréfi, dags. 29. janúar 1977, skipaði menntamálaráðuneytið eftirtalda menn
í nefnd til þess að endurskoða lög nr. 33/1956 um fuglaveiðar og fuglafriðun:
Ásgeir alþingisforseta Bjarnason, formann Búnaðarfélags Islands,
dr. Arnþór Garðarsson, prófessor, formann fuglafriðunarnefndar, og
Runólf Þórarinsson stjórnarráðsfulltrúa, sem jafnframt var skipaður formaður
nefndarinnar.
I skipunarbréfi ráðuneytisins er þetta tekið fram:
„Er þess beiðst að nefndin hafi í störfum sínum samráð við stjórn Æðarræktarfélags íslands, Dýraverndunarsambands íslands, Fuglaverndarfélagsins, Hins íslenska
náttúrufræðifélags og aðra þá aðila, er hún telur rétt að ráðgast við.
Markmiðið með endurskoðuninni er fyrst og fremst að leita leiða til þess að
tryggja eðlilega vernd fuglalífs í landinu og þá þannig að skynsamlegt hlutfall
haldist milli hinna ýmsu tegunda, en eins og kunnugt er hefur sumum mávategundum fjölgað mjöe að undanförnu til tjóns fyrir sumar aðrar fuglategundir.
Æskilegt væri að störfum nefndarinnar yrði lokið svo timanlega að mögulegt
væri að leggja fram lagafrumvarp á næsta Alþingi um þetta efni.“
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Á undanförnum árum hafa menntamálaráðuneytinu öðru hverju borist samþykktir, einkum frá Búnaðarfélagi íslands, Stéttarsambandi bænda og Æðarræktarfélagi Islands, um að lög nr. 33/1966 yrðu endurskoðuð eða að sumum greinum
laganna yrði a. m. k. breytt, svo að auðveldara yrði að fækka svokölluðum vargfuglum, þ. e. fyrst og fremst svartbaki og brafni. í lok marsmánaðar 1976 eða 30.
þ. m. boðaði ráðuneytið til fundar með fulltrúum framangreindra félagasamtaka,
svo og full' úa frá Landssambandi veiðifélaga, samkvæmt beiðni þeirra, en þar að
auki boðac ráðuneytið fuglafriðunarnefnd og formann eiturefnanefndar á fundinn.
Var einkum til fundarins boðað til þess að ræða málin og skiptast á skoðunum, sem
reyndar var áður vitað að væru nokkuð misjafnar.
í framhaldi af þessum fundi tók ráðuneytið þá ákvörðun nokkru síðar að fram
færi endurskoðun á lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Á fyrsta fundi nefndarinnar var ákveðið að senda eftirtöldum 13 aðilum bréf,
þar sem þess var farið á leit við þá að þeir gerðu grein fyrir i bréfi til nefndarinnar þeim hugmyndum og tillögum til breytinga á lögunum sem þeir teldu æskilegar:
Búnaðarfélagi Islands
Fuglafriðunarnefnd
Fuglaverndarfélagi íslands
Hinu islenska náttúrufræðifélagi
Landssambandi veiðifélaga
Landvernd
Líffræðistofnun Háskólans
Náttúrufræðistofnun íslands
Náttúruverndarráði
Sambandi dýraverndunarfélaga Islands
Sambandi íslenskra náttúruverndarfélaga
Stéttarsambandi bænda
Æðarræktarfélagi íslands.
Nefndinni bárust ábendingar eða tillögur frá þessum aðilum:
Búnaðarfélagi íslands
Fuglaverndarfélagi íslands
Hinu íslenska náttúrufræðifélagi
Landssambandi veiðifélaga
Náttúrufræðistofnun íslands
Sambandi dýraverndunarfélaga íslands
Sambandi íslenskra náttúruverndarfélaga
Stéttarsambandi bænda og
Æðarræktarfélagi íslands.
Þá er rétt að geta þess að tillögur bárust ennfremur frá Náttúruverndarfélagi
Suðvesturlands, enda þótt nefndin hefði ekki sent því félagi bréf þar að lútandi.
Einnig er þess að geta að fuglafriðunarnefnd hélt tvo fundi um málið og kom
formaður nefndarinnar þeim hugmyndum áleiðis til endurskoðunarnefndar, sem
hann á sæti í eins og fyrr greinir.
Ábendingar eða tillögur fyrrgreindra aðila fylgja frumvarpi þessu, merktar
fylgiskjöl I—X.
Við endurskoðun laganna taldi nefndin sig þurfa að gera það miklar breytingar
& lögunum að rétt væri að endursemja lög nr. 33/1966 að verulegu leyti fremur
en semja frumvarp til laga um breytingu á þeim. Það skal tekið fram að nefndarmenn hafa orðið sammála um ákvæði frumvarps þessa, nema annars sé getið í
athugasemdum þeim, sem hér fara á eftir.
Nokkru áður en nefndin lauk störfum, barst henni bréf frá menntamálaráðuneytínu, dags. 14. febrúar 1978, fylgiskjal XII, þar sem þvi er m. a. hreyft að greiða
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skuli æðarvarpseigendum bætur fyrir tjón af völdum arna í varplöndum eða verðlaun fyrir arnarunga, sem komast þar upp. Nefndin ræddi þetta mál á tveimur
fundum en niðurstaða hennar varð sú að setja ekki ákvæði um þetta í frumvarpið.
Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins.
Um I. kafla
Um 1.—4. gr.
Samhljóða 1.—4. gr. ]. nr. 33/1966.
Um 5. gr.
Samhljóða 5. gr. 1. nr. 33/1966 en tilvitnun til laga í 3. mgr. breytt til samræmis við nýrri lög um það efni sem hér um ræðir.
Um 6. gr.
Samhljóða 6. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að felld eru niður orðin
í Reykjavík, þar sem þau eru ekki hluti af fullu heiti Náttúrufræðistofnunar íslands samkv. lögum um þá stofnun.
Um 7. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 7. gr. 1. nr. 33/1966. Lagt er til að 2. tl. þessarar greinar
verði breytt verulega frá því sem er í 1. nr. 33/1966 og er það í samræmi við óskir
sem fram hafa komið. Lagt er til að Búnaðarfélag íslands tilnefni einn mann i
fuglafriðunarnefnd og komi hann í stað annars þeirra, sem ráðuneytið hefur skipað
án tilnefningar. Þá er og lagt til að Fuglaverndarfélag Islands tilnefni einn mann i
nefndina og komi hann í stað þess sem Samband dýraverndunarfélaga hefur tilnefnt. Þótti óeðlilegt að félag, sem hefur fuglavernd að markmiði sínu, ætti ekki
fulltrúa í fuglafriðunarnefnd. Þá er að lokum lagt til að menntamálaráðuneytið
skipi formann fuglafriðunarnefndar, en í 1. nr. 33/1966 er bundið að deildarstjóri
dýrafræðideildar Náttúrufræðistofnunar íslands skuli vera formaður nefndarinnar.
Þykir heppilegra að rýmka þetta ákvæði.
4. tl. samhljóða 4. tl. sömu greinar 1. nr. 33/1966.
Á 3. og 5. tl. eru gerðar lítils háttar orðalagsbreytingar en ekki efnisbreytingar.
Um II. kafla
Um 8. gr.
Lagt er til að nokkrar breytingar verði gerðar á 8. gr. 1. nr. 33/1966. Á töluliðum
2. b—e eru gerðar breytingar, sem miða að skynsamlegri nýtingu þeirra tegunda,
sem veiddar eru, og ennfremur eru breytingar ætlaðar til þess að draga úr meira
eða minna óviljandi lögbrotum.
Breytingar þær, sem nefndarmenn voru allir sammála um að gera, eru sem hér
segir:
2. tl. b. orðast eins og 2. tl. d. í 1. nr. 33/1966. Hér er um að ræða svartfuglategundir, sem eru skotnar á sjó, einkum á vorin. Þessar veiðar virðast ekki hafa
merkjanleg áhrif á viðkomandi stofna, sem allir eru mjög stórir.
2. tl. c. I þessum tl. eru taldir sjófuglar sem skipta tiltölulega litlu máli í
veiði. Skarfategundirnar báðar, þ. e. toppskarfur og dílaskarfur, eru þó mikið skotnar,
en skarfar eru almennt að koma sér fyrir á varpstöðvunum í febrúar-mars. M. a.
með hliðsjón af þessu er lagt til að veiðitími nefndra tegunda sé styttur að vorinu
og Ijúki 1. mars. 1 lögum nr. 33/1966 lýkur veiðitíma skarfa hins vegar 15. mars
og veiðitíma annarra sjófugla, sem hér eru taldir, 31. mars.
2. tl. d. Hér er lagt til að veiðitimi allra andategunda og gæsategunda, sem
leyft er að veiða, verði sá sami, þ. e. 1. september til 22. desember. Veiðitimi anda-
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tegundanna var áður 1. september til 31. mars og virðist óþarft að leyfa veiði flestra
andategunda svo langt fram eftir, enda er hér í mörgum tilfellum um að ræða
fremur litla stofna. Veiðar þessar fara að verulegu leyti fram inn til landsins, og
þykir því eðlilegt að samræma lok veiðitímans við lok veiðitíma rjúpu. Veiðitími
gæsategundanna var áður 20. ágúst til 15. mars. Nefndin leggur til að veiðitími
gæsa hefjist á sama tíma og veiðitími anda, þannig að dregið verði úr ólöglegum
andaveiðum fyrir 1. september og einnig með híiðsjón af því að margir gæsaungar eru enn ófleygir í ágústlok. Þar sem gæsir eru farfuglar, hefur það enga
þýðingu í reynd að hafa veiðitíma þeirra til 15. mars eins og 1. nr. 33/1966 gera
ráð fyrir, og er því mælt með að veiðitíma þeirra ljúki einnig 22. desember til
samræmis og einföldunar.
2. tl. e. Meirihluti nefndarinnar (Á.B. og R.Þ.) leggur til að veiðitimi rjúpu
verði óbreyttur frá því sem verið hefur (15. október—22. desember). Minnihlutinn
(A.G.) leggur til að veiðitimi rjúpu hefjist 1. september, en til vara 1. október, enda
muni þá stofninn nýtast mun betur en nú er.
Það skal tekið fram að nefndin leggst eindregið gegn því að veiðitími rjúpu
verði færður fram á veturinn og hefjist ekki fyrr en 15. nóvember. Slíkt mundi
draga úr hagkvæmri nýtingu stofnsins og væri í andstöðu við þá stefnu að nýta
rjúpnastofninn á skynsamlegan hátt, auk þess sem sú ráðstöfun hefði sennilega í
för með sér aukna sókn í stofna, sem ekki þola veiðiálag eins vel og rjúpa. Nefndin
bendir í þessu sambandi á einróma skoðun sérfræðinga, að veiðar hafi við núverandi aðstæður engin áhrif á rjúpnastofninn. Einnig er rétt að minna á ákvæði
2. tl. 13. gr., en þar er heimilað að auka friðun einstakra tegunda eða alfriða þær,
ef nauðsyn krefur. Þessu ákvæði má að sjálfsögðu beita um rjúpu, ef þær aðstæður
kynnu að skapast að ástæða þætti til að draga úr veiðum.
Loks er lagt til að lómur verði alfriðaður, enda er stofninn litill og skiptir
hvergi máli sem veiðifugl.
Um 9. gr.
Samhljóða 9. gr. 1. nr. 33/1966. Nefndinni höfðu borist óskir um það frá Æðarræktarfélagi íslands að breyting yrði gerð á 1. tl. 9. gr„ en að fenginni umsögn
sjávarútvegsráðuneytisins og Hafrannsóknastofnunarinnar, fylgiskjal XI, varð niðurstaða nefndarinnar sú að leggja til að greinin yrði áfram óbreytt.
Um 10. gr.
Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á niðurlagi 2. tl. 10. gr. 1. nr. 33/1966,
en þessi töluliður fjallar um almenna undanþágu til þess að taka andaregg (þ. m. t.
æðaregg) á takmörkuðum svæðum, þar sem varp er mikið.
Lagt er til að undanþága þessi sé þrengd, þannig að hún nái ekki til hrafnsandar og hávellu, en báðum þessum tegundum hefur fækkað mjög undanfarin ár.
Þá er lagt til að egg, sem tekin eru samkvæmt ákvæðum 2. tl„ megi hvorki bjóða
til sölu, selja né kaupa, nema til útungunar. Hliðstætt ákvæði er að finna um
æðaregg í 2. tl. 10. gr. 1. nr. 33/1966, auk þess sem kveðið er á um að þau megi
hvorki gefa né þiggja að gjöf.
Tilgangur þessa nýja ákvæðis er að koma í veg fyrir að andaregg (og æðaregg), sem tekin eru skv. þessari sérstöku undanþágu, verði að almennum verslunarvarningi. Þó er gert ráð fyrir að nota megi þessi egg til útungunar og eldis.
Um 11. gr.
1. tl. er óbreyttur að öðru leyti en því að á eftir orðinu fiskiræktarstöðvum er
bætt við orðinu varplöndum.
Meiri hluti nefndarinnar (Á.B. og R.Þ.) telur rétt að 2. tl. haldist áfram, en
þó með smávegis breytingu, enda þótt almenn undanþáguákvæði séu i 1. tl. Breytingin, svm Á.B. og R.Þ. leggja til að komi í lok 2. tl„ er svohljóðandi:
Þó skal ávallt skilja eftir í hreiðri eigi færri en tvö egg.
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Minnihluti nefndarinnar (A.G.) leggur til að 2. tl. verði felldur niður. 1 honum
er því slegið föstu í andstöðu við niðurstöður rannsókna að grágæsir valdi „miklum
og almennum spjöllum á nytjagróðri**. Þá hefur reynslan sýnt að mjög fáir hreppar
hafa nýtt sér þessa heimild til undanþágu frá friðunarákvæðum laga nr. 33/1966
að því er veiði grágæsa varðar, en það bendir eindregið til þess að tjón af völdum
grágæsa sé ekki eins mikið og ýmsir hafa haldið fram. Loks er almenn heimild til
töku grágæsaeggja hæpin ráðstöfun, ef tekið er tillit til þess að grágæsin er auk
rjúpu þýðingarmesti veiðifugl þessa lands, ef frá eru taldir sjófuglar. Augljóst
virðist að ákvæði 1. tl. 11. gr. eru nægileg til þess að koma í veg fyrir staðbundinn
skaða af völdum grágæsa.
Um 12. gr.
Greinin er svo til óbreytt frá 12. gr. 1. nr. 33/1966. Gert er þó ráð fyrir að veita
megi undanþágu frá ákvæðum 10. gr. auk 8. og 9. gr.
Um 13. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 13. gr. 1. nr. 33/1966. I 2. tl. er bætt við eða alfriða þær
á eftir orðasambandinu má auka friðun einstakra fuglategunda. Með þessu er komið
til móts við óskir, sem ráðuneytinu hafa borist frá ýmsum aðilum þar að lútandi
og nefndinni var kunnugt um.
Um 14. gr.
Samhljóða 14. gr. laga nr. 33/1966.
Um III. kafla
Um 15. og 16. gr.
Samhljóða 15. og 16. gr. 1. nr. 33/1966.
Um 17. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 17. gr. 1. nr. 33/1966. Lagt er til að í 2. tl. komi allt að
100 000 krónum í stað allt að 10 000 krónum, enda þá höfð hliðsjón af því að verulegar verðhækkanir hafa orðið siðan lög nr. 33/1966 voru sett.
Um 18. og 19. gr.
Samhljóða 18. og 19. gr. 1. nr. 33/1966.
Um IV. kafla
Um 20. gr.
Bætt er við ákvæðum um að eigi sé heimilt að nota marghlaðnar eða sjálfhlaðnar haglabyssur, sem taka fleiri en tvö skothylki, lengur en 10 ár frá gildistökn laga þessara.
Ákvæði þetta er í samræmi við alþjóðasamþykkt um verndun fugla, sem Island
er aðili að. Auk þess er í reglugerð nr. 16/1978 um skotvopn og skotfæri gert ráð
fyrir að almenn leyfi fyrir skotvopnum nái ekki yfir haglabyssur sem taka fleiri
en tvö skot. Þar sem margir eiga nú og nota marghlaðnar og sjálfhlaðnar haglabyssur, þykir rétt að veita aðlögunartíma til þess að breyta slíkum skotvopnum,
þannig að skothylkjahólf rúmi aðeins eitt skothylki. Gert er ráð fyrir í lögum nr.
46/1977 að byssuleyfi verði gefin út til 10 ára og þykir eðlilegt að þessi aðlögunartími verði hinn sami.
Um 21. gr.
Samhljóða 21. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að í 2. tl. er felld niður
tilvísun í 24. gr., þar sem sú grein er felld niður, en ný grein kemur í staðinn.
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Um 22. gr.
Samhljóða 22. gr. t. nr. 33/1966.

Um 23. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 23. gr. 1. nr. 33/1966. 2. tl. er felldur niður, þar sem hans
er ekki lengur þörf.
Um 24. gr.
I þessari grein, sem er ný, er lagt til að heimilt sé að veita undanþágur til
þess að nota net og aðrar fastar veiðivélar í sambandi við eyðingu tiltekinna tegunda, svo sem svartbaks og hrafns, eða vegna rannsókna.
Hliðstæða undanþáguheimild er ekki að finna í I. nr. 33/1966. Nefndin taldi
rétt að setja ákvæði um þetta i frumvarpið, þar eð notkun slíkra tækja getur átt
rétt á sér i sérstökum tilvikum, svo sem að ofan greinir.
Jafnframt er lagt til að 24. gr. 1. nr. 33/1966 falli brott. Undanþáguheimild í
þeirri grein hefur aldrei verið notuð, og hafa ýmsir aðilar lagt til að hún verði
felld niður.
Um 25. gr.
Þessi grein fjallar um notkun eiturs til þess að eyða fuglum, þegar sérstaklega stendur á. Greinin er efnislega samhljóða 25. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti
en því að bætt er inn ákvæði um samþykki eiturefnanefndar, sbr. lög um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1968 og breyting á þeim lögum nr. 27/1973. Þá er gert
ráð fyrir að ráðuneytið geti veitt einstaklingum undanþágu til að nota eitur eða
svefnlyf til rannsókna.
Loks er lagt til að orðið kjói falli niður síðast í greininni.
Um 26. gr.
Samhljóða 26. gr. 1. nr. 33/1966.
Um 27. gr.
1. tl. samhljóða 1. tl. 27. gr. 1. nr. 33/1966 en i 2. tl. er orðalag gert aðeins
rýmra með þvi að bæta inn orðunum sjaldgæfum fuglum, svo sem.
Um 28. gr.
Samhljóða 28. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að í 1. tl. eru felld niður
orðin í Reykjavík, þar sem þau eru ekki hluti af fullu heiti Náttúrufræðistofnunar
íslands samkvæmt lögum um þá stofnun.
Um V. kafla
Um 29.—36. gr.
Samhljóða 29.—36. gr. 1. nr. 33/1966.
Um VI. kafla
Um 37. gr.
Lagt er til að ákvæði 1. tl. þyngist verulega, þ. e. að sektarfjárhæðir tvítugfaldist, m. a. vegna verulegra verðhækkana, sem orðið hafa, og liggur þar einnig
til grundvallar sú staðreynd að um fágætar fuglategundir er að ræða. Orðið örn er
fellt niður, því að um hann er fjallað í 39. gr., sem er ný grein. Rétt þótti að leggja
til að lágmarkssekt fyrir ólöglegar æðarfuglaveiðar yrði 50 000 krónur. 2. og 3. tl.
samhljóða 2. og 3. tl. sömu gr. 1. nr. 33/1966.
Um 38. gr.
Greinin er að mestu samhljóða 38. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að
lagt er til að sektarfjárhæðir tvitugfaldist.

Þingskjal 15

409

1 38. gr. 1. nr. 33/1966 eru sektir fyrir töku æðareggja lagðar til jafns viÖ töku
eggja sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, snæuglu, fálka og haftyröils. Rétt þótti aÖ
fella þetta ákvæði niður.
Um 39. gr.
I þessari grein, sem er ný, er lagt til, að lágmarkssektir fyrir töku fálka, eggja
þeirra eða unga eða tilraunir til þess í ábataskyni skuli hækka verulega, en á síðustu árum hefur ólögleg millirikjaverslun með fálka aukist. Þar sem íslenskir fálkar
eru afar eftirsóttir, er hér á ferðinni svo alvarlegt mál að ástæða þykir til þess
að setja sérrefsiákvæði um aðild að ólöglegri töku fálka eða verslun með þá.
Ennfremur er gert ráð fyrir verulegri þyngingu refsingar fyrir dráp arnar.
Loks er gert ráð fyrir því að hægt verði að beita þungum refsingum, þegar um
er að ræða ólöglegar fuglaveiðar í stórum stíl eða spjöll í varplöndum.
Um 40. gr.
Samhljóða 39. gr. I. nr. 33/1966 að öðru leyti en þvi að lagt er til að sektarfjárhæðir tvítugfaldist.
Um 41. gr.
Samhljóða 40. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en því að tilvísun í greinar
breytist til samræmis við að 39. gr. 1. nr. 33/1966 verður nú 40. gr. Þá er lagt til
að sektarfjárhæðir tvílugfaldist.
Um 42. gr.
1. og 2. tl. samhljóða 1. og 2. tl. 41. gr. 1. nr. 33/1966 að öðru leyti en þvi
að tilvísun í greinar breytist. Lagt er til að tveir nýir tl. bætist við greinina. 3. tl.
kveður á um að allar sektarfjárhæðir breytist eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti
til samræmis við vísitölu vöru og þjónustu.
4. tl. kveður á um að heimilt sé að í stað sektar komi varðhald.
Um 43. gr.
Samhljóða 42. gr. 1. nr. 33/1966.
Um 44. gr.
Kemur í stað 43. gr. 1. nr. 33/1966.
Um 45. gr.
Kemur í stað 44. gr. 1. nr. 33/1966.
Fylgiskjal la.

BÚNAÐARFÉLAG ISLANDS
Reykjavík, 20. apríl 1977.
Hr. Runólfur Þórarinsson
c/o Menntamálaráðuneytið,
Hverfisgötu 6, R.
Á fundi stjórnar Búnaðarfélags Islands hinn 20. apríl 1977 var gerð eftirfarandi
bókun:
„Á fundi stjórnar Búnaðarfélags Islands hinn 11. mars s. 1. var til meðferðar
bréf formanns endurskoðunarnefndar laga um fuglafriðun. Fól stjórnin Árna G.
Péturssyni, æðarræktarráðunaut, og Sveini Einarssyni, veiðistjóra, að fara yfir lögin
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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og gera æskilegar breytingartillögur við þau og leggja fyrir stjórnina. Nú hafa þeir
skilað tillögum, Árni með bréfi dags. 5. apríl og Sveinn með bréfi 18. apríl. Stjórnin
hefur farið yfir bréfin og hefur ekki annað við tillögur þessara sérfræðinga að
athuga, en að ekki sé ástæða til að alfriða rjúpu. Ennfremur leggur stjórnin til,
að bannað verði að nota vélsleða við veiðar nema um bitvarg sé að ræða.“
Hér með fylgir ljósrit af bréfum þeirra Árna G. Péturssonar og Sveins Einarssonar til stjórnar Búnaðarfélags íslands.
Virðingarfyllst,
Halldór Pálsson.

Fylgiskjal Ib.
Reykjavik, 5. apríl 1977.
Stjórn Búnaðarfélags tslands
Bændahöllinni
Reykjavik
Undirritaður hefur, ásamt Sveini Einarssyni, veiðistjóra, yfirfarið lög um fuglaveiðar og fuglafriðun og leggur til við stjórn Búnaðarfélags lslands, að eftirfarandi
sé nauðsynlegt að hafa í huga við gjörð laganna:
1. Fækkun vargfugla (meinfugla) ætti að heyra undir veiðistjóra og sama ráðuneyti og núgildandi svartbakslög og eyðing refa og minka.
2. Ekkert í lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun má torvelda aðgerðir veiðistjóra og trúnaðarmanna hans, nvað varðar fækkun vargfugla (meinfugla).
Þær greinar núverandi laga um fuglaveiðar og fuglafriðun, sem breytingar ná
til, eru sem hér greinir:
I. KAFLI
3. liður 7. gr. virðist óþarfa endurtekning af 2. lið, og getur i vissum tilfellum
torveldað framgang mála, ef ráðuneytið þarf skjótt að bregða við til úrlausnar aðsteðjandi vandamála.
II. KAFLI
8. gr„ 2. málsgr., a. liður, við bætist: hvítmáfur, bjartmáfur, skúmur, hettumáfur, súla.
I c., d. og e-lið falli niður „og verði friðaðar allt árið“: stokkönd, urtönd, rauðhöfðaönd, grafönd, duggönd, skúfönd, hávella, teista, rjúpa.
9. gr„ 1. málsgr. um netalagnir verði 2 km frá stórstraumsfjörumáli.
Verði ekki í nýgerð laganna skýr ákvæði um, að fækkun meinfugla heyri alfarið undir veiðistjóra, skal til vara 1. málsgr. 11. gr. hljóða svo:
Nú valda fuglar verulegu tjóni á búfé, ræktuðu landi, veiðivötnum og ám, fiskiræktarstöðvum, varplöndum eða á öðrum hliðstæðum, nytjum, og eru þá friðunarákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu því, að ráðuneytið geti veitt veiðistjóra og
trúnaðarmönnum hans leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tima árs sem er. Ennfremur getur ráðuneytið veitt einstökum handhöfum fuglaveiðiréttar timabundið
leyfi til að veiða slika fugla á hvaða tíma árs sem er. Undanþáguheimildir þessar
taka þó eigi til sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, fálka og snæuglu.
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IV. KAFLI
20. gr., sjá álit veiðistjóra.
22. gr., 2. málsgrein; miðast að sjálfsögðu við friðaða fugla. Þriðja málsgrein nær
að sjálfsögðu aðeins til friðaðra fugla, en ekki til meinfugla.
23. gr., 1. málsgrein; veiðivélar og gildrur skuli vera leyfilegar til að fækka
meinfuglum (vargfuglum) s. s. hröfnum, kjóa og máffuglum.
25. gr.: Leyfilegt sé veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans að nota eitur og
svæfandi lyf í sambandi við fækkun meinfugla.
Að öðru leyti vísast til álits veiðistjóra varðandi breytingar á lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Með vinsemd og virðingu,
Árni G. Pétursson.
Fylgiskjal Ic.
Reykjavík, 18. april 1977.
Til stjórnar Búnaðarfélags Islands
Bændahöllinni, Rvík
Eftir að hafa yfirfarið lög nr. 33 1966 ásamt Árna G. Péturssyni, æðarræktarráðunaut um fuglaveiðar og fuglafriðun, leyfi ég mér með að benda á eftirfarandi
breytingartillögur til athugunar:
1) Eyðing vargfugla ætti að heyra undir Iandbúnaðarráðuneytið eins og eyðing
vargdýra, refa og minka. Tel þá eðlilegast, að framkvæmdir á eyðingarstarfinu
falli undir veiðistjóraembættið.
2) II. kafla i lögum verði breytt á eftirfarandi hátt: 11. grein 1.: Nú valda fuglar
verulegu tjóni i veiðivötnum og ám, fiskiræktarstöðvum eða öðrum hliðstæðum
nytjum. Eru þá friðunarákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu, að landeigendum, stjórnum veiðifélaga og fiskiræktarstöðva sé heimilt að veiða þessa fugla
á öllum árstimum án sérstaks leyfis. Undanþáguheimild þessi tekur þó eigi til
sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar, fálka og snæuglu.
2.: Þar sem grágæsir og álftir valda miklum og tilfinnanlegum spjöllum á
ræktuðu landi og nytjagróðri, svo sem á káli og í matjurtagörðum, er landeigendum heimilt að gera ráðstafanir til að veiða fugla, sem sækja í þessi
ræktunarlönd. Veiðiheimildin gildir þó aðeins um tiltekna staði, að öðru leyti
eru álftir alfriðaðar.
3) Við 20. grein i IV. kafla bætist: „.... og ekki hlaupvíðari riffla en cal. 222.“
4) Við 1. lið í 23. grein verði bætt: „Ráðuneytið getur þó veitt undanþágu til
notkunar á gildrum og öðrum tækjum til eyðingar á hrafni og svartbak."
5) Grein 24. falli út.
6) Kafli VI., 40. gr. verði breytt þannig:
„Eigi má hleypa af skoti í annars manns landi án leyfis landeiganda eða
ábúanda nema lög mæli öðru vísi fyrir eða þá að um er að ræða menn, sem
sérstaklega eru ráðnir af sveitarstjórnum til að eyða vargfuglum og meindýrum.
Um friðunartíma hinna einstöku fuglategunda er ég að öðru leyti en framan
greinir að mestu samþykkur, en ég legg þó til, að friðun rjúpunnar verði endurskoðuð og þá athugað, hvort ekki sé rétt að ákveðin landssvæði eða landshlutar
verði friðaðir fyrir rjúpnaveiði og þá sérstaklega þar sem áberandi litið er
um þær.“
Virðingarfyllst,
Sveinn Einarsson.
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Fylgiskjal Ila.
FUGLAVERNDARFÉLAG ÍSLANDS
Lækjargötu 6B, Reykjavik.
Reykjavik, 23. april 1977.
Stjórn Fuglaverndarfélags Islands vill þakka hinu háa Menntamálaráðuneyti
fyrir þá vinsemd að biðja um álit félagsmanna um breytingar á núverandi fuglafriðunarlögum.
Stjórn félagsins vill leggja áherslu á þá staðreynd að ísland er aðili að alþjóða
fuglafriðunarlögum, eins og kunnugt er, og er því óheimilt að setja hér lög sem
koma í bág við þau ákvæði.
Stjórnin vill einnig hvetja hina háu löggjafa að sýna framsýni í samningu
þessara laga, og láta ekki á neinn hátt stundarhagsmunahópa hafa áhrif í þessu
sambandi.
Við höfum farið yfir lögin frá 1966 og viljum taka fram eftirfarandi atriði, sem
við teljum til bóta:
7. grein, 2: Við viljum telja rétt að Fuglaverndarfélag Islands eigi fulltrúa í
fuglafriðunarnefnd.
12. grein: Um ákvæði atriða 1 og 2 undanskiljist: Haförn, fálki, snæugla og
haftyrðill.
IV. kafli í grein 20: bætist við: hríðskotabyssur og rifflar séu óheimil veiðitæki við fuglaveiðar.
24. grein falli niður (er óheimil samkvæmt alþjóðasamþykkt).
25. grein verði: Eigi má nota eitur til að tortíma fuglum, undanþáguatriði falli
niður.
VI. kafli. Refsiákvæði:
Fyrir að granda fágætum fuglum komi: hámarksrefsing fyrir að drepa haförn,
snæuglu, fálka og haftyrðil verði eitt ár í fangelsi og 1 milljón króna sekt.
Reglugerðir um kvikmyndatöku og eyðingu fugla með eitri falli úr gildi.
f. h. Fuglaverndarfélags Islands
Björn Guðbrandsson
Aðalsteinn Sigurðsson

Fylgiskjal II b.
Fylgiskjal með bréfi frá Fuglaverndarfélagi íslands.
Athugasemdir vegna 25. gr. laga um fuglaveiðar og fuglafriðun.
I stað þess að leyfa notkun eiturs og svefnlyfja til eyðingar á svartbaki og hrafni
verði, ef með þarf, hert á lögum um meðferð úrgangs frá fiskiðjuverum, sláturhúsum,
á sorphaugum og e. t. v. víðar. Ástæða er til að benda sérstaklega á alla þá grásleppu,
sem fleygt er á hverju vori á ýmsum stöðum kringum landið. Virku eftirliti á meðferð
þessa úrgangs verði komið á, svo að fuglar þeir, sem eitrið hefði átt að granda, verði
ekki aldir upp á honum eins og verið hefir að undanförnu.
Ef þetta „uppeldi'* hyrfi mundi fuglum þeim, sem þess hafa notið, strax hætta að
fjölga og síðan fækka verulega.
Eitrun er hættuleg mönnum og dýrum, þar sem mannleg mistök geta alltaf átt
sér stað.
Eitrun er hættuleg fleiri fuglum en þeim, sem eitrað er fyrir, eins og t. d. erninum, sem er á þröskuldi útrýmingar. Eitrun getur því eyðilagt það starf, sem Fugla-
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verndarfélag íslands hefir unnið á undanförnum árum með ærnum kostnaði og fyrirhöfn, til þess að forða þessari sjaldgæfu tegund frá aldauða hérlendis.
Eitrun er ómannúðleg og ekki hefir enn þá verið sannað, að hún nái tilgangi
sínum.
Eitrun er dýr og tímafrek, svo að mikið þarf að vinnast til þess að hún borgi sig.
Að lokum mætti spyrja, hvort ræktun svartbaks vegna eggjatínslu og
ágóða af tínsluleyfum geti samrýmst eitrun fyrir þessa tegund á öðrum stöðum.

Fylgiskjal III.
Hið islenska náttúrufræðifélag
c/o Eyþór Einarsson, formaður
Bólstaðarhlið 66
Reykjavik

14. apríl 1977

Hið íslenska náttúrufræðifélag þakkar bréf nefndar sem skipuð hefur verið
til að endurskoða lög nr. 33/1966 um fuglaveiðar og fuglafriðun, dagsett 7. mars s. 1.,
þar sem þess er óskað að félagið geri í bréfi grein fyrir þeim hugmyndum og tillögum
til breytinga á lögunum sem það telji æskilegar.
Samkvæmt 7. gr. áðurnefndra laga tilnefnir Hið íslenska náttúrufræðifélag einn
þeirra 5 manna er skipa fuglafriðunarnefnd. Þeirri nefnd ber, samkv. sömu grein laganna, að gera tillögur til Menntamálaráðuneytis um hvað eina sem hún telur ástæðu
til í samhandi við fuglaveiðar og fuglafriðun, og þá væntanlega einnig til þessarar
endurskoðunarnefndar sem ráðuneytið hefur skipað.
Hið íslenska náttúrufræðifélag hefur því falið Agnari Ingólfssyni prófessor, sem
það tilnefndi í fuglafriðunarnefnd s. ]. ár til fjögurra ára, að koma á framfæri þeim
tillögum til breytinga á ofangreindum lögum sem það telur æskilegar.
Með virðingu
Eyþór Einarsson
formaður H. i. n.
Endurskoðunarnefnd fuglafriðunarlaga
c/o Runólfur Þórarinsson
Menntamálaráðuneyti
Hverfisgötu 6
Reykjavik

Fylgiskjal IV.
Landssamband veiðifélaga.

9. janúar 1978

Til endurskoðunarnefndar laga um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Hr. fulltrúi, Runólfur Þórarinsson.
Langt er liðið síðan Landssambandi veiðifélaga var gefinn kostur á að koma á
framfæri sjónarmiðum sínum varðandi fyrirhugaða endurskoðun fuglafriðunarlaganna. Mál þessi hafa verið allmikið rædd síðan, bæði á aðalfundi samtakanna síðastliðið sumar og innan stjórnarinnar eftir það. Skal nú í stuttu máli geta þess, sem fram
hefur komið.
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Á aðalfundi samtakanna var greinilegt að flugvargur er orðinn alvarlegt vandamál við fjölmargar veiðiár, víða um land. Einkum eru það tegundirnar veiðibjalla og
hettumávur, sem aðgangsharðar eru, en toppendur, sílamávar og silfurmávar eru
einnig til nefndar. Mestum skaða valda fuglarnir á laxaseiðum á leið til sjávar, og má
á þeim tima oft sjá stóra hópa af veiðibjöllu við árósana, einkum þar sem ár dreifa sér
um leirur meðan lágsjávað er. Hettumávurinn tekur aftur á móti seiðin hvar sem er í
ánum. Á fundinum var eftirfarandi ályktun samþykkt.
„Aðalfundur Landssambands veiðifélaga 1977 beinir því til endurskoðunarnefndar laga um fuglaveiðar og fuglafriðun, að fækkun vargfugla skuli vera í höndum veiðistjóra, undir yfirstjórn landbúnaðarráðuneytis, en ekki fuglafriðunarnefndar og
menntamálaráðuneytis, þ. e. að sami háttur verði hafður á og um eyðingu refa og
minka, enda er hér um sambærilega skaðvalda að ræða. Þar má tilnefna, auk veiðibjöllu, sílamáf, silfurmáf, hettumáf, hrafn, kjóa o. fl. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans verði heimilt að nota lyf, sem eiturefnanefnd samþykkir, svo og gildrur
og fellinet.“
Þá hefur einnig verið rætt um einstakar greinar laganna, innan stjórnarinnar,
og viljum við taka fram eftirfarandi, auk þess sem vikið er að hér að framan.
1. Gott samræmi er milli ákvæða núgildandi laga um rétt til fuglaveiða og ákvæða
um veiðirétt í lögum um lax- og silungsveiði nr. 76 frá 1970. óskum við eftir að
það samræmi haldist.
2. Aðra málsgrein 5. gr. laganna teljum við villandi, enda hefur hún oft valdið þeim
misskilningi, að öllum íslenskum rikisborgurum sé heimil fuglaveiði á hvaða afrétti sem er. Á það er að lita, að mikinn hluta íslenskra afrétta hafa sveitarfélög
keypt undan ákveðnum jörðum til þessara nota, eða að þau hafa lagt heil lögbýli
til afrétta. Má þar tilnefna svo til alla afrétti á Vesturlandi og um vestanvert
Norðurland, auk margra afrétta í öðrum landshlutum. Við leggjum þvi mikla áherslu á, að áminnst málsgrein verði endurskoðuð, og orðuð þannig, að ekki
verði hætta á þessum misskilningi. Meðan enn er óútkljáð hvernig eignarétti er
háttað á þeim afréttum, sem ekki verður lengur sannað, að tilheyrt hafi ákveðnum
býlum sem hluti upprunalegrar landareignar þeirra, tökum við ekki efnislega
afstöðu til veiðiréttar þar.
3. Við leggjum einnig til, að aftan af 6. gr. verði felld orðin „—verði því við komið.“ Ástæða til þess er sú, að þarna er um að ræða svo mikil og víðtæk réttindi til
handa starfsmönnum dýrafræðideildar Náttúrufræðistofnunar Islands, að fráleitt virðist að nota þau án vitneskju landeigenda. Einnig hefur óbreytt orðalag í
för með sér nokkra möguleika á misnotkun.
t von um að bréf þetta sé ekki of seint á ferð.
Virðingarfyllst, f. h. Landssambands veiðifélaga,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Skálpastöðum.

Fylgiskjal V.
NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS
Náttúrugripasafnið

11- mars 1977.

Sem svar við bréfi, dags. 7. þ. m. (F-9, N-48), vil ég taka fram, að ég hef engar
tillögur fram að færa um breytingar á lögum nr. 33/1966, um fuglav ðar og fuglafriðun, aðrar en þær, að nauðsynlegt er að stórhækka sektir fyrir brot á lögunum.
Hins vegar er ég reiðubúinn til að láta nefnd þeirri, sem skipuð hefur verið til að
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endurskoða lögin, i té umsögn mína um þær breytingartillögur, sem nefndin kynni
að leggja til að gerðar væru á lögunum.
Virðingarfyllst,
Finnur Guðmundsson.
Hr. Runólfur Þórarinsson
Menntamálaráðuneytið
Hverfisgötu 6
Reykjavik

Fylgiskjal VI.
SAMBAND DÝRAVERNDUNARFÉLAGA fSLANDS
Endurskoðunarnefnd fuglafriðunarlaganna
c/o Runólfur Þórarinsson
Menntamálaráðuneytinu
Reykjavík.

1. júní 1977.

Við þökkum bréf yðar dags. 7. mars s. 1. Því miður höfum við ekki svarað þessu
bréfi fyrr, en eins og þér vitið er „starfsfólk“ S.D.Í. bundið i störfum alla daga og
getur einungis sinnt málefnum dýraverndar í sínum frítíma þannig að þetta var
allt of lítill frestur er gefinn var til yfirferðar á lögum um fuglafriðun.
Við höfum gefið fulltrúa okkar í fuglafriðunarnefnd umboð til að koma með
sínar tillögur fyrir umrædda nefnd og höfum rætt við hann.
En eftirfarandi atriði förum við fram á að verði látin koma fram í lögum um
fuglafriðun, eða reglugerðum sem settar verða samkvæmt þeim:
a) Að um það verði sett ákvæði að ýtarlegar athuganir visindamanna skuli ætið
fara fram á mýrum og mýrlendi áður en leyft verði að þær verði ræstar fram.
Þannig að tryggt verði að ekki verði röskun á lifi fugla eða skordýra.
b) Að notkun hvers konar eiturs verði ævinlega algjörlega bönnuð til fækkunar
eða útrýmingar fugla eða nokkurra annarra dýra á Islandi. En á hinn bóginn
verði sett um það ákvæði að allt sorp i kringum bæi og þéttbýliskjarna skuli
vera varið fugli og einnig verði það háð leyfisveitingu til vinnslu fisks og
fiskveiða að slori og öðrum fiskúrgangi verði alls ekki kastað þar sem fuglar
geti náð til — hvorki á hafi úti eða í landi. Þar með er vandamál i sambandi
við „vargfugl'* leyst.
c) Að fuglafriðunarnefnd Islands fáí til þess umboð að skipta sér af meðferð og
veiðum islenskra farfugla í öðrum löndum, t. d. hvernig lóan og margir aðrir
islenskir spörfuglar eru veiddir í net á ftalíu og víðar.
d) Að hvergi verði notað orðið útrýma í lögum og reglugerðum um fuglafriðun
heldur alltaf orðið fækkun, ef að dómi vísindamanna einn fuglastofn er orðinn
of stór.
Vonandi kemur þetta bréf ekki of seint.
Virðingarfyllst,
f. h. stjórnar S.D.Í.
Jórunn Sörensen.
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Fylgiskjal VIL
SAMBAND ISLENSKRA NÁTTÚRUVERNDARFÉLAGA
Akureyri, 6. apríl 1977.
Hr. Runólfur Þórarinsson,
Menntamálaráðuneytinu,
Reykjavík.
Okkur hefur borist bréf þitt frá 7. mars s. 1., varðandi endurskoðun á lögum
um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Þar sem ekki hefur gefist tækifæri til að fjalla um málið á stjórnarfundum
SÍN, verða hér aðeins dregin fram fáein atriði, sem fremur mega kallast almenns
eðlis.
1. Yfirleitt er það skoðun manna í náttúruverndarfélögunum, að raunhæf fuglavernd verði best tryggð með þvi að vernda varpstaði og fæðustaði fuglanna
o. s. frv., t. d. með því að vernda votlendi og tjarnir fyrir framræslu og hindra
mengun af ýmsu tagi, ekki síst olíumengun í sjó og vötnum.
2. Fuglaveiðar (einkum rjúpnaveiðar) eru víða orðnar vandamál í grennd við
þéttbýlisstaði, þar sem segja má að enginn geti gengið um óhultur fyrir skotum.
Landeigendur og sveítarstjórnir hafa víða reynt að takmarka veiðarnar, en með
misjöfnum árangri. Veiðimenn skáka í skjóli heimildar 5. greinar, 2. málsgr.
(bls. 2) um rétt til veiða á afréttum og almenningum. Virðist því koma til
greina að þrengja þessi ákvæði, þannig að sveitarstjórnir geti temprað þessa
ásókn eða bannað hana.
3. Sama er að segja um veiðar á sjófuglum, sem viða fara fram uppi i landsteinum, svo jafnvel fjöruskoðendur eru ekki óhultir. Virðist ekki óeðlilegt að
sveitarstjórnir og sýslunefndir gætu sett takmarkanir við sjófuglaveiðum
innfjarða.
4. Samtökin eru mótfallin hvers konar fugladrápi með hjálp eiturefna eða svæfingarefna.
5. Varðandi friðun einstakra tegunda, þá mætti gjarnan stytta veiðitima rjúpu,
með því að færa hann aftur til 1. nóv., a. m. k. á lágmarkstímum stofnsins.
Reyndar telja margir æskilegast að rjúpan sé alfriðuð á lágmarksárunum. Þá
mætti athuga hvort ekki sé ástæða til að leyfa skot á álftum, a. m. k. á vissum
landssvæðum.
Með bestu kveðju.
F. h. SÍN,
Helgi Hallgrimsson.
Fylgiskjal VIII.
STÉTTARSAMBAND BÆNDA

Reykjavík, 5. maí 1977.

Stjórn Stéttarsambands bænda hefur á tveim fundum, þann 22. apríl og 4. maí,
rætt erindi nefndar sem endurskoðar lög nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun
dags. 7. mars 1977.
Stjórn Stéttarsambands bænda vill hér með benda á nokkur atriði þar sem hún
telur að breytinga sé þörf.
I. I fyrsta kafla laganna verði gerð skýrari ákvæði um rétt almennings til
veiða á afréttum og almenningum en nú er. Það hlýtur að vera annar réttur á

Þingskjal 15

417

afréttum sem eru í einkaeign, og ættu eigendur þeirra ekki aS þurfa að sanna
eignarrétt sinn í hverju einstöku tilfelli, því með lögum nr. 42 frá 12. mai 1969,
6. gr., er sýslumönnum gert að halda afréttaskrá, þar sem fram komi mörk afrétta,
hverjir séu eigendur afrétta sem eru í einkaeign, og hvaða jarðir eigi upprekstrarrétt og þar með veiðirétt á tilteknum afréttum.
II. Fækkun tiltekinna tegunda vargfugla ætti að heyra undir landbúnaðarráðuneytið, og þar með vera í umsjá veiðistjóra og trúnaðarmanna hans, sbr. núgildandi lög um eyðingu svartbaks.
III. Verði ekki sett skýr ákvæði um að fækkun vargfugla heyri undir landbúnaðarráðuneytið og embætti veiðistjóra, er lagt til að eftirfarandi breytingar
verði gerðar á öðrum kafla laganna:
11. gr.
III. 1. Nú valda fuglar verulegu tjóni á búfé, ræktuðu landi, veiðivötnum og
ám, fiskiræktarstöðum, varplöndum eða á öðrum hliðstæðum nytjum, og eru þá
friðunarákvæði laga þessara ekki til fyrirstöðu því, að ráðuneytið geti veitt veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans leyfi til að veiða slíka fugla á hvaða tíma árs sem er.
Ennfremur getur ráðuneytið, að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar, veitt einstökum handhöfum fuglaveiðiréttar tímabundið leyfi til að veiða slíka fugla á
hvaða tíma árs sem er.
Undanþáguheimildir þessar taka þó eigi til sjaldgæfra tegunda, svo sem arnar,
fálka og snæuglu.
22. gr.
Við bætist fjórði liður:
III. 2. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans er heimilt að nota net til fuglaveiða þegar þeim er veitt heimild samkvæmt 11. gr.
23. gr.
Við bætist þriðji liður:
III. 3. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans er heimilt að nota gildrur, rakettur
og fellinet til fuglaveiða þegar þeim er veitt heimild samkvæmt 11. gr.
Við 25. gr. bætist:
III. 4. Veiðistjóra og trúnaðarmönnum hans er, með samþykki eiturefnanefndar, heimilt að nota svæfandi lyf, í sambandi við fækkun tiltekinna tegunda,
svo sem svartbaks, hrafns, kjóa, þegar þeir veiða samkvæmt heimild 11. greinar.
Virðingarfyllst,
f. h. Stéttarsambands bænda,
Gunnar Guðbjartsson.

Til endurskoðunarnefndar laga nr. 33/1966,
c/o Runólfur Þórarinsson,
Menntamálaráðuneytinu,
Hverfisgötu 6,
Reykjavík.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Fylgiskjal IX a.
ÆÐARRÆKTARFÉLAG ÍSLANDS
Tillögur til breytingar á fuglafriðunarlögunum.
7. gr.
3. töluliður. Til viöbótar því er þar stendur ætti að koma: Einnig er fuglafriðunarnefnd skylt að veita viðkomandi ráðuneyti upplýsingar um hvað áhrifaríkast mætti
verða til fækkunar flugvargi en eflingar æðarvarpi í landinu.
8. gr.
2. tl. c-liður, skúmur. Lagt er til að skúmur sé réttdræpur í eða við æðarvarp þar
eð hann hefur gert stórtjón í æðarvarpi með ungadrápi.
9. gr.
1. tl. Lagt er til að setningin: „Á sama tíma má eigi án leyfis varpeiganda leggja
net nær friðlýstu æðarvarpi en % km frá stórstraumsfjöruborði**, verði felld niður
en í staðinn komi: óheimilt er að leggja grásleppu- eða rauðmaganet á grynnra
vatni en 10 föðmum við grunnenda, miðað við stórstraumsfjöru, á tímabilinu frá
15. apríl til 15. júní ár hvert. Gildir það fyrir allt landið. Sýslumönnum er skylt að
láta löggæslumenn sína fylgjast með að þessum ákvæðum sé hlítt.
11. gr.
Til viðbótar 1. tölulið komi: Nú hefur örn eða fálki, nema hvorttveggja sé,
komið í æðarvarp, skal þá varpeigandi kveðja nágranna sína á vettvang til að líta
á og meta það tjón er umræddir fuglar hafa valdið, getur þá varpeigandi lagt fram
skaðabótakröfu á hendur rikissjóði.
23. gr.
Lagt er til, að veiðistjóra eða trúnaðarmönnum hans sé heimilt að nota fellinet
og gildrur til veiða á flugvargi s. s. svartbak, sílamáfi, silfurmáfi og hrafni. Þessum
veiðitækjum sé einkum beitt i nánd við sorphauga og fiskiðjuver.
25. gr.
Lagt er til að málsgreinin: „Að fengnum tillögum fuglafriðunarnefndar**, verði
felld niður, í þess stað komi: Getur ráðuneytið þó veitt undanþágu frá ákvæðum
þessarar greinar, að því er varðar notkun svæfandi lyfja, í sambandi við eyðingu
tiltekinna tegunda flugvargs s. s. svartbaks, síla- og silfurmáfs og hrafns. Framkvæmd þessara veiða sé þó aðeins gerð af veiðistjóra eða trúnaðarmönnum hans. Til
þessara veiða séu notuð fljótvirk lyf, sett í loðnu, síldarbita, kjöt eða fiskhakk.
Skylt er veiðimönnunum að vaka yfir veiðisvæðinu og fylgjast vel með því er
þar fer fram.
37. gr.
Refsiákvæði og réttarfar.
Ný málsgrein komi til viðbótar og verði 4. töluliður þessarar greinar: Skylt er
fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, að greiða bætur fyrir sannanlegt tjón er örn
og fálkar valda í æðarvarpi, sbr. tillögu til breytingar á 11. gr. fuglafriðunarlaga, og
visast þvi þar til.
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Greinar ger ð.
.
7. gr.
Arið 1973 skipaði menntamálaráðuneytið nefnd til að gera tillögur um eyðingu
flugvargs, sem árlega veldur stórtjóni í æðarfuglastofninum með stórfelldu æðarungadrápi og spillandi æðarvarpi. Formaður nefndarinnar var dr. Finnur Guðmundsson fuglafræðingur. Lítið raunhæft kom frá nefnd þessari en flugvarginum fjölgar
ár frá ári til stórtjóns í varplöndum og veiði í ám og vötnum.
Stjórn Æðarræktarfélags íslands átti fund með téðri nefnd og þar sem nefndin
hafði engar raunhæfar tillögur fram að færa lagði stjórn Æ. 1. til að veiðistjóra
væri falið að sjá um fækkun flugvargsins með svefnlyfjum og öðrum tiltækum
ráðum. Sér til aðstoðar skyldi veiðistjóri ráða nokkra trúverðuga menn til að framkvæma þau ákvæði er sett yrðu í reglugerð þessu viðkomandi.
Með framkvæmd þessarar tillögu taldi stjórn Æ. 1. þrennt vinnast: a) Með þessu
móti yrði hægt að stórfækka flugvargi. b) Mörgum nýjum varpstöðvum yrði komið
upp svo dúntekja í landinu mundi stóraukast, og c) Með því að ábyggilegir menn
yrðu fengnir til að vinna að framkvæmd þessara mála og á þann hátt er stjórn Æ. 1.
leggur til, á að vera tryggt að hvorki aðrir fuglar, s. s. örn eða fálkar eða önnur dýr
bíði tjón af þessum veiðum. Dr. Finnur vildi ekki fallast á þessa tillögu svo enn
fjölgar varginum stórlega í landinu.
8. gr.
I tvö sumur hefur skúmur komið í æðarvarpið á Mýrum i Dýrafirði og drepið
mikinn fjölda af ungum. Þessi fugl er afar var um sig svo enn hefur ekki tekist
að ná honum. Takist að veiða hann er viðkunnanlegra að það sé leyfilegt og lögum
samkvæmt.
9. gr.
Þessa grein teljum við gagnslausa, til verndar æðarfugli, eins og hún er nú.
Heimkynni æðarfuglsins að vetrinum eru aðallega út til nesja enda æti þar nóg á
skerjum og hleinum, sem brimið sverfur af og fuglinn siðan tínir upp. Það er ekki
fyrr en um miðjan apríl sem hann fer að halda til varpstöðvanna og þá fer hann
meðfram landinu í smáhópum tínandi æti á leiðinni. Séu þá grásleppunet á leið hans
á grunnsævi er honum mikil hætta búin. Það er háttur hans á þessum ferðum að
þegar einn kafar eftir æti kafar allur hópurinn um leið. Þannig getur heill hópur lent
á sömu netatrossunni.
Það er fengin reynsla fyrir því að svona lagað kemur ekki fyrir liggi netin á
djúpu vatni, 10—20 föðmum, en grásleppan veiðist engu síður en upp við landsteina
en þá er æðarfuglinum borgið. — Venjulega er fuglinn kominn að varplandinu um
mánaðamót apríl—maí og flestir komnir á hreiður í byrjun júni, þegar hann svo
yfirgefur varplandið er minni hætta á að hann lendi í netunum þó þau séu á grynnra
vatni en 10—20 föðmum.
11. gr.
Ég hygg að það hafi verið í september 1975, að blöðin birtu mynd af Islandi
með hreiðrum arnarinnar merktum inn á myndina. Þar sýndi það sig að örnin velur
sér búsetu sem næst varpstöðvum æðarfuglsins, þarf ekki skarpskyggni til að sjá
af hvaða ástæðum hún gerir það. Þar á hún stutt til góðra fanga enda notfærir hún
sér það oft. Þar sem örn sækir i æðarvarp sér þess fljótt merki í fækkun hreiðra
og minni dún, þá þarf ekki mörg ár til að fuglinn sópist í burtu og komi aldrei
framar í það varpland, munu ýmsir Breiðfirðingar geta borið um það. Með því að
kveðja nákunnuga menn á vettvang, eftir að örn eða fálki hafa komið í varpið, er
hægt að meta skaðann af töluverðri nákvæmni og bera vitni með þeim sem fyrir
skaðanum hefur orðið.
Rikisvaldið bannar að drepa þennan varg, því er það réttlætiskrafa að rikið
beri ábyrgð á þessum alidýrum sínum og greiði það tjón sem þau valda.
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23. gr.
Þessi grein þarf í rauninni ekki greinargerðar við svo augljóst er og sjálfsagt
að leyfa og nota þessi tæki — fellinet og gildrur — undir stjóm veiðistjóra og
trúnaðarmanna hans.
25. gr.
Hér má visa til greinargerðar við 7. gr. fuglafriðunarlaga. Þar er sýnt fram á,
að eigi að nást árangur í fækkun flugvargs verður löggjafinn að halda fuglafriðunarnefnd utan við ákvæði þessarar greinar.
1 greinargerð við 7. gr. fuglafriðunarlaganna er bent á þá einu raunhæfu leið,
sem hægt er að fara til að ná umtalsverðum árangri í fækkun flugvargs án þess að
aðrar dýrategundir bíði tjón af, vísast þvi þar til.
Goðatúni 7, Garðabæ, 18. april 1977.
Gísli Vagnsson.
Fylgiskjal IX b.
Til endurskoðunarnefndar fuglafriðunarlaga.
Tillögur um hreytingar á fuglafriðunarlögum og viðbót.
II. kafli 8. gr. Við bætist aðrar máfategundir og skúmur.
9. gr. 1 stað % km komi: 2 km, og til viðbótar komi: Eigi má leggja grásleppunet
á minna en 12 faðma dýpi.
XI. kafli 37. gr. 1 stað 500—1 500 kr. komi: 15 000—50 000 kr. sé um æðarfugl
eða fáséða fugla að ræða.
Reykjavik, 24. maí 1977.
Frá stjórn Æðarræktarfélags Islands.
Fylgiskjal X.

Reykjavík, 19. apríl 1977.
Hr. Runólfur Þórarinsson,
menntamálaráðuneytinu,
Hverfisgötu 6,
Reykjavík.
Varðandi endurskoðun laga nr. 33/1966, um fuglaveiðar og fuglafriðun.
Stjóm Náttúruverndarfélags Suðvesturlands vill bera fram eftirfarandi breytingartillögur á fyrrgreindum lögum.
Um veiðitæki og veiðiaðferðir.
20. gr. — Viðauki: Að bannað verði að nota, selja og skrá sjálfvirkar haglabyssur
til fuglaveiða, nema að þeim væri breytt þannig að einungis sé hægt að skjóta úr
þeim tveimur skotum. Einnig að bannað verði að nota hvers konar riffla til fuglaveiða (m. a. vegna þeirrar hættu er mönnum og fénaði stafar þar af).
Að 24. gr. verði felld niður. — Næga undanþágu til fuglaveiða utan lögbundins
veiðitíma er að finna í 11. gr.
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25. gr. — Viðauki: Eigi skal leyfa notkun eiturs né svæfandi lyfja til útrýmingar
fugli án þess að áður hafi farið fram fullnægjandi rannsóknir á hvers konar áhrifum
slíkra aðferða.
Einnig hvetjum við til þess að gerðar verði umfangsmiklar og fjölþættar vistfræðirannsóknir á æðarfugli, svartbaki og hrafni og samspili tegundanna sín í milli.
Kostnaður slíkra athugana væri greiddur af sveitarfélögum, hinu opinbera og að
vissum hundraðshluta tekna af útflutningsverðmæti æðardúns yrði varið til rannsóknanna.
Stjórnun fuglaveiða.
Að menntamálaráðuneytið hlutist til um gerð reglugerðar er varðar stjórnun
fuglaveiða, þar sem tekið er tillit til eftirfarandi atriða:
1. Skiptingar veiðisvæða (t. d. eftir hreppum, sýslum eða fjórðungum) ásamt yfirliti yfir eignarrétt og nýtingu þeirra.
2. Að hverjum veiðimanni verði skylt að gefa upp veiði (tegund, fjölda, kyn
o. s. frv.) á þar til gerðum eyðublöðum. Þessum veiðiskýrslum væri síðan skilað
til Náttúrufræðistofnunar íslands.
3. Að menntamálaráðuneytið hlutist til um að félagssamtök eða aðrir aðilar standi
fyrir námskeiðum um notkun og meðferð á skotvopnum, fuglafriðun og náttúruvernd. Einnig að hert verði á reglum um byssuleyfi.
F. h. Náttúruverndarfélags Suðvesturlands.
Unnur Skúladóttir.

Fylgiskjal XI a.
SJÁVARÚTVEGSRÁÐUNEYTIÐ
Endurskoðunarnefnd laga nr. 33/1966
b. t. Runólfs Þórarinssonar
Menntamálaráðuneytinu.

13. desember 1977.

Vísað er til erindis nefndarinnar frá 19. október og 3. nóvember varðandi frekari
takmarkanir á hrognkelsaveiðum.
Ráðuneytið sendi erindi þetta til umsagnar Hafrannsóknastofnunarinnar og fylgir
hér með ljósrit af bréfi stofnunarinnar, dags. 6. desember s. 1.
Með tilvísun til þeirra upplýsinga og álits, sem fram kemur i skýrslu Hafrannsóknastofnunarinnar, er ráðuneytið mótfallið þeim takmörkunum á hrognkelsaveiðum, sem í erindi nefndarinnar greinir.
Hins vegar bendir ráðuneytið á, að mjög hefur verið að undanförnu aukið
eftirlit og rannsóknir á hrognkelsaveiðum sbr. reglugerð 66/1977, um grásleppuveiðar, en i þeirri reglugerð eru grásleppuveiðar gerðar leyfisbundnar og skýrsluskyldar. Telur ráðuneytið að nú séu skilyrði til að rannsaka, hversu mikil brögð
séu að því, að æðarfugl drepist i hrognkelsanetum. Komi í ljós, að mikið af fugli
drepist 1 netum nærri vörpum, sem nytjuð eru, er möguleiki á þvi að takmarka
veiðarnar á þeim svæðum.
F. h. r.
e. u.
Jón B. Jónasson.
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Fylgiskjal XX b.
HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
Skúlagata 4
Reykjavik, 6. des. 1977.
Sjávarútvegsráðuneytið
Lindargðtu 9
Reykjavík
Ég vísa í bréf ráðuneytisins dags. 18. nóv. s. 1. varðandi endurskoðun um fuglaveiðar og fuglavernd.
Hjálagt sendi ég athugasemdir Vilhjálms Þorsteinssonar um málið, en hann
hefur sem kunnugt er fengist við rannsóknir á hrognkelsum að undanförnu. Vilhjálmur telur að stækkun á friðunarsvæði fyrir æðarfugl upp í 2 km radíus myndi
skerða mjög hrognkelsaveiðar annarra en landeigenda og að ógerlegt sé að banna
hrognkelsaveiðar ofan við 10 faðma dýpi. Hann bendir einnig á að oft sé hægt að
sneiða hjá æðarfugladrápi þótt nálægt æðarvarpi sé og bendir þar á reynslu grásleppubænda á Barðaströnd.
Frá sjónarmiði hrognkelsaveiðanna getur Hafrannsóknastofnunin þvi ekki fallist á ofangreindar takmarkanir.
Virðingarfyllst,
Jón Jónsson.
Fylgiskjal XI c.
Svar til Sjávarútvegsráðuneytisins vegna tillögu nefndar á vegum Æðarræktarfélagsins um takmörkun á hrognkelsaveiðum
Tillaga nefndarinnar er sú að friðunarsvæði umhverfis æðarvörp gagnvart
netaveiðum svo sem hrognkelsaveiðum verði stækkað frá 250 m i 2 km á vissu timabili ('15. apr.—14. júlí). Varpeigandi getur þó sjálfur gefið leyfi til netaveiða innan
þessa svæðis samkvæmt lögunum.
Einnig leggur nefndin til að hrognkelsaveiðar verði bannaðar allsstaðar ofan
við 10 faðma dýpi.
Að beiðni Sjávarútvegsráðuneytisins mun ég svara fyrirspurn nefndarinnar um
á hvaða tíma og hvar við landið veiðarnar eru stundaðar, hve langt frá landi og
á hvaða dýpi.
Ennfremur fylgir álitsgerð um afleiðingar þess ef af takmörkunum þessum
verður.
Veiðisvæði og veiðitimi
Vegna mismunar á stærð og atferli kynjanna eru veiðar fyrir grásleppu og
rauðmaga mjög aðskildar. Rauðmaginn gengur nokkru fyrr að ströndinni en grásleppan og er því aðalveiðitími rauðmagans nokkru fyrr en veiðitími grásleppunnar á hverjum stað, einnig eru rauðmaganetin mun smáriðnari en grásleppunetin og eru lögð á minna dýpi. Yfirleitt liggja rauðmaganet ekki lengi fram eftir
vori og mun skemur en grásleppunetin.
Fyrir Norðurlandi er oft byrjað á rauðmagaveiðum í febr.-mars og er hápunktur veiðanna oftast í marslok eða í byrjun apríl. Á Vesturlandi er rauðmagatiminn
nokkru seinna og nær hámarki oftast eftir miðjan apríl fram til maíbyrjunar. Þetta
er þó mjög breytilegt eftir árferði. Mun minni sókn er i rauðmagann < i grásleppuna
og eru það eingöngu grásleppuveiðar sem aukist hafa að ráði um síðastliðin ár en þar
hefur orðið mikil aukning síðustu árin.
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Rauðmagaveiðin er ekki bundin neinum veiðileyfum eða timatakmörkunum, en
grásleppuveiðar hafa verið bundnar af veiðileyfum að nokkru leyti 1976 og algerlega
1977. Veiðileyfi þessi eru bundin við ákveðin veiðisvæði og veiðitímabil.
Árið 1977 voru veiðisvæðin og timabilin fjögur:
A. Suður- og Vesturland að Horni 25. apríl—10. júlí.
B. Húnaflóasvæðið 1. april—15. júní.
C. Norðurland austanvert, Skagatá að Langanesi, 20. mars—5. júní.
D. Austurland, Langanes Hvítingar, 25. mars—10. júní.
Nokkrar breytingar gætu orðið á tilhögun veiðisvæðanna og byrjunar- og lokadögum þeirra í framtíðinni en þó ætti vertíðarlengdin að vera af ákveðinni lengd.
Mest er sókn í grásleppuveiðar á Norðurlandi og við Faxaflóa og Breiðafjörð,
en á síðustu árum hafa þessar veiðar aukist mjög á Austfjörðum og Vestfjörðum.
Þar sem hrognkelsin hrygna aðeins á hörðum botni er engin veiði fyrir sendnum
ströndum Suðurlandsins eða annars staðar þar sem þannig háttar til. Víða eru
stór svæði sem ekki hafa verið nýtt að ráði þótt hrognkelsi gangi á þau, t. d. við
Hornstrandir norðarlega, nyrsti hluti Faxaflóa, syðsti hluti Austfjarða og viðar
eru smærri svæði sem einhverra hluta vegna eru ekki nýtt af grásleppuveiðimönnum.
Dýpi netalagna
Sú þróun hefur orðið með vaxandi sókn í grásleppuveiðar, en sóknaraukningin feíst í fjölgun báta, fjölgun neta, stækkun báta og tilkomu kraftblakka, að
grásleppunetin eru lögð dýpra en áður sérstaklega i byrjun vertíðar. Eftir því sem
líður á vertíðina eru netin síðan færð á grynnra vatn.
Fyrir Norðurlandi er algengt að stærri bátarnir leggi net sín á 30—40 faðma
dýpi i byrjun vertíðar, jafnvel dýpra. Við Faxaflóa og Breiðafjörð er yfirleitt lagt
grynnra. Algengt er að í lok vertíðar séu netin á 5—20 faðma dýpi bæði á Norðurog Vesturlandi.
Fjarlægð frá landi
Hér er aðeins hægt að gefa þá reglu að þar sem veiðimennirnir velja sér kjördýpi og botnlag fer það eftir því hvernig háttar til með aðdýpi á hverjum stað
hversu langt frá landi netalagnir eru.
Sumsstaðar eru netin uppi í landsteinum þótt grunnendinn sé á 5—10 faðma
dýpi, annarsstaðar eru netin á grynningum margar milur frá landi.
Álitsgerð
Athugun á skrá yfir jarðir sem hafa æðarvörp samkvæmt fasteignamati 1970
leiðir í ljós að friðunarsvæði sem væru með 2 km radíus mundu skerða mjög
víða svæði þau sem hrognkelsaveiðimenn hafa umráð yfir og hafa nýtt til þessa.
Auk þeirra staða sem hafa nú æðarvarp samkvæmt fasteignamati er fjöldi
staða sem hafa aðstæður til friðlýsingar samkvæmt reglum sem gilda um það mál
og þar sem mjög auðvelt er að friðlýsa vegna æðarvarps, er liklegt að slikt mundi
gerast í stórum stíl ef af þessari lagabreytingu verður.
Afleiðingin yrði sú að stór svæði yrðu lokuð fyrir hrognkelsaveiðum annarra
en landeigenda.
Landeigendur geta sjálfir lagt net innan friðlýsta svæðisins eða leyft slíkt og
er hætt við að þetta ákvæði verði meira misnotað til aukins einkaréttar til hrognkelsaveiða.
Eins og áður er sagt hefur aðalaukning í hrognkelsaveiðunum orðið i grásleppuveiðum. Þrátt fyrir aukningu í grásleppunetafjölda í sjó eru þau lögð yfirleitt í dýpra vatni en áður og því hættuminni fyrir æðarfugl. Samkvæmt reynslu
manna er mjög misjafnt hvort net taki æðarfugl eftir því hvar og hvernig netin
eru lögð. Þannig er oft hægt að sneiða hjá æðarfugladrápi þótt nálægt æðarvarpi
sé (eftir reynslu grásleppubænda á Barðaströnd).
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Rauðmaganetin eru mun hættulegri æðarfugli en grásleppunetin. Þar sem ekki
hefur orðið teljandi aukning á rauðmagaveiði síðustu árin er vart hægt að tengja
umrædda fækkun í stofni æðarfuglsins notkun þeirra. Minna verður á að fleira
gæti komið til að hafa áhrif á stofnstærð æðarfuglsins en dauði af vðldum neta
og verður að sanna betur skaðsemi þeirra áður en veiðarnar eru takmarkaðar
vegna þessa.
Niðurskurður grásleppu nálægt æðarvarpi gæti haft slæm áhrif með því að
laða að svokallaðan vargfugl og óbein skaðleg áhrif grásleppuveiða á viðkomu
æðarfuglsins gæti verið hversu mikið æti vargfuglinn fær á vorin frá hrognkelsaútgerðinni en þar er nær öllu hent eins og allir vita.
Athuga þarf hvort reglur um meðferð úrgangs frá grásleppuveiðunum (svo og
meðferð annars fiskúrgangs) hefði ekki áhrif til hins betra.
Athuga þarf einnig hvort núverandi reglur um friðhelgi æðarvarps (250 m)
mun ekki nægilegt í flestum tilfellum ef eftir þeim væri gengið.
ógerlegt mun vera að banna hrognkelsaveiðar ofan við 10 faðma dýpi. Bæði
mundi slikt taka fyrir rauðmagaveiði allsstaðar og svo eru staðhættir víða þannig
að erfitt er að leggja netatrossu þannig að hluti hennar fari ekki upp fyrir 10
faðma dýpi, auk þess sem eftirlit með slíku yrði nær ómögulegt.
Reykjavík, 2. des. 1977.
Vilhjálmur Þorsteinsson.
Fylgiskjal XII.
MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Hverfisgötu 6, Reykjavík

Reykjavik, 14. febrúar 1978.

Eins og kunnugt er eru ernir alfriðaðir á íslandi enda fátt um þá og leggur
ráðuneytið áherslu á verndun þeirra. Ernir gera óneitanlega nokkurn usla í æðarvarpi, en ráðuneytinu ber einnig að stuðla að eflingu æðarvarps og friðun æðarfugls. Hér verður í sumum tilvikum um nokkrar andstæður að ræða þar sem sumir
æðarvarpseigendur telja sig verða fyrir verulegum búsifjum af völdum arna.
Rætt hefur verið um ýmsar Jeiðir til þess að ráða bót á þessum vandkvæðum,
svo sem að greiða æðarvarpseigendum bætur, en sá hængur er á, að nálega er
ógerlegt að meta tjónið. Einnig hefur verið minnst á að greiða einskonar verðlaun
til landeigenda fyrir hvern arnarunga, er upp kemst í landareign þeirra.
Þá væri og hugsanlegt að í nýrri löggjöf yrði heimilað að bana erni, sem gerði
sér hreiður í æðarvarpi, ef aðgerðir til þess að fæla hann úr varpinu reyndust
árangurslausar. Þetta yrði þó að vera háð þeim skilyrðum að um einhverja lágmarksstærð æðarvarps væri að ræða þ. e. dúntekju, en ekki einungis einhvern
varphólma með fáeinum hreiðrum, sem litlu máli skipti að þvi er arðsemi varðar.
Eðlilegra væri þó að greiða verðlaun fyrir arnarunga, sem upp kæmust og færi
um fjárhæð verðlauna eftir mati dómkvaddra manna. Yrði þá væntanlega höfð
hliðsjón af t. d. hvaða tekjur sá, er verðlauna eða bóta krefst, hefur í skattskýrslu
sinni talið sér af æðarvarpinu að undanförnu.
Ráðuneytinu er ljóst að hér er um nokkurt vandamál að ræða, en telur rétt að
vekja athygli nefndarinnar á framangreindum atriðum.
F. h. r.
Birgir Thorlacius.
Endurskoðunarnefnd fuglafriðunarlaga
b/t Runólfs Þórarinssonar, formanns.“
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16. Tillaga til þingsályktunar
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[15. máll

um fullnægjandi landhelgisgæslu.
Flm.: Benedikt Gröndal, Árni Gunnarsson.
Alþingi ályktar að skipa nefnd til að kanna, hversu mikla og hvers konar gæslu
200 milna efnahags- og mengunarlögsagan útheimtir og hvernig íslendingar eru i
stakk búnir til að gegna því hlutverki á viðunandi hátt.
Hver þingflokkur nefnir einn fulltrúa í nefndina, en dómsmálaráðherra skipar
að auki formann.
Greinargerð.
Síðan sigur vannst í átökunum um 200 mílna efnahagslögsögu Islands hefur
Landhelgisgæslan neyðst til að draga verulega saman starfsemi sína. Stjórnmálamönnum hefur þótt nóg um hinn mikla kostnað við rekstur varðskipa og flugvéla,
og sparnaðarhugmyndir hafa miskunnarlaust komið niður á gæslunni.
Tillaga þessi er flutt til að vara við þeirri þróun. Islendingar hafa krafist og
fengið yfirráð yfir hafsvæði sem er 758 þúsund ferkílómetrar — meira en sjö sinnum
stærra en landið sjálft. Þessum yfirráðum fylgir sú ábyrgð að gæta svæðisins, rannsaka það og hagnýta. Frumatriði til að gegna þeirri skyldu er fullkomin landhelgisgæsla, og kostnað við hana verður þjóðin að bera, hvað sem tautar.
Enda þótt 200 mílna lögsagan hafi hlotið almenna viðurkenningu annarra þjóða
er enn þá óútkljáð, hvernig linan verður dregin andspænis Grænlandi, Færeyjum
og Rockall. Fram undan eru flóknir og langvarandi samningar við önnur ríki, bæði
um línuna og hugsanlegar veiðar utan hennar, eins og við Grænland. Það mun
veikja mjög málstað Islands ef gæsla á þessum svæðum er ófullkomin. Verður það
án efa til að ýta undir hugmyndir um að við ráðum ekki við alla þá Iögsögu sem
við höfum komist yfir.
Ýmislegt er að gerast og mun gerast á svæðum skammt utan við 200 mílna
línuna sem íslendingar verða að fylgjast með og vita um. Sovéskur floti hefur t. d.
verið á kolmunnaveiðum utan 200 milna, en á lögsögusvæði Norðmanna við Jan
Mayen, og er mikilvægt að vita hvort þessi eða aðrir slíkir flotar veiða loðnu. Þá
er ekki síður nauðsynlegt fvrir Islendinga að fylgjast með veiðum vestan við miðh'nuna milli íslands og Grænlands.
Hér verður ekki tiundað hvernig Landhelgisgæslan hefur starfað undanfarið,
enda þótt blaðafregnir hafi skýrt svo frá, að selja eigi flugvél og skip, en ný þyrla
komi í staðinn.
Lagt er til að skipuð verði sérstök nefnd til að kanna, í nánu samstarfi við
yfirstjórn Landhelgisgæslunnar, hversu mikla og hvers konar gæslu 200 mílna efnahags- og mengunarlögsagan og 12 milna landhelgin útheimti og hvernig Islendingar
eru í stakk búnir til að gegna því hlutverki á viðunandi hátt. Nefnd þessi þarf að
vera bundin trúnaðarskyldu.

Sþ.

17. Tillaga til þingsályktunar

[16. mál]

um athugun á hagkvæmni rafknúinna samgöngutækja.
Flm.: Pétur Sigurðsson, Sverrir Hermannsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram athugun á kostnaði þess
að tekin verði í notkun rafknúin samgöngutæki hér á landi.
Athugun þessi skal beinast bæði að samgöngum innan þéttbýlissvæða og á lengri
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
54
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leiðum. Jafnframt skal gerður samanburður á hagkvæmni þeirra og annarra samgöngutækja, sem eru í notkun.
Stefnt skal að því, að athugun þessari verði lokið sem fyrst og niðurstöður
liggi fyrir á næsta Alþingi.
Greinargerð.
Þingsályktunartillaga sú, sem hér er flutt, hefur ítrekað verið flutt á Alþingi
allt frá því að Magnús Kjartansson gegndi störfum iðnaðar- og orkumálaráðherra.
Ekki hefur tillagan fengið afgreiðslu þrátt fyrir fjálglegt tal ýmissa um aukinn
sparnað í kaupum erlendrar orku og betri og meiri nýtingu á því ótamda afli sem
til sjávar rennur.
Á síðasta þingi var reynt að hafa nokkuð annan hátt á.
Flm. þessarar þáltill. fluttu þá breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið þess
efnis, að ákveðinni fjárupphæð yrði varið til þeirrar athugunar sem þáltill. gerir
ráð fyrir, þ. e. til athugunar á hagkvæmni rafknúinna samgöngutækja. Þegar mælt
var fyrir þessari brtt. skýrði flm. frá því, að það hefði vakið undrun, að á sama
tima og þáltill. um slíka athugun og fjármögnun hennar fékkst ekki afgreidd á
Alþingi tókst prófessor einum við Háskóla Islands að fá a. m. k. milljónatug úr
pússi þáv. iðnaðarráðherra, sem enginn vissi úr hvaða vasa var dregin, til kaupa
á rafknúnum smábíl.
Þetta þótti enn furðulegra þegar þess var gætt, að á Alþingi, sem eitt hefur með
siíkar fjárveitingar að gera, hafði verið barist árum saman fyrir samþykkt þeirrar
tillögu sem hér er flutt.
Framangreind brtt. var felld af stuðningsmönnum ríkisstjórnarinnar. Meiri
undrun vakti þegar þrír þessara stuðningsmanna fluttu stuttu síðar þáltill. um „að
ríkisstjórnin láti fara fram könnun á hagnýtu gildi þeirra hugmynda sem upp hafa
komið um rafknúna járnbraut til notkunar á mestu þéttbýlissvæðunum suðvestanlands og austur yfir fjall“.
Tillaga þeirra þremenninganna er efnislega sú sama og við flm. þessarar þáltill.
höfum flutt árum saman, nema athugun sú, sem þremenningarnir fara fram á að
verði gerð, er bundin við ákveðið landssvæði og ákveðna járnbrautarlögn hér á
suðvesturlandi.
í grg. með tillögu okkar er sérstaklega getið um þéttbýlissvæðið á stór-Reykjavíkursvæðinu, og í umræðu hefur verið bent á hririginn Reykjavík—Suðurnes—Selfoss—Hveragerði.
En að sjálfsögðu koma til greina fleiri forsendur en mannfjöldinn á suðvesturlandi þegar slik athugun fer fram. Má t. d. benda á flutningskostnað á kílómetra
til og á milli staða sem samgöngum verður að halda uppi við vetur sem sumar, og
ber þá að horfa á þá þörf m. a. með öryggis-, atvinnu-, félags- og menningarleg
sjónarmið í huga.
Sjálfsagt virðist, þegar heildarathugun er gerð á þessum málum, eins og lagt
er til með þessari tillögu, að kanna hagkvæmni þess að tengja saman þorp og bæi
víðs vegar um land með rafknúnum samgöngutækjum með framangreind sjónarmið
i huga.
Má benda t. d. á Eyjarfjarðarbyggðir og Vestfirði. En sérstaklega ber að hafa
í huga slíka samtengingu milli byggðakjarna eins og Fáskrúðsfjarðar, Reyðarfjarðar,
Egilsstaða, Eskifjarðar og Neskaupstaðar, þegar ákvörðun verður tekin um stóriðju á Austurlandi. Hið sama gildir um Hvammstanga, Blönduós, Skagaströnd,
Sauðárkrók og Hofsós, þegar ákvörðun verður tekin um stórvirkjun i Norðurlandskjördæmi vestra. Verður nánar vikið að þessum þætti i framsögu.
Þegar þáltill. þessi var síðast flutt fylgdi henni grg. sem hér fylgir á eftir lítið
breytt:
„Okkur Islendinga mun ekki greina á um nauðsyn þess, að orka okkar fallvatna
verði leyst úr læðingi svo fljótt sem fjárhagsleg geta þjóðarinnar leyfir.

Þingskjal 17

427

Ekki mun heldur ágreiningur um, að hagkvæmustu virkjunina beri að velja
hverju sinni, svo að verð hverrar orkueiningar verði sem lægst.
Um hið siðarnefnda fæst þó eigi samstaða, nema tryggt sé að sem flestir landsmenn fái að njóta þeirra hagsbóta, sem slíkri virkjun fylgja og ná má t. d. með
samtengingu dreifikerfanna, og að rekstrargrundvöllur slikrar virkjunar sé fyrir
hendi, m. a. með tryggðri sölu á nauðsynlegu magni framleiðslunnar.
I seinni tíð hefur því mjög verið haldið á lofti, að orku stórvirkjana beri landsmönnum sjálfum að nýta svo sem hægt er. Bent er á ýmsar leiðir til frekari nýtingar
raforku hér á landi, svo sem til íbúðarhúsahitunar, gróðurhúsahitunar, saltvinnslu,
járnbræðslu og margs konar iðju og iðnaðar. Allt er þetta sjálfsagt, þótt flm. telji
sjálfsagt að selja erlendum aðilum orku og aðstöðu, ef slík sala bæði tryggir virkjunarframkvæmdir og rekstrargrundvöll orkuvers.
1 framangreindum umræðum hefur lítt eða ekkert verið rætt um rafknúin samgöngutæki og eru þau þó vel þekkt um nær allan heim, og hafa fjölmargir Islendingar kynnst þeim af eigin raun.
I því sambandi er vert að veita því athygli, að slík samgöngutæki virðast mikið
notuð i löndum sem framleiða sína raforku í olíu- og kolakyntum orkuverum, m. a.
í löndum sem verða að kaupa sína oliu að um Ianga vegu. Eftir því sem flm. er
kunnugt, munu Svíþjóð, Japan, Vestur-Þýskaland og Bretland standa einna fremst
i notkun slíkra tækja. Er það eðlilegt þegar þess er gætt, að þessar þjóðir eru meðal
háþróuðustu iðnaðarþjóða heims.
Upplýsingar um reynslu, nýtni og rekstrarkostnað slíkra samgöngutækja eru
þegar fyrir hendi hjá þessum þjóðum o. fl. Fullvíst má telja, að sú herferð, sem
þegar er hafin gegn mengun lofts í stórborgum víðs vegar um heim frá umferð
olíu- og bensíndrifinna ökutækja, eigi eftir að valda byltingu í þróun samgöngumála þéttbýlissvæða á næstu árum. Þótt mengunarhætta vegna umferðar sé ekki
yfirvofandi í sama mæli á þétthýlissvæðinu umhverfis Beykjavik og Hafnarfjörð,
mun ekkert tæknilegt vandamál því til fyrirstöðu, að á þessu svæði verði t. d. farartæki til farþegafhitninga knúin raforku frá loftlínu, ef hagkvæmt þykir. Verða þá,
svo að samanburður fáist, m. a. að liggja fyrir upplýsingar um stofn- og rekstrarkostnað strætisvagna og áætlunarbila í þessum byggðarlögum.
Flm. hafa þó ekki einungis í huga að slík samgöngutæki verði eingöngu á þéttbýlissvæðinu, heldur einnig til að tryggja samgöngur milli þéttbýlis og dreifbýlis með
margvislegum fjárhags- og menningariegum hagsbótum, sem því geta fylgt.
Á okkar mælikvarða er nú varið miklu fé til allra þátta samgöngumála, í lofti,
á láði og legi. Að flestra mati mun enn meira hlutfallslega þurfa til þessara mála
á næstu árum og áratugum.
Vegakerfi okkar verður alltaf dýrt og enn dýrara með varanlegu slitlagi, en
krafa um slíkt slitlag á fjölförnustu vegum okkar verður sifellt háværari. Verra er,
að slík vegalagning — eða önnur, — er engin trygging fyrir stöðugum og nauðsynlegum samgöngum til staða, sem þörf hafa á slíku, fyrst og fremst vegna snjóa
og mikillar ísingar langtimum saman. í þessu sambandi má strax slá föstu, að tvisporabrautir ásamt vögnum kosta mikið fé, og dýrari munu einsporabrautir, sérstaklega ef sporinu er lyft frá jörðu. Þeim fylgir þó sá kostur, að snjór og is mundu
e. t. v. ekki verða meiri farartálmi á slíkri braut en raforkuhitun gæti eytt. Um
reynslu slíkra brauta mun hægt að fá upplýsingar frá Japan og víðar.
Hér hefur verið lauslega drepið á mjög dýrar framkvæmdir, svo að við Islendingar getum nýtt tækni rafknúinna samgöngutækja, sem fá orku sína bæði frá loftlínum og sporum.
En á móti getur einnig komið sparnaður við dýrar vegalagnir, sparnaður við
samgöngur á sjó og í lofti, við kaup á olium, bensíni, hjólbörðum og farartækjum
erlendis frá, auk orkusölunnar frá orkuverum framtíðarinnar, sem byggjast munu
á auðlindum þjóðarinnar — auk fiskimiða — fallvötnum okkar.“
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Nd.

18. Frumvarp til laga

[17. máll

um breyting á lögum nr. 3 1. febr. 1980, um tímabundið olíugjald til fiskiskipa,
sbr. lög nr. 11 11. apríl 1980.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1. gr. orðist svo:
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu
án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðarmanni eða útgerðarfyrirtæki olíugjald, er nemi 7.5% miðað við fiskverð eins og
það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip
selur afla sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. Olíugjald þetta kemur ekki
til hlutaskipta eða aflaverðlauna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði þeirra taka til fiskafla og hlutaskipta frá 1. október 1980 til loka árs 1980, nema aðilar að kjarasamningum sjómanna
og útvegsmanna komi sér saman um önnur hlutaskipti.
Athugasemdir við Iagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt til þess að greiða fyrir ákvörðun fiskverðs frá 1. október
1980. Meginefni frumvarpsins er að hækka olíugjald fiskiskipa utan skipta úr
2.5% í 7.5%. Olíugjald utan skipta var tekið upp með lögum nr. 4 2. mars 1979 til
þess að snúast við þeim vanda, sem stórfelld hækkun olíuverðs olli íslenskum
sjávarútvegi. Gjaldið var í fyrstu 2.5% af skiptaverði en var síðan hækkað í 7%
í maí og í 12% (gjald utan skipta) i júlí á síðasta ári, enda fór olíuverð þá ört
hækkandi. Á síðari hluta árs í fyrra og framan af þessu ári var hins vegar um
litla breytingu á útsöluverði olíu að ræða, og var olíugjald þá lækkað i 9% í október
1979 í 5% í janúar á þessu ári og í 2.5% í mars. Útsöluverð olíu hefur hins vegar
hækkað á síðustu mánuðum. Þegar fiskverð var ákveðið í júní, var verð á gasolíu
155.25 krónur hver lítri og verð á svartolíu 104 200 kr. hvert tonn. Verð á gasolíu
hækkaði í júlí síðastliðnum og 9. október og er nú 210 krónur hver lítri eða um
35.3% hærra en í júni, og verð á svartoliu hefur hækkað í 128 100 krónur hvert tonn
eða um 22.9%. Meðalhækkun olíukostnaðar þeirra skipa, er stunda botnfiskveiðar,
er áætluð um 30%. Er útgjatdaauki þessara greina vegna þessa um 6.5 milljarðar
króna á heilu ári, eða 5% af heildartekjum, eins og þær voru áætlaðar við fiskverðsákvörðun í júní. Mikil hækkun oliuverðs ásamt öðrum kostnaðarhækkunum hefur
valdið verulegum rekstrarhalla fiskveiða og skuldasöfnun fyrirtækja á síðustu mánuðum. Til þess að mæta þessari hækkun oliuverðs, sem stefnir hag útgerðar í tvisýnu, er nauðsynlegt að hækka nú olíugjald úr 2.5% i 7.5%. Með þessari hækkun
og 8% fiskverðshækkun til skipta verður hagur útgerðar, eins og fram kemur i
meðfylgjandi áætlun.
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ÁætlaS rekstraryfirlit fiskveiSa miSað við verðlag í október 1980 eftir fiskverSsákvörðun, miðað við áætlað aflamagn ársins 1979.
M.kr.
Bátar án
loðnu
21—200 brl.
Fjöldi togara

Minni
skuttogarar
66

Stærri
skuttogarar
15

Samtals
81

A. .Tekjur alls.............................. .
1. Seldur afli hérlendis...........
(þ. a. olíugjald) ...................
2. Seldur afli erlendis .........
3. Aðrar tekjur ........................

61 274
53 083
(3 359)
5 303
2 888

69 350
58 232
(3 643)
8 654
2 464

20 281
14 674
(892)
4 606
1 001

150 905
125 989
(7 894)
18 563
6 353

B. Gjöld alls ...................................
1. Aflahlutir
..........................
2. Laun og tengd gjöld...........
3. Olíur ...................................
4. Veiðarfæri ..........................
5. Annar breytil. kostn............
Breytil. kostn. alls...............
Framlag til fasts kostn..........
Framlag til fasts kostn. sem
hlutfall af tekjum .........
6. Viðhald ..............................
7. Endurmetnar afskriftir ....
8. Vextir .................................

62 440
20 952
4 967
9 249
5 408
7 658
48 234
13 040

72 427
21 177
2 723
14 594
4 289
8 981
51 764
17 586

20 774
3 894
3 390
4 067
947
3 893
16 191
4 090

155 641
46 023
11080
27 910
10 644
20 532
116 189
34 716

21.3%
5 251
5 606
3 349

25.4%
6 180
8 251
6 232

20.2%
1 578
1561
1444

23.0%
13 009
15 418
11 025

4-1 166
4 440
4-1.9%

4-3 077
5174
4-4.4%

-1-493
1 068
4-2.4%

4-4 736
10 682
:3.1%

H. Hreinn hagnaður ......................
Brúttóhagnaður .....................
H/A . 100 ................................

Athugasemd: Tekið hefur verið tillit til 8% hækkunar fiskverðs og hækkunar á oliugjaldi í 7.5%
og hækkunar á olíu 8/10 1980. Tekið er tillit til beinna og óbeinna áhrifa vegna
gengisbreytinga.

Sþ.

19. Tillaga til þingsályktunar

[18. mál]

um réttarstöðu fólks i óvígðri sambúð.
Flm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar fara fram könnun
á réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð.
1 þvi skyni skipi viðkomandi ráðherra nefnd er geri tillögur um hvernig réttindum þess verði best fyrir komið, sérstaklega með tilliti til eignarréttar og erfðaréttar.
Nefndin skal hraða störfum svo sem kostur er og skila álitsgerð og tillögum
áður en næsta reglulegt Alþingi kemur saman.
Greinargerð.
Þróun síðari ára hvað snertir óvigða sainbúð og réttarstaða þeirra, sem hana
kjósa, hefur sýnt fram á nauðsyn þess, að brýn þörf er á að ítarleg könnun fari
fram á því, hvernig löggjafinn getur best tryggt hagsmuni, réttindi og skyldur þeirra
aðila, sem velja slíkt sambúðarform, ekki síst með tilliti til eignar- og erfðaréttar.
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Fjallað hefur verið um þetta mál af Sambandi Alþýðuflokkskvenna, og hefur
samstarfshópur á vegum sambandsins skilað álitsgerð, þar sem ljóslega kemur
fram hve brýnt er að slík könnun fari fram og í kjölfar þess að löggjafinn grípi
inn í þar sem þurfa þykir.
f álitsgerð Sambands Alþýðuflokkskvenna segir m. a.:
„í ljósi þróunar síðari ára varðandi óvígða sambúð — og þess hve margir kjósa
slíkt sambúðarform — verður það æ brýnna að réttindi aðila í slíku sambúðarformi
séu tryggð, ekki síst með tilliti til efnahagslegrar réttarstöðu.
Þær tölulegu staðreyndir, sem fyrir liggja um óvígða sambúð, renna stoðum
undir þetta álit, en samkvæmt upplýsingum Hagstofu fslands er vitað að um 4000
manns eru í óvígðri sambúð.
Helstu lög, sem tryggja eiga réttindi og skyldur í hjúskap, eru lögin um stofnun
og slit hjúskapar og lögin um réttindi og skyldur hjóna, en þessi lög ná ekki til
fólks í óvígðri sambúð og hefur löggjafinn enn sem komið er ekki séð ástæðu til
sérstakrar lögverndar slíks sambúðarforms.
Fyrst og fremst einkennist því efnahagsleg réttarstaða ógifts fólks í sambúð
af öryggisleysi, sem hlýtur að verða að gefa gaum og löggjafinn verður að grípa
inn í á þeim sviðum sem brýnust eru.
Auk hinnar efnahagslegu réttarstöðu ógifts fólks í sambúð verður að huga
sérstaklega að erfðaréttindum. — Þeir, sem búa í óvígðri sambúð, eiga ekki gagnkvæman erfðarétt og ekki rétt til að sitja i óskiptu búi. — Erfðarétturinn verður
í þessum tilfellum að vera tryggður í erfðaskrá. — í þessu sambandi er gagnlegt að
skoða einnig þann þátt er snýr að erfðaskattslögunum, að ef aðilar i óvígðri sambúð
arfleiða hvor annan lendir hinn arfleiddi i að greiða hæsta erfðaskatt vegna „óskyldleika“.
Heyrst hafa þær raddir, að sýna beri vissa íhaldssemi hvað varðar löggjöf um
óvígða sambúð. Þau sjónarmið, sem liggja til grundvallar þeirri skoðun, eru að
likindum þau, að hlutaðeigandi séu fullorðnar sjálfstæðar manneskjur, sem hafi
valið sitt sambúðarform með það í huga að réttindi og skyldur þeirra eigi að vera
óháðar hjúskaparstétt og aðeins bundnar almennum lögum.
Og enn aðrir álíta að sérstök löggjöf um óvígða sambúð eigi að vera valkostur,
en ekki skylda, sem þeir, sem búa i óvígðri sambúð, verði að gangast undir.
Nauðsynlegt er því, ef setja á lög eða reglur um óvigða sambúð, að hafa sjónarmið þeirra í huga sem vetja sér slíkt sambúðarform, þó óhjákvæmilegt hljóti að
vera að lögvernda efnahagslega réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð.
Hvað snertir réttindi og skyldur gagnvart hinu opinbera (t. d. skatta og tryggingamál) hefur þvi verið haldið fram, að vinna eigi að sem mestu jafnræði milli
hjónabands og óvígðrar sambúðar.
Ástæða fyrir réttarfarslegu jafnræði er sú, að bæði sambúðarformin hafa sama
þjóðfélagshlutverki að gegna, sérstaklega þegar um börn er að ræða. Því skulu þau
hafa sama rétt gagnvart lögum.
Þegar réttarstaða fólks í óvígðri sambúð er skoðuð í heild sinni er því óhjákvæmilegt að hún feli í sér viss réttindi sem tryggi öryggi í slíkri sambúð og þá
jafnframt einnig skyldur. Þá hlýtur að vakna sú spurning, hvar draga eigi mörkin
milli sjálfstæðis einstaklinganna annars vegar og hins vegar þess, að sameiginlegir
hagsmunir þeirra séu tryggðir.
Lög og reglur eru mismunandi og fer það eftir því, hvaða svið (skattar, tryggingar, érfðir, fjármál fólks í óvígðri sambúð) er tekið.

Því má ætla, að heppilegra væri að í stað allsherjarlöggjafar fyrir óvígða sambúð verði að taka fyrir hvert réttarsvið fyrir sig og sníða nauðsynlegustu atriði
í slíkri sambúð að núgildandi lögum þar sem því verður við komið.
Grundvallaratriðin, sem nauðsynlegt er að tryggja i slíkri sambúð, mundu
efalítið þurfa að taka til meðlagsskyldu/framfærsluskyldu, reglna um sameiginlega
eign og reglna um arf og skipti bús.
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Ber því að skoða sérstaklega hvort ekki sé heppilegra að gera breytingar á
gildandi lögum á afmörkuðum sviðum, þar sem þeirra er þörf, heldur en að stefna
að umfangsmikilli löggjöf.
Verður að telja grundvallaratriði, að nauðsynlegur undanfari þess að aflétta þvi
réttarfarslega öryggisleysi, sem ríkir hjá fólki í óvígðri sambúð, sé sá, að gaumgæfilega sé kannað hvar og hvernig réttindamálum þeirra verður best fyrir komið.
Óhjákvæmilegt hlýtur einnig að vera að taka afstöðu til hvað það er, sem ákveði
hvort um sambúð sé að ræða sem eigi að veita þau réttindi sem hér hefur verið
vikið að.
Verður varla hjá því komist að slíkt verði gert með tilkynningaskyldu eða
skráningu sambúðar sem báðir aðilar standi að.
Gæti því verið um vai að ræða hjá fólki í óvígðri sambúð — þar sem annars
vegar væri um að ræða óbreytt ástand, en hins vegar skráningu óvígðrar sambúðar
sem fylgdi efnahagslegt og réttart'arslegt öryggi. Væri slík skráning ekki fyrir hendi
hlyti það að skapa vandræði, t. d. ef sambúð hefur staðið mjög stutt og annar hvor
aðilinn ætti mun meiri eignir en hinn, auk þess scm skilgreining á hugtakinu sambúð
yrði að vera skýr og ótviræð þegar um aukinn lagalegan rétt væri að ræða.“
Hér lýkur tilvitnun í álitsgerð Sambands Alþýðuflokkskvenna og telur flm.
ekki nauðsyn á ítarlegri greinargerð um þessa þáltill., þar sem í álitsgerðinni koma
fram þau grundvallaratriði sem sýna fram á nauðsyn þess sem þáltill. gerir ráð
fyrir.

Nd.

20. Frumvarp til laga

[19. máll

um listskreytingar opinberra bygginga.
Flm.: Birgir ísl. Gunnarsson, Halldór Blöndal, Ólafur G. Einarsson.
1. gr.
Opinberar byggingar merkja í lögum þessum allar byggingar, sem kostaðar
eru af ríkissjóði að nokkru eða öllu leyti. Undanþegnar eru þó byggingar, sem
reistar eru til bráðabirgða, byggingar, sem standa fjarri alfaraleið, skemmubyggingar og aðrar sambærilegar byggingar.
Rikisstjórnin getur ákveðið, að lög þessi taki, eftir því sem við á, til bygginga

á vegum ríkisstofnana er hafa sjálfstæðan fjárhag og eru því ekki háðar fjárveitingarákvörðunum Alþingis.
2. gr.
Skylt er að verja til listskreytinga opinberra bygginga fjárhæð, er nemur 1—•
2% af byggingarkostnaði mannvirkis. Kostnaður, sem af þessu leiðir, telst til stofnkostnaðar byggingar.
Fjárhæð þessari má verja jafnt til listskreytinga utanhúss og innan, sem verði
hluti af mannvirkinu, og til kaupa á lausum listaverkum, sem komið sé fyrir í
byggingunni eða á lóð hennar.
Ef um er að ræða listaverk, sem er hannað sem hluti af byggingu og gert um
leið og byggingarframkvæmdum miðar áfram, skal ofangreint hlutfall miðast við
áætlaðan byggingarkostnað samkvæmt reglum fjármálaráðuneytisins þar um, en ella
við endanlegan byggingarkostnað án búnaðar.
Ef bygging er reist í áföngum, skal leitast við að lög þessi komi til framkvæmda
eftir því sem hverjum áfanga miðar áfram.
3. gr.
Þegar um er að ræða skólabyggingar, sem kostaðar eru sameiginlega af ríki
og sveitarfélögum, skal viðkomandi sveitarfélag hafa frumkvæði að framkvæmd
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þessara laga og leggja fyrir menntamálaráðuneytið tillögur um, hvernig þau skuli
framkvæma varðandi einstakar skólabyggingar. Tillögurnar eru háðar samþykki
menntamálaráðuneytisins.
Sama hátt skal á hafa varðandi aðrar byggingar, sem kostaðar eru sameiginlega
af ríki og sveitarfélögum, þó þannig að í stað menntamálaráðuneytisins komi það
ráðuneyti, sem viðkomandi stofnun heyrir undir.
4. gr.
Menntamálaráðherra skal setja reglugerð um nánari framkvæmd þessara laga
og hafa eftirlit með framkvæmd þeirra.
5. gr.
Með þessum lögum eru úr gildi numdar 10. gr. laga nr. 49/1967, um skólakostnað,
og 27. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Greinargerð.
Nær samhljóða frumvarp var lagt fram á 102. löggjafarþingi og fylgdi því þá
eftirfarandi greinargerð:
I lögum um skólakostnað, nr. 49/1967, 10. gr., var það nýmæli sett í lög, að
menntamálaráðuneytið gæti að fenginni umsögn sveitarstjórnar ákveðið listskreytingu skólamannvirkja og mætti verja í þessu skyni fjárhæð allt að 2% af áætluðum
stofnkostnaði skólamannvirkja. Áður höfðu þó ýmsar skólabyggingar verið Iistskreyttar og má í því sambandi benda á lágmyndir Ásmundar Sveinssonar á Austurbæjarbarnaskólanum, málverk Jóhanns Briem í Laugarnesskóla, veggskreytingar
Barböru Árnason í Melaskóla og mósaikmyndir Valtýs Péturssonar í Kennaraháskólahúsinu við Stakkahlíð.
í lögum um grunnskóla, nr. 63/1974, 27. gr., er ákvæði um það, að sveitarstjórn
geti ákveðið listskreytingu skólamannvirkja með samþykki menntamálaráðuneytisins
og megi verja allt að 2% af áætluðum stofnkostnaði skólamannvirkis í þessu skyni.
Enginn vafi er á því, að ofangreindar lagaheimildir hafa örvað listskreytingar
í skólum, þótt ljóst sé að þær hafi ekki verið notaðar í eins ríkum mæli og æskilegt
væri.
Frumvarp þetta gerir ráð fyrir allmikilli breytingu á þeim lagaákvæðum, sem
um þetta hafa gilt. 1 fyrsta lagi er hér gert ráð fyrir skyldu til listskreytinga i stað
heimildar áður. I öðru lagi skal þessi skylda ná til allra opinberra bygginga, en
ekki aðeins til skóla eins og núgildandi ákvæði kveða á um.
Með listskreytingu opinberra bygginga vinnst margt. Þjóðin verður ríkari af
listaverkum og með því að tengja þau opinberum byggingum er þeim komið fyrir
þar sem margir ganga að jafnaði um garða og geta notið þeirra. Islenskir listamenn
fá á þennan hátt tækifæri til að vinna að list sinni, og enginn vafi er á því, að
laun fyrir slík verk eru flestum listamönnum kærkomnari en „styrkir'* hins opínbera. Reynslan sýnir að íslenskir listamenn, sem tekið hafa slik verk að sér, vinna
þau af alúð og slík listaverk verða ómissandi hluti af umhverfi sínu.
Engum aðilum í þjóðfélaginu stendur það nær en ríki og sveitarfélögum að
tryggja aðgang almennings að listaverkum. Það er unnt að gera á ýmsan hátt, en
ein áhrifamesta leiðin er að tengja þau opinberum byggingum, og árangursríkast er
vafalaust að skylda opinbera aðila til að verja hluta byggingarkostnaðar til listskreytinga. Reynslan hefur sýnt að skilningur þeirra, sem fyrir slíkum byggingum
standa, er mjög misjafn og áhugi hjá sumurn mjög litill. Þessu frumvarpi er ætlað
að tryggja að allar opinberar byggingar verði listskreyttar, og það er trú flutningsmanna að með því verði auðgað íslenskt lista- og menningarlíf.
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Skýringar við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Meginreglan verður sú skv. þessari grein, að allar opinberar byggingar, sem
kostaðar eru af ríkissjóði að nokkru eða öllu leyti, falli undir lögin. Sem dæmi
má nefna alla skóla, hvort sem þeir eru byggðir af ríkinu einu eða með þátttöku
sveitarfélaga, enn fremur sjúkrahús, heilsugæslustöðvar, barnaheimili o. s. frv.
Undanþáguákvæðin skýra sig sjálf. Þá er einnig ráðgert í þessari grein, að ríkisstjórnin geti ákveðið að lögin taki til ríkisstofnana, sem hafa sjálfstæðan fjárhag.
Má sem dæmi nefna Póst og síma, sem byggir í fjölmörgum byggðarlögum landsins.
— Með hugtakinu byggingar i þessari grein er fyrst og fremst átt við hús, en ekki
önnur mannvirki, eins og t. d. brýr.
Um 2. gr.
Samkvæmt þessari grein er ráðgert að aðalreglan verði að verja skuli nær 2%
byggingarkostnaðar, þegar um allar venjulegar byggingar er að ræða. Ákvæði um,
að upphæðin skuli aldrei vera lægri en 1%, gæti frekar átt við, ef um óvenjulega
dýrar eða flóknar byggingar er að ræða, t. d. stórar sjúkrahúsbyggingar, svo að
eitthvað sé nefnt.
3.—6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

21. Frumvarp til laga

[20. máll

um breyting á lögum nr. 63/1970, um skipan opinberra framkvæmda.
Flm.: Birgir Isl. Gunnarsson, Friðrik Sophusson.
1. gr.
3. mgr. 21. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er að fela einstökum rikisstofnunum umsjón nánar skilgreindra flokka
opinberra framkvæmda, enda hafi þessar stofnanir aðstöðu til að annast þetta verkefni. Engu að síður skal verk að jafnaði unnið skv. tilboði á grundvelli útboðs,
sbr. 13. gr. laganna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Ráðherra er heimilt að gefa ríkisstofnunum, sem aðallega hafa framkvæmt verk
sín sjálfar, þrátt fyrir ákvæði þessara laga, ákveðinn umþóttunartíma til að laga sig
að framkvæmd þessara laga.
Greinargerð.
Samhljóða frv. var flutt á 102. löggjafarþingi og fylgdi því þá svohljóðandi
greinargerð:
„Með lögum nr. 63/1970 voru fest í lög ákvæði um skipan opinberra framkvæmda.
I 13. gr. þeirra laga er ákvæði um að verk skuli að jafnaði unnið samkv. tilboði
á grundvelli útboðs. Þó er heimilt að víkja frá útboði, ef verk er þess eðlis eða
aðstæður slíkar að öðru leyti, að útboð teljist ekki munu gefa góða raun, en fá
þarf umsögn samstarfsnefndar um opinberar framkvæmdir. Þá segir enn fremur,
að verkinu skuli ráðstafað á grundvelli samningsverðs eða eftir reikningi, ef tilboð
séu óhæfilega há eða að öðru leyti ekki aðgengileg.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þessi ákvæði kveða ótvírætt á um, að meginreglan átti að verða sú, að útboð
á vegum ríkisins og ríkisstofnana átti að verða meginreglan. Þetta má enn fremur
sjá með því að skoða greinargerð frumvarps laganna um skipan opinberra framkvæmda, en þar segir m. a.: „Frumvarpið gerir ráð fyrir að sem flest verk á vegum hins opinbera verði unnin á útboðsgrundvelli og tryggt verði samræmt bókhald,
þannig að samanburður kostnaðar verkanna fáist.“ (Alþingistíðindi 1969, A, bls.
476). í athugasemdum við 13. gr. segir: „Greinin hefur að geyma stefnuyfirlýsingu
um það, að opinberar framkvæmdir skuli að jafnaði unnar eftir útboði, þótt gert
sé ráð fyrir undantekningum eftir eðli verks eða öðrum ástæðum.“ (Alþingistíðindi
1969, A, bls. 479).
1 reynd hefur framkvæmd orðið nokkuð á annan veg. í svari hæstv. samgönguráðherra við fyrirspurn í Sþ. 22. apríl s. 1. um útboð verklegra framkvæmda komu
fram upplýsingar um útboð nokkurra ríkisstofnana. Þar kom m. a. eftirfarandi
fram:
Heildarframkvæmdir Vegagerðar ríkisins til nýrra framkvæmda við vega- og
brúagerð námu á árinu 1978 4 580 millj. kr. Greiðslur til verktaka sem hlutfall af
þessum framkvæmdum námu 11%. Sambærilegar tölur fyrir árið 1979 eru 5 630 millj.
kr. og 12%.
Hjá Hafnamálastofnuninni voru heildarframkvæmdir 1978 2 402 millj. kr. Hlutfall úthoða af þessum framkvæmdum var 14.7%. Árið 1979 voru heildarframkvæmdir
hjá stofnuninni 2 600 millj. kr. og hlutfall útboða 14.6%.
Hjá flugmálastjórn unnu verktakar 13% af verkefnum við flugvallagerð árið
1978 og 24% árið 1979.
Af þessum tölum má sjá að því fer fjarri, að meginstefna laganna frá 1970 um
útboð hafi verið framkvæmd. I ofangreindu svari hæstv. samgönguráðherra kom
fram, að 3. mgr. 21. gr. laganna um opinberar framkvæmdir hefði verið túlkuð
þannig, að viðkomandi stofnunum hefði verið falin framkvæmd verkefna á sínum
sérsviðum án skilyrða um útboð sem aðalreglu.
3. mgr. 21. gr. hljóðar svo: „Heimilt er að fela einstökum ríkisstofnunum umsjón nánar skilgreindra flokka opinberra framkvæmda, enda hafi þessar stofnanir
aðstöðu til að annast þetta verkefni." Samkvæmt þessu frv. er ráðgert að bæta einni
málsgrein við þessa setningu til að taka af öll tvímæli um það, að útboð skuli vera
aðalstefnan, þrátt fyrir þetta ákvæði, þannig að rikisstofnanir eigi að láta útboð
fara fram nema skilyrði undantekningarákvæða 13. gr. séu fyrir hendi.
Þá er jafnframt gert ráð fyrir því í ákvæði til bráðabirgða, að ráðherra geti
veitt rikisstofnunum ákveðinn umþóttunartíma til að laga sig að framkvæmd þessara laga. Hér er aðallega átt við að rikisstofnanir, sem nú framkvæma aðallega verk
sín sjálfar, fái tima til að losa sig við tæki og útbúnað svo og til að útvega þeim
starfsmönnum ný störf, sem skipta þyrftu um störf af þessum ástæðum.
Einstakar greinar frumvarpsins þarl'nast ekki frekari skýringa.“

Sþ.

22. Fyrirspurnir.

[21. mál]

I. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra varðandi endurskoðun laga um almannatryggingar og undirbúning löggjafar um verðtryggðan lífeyrissjóð fyrir
alla landsmenn.
Frá Alexander Stefánssyni.
Hvað líður framkvæmd þingsályktunartillögu frá 19. maí 1979, 193. máls
100. löggjafarþings, sem vísað var til ríkisstjórnar, um endurskoðun laga um
almannatryggingar og undirbúning löggjafar um verðtryggðan Iífeyrissjóð fyrir
alla landsmenn. — En tillagan var svohljóðandi:
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Alþingi ályktar aö skora á ríkisstjórnina að við heildarendurskoðun á
lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, sem gerð verði með það markmið
í huga fyrst og fremst, að tryggingalöggjöfin verndi og styðji þá þjóðfélagsþegna, sem þurfa á samfélagsaðstoð að halda hverju sinni, verði m. a. sérstaklega tekið tillit til eftirfarandi atriða:
a) Auk lífeyristrygginga, er taki til ellilífeyris, örorkulífeyris, makabóta, barnalífeyris, ekkjubóta og ekkjulífeyris, slysatrygginga, sjúkratrygginga og annarra bóta, verði í löggjöfina sett skýr ákvæði um að almannatryggingar
annist fyrirgreiðslur til lamaðra og fatlaðra, hreyfihamlaðra, blindra og
heyrnarskertra, málhaltra, þroskaheftra, ofnæmissjúklinga og annarra þeirra
er eiga við erfiða sjúkdóma að stríða, útvegi og greiði nauðsynleg hjálpartæki og áhöld fyrir þetta fólk, greiddur verði að fullu kostnaður vegna
sjúkrameðferðar, þar með talinn allur kostnaður vegna læknismeðferðar hjá
erlendum sérfræðingum og sjúkrastofnunum.
b) Almannatryggingar greiði afnotagjöld af síma, útvarpi og sjónvarpi fyrir
þá þjóðfélagsþegna, sem engar tekjur hafa aðrar en lífeyrisbætur tryggingakerfisins.
c) Fæðingarorlof greiðist af almannatryggingum til allra fæðandi kvenna í
landinu, hvort sem þær eru útivinnandi eða við heimilisstörf.
d) Sett verði löggjöf um verðtryggðan lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn.
II. Til félagsmálaráðherra um styrki til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna.
Frá Pétri Sigurðssyni.
1. Hve miklu fé var veitt til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna:
a) Árið 1979,
b) árið 1980?
2. Hvaða aðilar fengu þessa styrki og hver var upphæðin sem þeir fengu:
a) Arið 1979,
b) árið 1980?
3. Til hvaða verkefna fóru þessir styrkir?
4. Á hvaða byggingarstigi voru umræddar framkvæmdir:
a) Árið 1979,
b) árið 1980?
5. Hve háar eru þær upphæðir sem eignaraðilar hafa lagt fram á móti styrkjum
þessum?
6. Sóttu fleiri aðilar um slíka styrki? Ef svo er, hverjir voru þeir?
III. Til samgönguráðherra um flugleiðina Akureyri—Ólafsfjörður—Reykjavík.
Frá Árna Gunnarssyni.
Hvað hyggst samgönguráðherra gera í málefnum Flugfélags Norðurlands
og Arnarflugs varðandi umsóknir þessara félaga um flug á leiðinni Akureyrl—
Ólafsfjörður—Reykjavík, sem flugráð hefur nú gefið umsögn um?
IV. Til sjávarútvegsráðherra um hækkun á greiðslu fæðispeninga til sjómanna.
Frá Karvel Pálmasyni.
Hvað líður framkvæmd loforðs sjávarútvegsráðherra um breytingu á reglugerð Aflatryggingasjóðs, í þá veru að hækka greiðslur fæðispeninga til sjómanna?
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V.Til heilbrigðis- og tryggingaraálaráðherra um samræmt lifeyrisréttindakerfi fyrir alla landsmenn.
Frá Magnúsi H. Magnússyni.
1. Hvað líður störfum 17 manna endurskoðunarnefndar iífeyrisréttinda?
2. Hvenær er að vænta tillagna frá nefndinni?
VI. Til félagsmálaráðherra um kaupmátt tímakaups verkamanna og hækkun vísitölu frá „sólstöðusamningum“.
Frá Lárusi Jónssyni.
Hver er meðaltalskaupmáttur tímakaups verkamanna fyrsta, annan og
þriðja ársfjórðung 1980 samkv. reglum, sem Kjararannsóknarnefnd notar við
útreikning sinn miðað við:
a) kaupmáttarstig 100 fyrir ,,sólstöðusamninga“, þ. e. annan ársfjórðung 1977,
b) kaupmáttarstig 100 eftir „sólstöðusamninga“, þ. e. þriðja ársfjórðung 1977?
Hversu mikil er hækkun vísitölu framfærslukostnaðar frá því um „sólstöðusamninga“ (2. ársfj. 1977) og til núgildandi visitölu?
VII. Til iðnaðarráðherra um raforku til húshitunar.
Frá Lárusi Jónssyni.
Hefur dregið úr eftirspurn eftir raforku til upphitunar húsa á veitusvæðum
RARIK síðustu mánuði? Ef svo er, hver er ástæðan að mati ráðuneytisins?
Eru dæmi þess, að húshiiun með raforku sé dýrari en með olíu eftir að
olíustyrkur er dreginn frá upphitunarkostnaði, miðað við núgildandi verð á
oliu og rafmagni?

Sþ.

23. Tillaga til þingsályktunar

[22. mál]

um heilbrigðis- og félagslega þjónustu fyrir aldraða.
Flm.: Jóhanna Sigurðardóttir, Árni Gunnarsson, Magnús H. Magnússon,
Karl Steinar Guðnason, Karvel Pálmason.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um að komið verði á
samræmdu skipulagi í heilbrigðisþjónustu í'yrir aldraða með tilliti til bæði félagslegra og heilsufarslegra sjónarmiða.
í því skyni skipi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra nefnd sem geri tillögur
um umbætur og hetri skipulagningu þessara mála, byggða á samsljórn og samræmingu allra þátta í heilbrigðis- og félagslegri þjónustu fyrir aldraða, sem gæti auðveldað yfirsýn yfir brýnustu þörf á sjúkrahúsvist, langlegudvöl, heimahjúkrun, heimilisþjónuslu og dvalarheimilum fyrir aldraða.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á 100. löggjafarþingi, en náði þá ekki fram að ganga, og
er hún því endurflutt lítið breytt.
Þó að mikið hafi verið gert hér á landi til að bæta heilbrigðis- og félagslega
þjónustu við aldraða, þá á enn mjög langt í land að aldraðir búi við þá heilsugæslu
og ýmsa félagslega þjónustu sem þeim er nauðsynleg. Vandamál aldraðra sjúkra
eru lika oft á tiðum viðkvæm og vandmeðfarin.
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Þættir heilbrigðis- og félagslegrar þjónustu við aldraða geta verið margvíslegir
og oft mjög samofnir. Má þar nefna öldrunarþjónustu í formi skammtíma innlagnar á
öldrunardeild, sem í felst endurnæfing hvers konar svo og nauðsvnleg lyfjameðferð,
— göngudeildarstarfsemi, — dagspitalar þar sem sjúklingar koma nokkra tíma á
dag tvisvar til þrisvar i viku og fá læknisfræðilegt eftirlit og endurhæfingu, —
lengri sjúkrahúsvist, — heimahjúkrun, heimilisþjónusta, svo og langlegudvöl, auk
margs konar tengdrar félagslegrar þjónrs'.u við heilsugæslu og aðbúnað aldraðra.
Slíkt samofið heilbrigðiskerfi fyrir aldrnða hlýtur að krefjast góðs skipulags
og samræmingar á ýmsum sviðum til að það nýtist sem hest í hverju tilfelli fyrir
þá sem í brýnustu þörf eru hverju sinni, og árangur í heilbrigðisþjónustu aldraðra
hlýtur að fara eftir þvi, að samtenging og samhæfing allra þátta þessarar þjónustu
sé sem mest.
Sú staðreynd að vistrými fvrir aldraða á íslandi er hlutfallslega mun meira en
í okkar nágrannalöndum — og þrátt fyrir það langir biðlistar á ýmsum þeim þjónustuog hjúkrunarstofnunum fyrir aldraða sem við höfum yfir að ráða, sýnir okkur
ljósar en flest annað að endurskoðun á báttum heilbrigðisþjónustu aldraðra og endurskipulagning er orðin mjög brýn.
I ársbyrjun 1978 höfðum við yfir að ráða tæplega 1700 vistrýmum fyrir aldraða,
þar af rúmlega 700 rými fyrir hjúkrunarsjúklinga. Einnig má nefna að í könnun,
sem gerð var meðal heimilislækna, kom í ljós, að 450—470 aldraðir sjúkir eru á einkaheimilum í Reykjavík.
Samanburðartölur frá árinu 1976 sýna ljóslega hve við höfum yfir mun meira
vistrými að ráða fyrir aldraða en nágrannaþjóðir okkar. Þær sýna að vistrýmafjöldi
á elliheimilum og íbúðir fyrir aldraða á 1000 íbúa 65 ára og eldri eru mun fleiri
á íslandi en hjá nágrannaþjóðum okkar - eða 84.2 á íslandi, í Danmörku 66.8,
Finnlandi 61.1, Svíþjóð 46.9, Noregi 26.9 og Bretlandi 18.5.
Þó vistrými t. d. í Bretlandi fyrir aldraða séu hlutfallslega mun færri en á íslandi,
hefur öldrunarlækningum og þjónustu við aldraða sjúka i Bretlandi fleygt ört fram
undanfarin ár. Bretar hafa lagt áherslu á öldrunarlækningardeildir, sem staðsettar
eru við öll aðalþjónustusjúkrahús landsins, sem gefur greiðan aðgang að rannsóknarog endurhæfingarþjónustu. Einnig hefur verið byggð þar upp fjölþætt þjónusta
fyrir aldraða sjúka í heimahúsum, sem minnkar þörfina fyrir vistrými.
Staðreynd er, að þrátt fvrir þau tiltölulega mörgu vistrými, sem við höfum yfir
að ráða, verður að telja heilbrigðisþjónustu okkar fyrir aldraða sjúka mjög ábótavant á mörgum sviðum.
Augljóst er — og er það mat flestra sérfræðinga sem um þessi mál fjalla — að
til þess að hér verði ráðin bót á er nauðsvnlegt að koma á samræmdri skipulagningu
öldrunarlækninga, hjúkrunar- og annarrar félagslegrar þjónustu við aldraða.
Hagkvæmni í rekstri og bætt þjónusta í þessum efnuin hlýtur að byggjast á
samræmdu skipulagi þessara mála, þar sem til komi samstjórn allra þátta öldrunarþjónustu. Slíkt fyrirkomulag mundi auðvelda yfirsýn vfir hvar þörfin væri mest
hverju sinni til sjúkrahúsvistunar, öldrunardeilda, heimahjúkrunar og heimilisþjónustu, auk þarfar fyrir dvalarheimili.
Segja má að heilsugæsla og þjónusta við aldraða sjúka hafi verið mjög dreifð
og lítið skipulögð til þessa í öllum þáttum heilbrigðiskerfisins fyrir aldraða.
Til að mynda má nefna að 75% af því vistrými, sem til er fyrir aldraða, eru
á sjálfseignarstofnunum, en þar vantar nána samvinnu við heilbrigðiskerfið og þær
félagslegu þjónustumiðstöðvar, sem við höfum yfir að ráða, og eru þær því lítið læknísfræðilega tengdar sjúkrahúskerfinu í heild, auk þess sem heimahjúkrun og heimilisþjónusta aldraðra er einnig verulega úr tengslum við heilbrigðiskerfið.
Vandamál öldrunarsjúklinga eru líka af margvíslegum öðrum toga spunnin en
vandamál yngri sjúklingahópa, og má oft leysa þau ef til væri vel skipulögð heimahjúkrun eða öldrunardeildir, sem tækju aldraða sjúklinga til skammtímadvalar til
endurhæfingar — til að viðhalda sjálfsbjargargetu sjúklingsins. Þannig væri kleift
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að auka möguleika aldraðra til að dveljast sem lengst í heimahúsum með því að færa
eins mikinn hluta þjónustunnar inn á heimili sjúklinganna og kostur er.
Má því segja, að lélegt skipulag öldrunarþjónustu kalli á mikla vistrýmisþörf, en
vel skipulögð öldrunarþjónusta minnki hana — og gefi aukna möguleika aldraðra
til að dveljasí sem lengst í heimahúsum.

Sþ.

24. Fyrirspurn

[23. mál]

til fjármálaráðherra um skattamál.
Frá Birgi ísl. Gunnarssyni.
1 59. gr. laga nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, er skattstjórum heimilað
að ákvarða tekjur þeirra, er starfa við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi,
eins og nánar er greint í tilvitnaðri lagagrein. Af því tilefni er spurt:
1. Hvaða viðmiðunarreglur setti rikisskattstjóri til ákvörðunar við tekjuáætlun
samkvæmt þessari grein?
2. í hve mörgum tilvikum fór álagning árið 1980 fram samkvæmt þessari grein
laganna?
3. Hver er heildarupphæð áætlaðra tekna og álagðra skatta sem þannig var fundin?
Svar óskast skriflegt, sundurliðað eftir skattumdaímum.

Nd.

25. Frumvarp til laga

[24. máll

um breyting á lögum nr. 108 31. desember 1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1- gr.
Við 3. mgr. 2. gr. bætist:
Framleiðslueftirlitið skal og veita Fiskvinnsluskólanum nauðsynlega aðstoð við
námskeið á vegum skólans skv. 3. gr. laga nr. 55 15. apríl 1971.

2. gr.
2. mgr. 9. gr. orðist svo:
Sjávarútvegsráðuneytið löggildir matsmenn. Fiskiðnaðarmenn með próf frá
Fiskvinnsluskólanum skulu hljóta löggildingu að loknu prófi frá Fiskvinnshiskólanum sem ferskfisk- og freðfiskmatsmenn. Löggilding til mats á saltfiski, saltsíld og
skreið fer fram eftir að þeir hafa starfað allt að 2 mánuðum eða minnst 300 vinnustundir að mati með löggiltum kennslu-matsmanni, þegar um saltfisk og saltsíld er
að ræða. eða allt að 1 mánuði eða minnst 170 vinnustundir, þeear um skreið er að ræða.
Aðra niatsmenn löggildir sjávarútvegsráðuneytið samkvæmt tilnefningu forstjóra
Framleiðslueftirlits sjávarafurða, enda hafi þeir sótt námskeið fyrir fiskmatsmenn.
Sjávarútvegsráðuneytið lætur matsmenn undirrita eiðstaf um að þeir vilji rækja af
alúð og kostgæfni skyldur þær, sem starfi þeirra fylgja. Fiskiðnaðarmenn með próf
frá Fiskvinnsluskólanum skulu njóta forgangs við ráðningu matsmanna.
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að svipta matsmann löggildingu um stundarsakir, hafi hann sýnt vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi. Þó skal veita matsmann’ áminningu og gefa honum kost á að bæta ráð sitt, áður en hann er sviptur
löggildingu um stundarsakir.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við Iagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var flutt á seinasta löggjafarþingi, 102. löggjafarþingi og raunar
einnig á 101. löggjafarþingi, en hlaut ekki fullnaðarafgreiðslu. Frumvarp þetta svo
og frumvarp til breytinga á lögum um Fiskvinnsluskólann, sem síðar getur, voru
samin af þriggja manna nefnd, sem skipuð var fulltrúum frá sjávarútvegsráðuneytinu, Fiskvinnsluskólanum og Framleiðslueftirlitinu. Ástæður fyrir endurflutningi
frumvarpsins nú eru hinar sömu og áður og má raunar segja, að því brýnna sé
að lögfesta ákvæði þess sem lengra líður. Athugasemdir við frumvarpið eru því að
öðru leyti óbreyttar.
Jafnframt frumvarpi þessu um breytingu á lögum nr. 108/1974 um Frainleiðslueftirlit sjávarafurða er flutt frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 55/1971,
um fiskvinnsluskóla. Meginmarkmiðið með frumvörpum þessum, ef að lögum verða,
er að tryggja réttarstöðu fiskiðnaðarmanna, er þeir hafa lokið prófi frá Fiskvinnsluskólanum, og setja skýrari ákvæði um lokapróf, verklegt próf, svo og síarfsþjálfun
að prófi loknu. Jafnframt er stefnt að því að afmarka betur en nú er gert hlutverk
þessara stofnana varðandi námskeiðahald fyrir matsmenn svo og endurmenntun
þeirra.
Ef þingvilji er fyrir því að frumvörp þessi verði að lögum, er æskilegt að
þau nái fram að ganga samtímis eða sem næst þvi þar sem markmiðunum, sem að er
stefnt, verður ekki náð, nema þau nái bæði fram að ganga og er æslclegt, að slíkt
gæti gerst timanlega fyrir lok prófa fiskiðnaðarmanna frá Fiskvinnsluskólanum i
maí n. k.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
í frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 55/1971 er gert ráð fyrir því, að
námskeiðahald fyrir matsmenn verði alfarið á vegum Fískvinnsluskólans, en hann
leiti atbeina og samvinnu við Framleiðslueftirlitið varðandi þau. Hér er lagt til að
tekin séu af tvímæli um skyldu Framleiðslueftirlitsins til slíkrar samvinnu. Fiskmat ríkisins og Framleiðslueftirlitið. sem leysti fyrrgreinda stofnun af hólmi,
hafa mjög lengi haldið uppi námskeiðahaldi fyrir matsmenn og hefír Framleiðslueftirlitið talið það hlutverk sitt aðallega á grundvelli ákvæða í reglugerð nr. 71/1973
sem er eldri en lögin um Framleiðslueftirlitið. Ákvæði í lögum nr. 108/1974 um
þetta efni eru óljós. Hins vegar eru skýr og ótviræð ákvæði í gildandi lögum um
Fiskvinnsluskólann um skyldu hans til að halda uppi slíkum námskeiðum og hefir
sú starfsemi ver'ð í mótun og fer nú hraðvaxandi. Ástæðulaust er að tvær stofnanir
séu að fást við þetta verkefni sitt í hvoru lagi, en hins vegar auðsætt hagræði að
samvinnu umræddra stofnana i þessu efni. Þetta fyrirkomulag ætti einnig að geta
leitt til nokkurs sparnaðar við rekstur Framleiðslueftirlitsins.
Um 2. gr.
Samkvæmt gildandi lögum löggilda lögreglustjórar matsmenn samkvæmt tilnefningu forstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða. Þar segir og, að nemendur
úr Fiskvinnsluskólanum skuli njóta forgangs v’ð ráðningu (löggildingu) matsmanna. Engin timamörk eru um það, hvenær löggilding fæst. Framkvæmdin hefir
verið sú, að þeir, sem sóst hafa eftir löggildingu, hafa starfað með löggiltum matsmönnum, sem hafa vottað um hæfni manna, er þeir hafa tal:ð þá geta sinnt matsstörfum sjálfstætt. Með gr. þessari eru sett ákveðin tímamörk fyrir starfstíma með
reyndum matsmönnum, kennslumatsmönnum. Jafnframt er í frumvarpi til laga um
breyting á lögum um Fiskvinnsluskólann, sem flutt er jafnframt frumvarpi þessu,
hert á prófkröfum, sem eiga að tryggja, ásamt hinni tímabundnu starfsþjálfun,
sem um ræðir í þessari gr., að lokapróf Uskvinnslumanna frá Fiskvinnsluskólanum
hafi gert þá hæfa, eins og frekast er auðið, til að taka að sér sjálfstæð matsstörf.
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Þess er ekki að vænta að menn með próf frá sérnámsskóla eins og Fiskvinnsluskólanum uni algerri óvissu um það, hvenær þeir öðlist rétt til að stunda störf, sem
þeir hafa sérstaklega menntað sig til að stunda.
Þess skal getið, að engin vandkvæði hafa risið í sambandi við löggildingu nemenda með prófi frá Fiskvinnsluskólanum til mats á freðfiski og ferskum fiski.
Eins og fyrr segir löggilda lögreglustjórar matsmenn. Að athuguðu máli þykir
rétt að fela sjávarútvegsráðuneytinu að veita matsmönnum löggildingu af hagkvæmnisástæðum, m. a. vegna náinna tengsla þess við Framleiðslueftirlitið. Þetta
fyrirkomulag ætti og að geta leitt til samræmdari krafna og reglna um löggildingu.
í annarri mgr. eru ákvæði, sem ætlað er að veita öllum matsmönnum aðhald
um vandvirkni í starfi og viðhald þekkingar sinnar. Matsmenn geta ekki komið
undir 7. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sem
fjallar m. a. um þetta efni, vegna tæmandi upptalningar í 11. gr. gildandi laga um
Framleiðslueftirlitið á þeim starfsmönnum þess, er Iög nr. 38/1954 taka til. Hins
vegar verður að telja eðlilegt, að aðhald sé veitt í þessu efni og ættu að jafnaði að
vera möguleikar á að bæta úr þekkingarskorti vegna ákvæða frumvarps um breytingu á lögum um Fiskvinnsluskólanum sem flutt er jafnframt þessu frumvarpi, en
í 1. gr. þess er Fiskvinnsluskólanum gert að halda námskeið til endurmenntunar
matsmanna.

Ed,

26. Frumvarp til laga

T25. mál]

um Flutningsráð ríkisstofnana.
Flm.: Helgi Seljan, Ólafur Ragnar Grímsson.
1- gr.
Eftir hverjar alþingiskosningar kýs sameinað Alþingi hlutfallskosningu sjö menn
í Flutningsráð ríkisstofnana. Varamenn skulu kjörnir með sama hætti.
Forsætisráðherra skipar formann og varaformann Flutningsráðs ríkisstofnana
úr hópi ráðsmanna.
2. gr.
Hlutverk Flutningsráðs ríkisstofnana er:
a) að vera Alþingi, ríkisstjórn, ráðuneytum og einstökum ríkisstofnunum til ráðu-

neytis um staðarval og flutning ríkisstofnana, þar með taldar deildir og útibú
slíkra stofnana,
b) að gera tillögur um staðarval nýrra ríkisstofnana og breytingar á staðarvali
eldri stofnana,
c) að annast a. m. k. einu sinni á áratug heildarendurskoðun á staðsetningu ríkisstofnana og gera á grundvelli þeirrar endurskoðunar tillögur um breytingar,
sbr. b-lið,
d) að fylgjast með framkvæmd ákvarðana um flutning ríkisstofnana og staðsetningu nýrra stofnana og stuðla að því að auðvelda aðgerðir á þessu sviði.
3. gr.
Alþingi og einstök ráðuneyti skulu leita umsagnar Flutningsráðs rikisstofnana, áður en ákvarðanir eru teknar um staðarval nýrra ríkisstofnana eða breytingar
á staðsetningu eldri stofnana, aðalstöðvum þeirra, deildum eða útibúum.
4. gr.
Flutningsráð skal við tillögugerð leita samráðs við hlutaðeigandi ráðuneyti og
ríkisstofnanir, áætlanadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins, Samband íslenskra
sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga og samtök opinberra starfsmanna
og aðra aðila sem hlut eiga að máli.
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5. gr.
Flutningsráði er heimilt að setja á stofn samstarfsnefndir hinna ýmsu aðila
sem tillögugerð ráðsins snertir eða annast eiga framkvæmd á ákvörðunum um
flutning ríkisstofnana.
6. gr.
Flutningsráði er heimilt að ráða sérstaka starfskrafta til að annast tiltekin
verkefni.
7. gr.
Flutningsráð ríkisstofnana heyrir undir forsætisráðuneytið og skal kostnaður
við störf þess greiðast úr ríkissjóði.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frv. þetta hefur tvívegis verið flutt áður, en ekki náð fram að ganga. Svohljóðandi greinargerð fylgdi frumvarpinu:
í apríl 1972 var með bréfi forsætisráðuneytisins skipuð nefnd „til að kanna
staðarval ríkisstofnana og athuga hverjar breytingar komi helst til greina í því
efni“. Nefndin kynnti sér alls 243 stofnanir og stofnanategundir og athugaði 157
þeirra sérstaklega, aflaði gagna um skipulag þeirra, starfsfólk, starfshætti og aðbúnað.
Nefndin skilaði áliti 28. október 1975, þar sem lagður var til heildarflutningur 25
stofnana, deildaflutningur sem snerti 12 stofnanir, stofnun útibúa 36 stofnana og
efling útibúa 11 stofnana.
í álitinu var ítarlega rakið hvernig Norðmenn og Svíar hefðu staðið að þessum
málum. Raunar hafa sams konar nefndir starfað á öllum Norðurlöndunum, en í
Noregi og Svíþjóð lögðu stofnananefndir grundvöll að viðamiklum flutningi rikisstofnana frá höfuðborgunum, sem framkvæmdur var í mjög veigamiklum atriðum.
Svo vitnað sé til Noregs voru samþykkt lög 1967 frá Stórþinginu um flutning
10 ríkisstofnana frá Osló. Var í þeim lögum kveðið á um fasta ráðgjafarnefnd,
staðsetningarnefnd ríkisstofnana, til að fjalla um staðsetningu ríkisstofnana. Sú
nefnd starfar á vegum byggðarjafnvægisdeildar sveitarstjórnarráðuneytisins.
Þangað fyrst og fremst sótti nefndin hér hugmyndir sínar um það Flutningsráð ríkisstofnana, sem hér er flutt frumvarp um. Þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir
hefur enn ekkert verið aðhafst í þessu efni, en það var og er skoðun þeirra tveggja
nefndarmanna, er fruinvarp þetta flytja, að frumforsenda skipulegs átaks í þessum
efnum sé einhver sú skipan, sem þeua frumvarp gerir ráð fyrir.
Ekki þarf að tíunda hér, hversu miklu nauðsynlegra slíkt átak er hér en nokkurn
tíma í þeim löndum, sem vitnað er til hér að framan og hafa unnið stórvirki á
þessu sviði. Það litla, sem gert hefur verið hér á landi í þessa átt, hefur verið án
allrar beinnar skipulagningar, ýmist með ákvörðunum ráðuneyta, svo sem í raðherratíð Lúðvíks Jósepssonar um útibú Hafrannsóknastofnunar og Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, eða af hálfu ákveðinna stofnana, svo sem Vegagerð ríkisins
er hvað gleggst dæmi um.
Stofnanaflutningur sem slíkur hefur hins vegar ekki komist á dagskrá og m. a. s.
hefur sú stofnun, sem þar telst sjálfsögðust til flutnings, Skógrækt rikisins, tæpast
enn komið til alvarlegra álita í þeim efnum hjá æðstu stjórnvöldum.
Allt frá þvi að hið ítarlega og um margt vel rökstudda nefndarálit kom fram,
en nú er komið á fimmta ár frá því, hefur sorglega lítið verið aðhafst, og er þá
í raun sama til hvaða þátta er litið: flutnings, deildaskiptinga eða útibúastofnana.
Það ætti þó að vera öllum ljóst, að hér kallar á bein þjóðhagsleg nauðsyn,
auk þess sjálfsagða réttar sem íbúar landsbyggðarinnar eiga til aukinnar þjónustu,
aukinnar hlutdeildar i því opinbera kerfi, sem hefur aðsetur sitt á höfuðborgarAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

56

442

Þingskjal 26—27

svæðinu. Flm. hljóta nú að vekja á þessu vissa athygli og auka beinan þrýsting
á aðgerðir í þá átt, sem þeir ásamt öðrum lögðu til í nefndaráliti sínu, ekki síst
þegar engin hreyfing virðist sjáanleg í þessa átt. Þeir eru enn sem fyrr þeirrar
skoðunar, að í engu megi rasa um ráð fram, en skipulega og markvisst skuli að
þessu vinna og þar sé einhvers konar stofnun af þessu tagi alger forsenda, og því
flytja þeir frumvarp þetta.
Frumvarpið er í öllum greinum eins og það var sett fram í áliti nefndarinnar
1975 og frumvarpsgreinarnar það ljósar, að þær skýra sig algerlega sjálfar.
Að lokum vilja flm. vitna í rökstuðning nefndarinnar fyrir Flutningsráðinu,
en þar segir orðrétt í nefndarálitinu:
„Stofnanaflutningur í þeim mæli, sem tillögur nefndarinnar fela í sér, er meiri
háttar stjórnkerfisaðgerð. Nefndinni þykir að athuguðu máli rétt að benda á stofnsetningu sérstaks aðila sem annaðist yfirstjórn stofnanaflutningsins. Slíkur aðili
gæti heitið Flutningsráð ríkisstofnana. Það yrði skipað sjö mönnum kosnum hlutfallskosningu af sameinuðu Alþingi. Verksvið Flutningsráðs ríkisstofnana væri í
stórum dráttum tvíþætt.
í fyrsta lagi gæti Flutningsráðið annast heildarskipulagningu og yfirumsjón á
flutningi ríkisstofnana. Á vegum ráðsins gætu starfað margvíslegar samstarfsnefndir,
t. d. með fulltrúum stofnana sem flytja eiga til sama svæðis, með fulltrúum skyldra
stofnana sem eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta, o. s. frv. Auk þeirra samstarfsnefnda, sem tengdar eru einstökum stofnunum (sbr. 2.5.1), gæti slikt kerfi samstarfsnefnda fleiri stofnana á vegum ráðsins auðveldað heildarframkvæmd stofnanaflutnings. Flutningsráðið gæti á þennan hátt og með almennum umræðum á
fundum sínum samhæft aðgerðir á þessu sviði, greitt úr erfiðleikum og auðveldað
stofnanaflutning á margvíslegan hátt.
1 öðru lagi mætti fela Flutningsráði ríkisstofnana að veita umsögn eða gera
tillögur um staðarval nýrra ríkisstofnana og taka staðsetningu alls ríkiskerfisins
til endurskoðunar með reglulegu millibili, t. d. einu sinni á hverjum áratug. Þótt
nefndin hafi leitast við að taka til meðferðar alla þætti ríkiskerfisins mun þróunin
næstu áratugi örugglega knýja á um endurskoðun á einstökum atriðum. Einhliða
staðarval nýrra stofnana getur einnig skekkt hlutföllin á ný. Nefndin er því þeirrar
skoðunar, að staðarval ríkisstofnana sé stöðugt verkefni og réttast að fela það
ákveðnum aðila.
Verði fallist á þessi sjónarmið nefndarinnar er nauðsynlegt að setja lög um
Flutningsráð ríkisstofnana. Til greina kæmi að fela ráðinu að loknum almennum
umræðum um tillögur nefndarinnar að semja frumvörp að lögum og reglugerðum
í samræmi við þann stofnanaflutning sem fallist verður á að framkvæma. Stofnsetning Flutningsráðs ríkisstofnana gæti þannig orðið fyrsti áfangi verulegs stofnanaflutnings."

Sþ.

27. Tillaga til þingsályktunar

[26. mál]

um könnun á nýtingu ríkisjarða í þágu aldraðra.
Flm.: Helgi Seljan, Stefán Jónsson, Skúli Alexandersson.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta fram fara könnun á þeim
möguleika að nýta ríkisjarðir í nánd þéttbýlisstaða með góða heilsugæsluaðstöðu
sem dvalarheimili fyrir aldraða eða festa kaup á jörðum i þessu skyni.
Dvalarheimilin yrðu byggð upp sem smáar einingar, þar sem búandfólk, sem
flytja þarf af bújörðum sinum vegna aldurs eða heilsubrests, gæti haft smábúskap,
sameiginlega eða út af fyrir sig undir ákveðinni yfirstjórn og með vissri aðstoð.
Reynt yrði að tengja slík heimili svo sem kostur væri við smáiðnað í sveitum
einnig.
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Greinargerð.
Tillaga þessi hefur tvívegis áður verið flutt, en í hvorugt skiptið orðið útrædd.
Henni fylgdi svohljóðandi greinargerð:
Aðstaða aldraðra í þjóðfélaginu til að njóta ævikvöldsins sem best hefur verið
mjög til umræðu á undanförnum árum. Þjóðfélagsþróunin hefur orðið þess valdandi, að í raun blasir við æ meiri einangrun þessa fólks, ef ekkert er að gert. Eitt
veigamesta atriðið í velferð aldraðra á elliárum þeirra er öruggt athvarf og aðstæður
til að starfa svo lengi sem frekast er kostur.
Athugun á atvinnumálum aldraðra var samþykkt í formi þingsályktunar fyrir
nokkrum árum, en fyrsti flm. þeirrar tillögu þá var Svava Jakobsdóttir. Hægt mun
þar miða, því miður, og er þó ærin þörf sem eftir kallar. Fólk með skerta starfsorku hefur engu siðri þörf fyrir að veita henni útrás og öðlast þannig aukna lífsfyllingu en þeir sem við fulla starfsorku búa.
Sé grannt skoðað um aðstæður allar er þörfin sennilega enn meiri m. a.
i Ijósi þess, að þetta fólk vill mörgum öðrum fremur leggja sitt af mörkum,
vera hlutgengari þjóðfélagsþegnar með virkni sinni í atvinnulífinu.
Eitt með því alvarlegra, sem blasir við okkur varðandi allt of margt fólk, er sú
mikla og snögga lffsvenjubreyting og oft algera röskun sem á högum þess verður
við það t. d. að_flytjast inn á elliheimili. Þessi þingsályktun beinist að könnun á
þv'í, hvernig e. t. v. sé unnt að taka að hluta á þessu vandamáli hjá því fólki, sem
verður að þola hér mest umskipti og röskun á öllum högum sínum, þ. e. aldrað fólk í
sveitum. Sem betur fer á mikill hluti þess kost á athvarfi heima hjá sér allt til
hins siðasta, en hins vegar munu þó dæmin fleiri, ekki sist vegna þeirrar miklu
fólksfækkunar sem í sveitum hefur orðið og síður en svo sér nú fyrir endann á.
Ríkið á margar ágætar jarðir um land allt, sumar vel hýstar og vel setnar,
aðrar annað hvort, enn aðrar eyðijarðir eða þvi sem næst. Okkur flm. þykir fullkomin ástæða til að kanna möguleika á nýtingu einhv'erra þessara jarða í því skyni
að koma upp litlum dvalarheimilum fyrir aldrað fólk, sem kysi að hafa smábúskap
áfram eða stunda einhverja aðra iðju, sem væri þá tengd landbúnaði á einhvern
hátt, svo sem fullvinnslu á landbúnaðarafurðum. Við teljum einnig mjög koma
til álita kaup á jörðum, er losnuðu úr ábúð og ekki yrðu betur til annars nýttar.
Við flm. erum þess fullvissir að þessa könnun eigi að gera sem besta þvi hér
gæti þetta aldraða fólk búið við svipaðar aðstæður og lifsstarf þess hefur við miðast, með að sjálfsögðu þeirri aðstoð sem nauðsynleg kann að reynast, bæði varðandi
vissa yfirstjórn (ráðsmann eða forstöðumann), nauðsynlega aðstoð varðandi Vélanotkun og ef með þarf einhverja heimilishjálp. Smáar einingar væru hér eðlilegastar,
en þó yrði stærð þeirra að fara eftir hagkvæmni varðandi nýtingu jarðar og ekki
síður fjárhagslegri hagkvæmni.
Hugmyndin að þessari tillögu er m. a. komin frá þeim, sem hér ættu gerst að
Vita, þ. e. frá sveitafólki, sem orðið hefur að fara á dvalarheimili i þéttbýli þvert
gegn innsta vilja sfnum, aðeins af þvi að ekki var um annað að ræða, — sveitafólki,
sem ekki gat rekið sjálfstæðan, erfiðan búskap lengur, en hafði alla orku og krafta
til þess að hafa smábúskap með höndum, fólki, sem situr nú að mestu auðum
höndum, en vildi gjarnan leggja hönd á plóginn að einhverri verðmætasköpun í þjóðfélaginu og þá eðlilega helst þeirri sem tengist lifsstarfi þess um langan aldur. Þessi
sjónarmið eru hér sett fram í tillöguformi eins og þau komu frá þeim aðilum, sem
vöktu fyrst máls á þessu.
Sú stefna, að dvalarheimili eða íbúðir fyrir aldraða eigi að vera smáar einingar, á nú góðu heilli almennu fylgi að fagna, og sú tilhögun, sem hér er lagt til
að könnuð verði, er hið besta í samræmi við þá meginstefnu.
Flm. gera sér ljósa ýmsa annmarka hér á og vilja þvi ítarlega könnun á þessu
máli sem fyrsta skref. Þeir vita um þá augljósu einangrunarhættu, sem af slíku
fyrirkomulagi stafar, einangrun frá öðrum aldurshópum, sem er mikið Vandamál
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margs aldraðs fólks. En sú einangrun mæðir sannarlega ekki síður á fólki í þéttbýlinu og eflaust mest og verst hér á suðvesturhorninu, á hinum fjölmennu stofnunum, sem þar er að finna. Hins vegar koma möguleikarnir til eðlilegs starfs hér
mjög á móti og útilokað er að einangrunin verði svo alger sem hún oft vill verða
í mesta þéttbýlinu.
Við leggjum mikla áherslu á að heimili þessi verði í nánd þeirra staða sem hafa
góða heilsugæsluaðstöðu, en þeim þéttbýlisstöðum fer nú ört fjölgandi. Hér er um
sjálfsagt öryggisatriði að ræða, sem taka verður mið af í könnuninni.
Að lokum vilja flm. benda á að ekki síður koma öryrkjar hér til greina, þó
tillaga um forkönnun málsins feli það aðeins óbeint í sér.
Alþýðubandalagsmenn fengu samþykkta vorið 1979 tillögu um eflingu þjónustu- og úrvinnsluiðnaðar í sveitum. Því telja flm. þessarar tillögu rétt, að í könnun
og hugsanlegri framkvæmd þessa máls verði einnig hugað að þessum smáiðnaði og
þátttöku aldraðs fólks þar svo sem frekast er kostur.
Könnunin mun að sjálfsögðu leiða í Ijós kostnað af tilhögun sem þessari, en
flm. telja að hann muni sfst verða meiri en almennt er um heimili af þessu tagi,
og hugsanlegur aukakostnaður mun skila sér til baka, bæði fjárhagslega beint og
ekki síður í aukinni lifshamingju þess fólks, sem við eigum samfélagslega skuld að
gjalda.
Nánar f framsögu.

Ed.

28. Frumvarp til laga

[27. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
73. gr. orðist svo:
Foreldri, sem fær úrskurð yfirvalds um meðlag með börnum sínum getur snúið
sér til Tryggingastofnunar ríkisins með úrskurðinn og fengið meðlagið greitt þar
innan þeirra takmarka, er 14. gr. setur um fjárhæð og aldur barna.
Á sama hátt getur móðir fengið meðlag greitt með barni eftir að barnsfaðernismál er höfðað, þ. e. a. s. dómari hefur veitt viðtöku ósk frá réttum aðila um að málið
sæti rannsókn og dómsmeðferð.
Tryggingastofnuninni er heimilt að greiða meðlag aftur i tímann allt að 12
mánuði, talið frá byrjun þess mánaðar, sem yfirvaldsúrskurður eða vottorð um
höfðun barnsfaðernismáls berst stofnuninni, enda eigi þá 4. mgr. 14. gr. ekki við.
Tryggingastofnunin skal senda Innheimtustofnun sveitarfélaga innan eins mánaðar tilkynningu um fyrstu greiðslu meðlags með barni. Tilkynningunni skal fylgja
afrit af yfirvaldsúrskurði.
Innheimtustofnun sveitarfélaga endurgreiðir Tryggingastofnuninni meðlög skv.
1. mgr. vegna barnsfeðra, sem framfærslurétt eiga hérlendis, mánaðarlega eftir því
sem meðlögin innheimtast. Skiladagar vegna óinnheimtra meðlaga skulu vera 1.
mars, 1. júní og 1. október, en þann dag skulu fullnaðarskil gerð.
Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun ríkisins meðlög vegna barnsfeðra,
sem framfærslurétt eiga erlendis, svo og meðlög greidd skv. 2. mgr., þar til meðlagsúrskurður liggur fyrir.
Ákvæði þessarar greinar skulu gilda, eftir því sem við getur átt um greiðslu
meðlags, sem feður eða fráskildar konur fá úrskurðað með börnum sínum.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Grelnar ger ð.
Það nýmæli felst í 2. mgr. nýrrar 73. gr. almannatryggingalaga skv. frumvarpi
þessu, að heimilt yrði að hefja greiðslu meðlags án þess að meðlagsúrskurður liggi
fyrir, svo fremi að barnsfaðernismál hafi í raun verið hafið.
Hér er þvi lagt til að sú varfærnislega afgreiðsla meðlaga, sem nú er lögskipuð,
viki fyrir þeim hagsmunum einstæðra mæðra, að þær fái fyrirstöðulaust greiddan
þann hluta, sem föður er ætlaður í framfæri barns.
Því kynni svo að fara, að lítið brot þeirrar fjárhæðar, sem til greiðslu meðlaga
gengur árlega, fengist ekki endurgreitt, þar eð ekki tækist að feðra barn og
meðlagsúrskurður yrði því ekki upp kveðinn. Gera verður ráð fyrir, að nokkur
hluti þess sem þannig yrði ekki endurkræft, hefði að óbreyttum reglum fallið undir
4. mgr. 14. greinar almannatryggingalaga um barnalífeyri með ófeðranlegum börnum.
Nú er 31 mál í gangi, sem rekið er með afskiptum og aðstoð utanríkisráðuneytisins og sendiráða íslands erlendis. Það vill oft dragast árum saman að slík
mál á hendur útlendum barnsfeðrum séu til lykta leidd. í raun er það fyrst og
fremst vandi þessara kvenna, sem leystur yrði með þessari lagabreytingu.
Meðlag vegna 31 máls hefði numið um 15 m.kr. á árinu 1980. Ekki hefðu það
þó allt verjð aukin útgjöld ríkissjóðs. Eflaust hefði eitlhvað fallið undir 4. mgr.
14. gr. sem greiðsla barnalifeyris (sömu upphæðar og meðlag) með ófeðranlegu
barni. ,
Á hinn bóginn verður að benda á, að nokkur börn hefur ekki tekist að feðra, en
tryggingaráð samt ekki heimilað beitingu fyrrnefndrar 4. mgr. 14. gr. laganna. Með
þessum börnum yrði nú skylt að greiða meðlag 12 mánuði aftur í tímann og áfram,
þar eð ekki er sett það skilyrði, að höfðun barnsfaðernismáls leiði til endanlegrar
feðrunar. Tilsvarandi ákvæði 14. gr. eiga þá því aðeins við, að ekki sé unnt að höfða
barnsfaðernismál af einhverjum ástæðum.
Að öllu athuguðu er ekki ólíklegt að breyting þessi gæti valdið ríkissjóði aukaútgjöldum vegna meðlagsgreiðslna með 25—30 börnum á ári, eða sem svarar 13—15
m.kr. nú.
Aðrar breytingar, sem í frv. þessu felast, eru þær helstar að Innheimtustofnun
sveitarfélaga er gert að gera skil vegna óinnheimtra meðlaga 1. mars, 1. júní og
1. október ár hvert og hafa þá gert fullnaðarskil til þess dags. Þá er einnig lagt til
að Innheimtustofnun skili af sér mánaðarlega eftir því sem innheimta gengur og er
það í samræmi við 10. gr. reglugerðar nr. 214/1973.

Hér er um verulegar fjárhæðir að ræða og skiptir miklu hvernig útlögð meðlög
endurheimtast. Fyrir löngu er svo komið að allur varasjóður T.r. er bundinn í útistandandi meðlögum. Á árinu 1979 námu þessar greiðslur alls 1 457 m.kr. Þar af
um 100 m.kr. sem krafið var á ríkissjóð vegna erlendra barnsfeðra. Á yfirstandandi
ári verða þessar tölur væntanlega 2 200 m.kr. og 150 m.kr.
Útistandandi í ársbyrjun 1979 var hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga 1 698 m.kr.
og ríkissjóði 151 m.kr. eða alls 1 849 m.kr. Tilsvarandi tala í árslok 1979 yrði væntanlega um 2.6—2.7 milljarðar og þá í árslok 1980 um 4.0 milljarðar.
Ríkisendurskoðun hefur ítrekað gert athugasemdir við hin síðbúnu fullnaðarskil Innheimtustofnunar sveitarfélaga og lagt til að almannatryggingalögum yrði
breytt á þann hátt, sem hér er lagt til.
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Nd.

29. Frumvarp til laga

[28. mál]

um meinatækna.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Rétt til þess að starfa sem meinatæknir hér á landi og kalla sig meinatækni hefur
sá einn, sem til þess hefur fengið leyfi heilbrigðisráðherra.
2. gr.
Leyfi samkvæmt 1. gr. má aðeins veita þeim, sem lokið hafa prófi frá meinatæknadeild Tækniskóla Islands.
Einnig má veita þeim leyfi, sem lokið hafa hliðstæðu námi erlendis, sé námið
viðurkennt sem slíkt af heilbrigðisyfirvöldum þess lands þar sem námið er stundað.
Áður en leyfið er veitt skv. þessari málsgrein skal leita umsagnar Meinatæknafélags
íslands og meinatæknadeildar Tækniskóla Islands.
3. gr.
Takmarkað og/eða timabundið starfsleyfi má einnig veita þeim, sem eru í
starfi, þegar lög þessi öðlast gildi en uppfylla ekki skilyrði 2. gr. Slíkt leyfi má því
aðeins veita, að fyrir liggi umsögn Meinatæknafélags Islands. Slíku leyfi fylgir
ekki réttur til þess að kallast meinatæknir.
4. gr.
óheimilt er að ráða til meinatæknastarfa aðra en þá sem hafa starfsleyfi skv.
lögum þessum.
5. gr.
Meinatækni ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka
sér nýjungar, er varða starfið.
6. gr.
Meinatæknar skulu aðeins starfa undir handleiðslu og á ábyrgð sérfræðings á
viðkomandi sviði.
7. gr.
Meinatækni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um
í starfi sínu og leynt skulu fara skv. lögum eða eðli máls. Þagnarskylda helst þótt
viðkomandi hafi látið af störfum.
8. gr.
Um meinatækna gilda, að öðru leyti og eftir því sem við getur átt, reglur læknalaga nr. 80 23. júní 1968 með áorðnum breytingum. Reglur læknalaga gilda m. a.
um sviptingu og endurfengi starfsréttinda, og um refsingu vegna brota meinatækna.
9. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
10. gr.
Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt að ósk Meinatæknafélags íslands og er að miklu leyti
byggt á tillögum félagsins. Frumvarpið var upphaflega flutt á síðastliðnu Alþingi
en hlaut ekki afgreiðsíu og er hér endurflutt óbreytt.
Frumvarpið er efnislega svipað þeim lögum, sem sett hafa verið á undanförnum
árum um ýmsar heilbrigðisstéttir. Má hér sem dæmi nefna lög nr. 41/1975 um
félagsráðgjöf og lög nr. 18/1978 um þroskaþjálfa.
Arið 1971 voru sett sérstök lög um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir, þ. e. a. s.
lög nr. 64/1971. Aðdragandi þeirrar lagasetningar var m. a. sá, að Meinatæknafélag
Islands óskaði eftir löggildingu á starfi og starfsréttindum. í framhaldi af ósk Meinatæknafélags Islands skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið nefnd til þess
að semja frumvarp til laga um tæknimenntað aðstoðarfólk við lækningar, þ. e. a. s.
lög um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir.
Á undanförnum árum hefur farið mjög í vöxt að ýmsir starfshópar svokallaðra
heilbrigðisstétta hafa sótt um sérstaka löggildingu og hefur þá jafnan verið gripið
til þess ráðs að setja sérlög um viðkomandi hóp enda ljóst að starfssvið þeirra getur
verið mjög mismunandi. Á það jafnt við um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir sem og
aðrar heilbrigðisstéttir. í framhaldi af setningu laga um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir 1971 var árið 1973 sett reglugerð um meinatækna, sbr. reglugerð nr.
180/1973, sem síðar var breytt með útkomu nýrrar reglugerðar nr. 186/1976. Þrátt
fyrir setningu þessara reglugerða er starfsheitið meinatæknir ekki lögverndað þar
sem lögin um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir geta aðeins um svokallaða heilbrigðistækna. Þótt starfsréttindi meinatækna séu vernduð í reglugerð, sem byggir á
lögum um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir, er starfsheitið ekki lögverndað sem
slíkt.
Með hliðsjón af ofanrituðu svo og eindreginni ósk Meinatæknafélags íslands er
frumvarp þetta fram komið.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Þessi grein er í samræmi við upphafsgreinar í öðrum lögum, sem sett hafa
verið á undanförnum árum um margar heilbrigðisstéttir.
Um 2. gr.
Tækniskóli íslands, þ. e. a. s. meinatæknadeild, er eirii skólinn hér á landi sem
veitir menntun á þessu sviði og verður því að teljast eðlilegt að aðeins þeir, sem
lokið hafa námi frá þeim skóla, fái sjálfkrafa starfsleyfi. í nágrannalöndunum eru
víða starfræktir skólar með svipuðu sniði og meinatæknadeild Tækniskóla Islands
og verða margir þeirra að teljast jafngildir. Meta verður slíkt í hverju einstöku tilviki og er þess vegna sett það skilyrði að leitað verði umsagnar Meinatæknafélags
íslands og meinatæknadeildar Tækniskóla íslands í þeim tilvikum.
Um 3. gr.
Hér er kveðið á um réttindi þeirra, sem við gildistöku laganna eru í starfi, sem
að einhverju leyti teldist eðlilegast að meinatæknar gegndu, þ. e. a. s. háfi þeir ekki
fengið leyfi í samræmi við ákvæði reglugerða nr. 180/1973 eða nr. 186/1976 um meinatækna. Er gert ráð fyrir því að ráðherra verði heimilað, að fenginni umsögn Meinatæknafélags íslands, að veita sliku fólki takmarkað eða tímabundið starfsleyfi án
þess að því fylgi réttur til að kallast meinatæknar.

Takmörkun slíks leyfis gæti m. a. lýst sér í því, að viðkomandi fengi leyfi til
þess að gegna ákveðnu tilteknu starfi við ákveðna stofnun, t. d. sjúkrahús, en öðru
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starfi ekki. Tímabundið leyfi gæti t. d. kveðið á um, að viðkomandi hefði leyfi tiJ
að gegna ákveðnu tilteknu starfi, uns meinatæknir fengist til þess að taka við því
starfi. Sönnur á slíkt væri hægt að færa með auglýsingu, þ. e. a. s. að ekki fengist
fullgildur meinatæknir til starfsins.
Um 4. gr.
Meinatæknar eru eina starfsstéttin hér á landi, sem sérstaklega er menntuð til
slíkra starfa. Er því eðlilegt, að öðrum en meinatæknum verði ekki heimilað að
vinna slík störf.
Um 5.—11. gr.
Þessar greinar eru samhljóða greinum í öðrum lögum, sem sett hafa verið um
hinar ýmsu heilbrigðisstéttir á undanförnum árum, og þarfnast ekki frekari skýringa.

Nd.

30. Frumvarp til laga

[29. mál]

um Grænlandssjóð.
Flm.: Matthías Bjarnason, Halldór Ásgrímsson, Benedikt Gröndal, Garðar Sigurðsson.
1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist Grænlandssjóður, til að stuðla að nánari sambúð
Islendinga og Grænlendinga.
2. gr.
Grænlandssjóður skal veita styrki til kynnisferða, námsdvala, listsýninga,
íþróttasýninga og annarra málefna á sviði lista, vísinda og tæknimála, er geta stuðlað
að eflingu samskipta Grænlendinga og íslendinga.
3. gr.
Ríkissjóður skal leggja i Grænlandssjóð árin 1980, 1981 og 1982 75 milljónir kr.
hvert ár. Verði breyting á gengi danskrar krónu frá því að lög þessi taka gildi skal
framlag ríkissjóðs til sjóðsins breytast í samræmi við það. Auk þess skal sjóðsstjórnin leita eftir framlögum í sjóðinn frá fyrirtækjum, stofnunum, félagssamtökum og einstaklingum.
4. gr.
Seðlabanki Islands skal annast fjárreiður Grænlandssjóðs og ávaxta fé hans.
Framlögum og öðrum tekjum sjóðsins skal jafnóðum breytt í grænlenskan gjaldeyri.
5. gr.
Til styrkveitinga skal verja allt að 9/10 hlutum vaxtatekna sjóðsins. Eigi skal
skerða stofnfé sjóðsins. Gjafir til sjóðsins skulu að jafnaði leggjast við stofn hans,
nema stjórn sjóðsins sé sammála um að verja ákveðnum gjöfum eða framlagi til
einstaks verkefnis, sem hún telur að sé sérstaklega þörf fyrir.
6. gr.
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum. Alþingi kýs þá hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi. Forsætisráðherra skipar formann stjórnarinnar. Kjörtímabil stjórnarinnar skal vera til þriggja ára. Stjórn sjóðsins skal vera ólaunuð.
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7. gr.
Formaður sjóðsstjórnar ákveður hvenær stjórnin kemur saman til fundar, en
auk þess geta tveir stjórnarmenn krafist fundar.
Forsætisráðherra setur reglugerð um starfsemi sjóðsins, ef sjóðsstjórnin óskar
þess.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

8. gr.

Greinargerð.
Grænland er næsti nágranni okkar, en kynni og samskipti íslendinga og Grænlendinga hafa verið sáralítil, enda hefur Grænland verið að mestu leyti lokað land.
En nú hafa Grænlendingar fengið heimastjórn og eru að taka í eigin hendur stjórn
flestra innanlandsmála lands síns. Þeir eiga við gífurlega erfiðleika og vandamál
að etja i hinu risastóra og hrjóstruga landi sínu, og er full ástæða til þess fyrir
okkur Islendinga að kanna hvort við getum orðið þeim að nokkru liði, en til þess
að svo megi verða þarf að stofna til nánari kynna milli þjóða okkar.
Árið 1982 verða 1000 ár liðin frá fyrstu heimsókn Eiríks rauða til Grænlands.
Virðist full ástæða til að Islendingar minnist þessa afmælis og um leið hins merka
þjóðfélags íslendinga í Grænlandi næstu aldir eftir fund landsins.
Vitað er, að Grænlendingar ráðgera hátíðahöld sumarið 1982 í tilefni af 1000
ára afmælinu, eins og m. a. kemur fram af viðtali er Henrik Lund bæjarstjóri í
Kakortok (Julianehaab) átti við Grönlandsposten snemma á þessu ári.
Flutningsmenn telja, að sjóðsstofnun sú, sem hér er gert ráð fyrir, yrði vænlegt
framlag til að efla sambúð Islendinga og Grænlendinga og að sjóðurinn yrði um
leið verðugur minnisvarði um afrek Eiríks rauða og um íslensku byggðina í Grænlandi.
Ljóst er, að starfsemi hins fyrirhugaða Grænlandssjóðs yrði ekki aðeins Grænlendingum í vil. Nánari kynni og samskipti okkar við Grænlendinga yrðu báðum
aðilum til hags, bæði á sviði menningar- og efnahagsmála. Margt bendir til að Islendingar geti í framtíðinni fengið ýmis verkefni í tengslum við uppbygginguna
í Grænlandi sem íslensk atvinnufyrirtæki nytu góðs af.
Rannsóknir og samvinna um nýtingu fiskimiða þessara tveggja þjóða er þýðingarmikil fyrir þær báðar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Þarf ekki skýringa.
Þarf ekki skýringa.

Um 2. gr.

Um 3. gr.
Leggja þarf það mikið fé til sjóðsins að hann komi að verulegu gagni. Er því
gert ráð fyrir að framlag ríkisins verði greitt á 3 árum. Hvað snertir önnur framlög
yrðu vafalaust ýmsir sem vildu leggja lið, t. d. ýmis fyrirtæki og félög, eins og
Rotary-, Lions-, Kiwanisklúbbar o. s. frv.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Um 4. gr.
Þar e8 gera má ráð fyrir, að meiri hluti styrkveitinga úr sjóðnum fari til greiðslna
i Grænlandi, og af öðrum ástæðum verður að telja nauðsynlegt að hafa fé sjóðsins
í erlendum gjaldeyri.
Um 5. gr.
Þarf ekki skýringa.
Um 6. gr.
Gert er ráð fyrir, að sjóðsstjórnarmenn taki ekki laun, m. a. vegna þess að
Seðlabanka Islands er ætlað að annast allar fjárreiður sjóðsins.
Um 7.—8. gr.
Þurfa ekki skýringa.

Sþ.

31. Fyrirspurnir.

[30. mál]

I. Til sjávarútvegsráðherra um skipulag loðnulöndunar.
Frá Helga Seljan.
Hvað hyggst sjávarútvegsráðherra gera til þess að koma í veg fyrir, að
loðnuaflinn á komandi vetri dreifist þannig á löndunarhafnir, að útgerðarstaðir á sunnanverðum Austfjörðum verði afskiptir með öllu vegna stöðvunar
veiða eða takmörkunar á‘ heildarafla?
II. Til fjármálaráðherra um lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur og Árna Gunnarssyni.
a) Hefur farið fram endurskoðun á 3. gr. laga um tollskrá o. fl., 27. lið, er lýtur
að lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja?

b) Ef svo er, má þá vænta þess, að lagt verði fyrir Alþingi nú frv. um breytingar á þessu ákvæði laga um tollskrá o. fl. — og í hverju yrðu þær breytingar fólgnar?
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Sþ.

32. Tillaga til þingsályktunar
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[31. mál]

um stefnumótun i stóriðjumálum.
Flm.: Geir Hallgrímsson, Albert Guðmundsson, Birgir ísl. Gunnarsson, Eggert Haukdal, Egill Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Karlsson, Halldór Blöndal, Jósef H. Þorgeirsson, Lárus Jónsson, Matthías Bjarnason,
Matthías Á. Mathiesen, Ólafur G. Einarsson, Pétur Sigurðsson, Salome Þorkelsdóttir,
Steinþór Gestsson, Sverrir Hermannsson, Þorv. Garðar Kristjánsson.
Alþingi ályktar að sett skuli á stofn nefnd til stefnumótunar í stóriðjumálum.
Nefndina skipa 7 menn kjörnir hlutfallskosningu á Alþingi að loknum hverjum
alþingiskosningum. Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt. Nefndin kýs
sér formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum.
Verkefni nefndarinnar eru:
1. Kanna hagkvæmni framleiðslugreina, sem til álita koma á sviði orkufreks iðnaðar, með tilliti til orkuverðs, flutningskostnaðar og markaðsmöguleika.
2. Kanna möguleika á samvinnu við erlenda aðila á sviði tækni, markaðsmála og
fjármögnunar stóriðju.
3. Gera tillögur um stóriðjuframkvæmdir, sem hagkvæmt þykir að stofna til. Skal
þar kveðið á um eignaraðild fyrirtækja, fjármögnun, orkuöflun og orkuverð
og önnur rekstrarskilyrði og staðsetningu iðjuvera.
Nefndinni er heimilt að leita samvinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á málum er varða störf hennar. Opinberum aðilum er skylt að veita
nefndinni hverjar þær upplýsingar sem hún óskar.
Kostnaður af störfum nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
Greinargerð.
1 orkulindum landsins er að finna grundvöll að nýrri sókn til betri lífskjara,
líkt og sjávarútvegurinn var í upphafi þessarar aldar. Bætt lífskjör og atvinnuöryggi landsmanna eru höfuðmarkmið þeirrar atvinnustefnu, sem fylgja þarf. Það
er því meginverkefni nú að hagnýta hin gífurlegu verðmæti, sem fólgin eru í orkulindum landsins. í því efni er nú mest um vert að móta stefnuna í stóriðjumálum
með það fyrir augum að hagnýta orkulindir landsins til framleiðslu iðnaðarvara til
útflutnings.
Fyrir forgöngu Sjálfstæðisflokksins fóru landsmenn inn á þessa braut með
stofnun Álversins í Straumsvík og byggingu Járnblendiverksmiðjunnar að Grundartanga. Við Islendingar höfum því nú þegar nokkra reynslu í þessum efnum. Stóriðjustefna Sjálfstæðisflokksins hefur þegar sannað gildi sitt og gefur mikil fyrirheit í framtíðinni. Þessi reynsla kallar nú á nýjar framkvæmdir og öflugri í stóriðjumálunum.
Hins vegar hefur nú um skeið ekki notið forustu Sjálfstæðisflokksins í þessum
efnum. Því eru viðkomandi stjórnvöld um þessar mundir ráðlaus og aðgerðarlaus
í stóriðjumálum, þar sem ekki er um að ræða beint skilningsleysi eða andstöðu
við allar framkvæmdir í þessu efni. Hefur kveðið svo rammt að þessu, að hin svokallaða stóriðjunefnd, sem um árabil starfaði undir forustu ríkisstjórnarinnar,
hefur verið lögð niður og þar með bundinn endir á skipulagsbundinn undirbúning
að stóriðjuframkvæmdum. Við þetta má ekki lengur sitja, svo mikið er í húfi fyrir
alla landsmenn. Með tillögu þessari til þingsályktunar er þess freistað að bæta hér úr.
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í tillögu þessari er lagt til, að sett skuli á stofn nefnd til stefnumótunar í stóriðjumálum. Gert er ráð fyrir, að nefndina skipi 7 menn, kjörnir hlutfallskosningu á
Alþingi að loknum hverjum alþingiskosningum. Stóriðjunefndin, sem fyrrum var,
var skipuð af iðnaðarráðherra til óákveðins tíma. Örlög og hlutverk þeirrar nefndar
voru komin undir ráðherra og með ákvörðun ráðherra var hún lögð niður. En í
tillögu þessari er farið inn á nýjar brautir. í fyrsta lagi er Alþingi ætlað að kjósa
nefndina, svo að tilvera hennar sé ekki komin undir duttlungum ráðherra. 1 öðru
lagi er gert ráð fyrir, að nefndin verði kosin að loknum hverjum alþingiskosningum.
En þetta þýðir, að ráð er fyrir gert að hér verði um fastanefnd að ræða, þar sem
verkefni hennar hljóta að vera varanleg i mörg ár eða áratugi.
Verkefni það, sem nefndinni er ætlað, er bæði víðtækt og vandasamt. Nefndin
á að gera tillögur um stóriðjuframkvæmdir, en slikar tillögur hljóta að byggjast á
margháttuðum athugunum og rannsóknum.
Þegar velja á verkefni í stóriðjuframkvæmdum er það undirstöðuatriði, að
rannsökuð sé hagkvæmni hinna ýmsu framleiðslugreina, sem til álita koma. Hér
hljóta að koma til athugunar margþætt atriði og samanslungin. Margt er það, sem
ræður hagkvæmni hinna einstöku framleiðslugreina. Er þar helst til að taka orkuverð, flutningskostnað og markaðsmöguleika. Stóriðjumöguleikar eru raunar algerlega háðir því, að reistar verði nægilega margar og stórar virkjanir á næstu árum
og áratugum. Hér er um að ræða bæði virkjun fallvatna og jarðvarma, eftir því sem
nauðsyn krefur og hagkvæmt þykir.
Þó að við Islendingar höfum nú þegar nokkra reynslu af stóriðju, sem ómetanleg
er, verðum við að gera ráð fyrir að lengi þurfum við að leita samvinnu við útlendinga í þessum efnum. Þess vegna er nefndinni einnig ætlað það hlutverk að rannsaka og kanna möguleika á samvinnu við erlenda aðila, þar sem við þurfum á að
halda. Hér hlýtur ýmislegt að koma til greina. Gæti það verið á sviði tækni, þar
sem við hefðum ekki áður aflað okkur nægilegrar reynslu. Það gæti verið nauðsynlegt að koma á samvinnu við erlenda aðila um sölu og markaðsmál. Þá getum við
ekki komið upp stóriðju nema með fjármagni erlendis frá í einu eða öðru formi.
Eignaraðild íslendinga að stóriðjufyrirtækjum og samstarfssamningar við útlendinga um önnur atriði hljóta að ráðast af eðli máls og aðstæðum á hverjum tíma.
Margvislegir kostir geta því komið til greina. En rétt er að stefna að því með samningum, að íslendingar eignist stóriðjufyrirtækin í landi sínu, eftir því sem tímar
líða og þeim vex fiskur um hrygg.
Á grundvelli þessara athugana og rannsókna er gert ráð fyrir að nefndin geri
tillögur um stóriðjuframkvæmdir, sem hagkvæmt þykir að stofna til. 1 tillögum
nefndarinnar á þá að kveða á um eignaraðild nýrra fyrirtækja, fjármögnun, orkuöflun og orkuverð og önnur rekstrarskilyrði svo og staðsetning iðjuvera. Við staðsetningu stóriðjufyrirtækja þarf að taka mið af byggðastefnu, þar sem lögð verði
áhersla á arðbær atvinnufyrirtæki. Við uppbyggingu stóriðju verður enn fremur
að taka tillit til umhverfis og vistkerfis, þannig að sem allra minnst röskun verði
á þessu sviði. Enn fremur þurfa mengunarvarnir að vera í samræmi við ströngustu
kröfur.
Það leiðir af hlutverki nefndarinnar, að henni verður nauðsyn að leita til
ýmissa aðila til aðstoðar við sig. Er þar bæði gert ráð fyrir innlendum og erlendum
aðilum, sem hafa sérþekkingu á þeim málum sem varða störf nefndarinnar. Fyrir
þessu er gert ráð i tillögu þessari og opinberum aðilum hér á landi gert skylt að
veita nefndinni hverjar þær upplýsingar sem hún óskar.
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Sþ.

33. Tillaga til þingsályktunar
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T32. mál]

um rafknúna járnbraut.
Flm.: Þórarinn Sigurjónsson, Guðmundur G. Þórarinsson, Jóhann Einvarðsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara kðnnun á hagnýtu
gildi þeirra hugmynda, sem upp hafa kom'ð um rafknúna járnbraut til notkunar á
mestu þéttbýlissvæðum suðvestanlands og austur yfir fjall.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi og er hér endurflutt með sömu greinargerð og fylgiskjölum.
1 þeirri miklu orkukreppu, sem skollið hefur yfir þjóðina á undanförnum
árum, hefur nauðsyn þess komið æ betur í Ijós að nýta innlenda orkugjafa í stað
innfluttra á sem flestum sv;ðum. Þegar eru í framkvæmd áform um að útrýma
notkun olíu til upphitunar húsa, en ljóst er að enn um nokkra framtið verða íslendingar að nota innflutta orkugjafa á farartæki sin.
Með þetta í huga, ásamt hagkvæmni, gjaldeyrissparnaði og öryggi, telja flutningsmenn afar brýnt að kannað sé í hve m’klum mæli íslendingar aeti notfært sér
rafknúin farartæki.
Ýmsir telja að rafknúin járnbraut sé ódýrasta og afkastamesta flutningatækið,
sem unnt sé að fá, þar sein hún hentar. Hinrik Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Verkfræðingafélags íslands, hefur nokkuð velt þessum hugmyndum fyrir sér og aflað
sér upplysinga um þróun og v;ðhorf í þessum málum. Bréf hans til Þórarins Sigurjónssonar alþm. fylgir þessari þingsályktunartillögu sem fylgiskjal, ásamt lýsingu á
haakvæmnisathugun frá Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH, og umsögn Almennu
verkfræðistofunnar hf. þar um.
Fram kemur, að fullkomin hagkvæmnisathugun mundi kosta um 450 þús. DM.
og taka um 6 mánuði. Flutningsmenn telja, að rétt væri að byrja á viðaminni áætlun
til þess að sjá hvort rétt væri að ráðast í svo kostnaðarsama rannsókn. Jafnframt
því væri hægt að vinna verulegan hluta hennar innanlands.
Þar sem hér er um að ræða mál, sem stuðlar að auknu öryggi og sjálfstæði þjóðarinnar með því að gera hana minna háða erlendum innfluttum orkugjöfum, telja
flutningsmenn eðlilegt að nú þegar verði gaumgæfilega athugað, hvort ekki sé
hagkvæmt að koma upp rafknúðum farartækjum ásamt rafknúinni járnbraut um
þau svæði sunnan- og suðvestanlands þar sem flutningar eru mestir.
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Fylgiskjal II.

Reykjavík, 28/3 1980.
Hr. Þórarinn Sigurjónsson, alþm.
Laugardælum,
Árnessýslu.

Varðar: Jámbraut á íslandi.
Þa8 er öllum kunnugt, sem vita vilja, að sérfróðir menn í jarðfræði og oliuvinnslu telja, að með sama áframhaldi og verið hefur í olíunotkun verði allur vinnanlegur olíuforði jarðarinnar uppurinn eftir örfáa áratugi, sumir segja skömmu
eftir næstu aldamót. Af þessu leiðir fyrirsjáanlega, að öll olía hækkar stöðugt í
verði héðan af. Sama gildir að sjálfsögðu um benzín, og aðrar olíuvörur, svo og
önnur brennsluefni, sem geta komið í stað olíu. Þessi fyrirsjáanlega þróun, sem
endar innan tiltölulega skamms tíma í algerum oliuskorti, leiðir óhjákvæmilega til
síhækkandi flutningskostnaðar með öllum farartækjum, sem ganga fyrir benzíni eða
öðrum olíuvörum í einhverri mynd. Fyrir slysni eða ábyrgðarleysi í samskiptum
þjóða gæti slíkur olíuskortur dunið yfir án mikils fyrirvara, og hvernig geta fslendingar brugðizt við? Það er alvarlegt íhugunarefni og ábyrgðarhluti að gera sér ekki
grein fyrir, hvernig leysa beri slíkan vanda. Ef innflutningur á olíu og olíuvörum
stanzar, stanza innan skamms bifreiðir, flugvélar og skip og þjóðin kemst í óviðráðanlegan vanda, sem leiðir til hörmunga og mannfellis, ef langt um líður.
Tslendingar þurfa undir öllum kringumstæðum og hvenær sem er að geta
haldið uppi flutningum á fólki og varningi í landinu. Hérlendis eru engin brúkleg
brennsluefni, svo sem olía, kol eða timbur, hins vegar nógir möguleikar á raforkuvinnslu úr fallvötnum landsins. Það virðist bví einsýnt, að leysa beri flutningavandamál þjóðarinnar á landi með rafknúnum ökutækjum. Eitt þeirra er rafknúin járnbraut, en járnbrautir hafa löngum verið afkastamestu og ódýrustu flutningatæki á
landi í heiminum og þær hafa tekið framförum ekki síður en önnur farartæki. Það
er augljóst, að járnbraut leysir ekki allan vanda, en á suðvesturbluta iandsins,
þar sem um 70% bjóðarinnar eiga heima, getur járnbraut annazt alla stórflutninga
og tryggt samgöngur milli Reykjavikursvæðisins, Suðurnesja og Suðurlandsundirlendisins, en rafmagnsbifreiðir gætu annazt smáflutninga stuttar leiðir og innanbæjarumferð.
Mér þótti þetta svo mikilsvert mál, að nauðsynlegt væri að kanna það nánar, og
kvnnti mér þvi skýrslur um járnbrautarmálið svokallaða i Tímariti Verkfræðingafélags íslands 9. árg. 1924 og 11. árg. 1926, en þá var athugaður mögnleiki á lagningu
járnbrautar milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisins og víðar og mælt fyrir
járnbrautarlfnum. Niðurstaða þeirrar athugunar varð jákvæð og kom til kasta Alþingis,
en ekkert varð úr framkvæmdum. Enn fremur tók ég upp bréfaskipti við Deutsche
Eisenbahn Consulting GmbH í Frankfurt/Main, sem ég vissi hæfasta til ráðgjafaverka í iárnbrautarmálum.
Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH er dótturfyrirtæki Deutsche Bundesbahn
og Deutsche Bank. Fyrirtækið hefur tekið að sér að rafvæða 11 000 km af þýzka
járnbrautarnetinu og auk þess hefur bað haft á hendi mikil verkefni í um 40
löndum. Það er Ijóst af þessu, að Þjóðverjar búa sig af kappi undir oliuskortinn
og að fyrirtækið býr yfir tækniþekkingu og reynslu og fjárhagslegu bolmagni til
þess sem gera þarf.
Ég hef e'nnig rætt þetta mál við Almennu verkfræðistofuna hf. í Reykjavik, sem
er mér sammála um mikilvægi þess að taka möguleikann á lagningu járnbrautar um
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suðvesturhluta landsins til viðhlítandi athugunar. Bæði fyrirtækin, Almenna verkfræðistofan hf. og Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH, hafa lýst sig fús til að
vinna saman að þessu verkefni.
Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH telur, að þessi athugun taki um 6 mánuði
og muni kosta um 450 000 DM, en Almenna verkfræðistofan hf. telur, að lækka megi
þennan kostnað eftir nánari athugun málsins með hinu þýzka fyrirtæki, sbr. athugasemdir AV við tilboð DEC. Bréf DEC með tilboðinu fylgir hjálagt í þýðingu minni
ásamt ljósriti af frumritinu, svo og athugasemdir AV og uppdrættir af hugsanlegum
j árnbrautarlí num.
Með kveðju.
Hinrik Guðmundsson.

Fylgiskjal III
ÞÝÐING.
Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH.

Frankfurt (Main) 20/2 1980.

Varðar: Áætlun um járnbraut á Islandi.
Háttvirti herra Guðmundsson.
Við þökkum bréf yðar frá 15/1 1980 með hjálögðu ljósriti af bréfi yðar frá 16/11
1979.
í fylgiskjali með bréfi okkar frá 25/10 1979 höfðum við þegar gefið yður upp
kostnað á 100 km og 200 km járnbrautarlínu. Þessi grófa kostnaðaráætlun byggist
á meðalverði og getur auðvitað vikið frá raunverulegum kostnaði innan vissra fráviksmarka með tilliti til sérstakra kringumstæðna á Islandi — þér minntuzt í bréfi
yðar frá 17/9 1979 á auðunnin hraun.
Hagfræðileg og tæknileg framkvæmanleikakönnun, sem þér hafið hvatt til, mun
gefa nákvæmari kostnaðarupplýsingar, en v'ð áætlum fyrir hana 6 mánaða starfstíma.
Könnunin innihéldi í stórum dráttum eftirfarandi:
1. Afmörkun áhrifasvæðis fyrirhugaðra járnbrautarlina.
2. Mat á hagfræðilegri og félagslegri skipan á áhrifasvæðinu.
2a. Útreikningur á þróuninni á hagfræðilegri og félagslegri skipan áhrifasvæðisins á 5, 10 og 20 árum.
3. Öflun upplýsinga um vörumagn og farþegafjölda á fyrirhuguðum járnbrautarlínum, einnig með tilliti til hugsanlegrar viðbótar frá svæðum utan áhrifasvæðisins.
3a. Útreikningur á flutningamagninu fyrir 5, 10 og 20 ár.
4. Gerð áætlunar um rekstursfyrirkomulag. Ákvörðun hámarkshraða fyrir vöruog farþegalestir, ferðatíma lesta, vagna og dráttarvagna. Lýsing á rekstursframkvæmd á skiptibrautarstöðvum. Ákvörðun á nauðsynlegum fjölda af dráttarvögnum, farþega- og vöruvögnum (eftir tegundum).
Almennar upplýsingar um uppbyggingu islenzks járnbrautarfélags og nauðsynlegt tæknilegt og stjórnunarlegt starfslið til þess. Myndlýsing á fyrirkomulaginu með skipuriti.
Gerð á almennum starfsáætlunum fyrir aðalhópa hinna tæknilegu og ófaglærðu starfsmanna í samræmi við íslenzka vinnulöggjöf o. s. frv.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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5. Lýsing á legu fyrirhugaðrar járnbrautarlínu með undirstöðuuppdráttum og
langskurðum skv. fyrirliggjandi landakortum í mælikvarða 1:10 000 og 1:25 000.
Lausleg lýsing með uppdráttum af ýmiss konar brautarstöðvum með brautarpölluím, brautarstöðvabyggingum og öðrum húsum, forgörðum, lýsingum
o. s. frv.
Lýsing með uppdráttum á stórum brautarstöðvum og brautarsporum þeirra,
eins og t. d. i Reykjavík, Keflavík, Eyrarbakka og annars staðar í hentugum
mælikvarða (þó ekki stærri en 1:1 000).
6. Val á teinaþversniði samsvarandi væntanlegu álagi. Ákvörðun um sporvídd.
Ákvörðun um timbur-, stál- eða steinsteypujárnbrautarbjálka og teinafestingar.
Val á hentugu mætinga- og krossunarfyrirkomulagi.
7. Val og tillögur um hentug merkja- og fjarskiptakerfi fyrir rekstursfyrirkomulagið. Lýsing á kerfunum og ákvörðun staða fyrir hvert tæki um s:g. Áætlun
um rafmagnsþörf.
8. Vegna rafmagns frá vatnsorkuverum, sem eru fyrir hendi, er gengið út frá því,
að reksturinn fari eingöngu fram með rafknúnum dráttarvögnum. Dráttaryagnarnir verða hannaðir samkvæmt gefnum hámarkshraða og dráttarþunga.
Öllum aðalhlutum verður lýst.
9. Vöru- og farþegavögnum og einstökum hlutum þeirra, eins og snúningsgrindum,
tengingum, hemlum, þrýstiloftskerfum, upphitun o. s. frv., verður lýst fyrir
hverja vagngerð fyrir sig (sjá 4) og gerðir af þvi frumuppdrættir.
10. Raforkuflutningur fer fram um loftlínu, sem fær rafmagn frá dreifistöðvum.
Geng:ð er út frá því, að dreifistöðvarnar fái nægan straum frá islenzku raforkuverunum. Möstrum, loftlínum með ökuvir, svo og tækjabúnaði dreifistöðva
verður lýst og gerðir uppdrættir af því.
Áætluð verður heildarraforkuþörf.
11. Gerð verður áætlun um miðlægt aðalverkstæði i Reykjavík fyrir alla vagna,
merkja- og fjarskiptakerfi, svo og um miðlæga sporasmiðju.
Gert er ráð fyrir tveimur minni háttar verkstæðum, t. d. í Keflavík og á
Eyrarbakka.
12. Að lokinni skilgreiningu og magnákvörðun allra hluta, sem taka þarf tillit til,
fer fram fjárfestingarkostnaðaráætlun fyrir:
jarðvinnu,
bvggingarmannvirki (jarðgöng, brýr, ræsi o. s. frv.),
brautarstöðvar (brautarpallar, hús, forgarðar o. s. frv.),

13.
14.
15.
16.

teinalögn,
merkjakerfi,
fjarskiptakerfi,
raforkuflutning,
vagna (dráttarvagnar, vöru- og farþegavagnar),
verkstæði, sporasmiðju o. s. frv.,
svo og fyrir kostnað af öllum öðrum búnaði fvrir járnbrautarfélagið.
Áætlun reksturskostnaðar. Reksturskostnaðurinn er aðallega fólginn í launa- og
orkukostnaði, svo og notkunarkostnaði.
Tillögur um gjaldskrár fyrir vöru- og farþegaflutninga. Notaðar verða sem fyrirmvnd hliðstæðar evrópskar gjaldskrár og gengið úr skugga um, hvaða gjaldskrár skila kostnaði og eru framkvæmanlegar á íslandi.
Framkvæmd reksturshagslegra notkunar-kostnaðar-útreikninga, þar sem ávöxtunin er mælikvarði hinnar reksturshagslegu arðsemi.
Framkvæmd þióðhagslesrra notkunar-kostnaðar-útreikninga, þar sem ávöxtunin
er mælikvarði hinnar þjóðhagslegu arðsemi.
Með tilliti til þeirrar staðreyndar, að ísland hefur nóg rafmagn frá vatnsorkuverum, en að öll brennsluefni verður hins vegar að flytja inn, er niðurstaða hinnar þjóðhagslegu arðsemi þyngri á metunum en hinar reksturshagslegu.
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Fyrir framangreinda hagfræðilega og tæknilega könnun höfum við áætlað 6 mánaða tímabil og heildarkostnað um 450 000 DM.
Við gerum ráð fyrir því, að sérfræðingar okkar séu lausir við hvers konar
skatta. tolla og önnur gjöld á meðan á dvöl þeirra á íslandi stendur.
Við kostnaðaráæílunina höfum við gert ráð fyrir samvinnu við ráðgjafarfyrirtækið Almenna verkfræðistofan hf., sem þér hafið stungið upp á sem innlendum
samstarfsaðila, að eftirfarandi verkefnum:
1. Útvegun eins til tveggja byggingaverkfræðinga fyrir jarðvinnu (þar með talin
jarðvegstækni) með kostnaðaráætlun, byggingarmannvirki við járnbrautarlínur
(brýr, göng, ræsi) með kostnaðaráætlun,
brautarstöðvabyggingar og frágang brautarstöðvanna (vatnslögn, holræsi, rafmagn, o. s. frv.) með kostnaðaráætlun.
2. Útvegun skrifstofuhúsnæðis fyrir verkfræðinga okkar með skrifborðum, afnotum af vélum til að Ijósrita uppdrætti og bréf. Við gerum ráð fyrir að um tveir
— í mesta lagi fjórir sérfræðingar dvelji í Reykjavik samtímis.
3. Útvegun teiknara.
4. Útvegun þýðenda, sérstaklega fyrir skýrslugerðina.
5. Útvegun ritara.
6. Aðstoð frá reyndum verkfræðingi gagnvart nauðsynlegum yfirvöldum o. s. frv.,
sérstaklega gagnvart rafmagnsveitunum varðandi rafmagnssölu.
7. Útvegun aðstoðarmanna við umferðartalningu og hugsanlegar fyrirspurnir um
he-milisrekstur, ef á þarf að halda.
S. Útvegun farartækja til skoðunar á leiðum og hugsanlega innan Reykjavíkur.
9. Aðstoð i tolla- og skattamálum.
Auðvitað væri önnur verkaskipting möguleg, t. d. samstarf AV við reksturshagslega og þjóðhagslega notkunar-kostnaðar-útreikninga.
Ef verkkaupinn hefur áhuga, erum við mjög fúsir til að semja við yður og AV
um öll atriði málsins.
Við vonum að við höfum veitt yður allar nauðsynlegar upplýsingar með framangreindri skilgreiningu á innihaldi, væntanlegum kostnaði og tímalengd tæknilegrar
o« hagfræðilegrar framkvæmdaleikakönnunar fyrir járnbraut i landi yðar og óskum
yður góðs árangurs í viðræðum yðar við vini yðar um þetta mál.
Okkur þætti vænt um, ef þér vilduð skýra okkur við hentugleika frá stöðu þcssa
máls.
Á meðan bíðum við
með alúðar kveðjum
DEUTSCHE EISENBAHN CONSULTING GmbH
G. F. Scheller

Chr. Muller-Haude

Fylgiskial IV.
24/3 1980.
JÁRNBRAUT Á ISLANDI.
Hugleiðingar varðandi þjónustutilboð Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH
(DÉC) dags. 20/2 1980.
1. DEC hefur vafalaust mikla reynslu í gerð áætlana um járnbrautir, umferðarspám og hagkvæmnisathugunum og því vel til verksins treystandi.
2. Tillögur DEC eru mjög ítarlegar.
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í 16 liðum er gerð grein fyrir þeim verkþáttum, sem athugaðir verða í fyrirhugaðri áætlun DEC.
Virðist jafnvel gengið of langt miðað við fyrstu frumáætlun.
Æskilegt væri að ræða við DEC um að draga úr verkinu og lækka kostnaðinn samsvarandi, þó þannig að tryggt sé að marktæk niðurstaða fáist.
3. Með hliðsjón af sérísienskum aðstæðum, landfræðilegum, veðurfræðilegum, félagslegum o. s. frv. er æskilegt að islenskir aðilar taki þátt i sem flestum þáttum
athugunarinnar. Einkum á þetta við um félagsleg áhrif, hagkvæmnisforsendur,
framtiðarspár, flutningsmagn, stofn- og rekstrarkostnað, gjaldskrár o. fl. þess
háttar.
4. Kostnaður við áætlanagerðina er skv. tilboði DEC DM 450000 eða liðlega 100
milljónir króna. Athugandi væri að semja um lækkun þessa kostnaðar, ef tök
eru á, jafnframt því sem kanna ber hámarksþátttöku íslenskra aðila, enda sparar
það gjaldeyri og eykur þekkingu Islendinga á þessum málum.
Því er lagt til að taka upp viðræður við DEC um:
a) að fækka eða draga úr verkþáttum fyrirhugaðrar hagkvæmnisathugunar að
þvi lágmarki, sem gera verður kröfur til við slíkar athuganir,
b) hugsanlega skiptingu könnunarinnar i tvo sjálfstæða áfanga. Niðurstöður
fyrri áfanga ákvarða um gerð hins síðari,
c) lækkun heildarkostnaðar og/eða áfangakostnaðar við áætlanagerðina,
d) aukna þátttöku íslenskra aðila í áætlanagerðinni, bæði með tilliti til staðarþekkingar og gjadeyrissparnaðar. Auk AV má hér nefna Framkvæmdastofnun,
Vegagerð rikisins, Þjóðhagsstofnun, o. fl. kunna að koma til greina.
Bent er sérstaklega á að þátttaka íslenskra aðila er möguleg og æskileg í verkþáttum 1, 2, 2a, 3, 3a, 5, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 í þjónustuboði DEC.
Hugsanlegt væri að t. d. Framkvæmdastofnun ynni að gerð forsendna fyrir áætlun
DEC.
Mætti þannig draga úr vinnu þýska aðilans við verkþætti 1, 2 og 3.
Að lokum skal vakin athygli á, að legu járnbrautarlínu þarf að kanna að sumri
til, er því æskilegt að hraða undirbúningi og ákvarðanatöku um áætlanagerðina svo
að sumarið 1980 nýtist til nauðsynlegra rannsókna.
Almenna verkfræðistofan hf.
Svavar Jónatansson.

Ed.

34. Frumvarp til laga

[33. mál]

um málefni Flugleiða hf.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum sem hún metur gildar, að
veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábvrgð á láni sem nemur allt að 3 milljónum bandaríkjadala eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar i íslenskum krónum og tekið er til eins
árs i því skyni að mæta rekstrarhalla, ef verður, á flugi félagsins milli Luxemborgar
og Bandaríkjanna frá 1. okt. 1980 til 30. sept. 1981. Ríkissjóði er jafnframt heimilt að
standa undir vöxtum af láni þessu.
Lendingargjöld, leigugjöld vegna aðstöðu á Keflavíkurflugvelli, svo og tekjuog eignarskatt og launaskatt og önnur gjöld ber félaginu að greiða á réttum gjalddögum, en þann hluta þessara gjalda sem rekja má til Norður-Atlantshafsflugsins
fær félagið endurgreiddan við skuldauppgjör, sbr. 3. mgr.
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I fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1982 skal tillaga gerð um hlutdeild ríkissjóðs í
uppgjöri þessa láns með hliðsjón af rekstrarafkomu fyrirtækisins á ofangreindri
flugleið umrætt tímabil, að teknu tilliti til þeirrar endurgreiðslu sem um er rætt
í 2. mgr., og miðað við þær tekjur sem telja má að ríki og sveitarfélög hafi haft
undanfarin ár af flugi á umræddri flugleið.
2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að auka hlutafjáreign ríkissjóðs í Flugleiðum hf.
í allt að 20% hlutafjár.
3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum sein hún metur gildar, að
veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábyrgð á lánum sem nema allt að 12 milljónum
bandaríkjadala til að bæta rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins.
4. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fella niður ógreidd lendingargjöld Flugleiða hf.
á Keflavíkurflugvelli af Atlantshafsfluginu fram til 1. október 1980. Jafnframt er
ríkisstjórninni heimilt að semja um greiðslufrest á aðflutningsgjöldum, sérstöku
vörugjaldi og söluskatti af tölvubúnaði til farþegabókhalds fyrirtækisins. Ennfremur er rikisstjórninni heimilt að fella niður stimpilgjöld af lánsskjölum sem
gefin voru út vegna kaupa Flugleiða hf. á flugvél af gerðinni Boeing 727-200 á árinu
1980.
5. gr.
Við veitingu ríkisábyrgða skv. 1. og 3. gr. er ríkisstjórninni heimilt að setja
þau skilyrði sem hún telur nauðsynleg, þ. á m. að fyrirtækið standi skil á opinberum gjöldum og aukin verði áhrif starfsfólks á stjórn fyrirtækisins með sölu
hlutabréfa.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Á fundi ríkisstjórnarinnar 16. september 1980 var gerð svohljóðandi samþykkt:

„Ljóst er að sú ákvörðun Flugleiða hf., að draga mjög úr eða fella niður flugrekstur á Atlantshafsleiðinni á milli Luxemborgar og Bandaríkjanna mun hafa afar
víðtæk áhrif í ýmsum þjónustugreinum og skapa óvissu um atvinnu fjölda manna,
auk þess sem umtalsverðar tekjur ríkissjóðs af flugi þessu falla niður.
Að þessu athuguðu telur ríkisstjórnin rétt að stuðla að því, að umrætt flug
megi halda áfram með svipuðum hætti og verið hefur enda verði það i höndum
íslensks flugfélags. í þessu skyni er ríkisstjórnin reiðubúin til þess að bjóða eftirgreinda aðstoð:
1. Ríkissjóður veiti í 3 ár bakábyrgð sem nemi u. þ. b. þeim tekjum sem ríkissjóður
hefur haft af umræddu flugi (lendingargjöld, leigugjöld á Keflavíkurflugvelli,
tekjur af fríhöfn, opinber gjöld o. fl.), allt að $ 3 milljónir á ári til greiðslu á eða
upp i rekstrarhalla sem kann að verða frá 1. okt. 1980 til 1. okt. 1983.
2. Á fundi samgönguráðherra Islands og Luxemborgar verði leitað eftir sambærilegri aðstoð frá ríkisstjórn Luxemborgar.
3. Eignarhluti ríkissjóðs í Flugleiðum hf. verði aukinn í 20 af hundraði hlutafjárins.
Ríkisstjórnin leggur jafnframt áherslu á eftirgreind atriði:
1. Atlantshafsflugið verði eins og frekast er unnt aðskilið frá grundvallarfluginu
(innanlandsflugi og nauðsynlegustu tengslum við nágrannalöndin), t. d. með að-
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skildum fjárhag eins og hagkvæmt er og e. t. v. sérstakri rekstrarstjórn þar sem
í eiga sæti fulltrúi stjórnar félagsins, fulltrúi starfsliðs og fulltrúi samgönguráðuneytis.
2. Samstarf og samstaða stjórnar og starfsliðs Flugleiða verði stórbætt. Stuðlað
verði að því að koma á sem bestum starfsfriði umrædd 3 ár, m. a. með sameiningu flugmanna í eitt félag. Starfsliði verði gefinn kostur á auknum hlut í
félaginu og aðstöðu til að fylgjast með ákvarðanatöku. Teknar verði upp formlegar viðræður við starfslið um framkvæmd ofangreindra atriða“.
Frumvarp þetta er flutt í samræmi við framangreinda samþykkt.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Samkvæmt ákvæðum greinarinnar er ríkisstjórninni heimilt að ganga í sjálfskuldarábyrgð vegna láns að fjárhæð þrjár milljónir bandaríkjadala er Flugleiðir hf.
áforma að taka. Ríkisstjórninni er heimilt að greiða vexti af láni þessu úr ríkissjóði.
Félaginu ber að greiða öll gjöld sín á réttum gjalddögum en þann hluta lendingargjalda, leigugjalda vegna aðstöðu á Keflavikurflugvelli, tekju- og eignarskatts,
launaskatts og annarra gjalda sem rekja má til Norður-Atlantshafsflugsins fær
félagið endurgreiddan við skuldauppgjör, sbr. 1. gr. Eftirfarandi yfirlit sýnir tekjur
ríkissjóðs af Norður-Atlantshafsflugi 1979:
1.
2.
3.
4.
5.

Lendingargjöld ..............................................................................
Húsaleiga til varnarmáladeildar ...............................................
Opinber gjöld starfsmanna (áæílaðir 450 eða 34% af heild) ..
Launaskattur (sömu forsendur) ...............................................
Opinber gjöld félags (álagt 1979 vegna 1978 í Reykjavík kr.
278 061 581, reiknað með ca. 50% tekna frá N-Atlantshafsflugi)
6. Fríhöfn ..........................................................................................

294 257
80 520
439 353
88 529

000
000
000
000

140 000 000
100 000 000
1 142 659 000

Meðalgengi bandaríkjadals var kr. 352,93 á árinu 1979 og var því þessi upphæð
3 237 636 dalir.
Um 2. gr.
Á fundi hluthafa í Flugleiðum hf. hinn 8. október s. 1. var samþykkt að auka
hlutafé úr 2 940 000 000 kr. í 3 500 000 000 kr. Ríkissjóður á hlutafé að upphæð
164 018 600 kr. og felur heimildin í sér að auka það um 535 981 400 kr.
Um 3. gr.
Með bréfi til samgönguráðherra dags. 15. september 1980 leita Flugleiðir hf.
eftir ríkisábyrgð á tveimur lánum er félagið hyggst taka til að bæta rekstrarfjárstöðu sína. Er annars vegar um að ræða lán í því skyni að breyta skammtímaskuldum
í föst lán, en skuldir til skamms tíma eru taldar nema 6 milljónum bandaríkjadala.
Hins vegar er beðið um aðstoð vegna árstíðabundinnar rekstrarfjárþarfar og er þar
einnig um 6 milljón dala upphæð að ræða. Rréf Flugleiða hf. er birt hér sem
fylgiskjal I.
Um 4. gr.
Flugleiðir hf. hafa ekki greitt lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli síðan í ágúst
1979. Hafa lendingargjöldin frá þeim tíma verið færð á viðskiptareikning sem skuld
fyrirtækisins. Ákvæði greinarinnar gera ráð fyrir að felld verði niður ógreidd lendingargjöld af Atlantshafsfluginu. Hins vegar er gert ráð fyrir að full skil verði
gerð á öllum öðrum lendingargjöldum og þá jafnt vegna ársins 1980 sem 1981.
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Á árinu 1979 gerðu Flugleiðir hf. samning við IBM á Islandi um nýjan tölvubúnað fyrir félagið (IBM 4341) til afhendingar í mars/apríl 1981. Tölvubúnaður
þessi er ein af forsendum þess að sú endurskipulagning sem nú á sér stað hjá
félaginu takist, en vélar þessar á að nota fyrir farskrárkerfi bæði í innanlands- og
millilandaflugi. Aðflutningsgjöld af tækjum þeim sem hér um ræðir eru jafnvirði
238 720 dala eða um 130 milljónir króna.
Á undanfömum árum hafa Flugleiðir hf. ekki þurft að greiða stimpilgjöld
vegna flugvélakaupa þar sem lánardrottnar félagsins hafa látið sér nægja yfirlýsingar um að eignir yrðu ekki öðrum veðsettar. Við kaup á Boeing 727-200 var þó talið
nauðsynlegt að formleg veðsetning færi fram. Eftir atvikum er lagt til að stimpilgjöld vegna veðsetningar þessarar verði felld niður.
Um 5. gr.
Á undanförnum árum hefur þess verið getið í texta laga að ríkisstjórnin geti
sett skilyrði við veitingu ríkisábyrgða. Hér er þeirri venju haldið.
I samþykkt ríkisstjórnarinnar frá 16. sept. 1980 koma fram skilyrði sem ríkisstjórninni þykir nauðsynlegt að setja í sambandi við þá aðstoð sem í þessu frv. felst.
Má m. a. nefna að talið er nauðsynlegt að aðskilja svo sem frekast er kostur rekstur
Norður-Atlantshafsflugsins frá öðru flugi á vegum Flugleiða hf. á því reynsluári
sem hér um ræðir, þannig að erfiður rekslur á Norður-Atlantshafsleiðinni leiði til
sem minnstra rekstrarerfiðleika á öðrum flugleiðum.
Vafalaust hafa deilur á milli stjórnar og starfsliðs valdið miklum erfiðleikum
í rekstri. Úr því þarf að bæta. Því hefur verið lögð áhersla á að orðið verði við
óskum starfsliðs um aukna aðild að stjórn félagsins.
í þeim miklu rekstrarfjárerfiðleikum sem hlutafélagið á í verður að telja sjálfsagt að félagið leiti sjálft allra leiða til þess að bæta rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins,
t. d. með sölu eigna og aukningu hlutafjár.
Fylgiskjal I.
15. september 1980.
„Hr. samgönguráðherra

Steingrímur Hermannsson
Samgönguráðuneytið
Arnarhvoli
101 Reykjavík.
Eins og um var talað á fundi með yður, forsætisráðherra og félagsmálaráðherra
10. september s. 1., þá upplýsist eftirfarandi varðandi þá fjárhagsaðstoð, sem farið
er fram á, að stjórnvöld veiti Flugleiðum hf.
Samkvæmt þeim áætlunum, sem gerðar hafa verið og sendar voru yður 8.
september s. 1., þá er rekstrarfjárþörf Flugleiða hf. samtals $ 12 milljónir veturinn
1980/1981, sem skiptist þannig.
Annars vegar er um að ræða að fá aðstoð stjórnvalda um að breyta skammtímaskuldum í föst lán og nemur sú upphæð $ 6 milljónum.
Hins vegar er um að ræða aðstoð vegna árstíðabundinnar rekstrarfjárþarfar,
og nemur sú upphæð 8 6 milljónum og er tímasetning þessi:
1. nóvember 1980 ...................................................... $ 2 milljónir
1. janúar 1981 .............................................................. $ 2 milljónir
1. mars 1981 ................................................................ $ 2 milljónir
Samtals

$ 6 milljónir
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Endurgreiðsla árstíðabundinnar rekstrarfjárþarfar er áætluð eftirfarandi:
1. júlí 1981 .................................................................. $ 2 milljónir
1. ágúst 1981 .............................................................. $ 2 milljónir
1. september 1981 ...................................................... $ 2 milljónir
Samtals

$ 6 milljónir

Tekið skal fram að í áætlun þeirri, sem gerð hefur verið er reiknað með því
að tvær Boeing 727-100 vélar félagsins verði seldar. Ef ekki verður af þeirri sölu
breytist fjárþörfin.
1 áætluninni er ekki gert ráð fyrir sölu á neinum meiriháttar eignum og við
sölu á slíkum eignum, t. d. hlutabréfum í erlendum félögum, DC-8 flugvél, myndi
fjárþörfin minnka í samræmi við slíkar sölur ef fram færu.
Til tryggingar á þessari aðstoð koma veðsetningar í eignum Flugleiða hf. eftir
nánara samkomulagi við stjórnvöld.
Virðingarfyllst,
Sigurður Helgason (sign.)
forstjóri“
Fylgiskjal II.
1. október 1980
Hr. Steingrímur Hermannsson, samgönguráðherra
Samgönguráðuneytinu
Arnarhvoli
101 Reykjavík
Að ósk ráðuneytisins fylgja hér með upplýsingar um athuganir á sölu fasteigna, hlutabréfa í öðrum félögum og hugsanlega flugvéla til þess að bæta greiðslufjárstöðu fyrirtækisins. Jafnframt hefur ráðuneytið óskað upplýsinga um áhrif
hugsanlegrar hlutafjáraukningar ríkissjóðs og annarra.
Reynt verður að gera grein fyrir því hvert gæti verið hugsanlegt söluandvirði
þeirra eigna félagsins sem til umræðu hafa komið varðandi sölu. Jafnframt verður
reynt að gera grein fyrir því hverjar eru áhvílandi skuldir vegna þessara eigna
svo og hverjar eru veðsetningar.
1. Sala eigna.
Rakið verður hvaða eignir cr hugsanlegt að selja eða hafa komið inn í umræðu
um hugsanlega sölu og sjónarmið fyrirtækisins varðandi hagkvæmustu kosti:
1.1. B-727 (100).
Félagið hafði lengi haft eina vél til sölu en ekki hefur enn tekist með sölu.
Aðilar frá Júgóslavíu höfðu áhuga á kaupum, en þeim hefur ekki tekist að afla
fjármögnunar til kaupanna. Við gerum því ekki ráð fyrir að af þeirri sölu
verði. Þar sem mjög erfitt er um sölu flugvéla um þessar mundir er óvarlegt
að gera ráð fyrir því að af sölu annarrar eða beggja þessara flugvéla geti orðið.
1.2. DC-8 flugvélar.
Félagið hefur lengi haft á sölulista eina DC-8 flugvél og hefur ekki tekist að
selja hana. Mjög lítill markaður er i flugvélasölu nú um þessar mundir og
hefur verið svo undanfarið eitt ár. Það er því varfærnislegra að reikna með að
ekki geti orðið af sölu þessarar vélar.
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1.3. Bílaleiga Loftleiða.
Fyrirtækið hefur s. 1. áratug rekið Bílaleigu og nú eru í þeim rekstri um 130
bifreiðar. Bílaleigan á fyrir utan bíla sáralitlar eignir, það er þá helst í varahlutum og húsnæði og innréttingum. Verðmæti þeirra eigna sem bundin eru
í Bílaleigunni má áætla að séu nálægt 600 milljónum kr. Engin lán eru áhvílandi
á þeim eignum, sem eru tengd Bílaleigu. Eignir Bílaleigunnar eru ekki veðsettar. Heildarverðmæti eru því um kr. 600 milljónir á markaðsvirði, eða um
$ 1 150 000.
1.4. Arnarflug.
Félagið keypti á árinu 1978 57% hlut í Arnarflugi hf. Hlutafé þess fyrirtækis
er kr. 120 milljónir. Ekki liggur fyrir matsverð á hlutabréfum í Arnarflugi.
1.5. Aerogolf.
Félagið á 24% hlutabréf í eignafélagi um hótel sem rekið er í Luxemborg.
Verðmæti þessara bréfa hefur verið áætlað í eignamati US $ 1050 000. Engar
skuldir hvíla á þessum hlutabréfum, né heldur eru þau veðsett.
1.6. Cargolux.
Félagið á hlutabréf í Cargolux að einum þriðja hluta, og er nú talið að þau
bréf séu á milli 4—5 föld að verðmæti. 1 eignamati var gert ráð fyrir og reiknað
með 4 földu verðmæti og var niðurstaða sú að heildarverðmæti bréfa Flugleiða
(með 20% frádr.) væru $ 7 860 000. Skuldir félagsins vegna þessara bréfa nema
US 8 3 302 732, og eru hlutabréfin að handveði þeirrar fjárhæðar. Nú er álit
þeirra manna sem að Cargolux standa, að bréfin séu fimmföld að verðmæti
og var það niðurstaða á stjórnarfundi í Cargolux, sem haldinn var nú 29.
september s. 1.
1.7. Hótel Esja.
í eignamati er verðmæti Hótel Esju talið vera US $ 5 778 937 og er þá miðað við
fasteignamat. Áhvílandi skuldir vegna þessara eigna eru US $ 1 132 381.
1.8. Skrifstofubygging.
Skrifstofubygging félagsins á Reykjavikurflugvelli er að fasteignamati US $
3113 491. Áhvílandi lán á þessari byggingu eru mjög lítil eða US $ 116 852 og
er það að einhverju leyti sameiginlegt með Hótel Loftleiðum. Veðsetning á
skrifstofuhúsnæði með Hótel Loftleiðum nemur US $ 7 519 807 og er um að
ræða allsherjarveð.
1.9. Hótel Loftleiðir.
Verðmæti Hótels Loftleiða er að fasteignamati US $ 8 665 983. Engin önnur
lán eru áhvílandi á Hótel Loftleiðum umfram þau sem sameiginleg eru með
skrifstofubyggingu US $ 116 852. Jafnframt er Hótelið veðsett allsherjarveði
ásamt með skrifstofubyggingu eins og áður kom fram að US $ 7 519 807.
Flugleiðir telur æskilegast að ef um sölu eigna yrði að ræða, væri hagkvæmast
að selja eftirfarandi eignir. Er þá gert ráð fyrir að ekki tækist sala á flugvélum
vegna erfiðs markaðar.
1. Cargolux.
Fyrirtækið telur að með því að selja hlutabréf í Cargolux myndi skapast að
lágmarki fjórfalt verðmæti. Bætt greiðslufjárstaða að upphæð US 8 6,5 milljónir.
2. Sala skrifstofubyggingar.
Félagið hefur haft sinn rekstur í skrifstofubyggingu félagsins á Reykjavikurflugvelli. Þetta húsnæði er nú of stórt. Með því að selja þessa byggingu myndi
skapast miðað við fasteignamat bætt greiðslufjárstaða að upphæð US $ 3
milljónir. Yrði þá að flytja allsherjarveð sem samtengist hóteli annaðhvort á
hótel og þá ef til vill aðrar eignir.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sameiginlega vegna sölu á þessum tveimur eignum myndi fyrirtækið skapa sér
greiðsíufjárstöðu um US $ 7,5 milljónir. Fyrirtækið telur rétt að ekki verði
um frekari sölu eigna að ræða, en sala þessara eigna verði athuguð sérstaklega.
Varðandi sölu á skrifstofuhúsnæði, þá telur fyrirtækið að mjög æskilegt væri
að selja það aðila sem gæti framleigt húsnæði til fyrirtækisins um óákveðinn
tíma og jafnframt yrði leitast við að fá endurkaupsrétt ef um semdist við væntanlegan kaupanda.
3. Aukning hlutafjár.
Nú eru til sölu í fyrirtækinu aukning hlutafjár tæplega kr. 250 milljónir eða
US $ tæplega 500 000. Jafnframt hafa verið uppi hugmyndir um það að auka
við hlutafé allt frá 500 til 1000 milljónum til viðbótar. Ef að þessum hugmyndum
yrði og hluthafafundur samþykkti aukningu hlutafjár virðist vera um hámark
á bættri greiðslufjárstöðu vegna þessa US $ 1,5 milljónir.
Vonandi svarar þetta bréfi ráðuneytisins dags. 24. september 1980.
Virðingarfyllst,
Sigurður Helgason.

Ed.

35. Frumvarp til laga

[34. mál]

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sbr.
lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1 stað orðanna: „starfsmenn aðildarfélaga bandalagsins“ í 4. gr. laganna, komi
orðin: Bandalags háskólamanna svo og starfsmenn aðildarfélaga bandalaganna.
2. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Stjórn sjóðsins skal skipuð sex mönnum. Fjármálaráðherra skipar þrjá stjórnarmenn, stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja skipar tvo stjórnarmenn og stjórn
Bandalags háskólamanna skipar einn stjórnarmann. Stjórnin kýs formann úr sínum
hópi til eins árs i senu. Skipunartími stjórnarmanna er þrjú ár.
3- gr.
1. málsgr. 10. gr. laganna orðist svo:
Sjóðfélagar greiða 4% af launum sínum í iðgjald til sjóðsins. Launagreiðanda
ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til sjóðsins innan
tveggja vikna frá útborgun launanna.
4. gr.
I 3. málsgr. 10. greinar falli niður orðin „fyrst um sinn“. 1 4. málsgr. 10. greinar
breytist „30 ár“ í 32 ár. — í 5. málsgr. 10. greinar breytist „20 ára“ í 16 ára.
5. gr.
Við 11. grein laganna bætist: Sbr. einnig um sambúðarfólk í 14. gr. hér á eftir.
6. gr.
Á eftir 1. málsgrein 12. greinar komi þrjár nýjar málsgreinar, sem orðist svo:
Þegar sjóðfélagi hefur náð því að samanlagður lífaldur og þjónustualdur sé
95 ár, hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum.
Sjóðfélaginn sem notfærir sér þessa reglu skal greiða iðgjald til sjóðsins þar til

Þingskjal 35

467

95 ára markinu er náð. Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár
en þó ekki meir en 64% að náðu 95 ára markinu. Iðgjaldagreiðsluskylda fellur niðui
þegar 95 ára markinu er náð.
Lífeyrisréttur skal aukast um 2% fyrir hvert ár frá því að iðgjaldagreiðsluskyldu
lýkur og þar til taka lífeyris hefst. Notfæri sjóðfélagi sér eigi þessa heimild áður en
hann nær 64 ára aldri, skal um iðgjaldagreiðslur hans og lífeyri fara eftir hinni
almennu reglu um lífeyri.
Sjóðfélagi sem nýtur réttar samkvæmt lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 23/1963 12. gr. 2. málsgr., sbr. lög nr. 101/1943 12. gr. og lög nr. 11/1959
1. gr. 2. málsgr., getur valið, ef hann kýs svo, að neyta þess réttar, skv. næstu málsgr.
hér á eftir, fremur en réttar þess, sem um ræðir hér að framan.
7. gr.
3. málsgr. 12. greinar, sem verður 6. málsgrein, orðist svo:
Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja
starfi því sem sjóðfélaginn gegndi síðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagreiðslutíma og er 2% fyrir hvert ár, sem iðgjöld hafa verið greidd til sjóðsins. Fyrir
hvert starfsár, eftir að iðgjaldagreiðslu lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að
láta af störfum og fá ellilífeyri, bætist við 1% af launum en 2% fyrir hvert starfsár
eftir að iðgjaldagreiðslu er lokið og hann hefur öðlast rétt til að fá ellilífeyri.
8. gr.
Á eftir 6. málsgr. 12. gr., sem áður var 3. málsgr., kemur ný málsgrein sem
hljóðar þannig:
Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum í að minnsta kosti 10 ár
fyrr á sjóðfélagatima sínum skal miða lífeyrinn við hæst launaða starfið enda hafi
hann gegnt því að minnsta kosti 10 ár, ella skal miða við það hærra launaða starf
sem hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi í að minnsta kosti
10 ár.
9. gr.
Á eftir 12. grein laganna bætist ný grein sem nefnist 12. gr. a svohljóðandi:
12. gr. a.
Vaktavinnufólk, það er þeir sjóðfélagar sem hafa vinnutima sem hreyfist með
reglubundnum hætti, skal fá rétt til sérstaks viðbótarlífeyris (ellilífeyris, örorku-

lífeyris eða makalífeyris) úr Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins enda sé þeim skylt
að greiða iðgjald af vaktaálagsgreiðslum til sjóðsins.
Sama gildir um næturverði og það starfsfólk sem hefur vinnuskyldu eingöngu á
nóttunni, það er á tímabilinu frá kl. 22.00—09.00 og skal þá álagsgreiðslan verða
grundvöllur iðgjalda og lífeyrisréttinda.
Sjóðfélagi greiði 4% af vaktaálaginu í iðgjöld og launagreiðandi 6%.
Stjórn lífeyrissjóðsins ákveður á hverjum tíma hver skuli vera viðmiðunarmánaðarlaun þau sem lífeyririnn ákvarðast af og iðgjaldið er metið eftir.
Breyti stjórn lífeyrissjóðsins viðmiðunarmánaðarlaununum skal hún jafnframt
ákveða hvort og þá hvernig skuli umreikna áunninn lifeyrisrétt fyrri ára.
Iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga af vaktaálagi skulu ár hvert metnar þannig til lífeyrisréttinda að reiknað sé hvað iðgjaldagreiðslur ársins samsvara margra mánaða
iðgjaldagreiðslu af viðmiðunarlaunum.
Fyrir jafngildi hverrar 12 mánaða iðgjaldagreiðslu ávinnst réttur til ellilífeyris
sem nemur 2% af viðmiðunarlaunum.
Sjóðfélagar sem unnið hafa vaktavinnu á undanförnum árum eiga rétt á að kaupa
sér hinn sérstaka viðbótarlífeyrisrétt fyrir slíka vinnu frá og með ársbyrjun 1976.
Iðgjaldagreiðslurnar fyrir liðinn tíma skulu reiknaðar út frá launagreiðslum
eins og þær voru á hverjum tima en um vaxtagreiðslur skal fara eftir reglum sjóðsins
um þvílík tilvik.
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Starfsmaður á rétt á því að kaupa sér sérstakan lífeyrisrétt vegna vaktaálags
2 ár til viðbótar rétti samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, gegn greiðslu iðgjalda,
sem reiknuð séu samkvæmt launatöxtum greiðsludags.
Umsóknir um réttindakaup þessi skulu hafa borist stjórn lífeyrissjóðsins fyrir
árslok 1981, ella fellur réttur til þeirra niður.
10. gr.
Við 14. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en einstæð móðir hans, ógift systir hans
eða annar ógiftur aðili hefur sannanlega annast heimili hans um árabil fyrir andlát
hans, þó eigi skemur en 5 ár, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að greiða hlutaðeigandi
makalífeyri, svo sem um ekkju eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt er sjóðsstjórn
heimilt að greiða sambýlismanni eða sambýliskonu lífeyri ef sjóðfélagi lætur eftir
sig barn innan 18 ára aldurs sem hann hefur átt með hinu eftirlifandi. Einnig er
sjóðsstjórn heimilt að greiða sambýliskonu eða sambýlismanni lífeyri í 24 mánuði
þótt ekki sé fullnægt skilyrðum 1. málsliðar um sambúðartíma, eða ef sambúðaraðili
er 50% öryrki eða meira.
11- gr.
Við 25. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Lífeyrissjóðurinn skal ávaxta a. m. k. 30% af heildarútlánum sínum í verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, enda ábyrgist ríkissjóður og greiði einungis þann hluta
hækkunar lífeyrisins, sem lífeyrissjóðurinn getur ekki risið undir, með tekjum sínum
af vöxtum og verðbótum af þessum 30% af heildarútlánum (verðtryggðum).
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó skulu ákvæði 2. gr. taka gildi 1. janúar 1981 og
ákvæði 3., 8. og 9. gr. taka gildi 1. október 1980. Akvæði 7. gr. taki gildi 1. ágúst 1980.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.
Fylgiskjal.

BRÁBABIRGÐALÖG
um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins,
sbr. lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
FORSETI IsLANDS

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að fá
lögfest ákvæði um nokkur félagsleg málefni, sem opinberir starfsmenn telja
sér mikilvæg og ríkisstjórnin hefur fallist á að hlutast til um að nái fram að
ganga og vill þannig stuðla að því að kjarasamningar geti náðst við þá, sem
samrýmst gætu stefnumörkun í kjaramálum í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar á þessa leið:
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1. gr.
í stað orðanna: „starfsmenn aðildarfélaga bandalagsins" í 4. gr. laganna, komi
orðin: Bandalags háskólamanna svo og starfsmenn aðildarfélaga bandalaganna.
2. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Stjórn sjóðsins skal skipuð sex mönnum. Fjármálaráðherra skipar þrjá stjórnarmenn, stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja skipar tvo stjórnarmenn og stjórn
Bandalags háskólamanna skipar einn stjórnarmann. Stjórnin kýs formann úr sínum
hópi til eins árs i senn. Skipunartími stjórnarmanna er þrjú ár.
3. gr.
1. málsgr. 10. gr. laganna orðist svo:
Sjóðfélagar greiða 4% af launum sínum i iðgjald til sjóðsins. Launagreiðanda
ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til sjóðsins innan
tveggja vikna frá útborgun launanna.
4. gr.
í 3. málsgr. 10. greinar falli niður orðin „fyrst um sinn“. í 4. málsgr. 10. greinar
breytist , 30 ár“ i 32 ár. — í 5. rnálsgr. 10. greinar breytist „20 ára“ í 16 ára.
5. gr.
Við 11. grein laganna bætist: Sbr. einnig um sambúðarfólk í 14. gr. hér á eftir.
6. gr.
Á eftir 1. málsgrein 12. greinar komi þrjár nýjar málsgreinar, sem orðist svo:
Þegar sjóðfélagi hefur náð því að samanlagður lífaldur og þjónustualdur sé
95 ár, hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lifeyri úr sjóðnum.
Sjóðfélaginn sem notfærir sér þessa reglu skal greiða iðgjald til sjóðsins þar til
95 ára markinu er náð. Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár
en þó ekki meir en 64% að náðu 95 ára markinu. Iðgjaldagreiðsluskylda fellur niður
þegar 95 ára markinu er náð.
Lífeyrisréttur skal aukast um 2% fyrir hvert ár frá þvi að iðgjaldagreiðsluskvldu
lýkur og þar til taka lífeyris hefst. Notfæri sjóðfélagi sér eigi þessa heimild áður en
hann nær 64 ára aldri, skal um iðgjaldagreiðslur hans og lífeyri fara eftir hinni
almennu reglu um lífeyri.
Sjóðfélagi sem nýtur réttar samkvæmt lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 23/1963 12. gr. 2. málsgr., sbr. lög nr. 101/1943 12. gr. og lög nr. 11/1959
1. gr. 2. málsgr., getur valið, ef hann kýs svo, að neyta þess réttar, skv. næstu málsgr.
hér á eftir, fremur en réttar þess, sem um ræðir hér að framan.
7. gr3. málsgr. 12. greinar, sem verður 6. málsgrein, orðist svo:
Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja
starfi því sem sjóðfélaginn gegndi siðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagreiðslutíma og er 2% fyrir hvert ár, sem iðgjöld hafa verið greidd til sjóðsins. Fyrir
hvert starfsár, eftir að iðgjaldagreiðslu lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að
láta af störfum og fá ellilífeyri, bætist við 1% af launum en 2% fyrir hvert starfsár
eftir að iðgjaldagreiðslu er lokið og hann hefur öðlast rétt til að fá ellilifeyri.
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8. gr.
A efbr 6. raálsgr. 12. gr., sem áður var 3. málsgr., kemur ný málsgrein sem
hljóðar þannig:
Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum i að minnsta kosti 10 ár
fvrr á sjóðfélagatíma sínum skal miða lífeyrinn við hæst launaða starfið enda hafi
hann gegnt því að minnsta kosti 10 ár, ella skal miða við það hærra launaða starf
'em hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi í að minnsta kosti
10 ár.
9. gr.
Á eftir 12. grein laganna bætist ný grein sem nefnist 12. gr. a svohljóðandi:
12. gr. a.
Vaktavinnufólk. það er heír cióðfálnsjar sem hafa vinnutima sem hreyfist með
regluhnndnum hætti skal fá rétt fil sérstaks viðhótarlifevris (ellilifevris, örorkulifevris eða makalifevris) úr Lífevrissióði starfsmanna rikisins enda sé þeim skylt
að sfreiða ið«iaid af vnktaálassgreiðslum til sjóðsins.
Sama gildir um næturverði og hað starfsfólk sem hefur vinnuskyldu eingöngu á
nóttunni. bað er á timabilinu frá kl. 22.00—09.00 og skal þá álagsgreiðslan verða
grundvöltnr iðgialda og lifevrisréttinda.
Sióðfélaei greiði &■<%■ af vaktaálaginu í iðgjöld oa launagreiðandi 6%.
Stiórn h'feyrissióðsins ákveður á bverium tima hver skuli vera viðmiðunarmáneðar’aun hau «em Hfevrirmn ákvarðast af og iðgjaldið er metið eftir.
Brevtj stiórn lífeyrissíóðsins viðmiðunarmánnðarlnununum skal hún jafnframt
ákveðq hvor’ o<? há hvernig skuli nmreikna áuuninn lífevrisrétt fvrri ára.
T-ðvialdngreiðstnr s’óðfélaga af vaktaálagi «kuln ár hvert, metnar þannig til lifovr-'créttjnda nð r<n'kneð «é hvað iðgialdagreiðslur ársins samsvara margra mánaða
;ð-<i-’de<n-eíðcln af viðmiðunarlaunum.
Fvrir infngjldi h’ærrar 10 mánaða iðgialdagreiðslu ávmnst réttur til ellilífeyris
sem nemur 2^? af viðmiðunarlannum.
Sióðfélagar sem upnið hafa vaktavinnu á nndanförnum árum eiga rétt á að kaupa
<-ér hinn cérstaka viðbótarfifevrisrétt fvrir slika vinnu frá og með árshvrjun 197R.
Tðq’-ddeífrAÍðslnrnnr fvrir liðinn tíma skuhi re’knaðar út frá lannagreiðslum
eins oa hær vom á hverjnm tíma en um vaxtagreiðslur skal fara eftir reglum sjóðsins
"m hvílik tilvik.
giorf«mnður á rétf á hvi að kauna sér sérstakan lífevrisrétt vegna vaktaálngs
o
j;i
rétti rnmkvæmt næstu málsgrein hér á undan, gegn greiðslu ’ðgjalda,
sem reiknuð séu samkvæmt launatöxtum greiðsludags.
T’msóknir um réttindakaun þessi sknlu hafa horist stjórn lifeyrissjððsins fyrir
ár«lok 1981, ella fellur réttur til þeirra niður.
10. gr.
v?ð n <»r. hætW nv mátsgrein svohljóðandi:
Vú lætur síóðfélnsi ekki eftir sjg maka. en einstæð móðir hans. ógift systir hans
pðn ,i""ar óðiftur nðili h”fur sannauteg.n annast heimili hans um áratrl fyrir andlát
hm«. h,', eigi skemur en 5 ðr. og er há stiórn sióðsins heimilt að greiða hlutaðeigandi
moknHfevr'. •n-o -em nm ekkiu eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt er sjóðsstjórn
bpijm’t nð greiðn «nmbv1ismanni eða «ambýliskonu lifevri ef sióðfélagt Iæfur eftir
h-rn innon 18 ára aldurs sem hann hefur átt með hinu eftirlifandi. Einnig er
-jAð«<-’iórn heinrlt °ð greiða sambýliskonu eða sambýlismanni lífevri í 24 már.uði
hótt ekk’ sé fullnægt skilvrðum 1. málsliðar um sambúðartíma, eða ef sambúðaraðili
e" W', öryrki eða meira.
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11. gr.
Við 25. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Lífeyrissjóðurinn skal ávaxta a. m. k. 30% af heildarútlánum sínuin i verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, enda ábyrgist ríkissjóður og greiði einungis þann hluta
hækkunar lífeyrisins, sem lífeyrissjóðurinn getur ekki risið undir, með tekjum sinum
af vöxtum og verðbótum af þessum 30% al' heildarútlánum (verðtryggðum).
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó skulu ákvæði 2. gr. taka g’ldi 1. janúar 1981 og
ákvæði 3., 8. og 9. gr. taka gildi 1. október 1980. Ákvæði 7. gr. taki gildi 1. ágúst 1980.
Gjört i Reykjavik, 9. september 1980.
Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.)

Ed.

36. Frumvarp til laga

_______________
Raynar Arnalds.

T35. máll

um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 og innbeimtu þeirra á síðari hluta
þess árs.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mer. 98. gr. laga nr. 40/1978. sbr. 44. gr. laga nr. 7/1980,
þarf álagninau opinberra gialda eiai að vera lokið fvrr en 31. áaúst á árinu 1980.
Við framkvæmd álaaningar skal heimilt. með tilliti til aðstæðna í hver.iu skattumdæmi, að búka sérstaklega álaaninan á hvern eftirtabnna þrigaia flokka gialdenda
á mismunandi tíma innan bess lokafrests er um getur í 1. mar. þessarar greinar.
1. Menn, sbr. 1. gr. laga nr. 40/1978. sbr. þó 2. tl. 2. Bö’m sem skattlöað eru samkvæmt
6. gr. laga nr. 40/1978. 3. Lögaðila, sbr. 2. gr. laga nr. 40/1978. og þá aðila er um
ræðir í 3. gr. þeirra laga.
Sé heimild 2. mgr. þessarar greinar heitt skal skattstióri eæta ákvæða 2. og 3. ml.

1. mgr. 98. gr. laga nr. 40/1978 með síðari brevtingum varðandi hvern framtalinna
flokka gjaldenda.
2. gr.
Hafi álaaningu oninberra giaida á árinu 1980 eiei verið lokið á skattaðila bann
1. áeúst ber bonum að ereiða í áaústmánuði til viðkomnndi innheimtuaðila gialdanna fiárhæð er nemur 20^- af beirri fiárhæð fvrirframgreiðslu sem skattaðila ber
að inna af hendi á fvrri hluta ársins skv. ákvæðum laga nr. 1/1980. Greiðsluskvlda
skv. þessari grein hvilir á þvi hióna sem fvrirframgreiðslukröfu var beint að á fvrri
hluta ársins.
Heimilt er einstökum sveitarstjórnum os innheimtumönnum rikissíóðs að ákveða
að innheimta i ágústmánuði skuli fara fram skv. ákvæðum 1. mar. þessarar greinar
enda þótt álagninuu á gialdendur eða einhvern hluta heirra liúki fvrir 1. ágúst ef
viðkomandi innheimtuaðila gefst ekki ráðrúm til að undirbúa framkvæmd innheimtu
í ágústmánuði á grundvelli álagningar. Sé þessari heimild beitt skal viðkomandi
innheimtuaðili auglýsa þá ákvörðun sérstaklega i Lögbirtingablaði fvrir 31. júli.
3. gr.
Álögð opinber giöld að frádreginni fyrirframgreiðslu þeirri sem greiða ber
skv. lögum nr. 1/1980 skal á árinu 1980 greiða með sem næst jöfnum fjárhæðum
á fimm gjalddögum hinn fyrsta dag hvers mánaðar á timabilinu ágúst til desember.
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Hjá þeim gjaldendiim sem ákvæði 2. gr. þessara laga eiga við um kemur greiðsluskylda samkvæmt þeirri grein í stað ágústgreiðslu skv. 1. mgr. þessarar greinar.
Sá mismunur sem verða kann á einum fimmta hluta greiðsluskyldu skv. 1. mgr.
þessarar greinar og ágústgreiðsluskyldu skv. 2. gr. laga þessara skal að því er þessa
aðila varðar bætast við eða dragast frá greiðsluskyldu skv. 1. mgr. þessarar greinar
í september eftir því sem við á.
4. gr.
Lög þessi taka til allra þeirra gjalda sem skattstjórar leggja á, annarra en
sölugjalds skv. lögum nr. 10/1960 með síðari breytingum og sérstaks timabundins
vörugjalds skv. lögum nr. 107/1978 með síðari breytingum.
Um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 gilda að öðru leyti en um getur
i 1. gr. þessara laga ákvæði laga nr. 40/1978 með síðari breytingum. Um innheimtu
opinberra gjalda á síðari hluta ársins, þ. á m. um eindaga, dráttarvexti, ábyrgð,
skyldur launagreiðanda og lögtaksrétt fer að öðru leyti en um getur í 2. og 3. gr. Iaga
þessara eftir almennum reglum laga um innheimtu viðkomandi gjalda.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

5. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.
BRÁBABIRGÐALÖG
um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 og innheimtu þeirra
á sfðari hluta þess árs

Forseti Islands
gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér að þar sem álagning opinberra
gjalda verði siðbúin í ár m. a. vegna þess að undirbúningur innheimtu
samkvæmt álagningu sé nú mun timafrekari en ella vegna gerbreyttra reglna
um skattlagningu hjóna og vegna þess hve seint voru samþykktar viðamiklar
breytingar á tekjuskatts- og tekjustofnalögum beri brýna nauðsyn til að setja
bráðabirgðalög um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 og innheimtu
þeirra á síðari hluta þess árs.
Fyrir því eru sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á
þessa leið:
1. gr.
Þrátt fyrír ákvæði 1. mgr. 98. gr. laga nr. 40/1978, sbr. 44. gr. Iaga nr. 7/1980,
þarf álagningu opinberra gjalda eigi að vera lokið fyrr en 31. ágúst á árinu 1980.
Við framkvæmd álagningar skal heimilt, með tilliti til aðstæðna í hverju skattumdæmi, að Ijúka sérstaklega álagningu á hvern eftirtalinna þriggja flokka gjaldenda
á mismunandi tíma innan þess Iokafrests er um getur í 1. mgr. þessarar greinar.
1. Menn, sbr. 1. gr. laga nr. 40/1978, sbr. þó 2. tl. 2. Börn sem skattlögð eru samkvæmt
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6. gr. laga nr. 40/1978. 3. Lögaðila, sbr. '2. gr. laga nr. 40/1978, og þá aðila er um
ræðir í 3. gr. þeirra laga.
Sé heimild 2. mgr. þessarar greinar beitt skal skattstjóri gæta ákvæða 2. og 3. ml.
1. mgr. 98. gr. laga nr. 40/1978 með síðari breytingum varðandi hvern framtalinna
flokka gjaldenda.
2. gr.
Hafi álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 eigi verið lokið á skattaðila þann
1. ágúst ber honum að greiða í ágústmánuði til viðkomandi innheimtuaðila gjaldanna fjárhæð er nemur 20% af þeirri fjárhæð fyrirframgreiðslu sem skattaðila ber
að inna af hendi á fyrri hluta ársins skv. ákvæðum laga nr. 1/1980. Greiðsluskylda
skv. þessari grein hvílir á því hjóna sem fyrirframgreiðslukröfu var beint að á fyrri
hluta ársins.
Heimilt er einstökum sveitarstjórnum og innheimtumönnum ríkissjóðs að ákveða
að innheimta í ágústmánuði skuli fara fram skv. ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar
enda þótt álagningu á gjaldendur eða einhvern hluta þeirra Ijúki fyrir 1. ágúst ef
viðkomandi innheimtuaðila gefst ekki ráðrúm til að undirbúa framkvæmd innheimtu
i ágústmánuði á grundvelli álagningar. Sé þessari heimild beitt skal viðkomandi
innheimtuaðili auglýsa þá ákvörðun sérstaklega í Lögbirtingablaði fyrir 31. júlí.
3. gr.
Álögð opinber gjöld að frádreginni fyrirframgreiðslu þeirri sem greiða ber
skv. lögum nr. 1/1980 skal á árinu 1980 greiða með sem næst jöfnum fjárhæðum
á fimm gjalddögum hinn fyrsta dag hvers mánaðar á tímabilinu ágúst til desember.
Hjá þeim gjaldendum sem ákvæði 2. gr. þessara laga eiga við um kemur greiðsluskylda samkvæmt þeirri grein í stað ágústgreiðslu skv. 1. mgr. þessarar greinar.
Sá mismunur sem verða kann á einum fimmta hluta greiðsluskyldu skv. 1. mgr.
þessarar greinar og ágústgreiðsluskyldu skv. 2. gr. laga þessara skal að þvi er þessa
aðila varðar bætast við eða dragast frá greiðsluskyldu skv. 1. mgr. þessarar greinar
í september eftir því sem við á.
4. gr.
Lög þessi taka til allra þeirra gjalda sem skattstjórar leggja á, annarra en
sölugjalds skv. lögum nr. 10/1960 með síðari breytingum og sérstaks timabundins
vörugjalds skv. lögum nr. 107/1978 með siðari breytingum.
Um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 gilda að öðru leyti en um getur
í 1. gr. þessara laga ákvæði laga nr. 40/1978 með síðari breytingum. Um innheimtu
opinberra gjalda á síðari hluta ársins, þ. á m. um eindaga, dráttarvexti, ábyrgð,
skyldur launagreiðanda og lögtaksrétt fer að öðru leyti en um getur í 2. og 3. gr. laga
þessara eftir almennum reglum laga um innheimtu viðkomandi gjalda.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

5. gr.

Gjört að Bessastöðum 24. júlí 1980.
Kristján Eldjárn.

(L. S.)

______________
Ragnar Arnalds.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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37. Frumvarp til laga

[36. mál]

um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Greiöa skal í ríkissjóð tímabundið gjald. Gjaldið skal greiða af innfluttum
vörum sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá:
Tollskrárnúmer

InnflutningsVörutegund

gjald%

Lakkrís, sykraður og lakkrisvörur ....................................... 40
Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót.a........................ 40
Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað ........................ 40
Karamellur ............................................................................... 40
Vörur úr gúmmí arabikum ................................................... 40
Aðrar ........................................................................................ 40
Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ. e. súkkulaði sem
í eru einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af
kakaósmjöri ............................................................................. 40
18.06.05
Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt ................. 40
18.06.06
Fyllt súkkulaði og súkkulaðihúðað sælgæti, þ.m.t. konfekt 40
18.06.09
Annars .................................................................................... 40
19.08.01—09 Kökur, kex og aðrar iburðarmeiri brauðvörur, einnig með
kakaói að meira eða minna leyti........................................... 32
Við vöruflokkun til gjaldskyidu skv. 1. gr. skulu gilda flokkunarreglur laga nr.
120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum.

17.04.01
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.09
18.06.04

2. gr.
Innflutningsgjald skv. 1. gr. skal lagt á tollverð gjaldskyldra vara eins og það
er ákveðið samkvæmt ákvæðum laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum
breytingum.
3. gr.
Að því leyti sem eigi er ákveðið i lögum þessum um álagningu, innheimtu, úrskurð um tollflokkun til gjaldskyidu, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd varðandi
innflutpingsgjald skulu gilda, eftir þvi sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976
um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með áorðnum breytingum svo
og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt lögum þessum.
4. gr.
Óheimilt er vegna álagningar innflutningsgjalds skv. 1. gr. jið hækka verð vörubirgða sem gjaldið hefur ekki verið greitt af.
Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu
gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og
óréttmæta viðskiptahætti með áorðnum breytingum.
5. gr.
Hafi innflytjandi fyrir gildistöku laga þessara afhent til tollmeðferðar skjöl sem
eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru
þegar í stað skal varan tollafgreidd án greiðslu hins tímabundna innflutningsgjalds
skv. 1. gr., en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið innan átta daga talið frá og
með gildistökudegi laga þessara.
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Af vörum sem afhentar hafa verið innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn
tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga eða heimildir i
öðrum lögum, skal greiða innflutningsgjald skv. 1. gr., nema fullnaðartollafgreiðsla
eigi sér stað innan tveggja mánaða frá gildistöku þessara laga.
6. gr.
Ráðherra getur í reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að undanþiggja einstakar vörutegundir gjaldskyldu, eða lækka
gjaldið á einstökum eða öllum vöruflokkum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. mars 1982.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.
Fylgiskjal.

BRÁÖABIRGÐALÖG
um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.

Forseti

ÍSLANDS

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að vegna verulega aukins innflutnings á sælgæti og kexi hafi þegar orðið mikill samdráttur i innlendri
framleiðslu þessara vara sem fyrirsjáanlega geti leitt til stöðvunar atvinnurekstrar í þessum iðngreinum. Beri því brýna nauðsyn til að setja lög um
sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið:
1. gr.
Greiða skal í rikissjóð tímabundið gjald. Gjaldið skal greiða af innfluttum

vörum sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá:
Tollskrárnúmer

17.04.01
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.09
18.06.04
18.06.05
18.06.06
18.06.09
19.08.01—09

Vörutegund

Innflutningsgjald%

Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur .......................................
Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót.a.......................
Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað ........................
Karamellur ...............................................................................
Vörur úr gúmmí arabikum ..................................................
Aðrar ....................
Suðusúkkulaði i stöngum og plötum, þ. e. súkkulaði sem
í eru einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af
kakaósmjöri .............................................................................
Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt .................
Fyllt súkkulaði og súkkulaðihúðað sælgæti, þ.m.t. konfekt
Annars ....................................................................................

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með

kakaói að meira eða minna leyti........................................... 32
Við vöruflokkun til gjaldskyldu skv. 1. gr. skulu gilda flokkunarreglur laga nr.
120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum.
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2. gr.
Innflutningsgjald sltv. 1. gr. skal lagt á tollverð gjaldskyldra vara eins og það
er ákveðið samkvæmt ákvæðum laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum
breytingum.
3. gr.
Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum um álagningu, innheimtu, úrskurð um tollflokkun til gjaldskyldu, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd varðandi
innflutningsgjald skulu giída, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976
um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með áorðnum breytingum svo
og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt lögum þessum.
4. gr.
Oheimilt er vegna álagningar innflutningsgjalds skv. 1. gr. að hækka verð vörubirgða sem gjaldið hefur ekki verið greitt af.
Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu
gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og
óréttmæta viðskiptahætti með áorðnum breytingum.
5. gr.
Hafi innflytjandi fyrir gildistöku laga þessara afhent til tollmeðferðar skjöl sem
eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru
þegar í stað skal varan tollafgreidd án greiðslu hins tímabundna innflutningsgjalds
skv. 1. gr., en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið innan átta daga talið frá og
með gildistökudegi laga þessara.
Af vörum sem afhentar hafa verið innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn
tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga eða heimildir i
öðrum lögum, skal greiða innflutningsgjald skv. 1. gr., nema fullnaðartollafgreiðsla
eigi sér stað innan tveggja mánaða frá gildistöku þessara laga.
6. gr.
Ráðherra getur í reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að undanþiggja einstakar vörutegundir gjaldskyldu, eða lækka
gjaldið á einstökum eða öllum vöruflokkum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. mars 1982.
Gjört í Reykjavík, 5. september 1980.

Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.)

_____________
Ragnar Arnalds.
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38. Frumvarp til laga
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[37. mál]

um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga opinberra
starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Við lögin bætist nýr kafli, IX. kafli, svohljóðandi:
IX. KAFLI
33. gr.
Þeir félagar BHM í þjónustu ríkisins sem ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr.
38/1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi
við gildandi lög og framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla
laga um atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður því skilyrði, að atvinnulaus starfsmaður hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur,
sbr. 16. gr. laga um atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum.
34. gr.
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og úrskurðar annan ágreining, sem
upp kann að koma. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa frá BHM, einum frá fjármálaráðuneyti, og einn skal skipaður af Hæstarétti.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.
BRÁÐABIR6ÐALÖ6
um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga
opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
FORSETI ÍSLANDS

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að fá
lögfest ákvæði um nokkur félagsleg málefni, sem opinberir starfsmenn telja
sér mikilvæg og ríkisstjórnin hefur fallist á að hlutast til um að nái fram
að ganga og vill þannig stuðla að því að kjarasamningar geti náðst við þá,
sem samrýmast gætu stefnumörkun í kjaramálum í stjórnarsáttmála ríkisstj órnarinnar.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar á þessa leið:
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1. gr.
Við lögin bætist nýr kafli, IX. kafli, svohljóðandi:

IX. KAFLI
33. gr.
Þeir félagar BHM í þjónustu ríkisins sein ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr.
38/1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi
við gildandi lög og framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla
laga um atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður þvi skilyrði, að atvinnulaus starfsmaður hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur,
sbr. 16. gr. laga um atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum.
34. gr.
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og úrskurðar annan ágreining, sem
upp kann að koma. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa frá BHM, einum frá fjármálaráðuneyti, og einn skal skipaður af Hæstarétti.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gjört í Reykjavík, 9. september 1980.
Vigdis Finnbogadóttir.

(L. S.)

_____________
Ragnar Arnalds.

Nd.

39. Frumvarp til laga

T38. máll

um breyting á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga Bandalags
starfsmanna ríkis og bæja.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Við 1. málsgr. 1. greinar laganna bætist: Lögin skulu með þeim hætti einnig
taka til starfsmanna sjálfseignarstofnana, sem starfa í almannaþágu samkvæmt lögum, til stofnana sem eru í fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslna úr
ríkissjóði eða af daggjöldum, og til sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga, enda
komi til samþykki viðkomandi stofnana.
2. gr.
8. grein laganna orðist svo:
Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Kveðið skal á um lengd samningstimabils í aðalkjarasamningi.
3. gr.
Við lögin bætist nýr kafli, X. kafli, svohljóðandi:
X. KAFLI
47. gr.
Þcir félagar BSRB sem ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr. 38/1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi við gildandi lög og
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framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla laga um atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður því skilyrði, að atvinnulaus starfsmaðui
hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur, sbr. 16. gr. laga um
atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum.
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu atvinnuleysisbóta til starfsmanna ríkisins og
ríkisstofnana.
48. gr.
Sveitarfélög ábyrgjast útgjöld vegna atvinnuleysisbóta vegna starfsmanna sinna
og starfsmanna stofnana sveitarfélaga hvert fyrir sig eða fleiri sameiginlega eftir
þvi sem þau sjálf ákveða.
Um starfsmenn sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga gilda hliðstæðar reglur
eftir því hvort starfsmenn eru ráðnir af ríki eða sveitarfélagi.
Nánar skal kveða á um framkvæmd ákvæða þessarar greinar í reglugerð sem
félagsmálaráðherra er heimilt að setja. Reglur um greiðslu atvinnuleysisbóta til
fyrrverandi starfsmanna sveitarfélaga skulu settar að fengnum tillögum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og með hliðsjón af tillögum einstakra sveitarfélaga. Haft
skal samráð við stjórn BSRB um setningu reglugerðar um greiðslu atvinnuleysisbóta samkvæmt þessari grein.
49. gr.
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og úrskurðar annan ágreining, sem
upp kann að koma. Nefndin skal skipuð tveim fulltrúum frá BSRB, einum frá fjármálaráðuneyti, einum frá Sambandi ísl. sveitarfélaga og einn skal skipaður af
Hæstarétti.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.
BRÁÐABIRGÐALÖG
um breyting á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.
FORSETI ISLANDS

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að fá
lögfest ákvæði um nokkur félagsleg málefni, sem opinberir starfsmenn telja
sér mikilvæg og ríkisstjórnin hefur fallist á að hlutast til um að nái fram
að ganga og vill þannig stuðla að því að kjarasamningar geti náðst við þá,
sem samrýmst gætu stefnumörkun í kjaramálum í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar á þessa Ieið:
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1. gr.
Við 1. málsgr. 1. greinar laganna bætist: Lögin skulu með þeim hætti einnig
taka til starfsmanna sjálfseignarstofnana, sem starfa í almannaþágu samkvæmt lögum, til stofnana sem eru í fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslna úr
rikissjóði eða af daggjöldum, og til sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga, enda
komi til samþykki viðkomandi stofnana.
2. gr.
8. grein laganna orðist svo:
Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Kveðið skal á um lengd samningstímabils í aðalkjarasamningi.
3. gr.
Við lögin bætist nýr kafli, X. kafli, svohljóðandi:
X. KAFLI
47. §rÞeir félagar BSRB sem ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr. 38/1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi við gildandi lög og
framkvæmd þeirra á bverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla laga um atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður því skilyrði, að atvinnulaus starfsmaður
hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur, sbr. 16. gr. laga um
atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum.
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu atvinnuleysisbóta til starfsmanna ríkisins og
ríkisstofnana.
48. gr.
Sveitarfélög ábyrgjast útgjöld vegna atvinnuleysisbóta vegna starfsmanna sinna
og starfsmanna stofnana sveitarfélaga hvert fyrir sig eða fleiri sameiginlega eftir
því sein þau sjálf ákveða.
Um starfsmenn sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga gilda hliðstæðar reglur
eftir því hvort starfsmenn eru ráðnir af ríki eða sveitarfélagi.
Nánar skal kveða á um framkvæmd ákvæða þessarar greinar i reglugerð sem
félagsmálaráðherra er heimilt að setja. Reglur um greiðslu atvinnuleysisbóta til
fyrrverandi starfsmanna sveitarfélaga skulu settar að fengnum tillögum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og með hliðsjón af tillögum einstakra sveitarfélaga. Haft
skal samráð við stjórn BSRB um setningu reglugerðar um greiðslu atvinnuleysisbóta samkvæmt þessari grein.
49. gr.
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og úrskurðar annan ágreining, sem
upp kann að koma. Nefndin skal skipuð tveim fulltrúum frá BSRB, einum frá fjármálaráðuneyti, einum frá Sambandi ísl. sveitarfélaga og einn skal skipaður af
Hæstarétti.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Gjört í Reykjavík, 9. september 1980.

Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.)
Ragnar Arnalds.
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40. Skýrsla

samgönguráðherra um Flugleiðir hf.
Inngangsorð
Á þingskjali nr. 9 er lögð fram beiðni, undirrituð af þingmönnum Alþýðuflokksins, um skýrslu frá samgönguráðherra um málefni Flugleiða hf.
Vegna þessa hefur eftirfarandi greinargerð verið tekin saman þar sem, auk
almennra upplýsinga um tilurð og umfang félagsins, er gerð grein fyrir afskiptum
stjórnvalda af málefnum þess, einkum hin seinni ár.
Almennt er fjallað um þessi atriði i tímaröð, nema sérstakar ástæður gefi tilefni
til annars.
Auk þess fylgja með skýrslu þessari allmörg fylgiskjöl.
Sameining flugfélaganna
Um og upp úr 1970 fór að gæta vaxandi erfiðleika í flugrekstri almennt, auk
þess, sem samkeppni Loftleiða hf. og Flugfélags Islands hf. fór stöðugt harðnandi.
Hallaði því verulega á i rekstri þessara tveggja helstu flugrekenda hér á landi.
Stjórn Ólafs Jóhannessonar, sem sat við völd árin 1971—1974 setti því það
skilyrði fyrir veitingu 2.5 milljón dollara ríkisábyrgðar í lok nóv. 1972, að Loftleiðir hf. og Flugfélag íslands hf. tækju upp að nýju viðræður þær, sem staðið höfðu
yfir um næstu áramót á undan um nána samvinnu félaganna og yrðu þessar viðræður nú undir forystu trúnaðarmanns ríkisstjórnarinnar.
Samgönguráðherra var Hannibal Valdimarsson, en trúnaðarmaður ríkisstjórnarinnar í þessum viðræðum var tilnefndur Brynjólfur Ingólfsson, ráðuneytisstjóri í
samgönguráðuneytinu, og stýrði hann viðræðum félaganna, ásamt þremur öðrum
ríkisstarfsmönnum úr því ráðuneyti, fjárlaga- og hagsýslustofnun og Seðlabanka
Islands.
Fljótlega kom sú skoðun upp að stefna yrði að því að fullkominn samruni
félaganna kæmist á sem fyrst, því að umræður um nána samvinnu væru tilgangslausar.
Féllust félögin á að ræða málið á þeim grundvelli þegar í byrjun desember 1972.
Síðan héldu viðræður áfram fram í aprílmánuð og á 43. fundi viðræðunefnda
11. apríl 1973 samþykktu félögin tillögu fulltrúa ríkisins um eignamat félaganna,
sem vera skyldi grundvöllur fyrir samruna þeirra. Voru siðan tillögur um sameiningu félaganna lagðar fyrir aðalfundi í félögunum 28. júní 1973 og samþykktar þar
nær mótatkvæðalaust.
Samkomulagsgrundvöllurinn sem flugfélögin féllust á, var í því fólginn að
þriggja manna nefnd, tilnefnd af Landsbanka íslands fengi það verkefni að meta
eignarhlutföll félaganna í nýju fyrirtæki. Matið á fasteignum og lausafé skyldi
miða við verðlag í júní 1973 og mátti hundraðshluti þess félags sem minna teldist eiga
ekki vera lægri en 35%.
Stofnfundur Flugleiða hf. var haldinn 20. júlí 1973 og á fyrsta stjórnarfundi nýja
félagsins 1. ágúst sama ár tóku Flugleiðir hf. formlega við stjórn Flugfélags Islands
hf. og Loftleiða hf. og eignum öllum. Skömmu siðar hóf hin þriggja manna matsnefnd störf sin og skilaði matinu rúmum tveimur árum síðar, eða 6. febrúar 1976.
Niðurstaða matsins var sú, að fyrri hluthafar í Flugfélagi Islands hf. skyldu eiga
46.5%, en fyrri hluthafar Loftleiða hf. 53.5% í Flugleiðum hf.
Fyrsti aðalfundur Flugleiða hf. var haldinn fimmtudaginn 10. júni 1976.

Sameining félaganna, ásamt batnandi árferði í flugrekstri almennt, varð fljótlega til þess að flugstarfsemin skilaði nokkrum hagnaði.
Flug á vegum Flugleiða hf. var fyrstu árin samkvæmt leyfum og heimildum
Loftleiða hf. og Flugfélags íslands hf., en hinn 9. júlí 1979 óskaði félagið eftir því
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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að ráðuneytið hlutaðist til uni að öll leyfi til loftferðastarfsemi, svo og öll réttindi
á innlendum flugleiðum og til flugs milli landa, sem þá voru veitt tveimur fyrri
félögunum, _yrðu frá og með 1. október 1979 á nafni Flugleiða hf. Féllst ráðuneytið
á erindi þetta hinn 15. ágúst 1979, og var þann dag gefið út flugrekstrarleyfi Flugleiðum hf. til handa með gildi frá 1. október 1979 til 31. desember 1984.
Sama dag var félagið einnig tilnefnt til flugs samkvæmt 11 loftferðasamningum
milli Islands og annarra landa, auk þess sem út var gefið sérleyfi til flugs til 15
staða innanlands, og almennt leyfi til 6 annarra.
Flugleiðir hf.
Með framanrituðum aðgerðum var flugstarfsemi hér á landi að mestu leyti
kornin í hendur eins fyrirtækis, Flugleiða hf., en auk þess á fyrirtækið aðild og
itök í mörgum öðrum greinum ferðaþjónustunnar hér og erlendis. Má þar nefna
dótturfyrirtækin: International Air Bahama Ltd„ Hótel Esja hf„ Arnarflug hf„
Ferðaskrifstofan Úrval hf„ Icelandic de Colombia Ltd„ Bógóta og hlutdeildarfyrirtækin: Cargolux Airlines International S.A., Kynnisferðir ferðaskrifstofanna sf„
Flugfélag Norðurlands hf„ Flugfélag Austurlands hf„ Ferðaskrifstofa Akureyrar
hf„ Hótel Aerogolf Sheraton S.A., Hótel Húsavík hf„ Hótel Isafjörður hf.
Við þetta má svo bæta að innan flugrekstrarfyrirtækisins eru aðrir veigamiklir
rekstrarþættir svo sem Hótel Loftleiðir, Bilaleiga Loftleiða o. fl.
Á árinu 1979 fluttu Flugleiðir hf. samtals 808 647 farþega. Skipting þeirra eftir
mörkuðum var þessi:
Norður-Atlantshafsflug
Evrópuflug ............... .
Innanlandsflug ...........
Bahamaflug
............
Leiguflug ...................
Samtals

258 671
161 406
238 767
80878
68 925

32.0%
20.0%
29.5%
10.0%
8.5%

808 647

100.0%

Flugvélaeign er nú talin vera: 3 DC-8-63, Boeing 727-200, 2 Boeing 727-100, 1
Fokker 27-500, 3 Fokker 27-200 og 1 DC- 10-30 CF. 1 árslok 1979 störfuðu hjá

félaginu hér á landi 1 020, en erlendis 394 eöa samtals 1414.
Heildartekjur Flugleiða hf. (þ. e. án dótturfyrirtækjanna International Air Bahama Ltd., Hótel Esju hf., Ferðaskrifstofunnar Úrval hf. og Arnarflugs hf„ sem
gerð eru upp sérstaklega) á árinu 1979 urðu 43 518 milljónir króna.
Heildareignir í árslok 1979 námu samkvæmt efnahagsreikningi 33 142 milljónum
króna, en skuldir samtals 31 283 milljónum króna.
Gjöld Flugleiða hf. og íslenskra starfsmanna félagsins til íslenska ríkisins o. fl.
1979 voru sem hér segir:
1) Álagt 1979 vegna ársins 1978 ..................................................
2) Lendingargjöld .........................................................................
3) Húsaleiga, rafmagn og hiti á Keflavíkurflugvelli .............
4) Flugvallagjald .........................................................................
5) Söluskattur ...............................................................................
6) Opinber gjöld starfsmanna......................................................
7) Greiðslur í lífeyrissjóði ..........................................................

551 287 892
467 574 000
100 291 000
681540 000
280 000 000
1 277 189 000
555 000 000

Heildarlaun starfsmanna Flugleiða hf. á íslandi v'oru árið 1979 kr. 7 578 954 000.
Starfsmenn vegna N.-Atlantshafsflugsins (Luxembourg—Bandaríkin) 1979 voru
taldir vera um 450 eða 34% af heildarstarfsmannafjölda, og má áætla laun til þeirra
miðað við meðallaun starfsmanna Flugleiða hf. fyrir árið 1979 kr. 2 610 256 000.
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MeS hliðsjón af ofanrituðu mætti áætla tekjur ríkissjóðs af N.-Atlantshaísfluginu 1979 þannig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lendingargjöld ...................................................
Húsaleiga til varnarmáladeildar ....................
Opinber gjöld starfsmanna..................................
Launaskattur ....................................................
Opinber gjöld félags...........................................
Fríhöfn ................................................................

294 257 000
80 520 000
439 353 000
88 529 000
140 000 000
100 000 000

Samtals

1 142 659 000

Sé þessi niðurstöðutala umreiknuð í bandarikjadali miðað við meðalgengi 1979
þá fæst út talan $ 3 237 636.
Ríkisábyrgð 1975
Síðast liðinn áratugur hefur að mörgu leyti verið flugstarfsemi erfiður og kemur
þar ýmislegt til en þó einkum gífurleg hækkun eldsneytiskostnaðar samfara síauknum
almennum rekstrarkostnaði af völdum verðbólgu. Þetta er ekkert íslenskt sérfyrirbrigði.
Á sama tíma hafa ýmsir þeir atburðir gerst sem heft hafa tekjumyndun flugfélaga, ekki sist ný flugmálastefna Bandaríkjastjórnar.
Þessi atriði hafa að sjálfsögðu haft mikil áhrif á rekstur Flugleiða hf. sem
þrátt fyrir allt er mjög lítil eining á alþjóðamælikvarða.
í lok október 1974 sneru forráðamenn Flugleiða hf. sér til ríkisstjórnarinnar
og greindu henni frá áformum sínum um kaup á tveimur flugvélum af gerðinni
DC-8-63 CF. Jafnframt gerðu þeir ríkisstjórninni grein fyrir fjárhagslegum erfiðleikum í rekstri fyrirtækisins síðari hluta árs 1974 og á árinu 1975. Fóru þeir óformlega þess á leit við ríkisstjórnina að veitt yrði ábyrgð ríkissjóðs á áðurnefndum
flugvélakaupum og aðstoð við að tryggja rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins. Formlega
sneri fyrirtækið sér til ríkisstjórnarinnar með beiðni um ábyrgð ríkissjóðs með
bréfum, dags. 5. febrúar og 16. apríl 1975.
Ríkisstjórnin tók áðurnefnda málaleitan Flugleiða hf. til athugunar og fól
trúnaðarmönnum sínum (Ólafur S. Valdimarsson, Sigurgeir Jónsson, Hallgrímur
Snorrason) að kanna fjárhagsstöðu fyrirtækisins og önnur þau atriði í rekstri fyrirtækisins sem snertu málið. Skiluðu trúnaðarmenn ríkisstjórnarinnar greinargerð
með niðurstöðum sínum í febrúar 1975. Það var meginniðurstaða trúnaðarmannanna,
að fyrirgreiðsla ríkisins við útvegun rekstrarfjármagns yrði ekki skilin frá fyrirsjáanlegum og nauðsynlegum flugvélakaupum félagsins.
Þá var talið raunhæft mat á þörfum félagsins fyrir rekstrarfé að það þyrfti
lán til 5 ára að upphæð 5 milljónir bandaríkjadala.
Af þessu tilefni lagði ríkisstjórnin, vorið 1975, fram frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Fiugleiðir hf., og segir m. a.
í greinargerð eftir að aðdragandi hefur verið rakinn:
„Sú hefur jafnan verið stefna íslenskra stjórnvalda að tryggja yrði forræði íslendinga á samgöngum sínum við umheiminn. I samræmi við þessa meginstefnu
hefur ríkissjóður komið flugfélögum til aðstoðar við flugvélakaup og ábyrgð á
rekstrarlánum.
Ríkisstjórnin telur að eignir Flugleiða lif. séu nægileg trygging fyrir ábyrgðum
þess sem leitað er eftir með frumvarpi þessu. Það hefur tíðkast við fyrri ábyrgðaveitingar til flugfélaganna að sett hafa verið skilyrði um upplýsingagjöf um afkomu
og rekstur og fylgst hefur verið með meiri háttar fjárhagslegum ákvörðunum félaganna. Þar sem um óvenjuháa ábyrgðarveitingu er nú að ræða telur ríkisstjórnin
hins vegar rétt að færa í ákveðnara form aðstöðu til eftirlits með fjárhagslegum
ákvörðunum félagsins, svo og öðrum þeim ákvörðunum um rekstur er hún metur
nauðsynlegar.“
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1 áliti meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar neðri deildar Alþingis, sem
lagði til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt, var lagt til, að áður en ríkisstjórnin
noti heimildina, undirriti stjórn Flugleiða hf. svofellda yfirlýsingu:
„Þar eð ríkissjóður mun takast á hendur sjálfskuldarábyrgð á tveimur lánum
að heildarfjárhæð $ 13 500 000.00 hjá Export Import Bank, Washington D.C., og/eða
annarri lánsstofnun, sem Ríkisábyrgðasjóður samþykkir og nota á til kaupa á
tveimur flugvélum af gerðinni Douglas DC-8-63 CF, sem vér hyggjumst kaupa af
Seaboard World Airlines Inc., og hitt að fjárhæð $ 5 000 000.00 til 5 ára hjá lánsstofnun, sem Ríkisábyrgðasjóður samþykkir og nota á til að styrkja lausafjárstöðu Flugleiða hf. lýsum vér yfir eftirfarandi:
1. Flugleiðir hf., Flugfélag Islands hf. og Loftleiðir hf. skuldbinda sig til þess að
halda áfram skipulögðum aðgerðum til þess að bæta fjárhagsstöðu sína og
auka hagkvæmni í rekstri.
2. Ríkisábyrgðasjóður og samgönguráðuneytið tilnefna tvo fulltrúa til að fylgjast með fjárhagslegum ákvörðunum félaganna. Skulu þessir trúnaðarmenn eiga
rétt á því að sitja fundi með framkvæmdastjórn (stjórnarnefnd) Flugleiða hf.
þegar þeir óskað, og heita félögin því að veita þeim allar þær upplýsingar um
rekstur fyrirtækjanna, sem óskað er eftir á hverjum tíma, þar með að leggja
fyrir þá fjárhagsáætlanir, skýrslur um fjármál og rekstur og fyrirætlanir um
meiri háttar fjárskuldbindingar.
3. Stjórn Flugleiða hf. skuldbindur sig til að bjóða út hlutafé félagsins í hámark
þess, sem samþykktir leyfa, þ. e. 600 milljónir kr., eins fljótt og aðstæður leyfa
að dómi Seðlabankans og Landsbankans.
4. Stjórnarnefnd Flugleiða mun láta gera athugun á því, hvort hagkvæmt sé að
koma upp fullkominni viðgerðarmiðstöð fyrir flugvélar hér á landi á vegum
félaganna.
5. Stjórn og stjórnarnefnd félaganna skuldbinda sig til þess, á meðan ábyrgð
stendur, að ráðast ekki í verulega fjárfestingu í flugrekstri né öðrum rekstri,
eða taka á sig verulega fjárfestingu, nema að fengnu leyfi Rikisábyrgðasjóðs.
6. Stjórnir félaganna fallast á að gera svo oft sem óskað er, en eigi sjaldnar en
á sex mánaða fresti, ítarlegar fjárhagsáætlanir tólf mánuði fram í tímann til
afnota fyrir Ríkisábyrgðasjóð og samgönguráðuneytið. Ríkisábyrgðasjóður og
samstarfsaðilar samkvæmt 2. tl. hér að framan skulu einnig fá árlega efnahagsog rekstrarreikninga félaganna og dótturfyrirtækja.
7. Til viðbótar veði í flugvélum þeim, sem keyptar verða og ríkissjóði verður
veitt, skulu standa að handveði öll hlutabréf vor. Verða bréf þessi í vörslu
Landsbankans eða Ríkisábyrgðasjóðs að handveði, meðan ábyrgð ríkissjóðs
stendur.
8. Flugvélar þær, sem keyptar verða samkvæmt ríkisábyrgð þessari, skulu skráðar
á íslandi.“
Yfirlýsing þessa efnis var undirrituð 23. maí 1975, eða sama dag og lögin voru
staðfest, en i þeim segir:
„Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum sem hún metur gildar og
með þeim skilyrðum sem hún ákveður, þ. á m. um hlutafjáraukningu og eftirlit með
fjárhagslegum ákvörðunum félagsins, að veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábyrgð á
lánum sem nema allt að 18.5 milljón bandaríkjadala, enda taki Flugleiðir hf. lán
þessi til kaupa á flugvélum og til að bæta rekstrarfjárstöðu félagsins.“
Hinn 20. júní 1975 tilkynnti síðan samgönguráðuneytið fjármálaráðuneyti tilnefningu sína á Guðmundi G. Þórarinssyni til þess af ráðuneytisins hálfu að hafa
eftirlit með rekstri Flugleiða hf., sbr. lögin nr. 16 23. maí 1975. Fjármálaráðuneytið
valdi Sigurgeir Jónsson til starfans fyrir sitt leyti.
Hinn 11. september 1975 undirritaði stjórn Flugleiða hf. síðan tryggingarbréf
(allsherjarveð) þar sem féllagið veðsetur Ríkisábyrgðasjóði vegna ríkisstjórnarinnar
tvær tilgreindar Douglas DC-8-63 CF flugvélar sínar vegna sjálfskuldarábyrgðar sem
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ríkisstjórnin hafði tekist á hendur vegna lánssamnings (12.15 milljónir dala) félagsins við Manufacturers Hanover Trust Company, svo og annarra skulda við sjóðinn
allt að fjárhæð 13.5 milljónir bandaríkjadala.
Næstu ár á eftir rofaði nokkuð til í alþjóðaflugmálum og naut félagið þess um
skeið.
Með bréfi dags. 22. ágúst 1978 ritaði samgönguráðuneytið Guðmundi G. Þórarinssyni bréf þar sem með tilvitnun í bréfið frá 20. júni 1975 segir, að þar sem greitt
hefur verið af téðu láni eins og til var ætlast og að rekstrarlán það, sem rætt var um
í upphafi að taka, var aldrei tekið, þá telji ráðuneytið ekki ástæðu til að halda þessu
eftirlitsstarfi áfram og er Guðmundur þvi leystur frá starfinu.
Nýir erfiðleikar og upphaf viðræðna við stjórnvöld í Luxembourg.
Haustið 1978 varð ljóst að enn stefndi i erfiðleika og leituðu Flugleiðir hf. þá
með bréfi, dags. 30. okt., til stiórnvalda i Luxembourg um niðurfellingu lendingaraialda fvrir árin 1978 og 1979. en þarlend stjórnvöld höfðu veitt slíka aðstoð í erfiðleikum félagsins á árunum 1973/74.
Hinn 14. mars 1979 var haldinn i Luxembourg fundur embæftismanna frá Luxembourg og íslandi ásamt fulltrúum Luxair S.A. og Flugleiða hf., þar sem staða
félagsins og erfiðleikar i flugi vfir Norður-Atlantshafið var rædd með tilliti til beiðni
félagsins um niðurfellingu lendinuarffialda.
Með bréfi dagsettu 8. mai 1979. fóm Flualeiðir hf. bess á leit við utanríkisráðunevtið, að heimiluð vrði timahundin niðurfellins lendingargiaida á Keflavíknrflugvelli vegna Norður-Atlantshafsflugsins, og félasið þannis aðstoðað til hess að komast
yfir bá erfiðleika sem fram undan voru taldir vera á þessari flugleið. Málaleitun
þessi fékk ekki afgreiðslu.
Þann 15. ianúar s. 1., kom samsönguráðherra Luxembourgar hinsað til lands til
viðræðna við samgönguráðherra Islands og islenska aðila um flugsamvinnu landanna. Þar var samkomulag um nokkur meginatriði. Staðfest fundarserð frá beim
fundi fvlgir hér með sem fvlgiskjal 1. Á þessum fundi var m. a. ákveðið að viðræður
skyldu halda áfram milli landanna um samstarf á sviði flugmála. Leiddi það til
funda 10. og 17. mars s. 1. i Luxembourg, þar sem mættir voru embættismenn og
fulltrúar flugfélaganna.
Á grundvelli þeirra upnlýsinga og husmynda sem fram komu á þessum fundi,
var ákv'eðið að efna til fundar samgönguráðherra íslands og Luxemboursar. Sá fundur var haldinn í Luxembourg dagana 24. og 25. mars s.l. Á þeim fundi urðu samgönguráðherrar landanna sammála um að legsja til við viðkomandi rikisstjórnir að
Flugleiðum hf. yrði veitt aðstoð til þess að halda fluginu áfram um sinn á meðan nvr
grundvöllur Norður-Atlantshafsflugsins væri kannaður. Staðfest fundargerð frá
þessum fundi fylgir hér með i fvlgiskjali nr. 2.
Á ríkisstjórnarfundi 27. mars s. 1. gerði samgönsuráðherra grein fvrir viðræðum
bessum og lagði fram þær tillösur sem fram koma i hinni staðfestu fundargerð. Lagði
hann til, að á þvi stigi yrði aðstoðin fyrst og fremst bundin við ríkisábvrgð og niðurfellingu lendingargjalda þar til athugun sú hefði farið fram sem ráðherrarnir voru
sammála um að «erð yrði á nýjum grundvelli fyrir Norður-Atlantshafsflugið. Ákveðið
hafði verið að niðurstöður af heirri athugun lægju fyrir, eigi siðar en 1. september
1980.
'
Ríkisábyrgð 1980.
Eftir viðræður við forsætis-, samgöngu- og fjármálaráðherra í febrúar 1980,
rituðu Flugleiðir h/f fjármálaráðherra bréf dags. 28. febr. s.l., þar sem óskað var
eftir því að félaginu yrði veitt rikisábyrgð að upphæð 5 milljónir bandarikjadala á
grundvelli heimildar sem samþykkt var 1975 en ekki notuð. I bréfi þessu segir m. a.:
„Á árinu 1975 var samþykkt með lögum (15. mai 1975 (Sic)) heimild til rikis-
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ábyrgCar á lánum til Flugleiða hf. allt að $ 18.5 millj. Heimild þessi hefur ekki
verið notuð til fulls. í þessum lögum var gert ráð fyrir að $ 13.5 millj. af ofangreindri
ríkisábyrgð yrðu notaðar til kaups á fiugvélum og var það gert á sínum tima. Eftir
stendur nú af því láni, upphaflega $ 13.5 millj., um $ 6.8 millj.
Aftur á móti voru $ 5.0 millj. hugsaðar sem öryggisráðstöfun fyrir hönd Flugleiða hf. á sínum tíma og ætlast til þess að það yrði unnt að nota til að styrkja rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins. Þessi heimild hefur ekki verið notuð af hálfu Flugleiða hf.,
en er nú farið fram á að þessi heimild verði gerð virk og til tryggingar þessu láni
yrði veitt veð i fasteignum fyrirtækisins eftir nánara samkomulagi við hæstvirt
ráðuneyti.
Til fróðleiks er rétt að geta þess, að í fjárlögum fyrir árið 1973, var veitt
heimild fyrir ábyrgð á rekstrarláni til Loftleiða hf. að upphæð $ 5.0 millj. og var
það lán tekið á sinum tíma af hálfu Loftleiða hf. en er siðan að fullu greitt.
Heildarskuldir Flugleiða hf. með rikisábyrgðum nema því nú $ 6 833 333, sem
eru eftirstöðvar af .$ 13 450 þús. lán?, sem fyrirtækið tók á árinu 197.5 við kaup á
tveimur DC-8 flugvélum”.
Til þess að athuga þessa beiðni félagsins Var mynduð nefnd þingmanna úr
öllum flokkum (Ólafur Ragnar Grímsson, Guðmundur G. Þórarinsson, Matthías
Á. Mathiesen, Sighvatur Björgvinsson) Ríkisstjórnin fól jafnframt þremur ráðherrum (Ragnar Arnalds, Friðjón Þórðarson, Steingrímur Hermannsson) að vinna
að málinu.
Við umfjöllun málsins ritaði félagið fjármálaráðherra þrjú bréf:
a) Bréf, dags. 10. mars 1980. Með því bárust gögn um eiginfjárstöðu Flugleiða hf.
31. des. 1979.
b) Bréf, dags. 14. mars 1980 þar sem félagið segir að gefnu tilefni, að því nægi ekki
afgreiðsla á hluta ríkisábyrgðarinnar.
c) Bréf, dags. 14. mars 1980, en með því bárust eftirtalin gögn:
1. Skeyti, sem sýndi að UTA í Frakklandi myndi ekki taka við DC-8 flugvél til
skoðunar fyrr en að tryggingar fengjust fyrir greiðslu skoðunarinnar.
2. Leigusamningur við Air Florida.
3. Fréttir af fjárhagsstöðu Flugleiða hf. á erlendum vettvangi.
4. Viðhaldssamningur Flugleiða hf. við Seaboard World Airlines, Inc. varðandi
viðhald DC-8 flugvéla til 31. des. 1983.
5. Beint flug á Atlantshafi eða viðkomu í Keflavik (útreikningar á fjárhagslegri afkomu).
Nefndirnar tvær (ráðherrar og þingmenn) héldu allmarga fundi, flesta sameiginlega, og sátu embættismenn þá alla, og forráðamenn Flugleiða hf. framan af.
Fljótlega var fallist á nauðsyn ríkisábyrgðarinnar, en almennt talið að setja
þyrfti henni skilyrði. Samgönguráðherra átti ýmsa fundi með forráðamönnum
Flugleiða hf., og varð loks samkomulag um þetta atriði. Ritaði félagið ráðherra bréf,
dags. 21. apríl 1980 sem hafði að geyma þrjár skuldbindingar af þess hálfu vegna
ríkisábyrgðarinnar (fjárhagslegir eftirlitsmenn, viðhald innanlands, störf hjá
Tnternational Air Babamas Ltd.). Fvlgir bréf þetta hér með sem fylgiskjal 3.
Hinn 7. mai 1980 ritaði samgönguráðuneytið siðan fjármálaráðuneytinu bréf
þar sem segir m. a.: ,.Á fundi sérstakrar ráðherranefndar í gær með áminnstum
fulltrúum þingflokkanna var fallist á veitingu ríkisábyrgðarinnar, enda lá þá fyrir
bréf félagsins frá 21. f. m., sem sendist fjármálaráðuneytinu hér með í mvndriti.
Hjálagt fylgir einnig ljósrit af bréfi ráðuneytisins til flugmálastjórnar, dags. 3.
apríl s. 1., er tengist 3ja tölulið í bréfi Flugleiða hf.”
Með bréfi, dags. 9. maí fól fjármálaráðuneytið Ríkisábyrgðasjóði að ganga
frá ofangreindri rikisábyrgð gegn nauðsynlegum tryggingum.
Þess skal getið að í fyrrnefndu bréfi samgönguráðuneytisins frá 3. apríl til-
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kynnti ráðuneytið flugmálastjórn að viðurkenning á skírteinum erlendra flugmanna til starfa í íslenskum loftförum væri óheimil nema gengið v’æri úr skugga
um að islenskir flugmenn hefðu atvinnu.
í framhaldi af þessu skipaði samgönguráðherra Birgi Guðjónsson til að gegna
af sinni hálfu starfi eftirlitsmanns með fjárhagslegum ákvörðunum Flugleiða hf„
en fjármálaráðherra skipaði Baldur Óskarsson i júlímánuði.
Nefnd sú sem um getur i 2. tölulið í bréfi Flugleiða hf. frá 21. apríl s. 1. til athugunar á mögulegri aukningu islensks viðhalds á flugflota félagsins, hefur ekki enn
verið skipuð enda hefur framtið flugs á Norður-Atlantshafinu verið mjög óljós i
sumar og haust. Gert er ráð fyrir þvi að sú nefnd verði skipuð s*rax og framhald
Norður-Atlantshafsflugsins verður ákveðið.
Athugun á stofnun sameiginlegs flugfélags.
Athugun sú, sem ákveðin var á fundi samgönguráðherra fslands og Luxembourgar
25. mars s. I., að fram skyldi fara á framtíð Norður-Atlantshafsflugsins. hófst þegar
siðastliðið vor. Áttu fulltrúar Flugleiða hf. marsa fundi i júni. júli og ágúst með
Luxair S.A. og fulltrúum stjórnvalda í Luxembourg þar sem þeir lögðu fram og
kynntu hugmyndir sinar um áframhald Atlantshafsflugsins
I tillögum þessum var lagt til að stofnað yrði nýtt flugfélag, sem væri að hálfu
í eigu Flugleiða hf. en að hálfu í eigu flugfélaga og annarra aðila í Luxembourg. Gert
var ráð fvrir þvi að heimilisfang hins nýia flugfélags yrði í Luxembourg. Rekstraráætlun fylgdi til 1 árs. Þar er gert ráð fyrir þvi að nota áfram DC-8 vélar Flugleiða hf.,
sem yrðu seldar hinu nýja flugfélagi. Þetta félag átti jafnframt að taka við flugi
Flugleiða hf. á milli Bahama-eyja og Luxembourgar. Jafnframt var ráðgert að siðar
vrðu teknar upp nýjar flugleiðir til Austurlanda og víðar. Samkvæmt rekstraráætlun
var talið að taprekstur yrði 1. árið u. þ. b. 2.5 milljónir bandarikjadala.
Óskað var eftir áætlun til lengri tíma og var slík áætlun gerð til 5 ára. Þar er
gert ráð fyrir því að DC.-10 vél verði tekin í notkun vorið 1982, og sameining fragtog farþegaflugs hefjist með Boeing 747 vél vorið 1985. Samkvæmt rekstraráætlun er
gert ráð fyrir því að hagnaður verði nokkur 2. rekstrarárið og tæpar 5 milljónir
dollara 3. árið og um 10 milljónir bandaríkjadala 4. árið.
Rikisstjórn Luxembourgar tók þeim hugmyndum sem fram komu i tillögum Flugleiða hf. vel, en taldi hins vegar að áætlanir um rekstur væru óraunhæfar. Einnig
töldu aðilar í Luxembourg nauðsynlegt að hefja fyrr blandað fragt- og farþegaflug.
Ríkisstjórn Luxembourgar samþykkti jafnframt víðtæka aðstoð við stofnun
nýs flugfélags. Kemur þetta fram i enskri þýðingu á bréfi þeirrar rikisstjórnar 27.
júni s. 1., sem fylgir hér með sem fylgiskjal nr. 4. Eins og þar kemur fram leggur
ríkisstjórn Luxembourgar mikla áherslu á að áfram megi halda Norður-Atlantshafsfluginu. Til þess að það flug falli ekki niður á meðan rekstrargrundvöllur til
lengri tima er kannaður, býðst ríkisstjórnin jafnframt til þess að greiða tap þ’að að
fullu sem Flugleiðir hf. áætluðu í þeim tillögum sem félagið hafði lagt fram, allt að
Luxembourgar-franka 90 milljónir, sem eru u. þ. b. 1% milljarður isl. króna
($ 3 000 000). Lögð er áhersla á að stofnað verði nýtt flugfélag. Býðst rikisstjórn
Luxembourgar til þess að veita i því skyni fjárfestingaraðstoð, sem nemur nálægt
3 milljörðum ísl. króna. Það er háð því að flugfélagið verði skrásett i Luxembourg.
Þótt því fylgi að sjálfsögðu ýmsir annmarkaðar að stofna nýtt flugfélag og skrásetja það erlendis, taldi ríkisstjórn Islands ekki rétt að setja fótinn fyrir þá hugmynd,
ef slikt gæti orðið til þess að tryggja framtíð Norður-Atlantshafsflugsins með mikilvægri þátttöku Flugleiða hf. og islensks starfsliðs.
Rikisstjórn Luxembourgar lagði á það ríka áherslu að flugfélag þess lands,
Luxair S.A., yrði þátttakandi í hinu nýja flugfélagi. Var gengið eftir svari frá flugfélaginu en því miður dróst það vikum saman, að svar kæmi. Það var ekki fyrr en
í ágúst að Luxair S.A. hafnaði þáttöku í slíku flugfélagi. Fulltrúar Flugleiða hf. til-
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kynntu samgönguráðherra þegar þessa ákvörðun. Á stjórnarfundi félagsins skömmu
síðar var jafnframt ákveðið að leggja niður flug á milli Luxembourgar og New York
og var öllu starfsliði sagt upp störfum.
Framhald Norður-Atlantshafsflugsins.
Samgönguráðherra greindi rikisstjórninni þegar frá því alvarlega ástandi, sem
skapast hafði. Eftir ítarlegar umræður komst ríkisstjórnin að þeirri niðurstöðu að
kanna bæri allar leiðir til þess að halda mætti áfram flugi yfir Norður-Atlantshafið,
a. m. k. á meðan að framtið þess væri skoðuð nánar. Norður-Atlantshafsflugið er á
þeim 25 árum, sem það hefur verið rekið, orðinn rikur þáttur í íslenskum þjóðarbúskap. Á því byggja fjölmargir íslendingar afkomu sína og það hefur fært mikinn
auð í islenskt þjóðarbú. Ríkisstjórninni er ljóst að vonlaust kann að vera að halda
því flugi áfram til frambúðar við núverandi aðstæður, en með tilvisun til þeirra staðreynda sem að ofan eru raktar, var ríkisstjórnin sammála um það að tilraun bæri
að gera til þess aðhalda Norður-Atlantshafsfluginu áfram fyrst um sinn. 1 því skyni
var meðal annars ákveðið að fara fram á annan fund með samgönguráðherrum
fslands og Luxembourgar.
Til undirbúnings þeim fundi, lagði samgönguráðherra fram í ríkisstjórninni,
hinn 9. september, tillögur um aðstoð við félagið til áframhaldandi starfsemi á
Norður-Atlantshafinu. Tillögur þessar voru ræddar á fundum ríkisstjórnarinnar
þann 11., 15. og 16. september s. 1. Var ráðherranefnd falið að fjalla um málið. Þar
varð samkomulag um tillögur, sem samþykktar voru 16. september. Fylgja þær hér
með, sem fylgiskjal nr. 5.
Eins og þar kemur fram, taldi ríkisstjórnin æskilegt að miðað yrði við 3ja ára
reynslutíma. í því skyni bauð ríkisstjórnin félaginu að ríkissjóður greiddi rekstrartap allt að 3 milljónum bandaríkjadala á ári, frá 1. október 1980 til 30. september
1983. Upphæð þessi var ákveðin m. a. með hliðsjón af því, að fyrirtækið hafði endurskoðað rekstraráætlun fyrir næsta ár og taldi nú að halli á Norður-Atlantshafsfluginu gæti orðið nálægt 6—7 milljónir dollara frain til október 1981. Einnig var
höfð hliðsjón af þeim tekjum, sem rikissjóður hefur haft af umræddu flugi undanfarin ár og áætlaðar eru hér að framan fyrir árið 1979. Með tilliti til samþykktar
rikisstjórnar Luxembourgar frá 27. júní s. 1., var þess jafnframt vænst að svipuð
aðstoð væri fáanleg þaðan og þessi sameiginlega aðstoð, ásamt niðurfellingu lendingargjalda í Luxembourg og kaupum íslenska ríkisins á auknu hlutafé, myndi nægja
til þess að greiða hallann.
1 umræddri samþykkt leggur ríkisstjórnin jafnframt áherslu á nokkur atriði:
1 fyrsta lagi, að Norður-Atlantshafsflugið sé eins og unnt er, aðgreint fjárhagsIega frá öðrum rekstri félagsins. Taprekstur á þeirri flugleið undanfarin ár, hefur
haft gífurleg áhrif á fjárhagsstöðu fyrirtækisins almennt, og því á annað nauðsynlegt flug á þess vegum. Þetta ber að forðast. Jafnframt er lögð áhersla á að sérstök
nefnd verði sett á fót til þess að fylgjast með þróun mála í Norður-Atlantshafsfluginu, þar sem í eigi sæti fulltrúar stjórnar félagsins, samgönguráðuneytisins og
starfsliðs.
1 öðru lagi, að reynt verði að bæta starfsanda innan félagsins milli stjórnar og
starfsliðs. í því skyni er talið rétt að orðið verði við þeim óskum starfsliðs að það
fái að eignast aukinn hlut í félaginu.
Fundur samgönguráðherranna var haldinn í Luxembourg, 17. og 18. september.
Komust ráðherrarnir að þeirri niðurstöðu að Atlantshafsflugið væri báðum löndum
svo mikilvægt, að nokkru væri til þess fórnandi, að það félli ekki niður.
Báðir aðilar gera sér grein fyrir því að þessi rekstur geti ekki haldið áfram í
óbreyttu formi en voru sammála um, að leggja til að það yrði styrkt, a. m. k. um
eins árs skeið, enda yrði sá timi notaður til athugunar á framhaldi flugsins. Staðfest fundargerð frá fundi þessum fylgir hér með sem fylgiskjal nr. 6.
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Eins og þar kemur fram samþykkti samgönguráðherra Luxembourgar að
leggja til að lendingargjöld yrðu felld niður og félaginu auk þess veitt aðstoð, sem
næmi 3 milljónum bandaríkjadala, til þess að greiða taprekstur fram til 1. október
1981. Þetta er svipað og samþykkt hafði verið 27. júní s. 1., en ekki lengur bundið
skilyrðum um stofnun nýs flugfélags með aðsetur í Luxembourg.
Ríkisstjórn Luxembourgar samþykkti þessar aðgerðir þegar að loknum fundi
samgönsuráðherranna og jafnframt að greiða umrædda rekstraraðstoð i 6 hlutum
frá október 1980 til mars 1981.
Fjárhagsstaða Flugleiða hf.
Eftirlitsmenn beir sem samsönauráðherra og fiármálaráðherra höfðu skinað
hófu s+örf sin i júlímánuði. Gerðu beir vmsar athusanir á fiárhasslegri stöðu
fvrirtækisins sem leiddu í Ijós sífellt hnignandi eiginfjárstöðu og mjög alvarlega
lausafiárstöðu.

Eftir ákvörðun stjórnar Flugleiða hf. að leggia niður Norður-Atlantshafsflugið. óskaði samsönguráðherra eftir skýrslu um fjárhagsstöðu fvrirtækisins.
Skýrsla þessi barst. 8. september s. 1.
Þann 15. september barst samgönguráðherra jafnframt bréf það, sem fylgir
hér með, sem fvlgiskial nr. 7. þar sem farið er fram á ríkisábyrgð samtals að upphæð 12 milliónir dollara vegna mjög erfiðrar lausafjárstöðu fvrirtækisins.
Á grundVelli ofangreindrar skýrslu um fjárhagsstöðu fyrirtækisins og með
tilvísun til fyrrnefndrar beiðni um rikisábyrgð var reynt að meta hver væri fjárhagsstaða Flugleiða hf.
Eftirlitsmenn sendu frá sér þann 9. og 11. september s. 1. frumathuganir sínar
á ofangreindri skýrslu, auk þess sem þeir óskuðu eftir frekari upplýsingum og
skýringum.
Bráðabirgðaskýrsla þeirra, dags. 17. október s. 1., fylgir hér með sem fylgiskjal
nr. 14.
Endanleg álitsgerð er væntanleg þegar þeir hafa fengið i hendur lokasvör við
fvrirspurnum sínum og athugasemdum.
Nánari útfærsla á opinberri aðstoð.
Með bréfi samgönguráðuneytisins, dags. 24. september (sjá fylgiskjal nr. 8)
var félaginu formlega tilkynnt um niðurstöður viðræðna landanna um Atlantshafsflugið. Var jafnframt að því spurt, hvort félagið „muni endurskoða nýlegar
ákvarðanir sínar og halda áfram flugi milli Luxemburgar og Bandaríkjanna, með
hliðsión af þeirri aðstoð, sem boðin er.”
Hinn 1. október, svarar félagið (sjá fylgiskjal nr. 9) og skýrir frá stjórnarsamþvkkt frá 26. september, þar sem segir m. a.:
„Með hliðsjón af þeirri aðstoð sem boðin hefur verið af ríkisstjórnum Islands
og Luxemburgar, mun stjórnin mæla með því við hluthafafund, sem haldinn v'erður
í félaginu 8. október n. k. að áframhald verði á Norður-Atlantshafsflugi félagsins
milli endastöðva í Luxembourg og Bandaríkjunum, enda liggi þá fyrir svör um
þau fjárhagslegu atriði, sem til umræðu eru milli félagsins og islensku ríkisstjórnarinnar.”
Eins og fyrr segir, ritaði félagið samgönguráðuneytinu bréf, 15. september
s. 1„ þar sem það gerði grein fyrir ákaflega erfiðri rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins.
Þar er farið fram á ríkisábyrgð, samtals að upphæð 12 milljónir bandaríkjadalir,
annars vegar 6 milljón dalir vegna breytinga á skammtimaskuldum í lengra lán og
hins Vegar vegna 6 milljón dollara láns til þess að brúa rekstrarfjárerfiðleika
fyrirtækisins nú í vetur. Þegar það bréf var skrifað, var jafnframt gert ráð fyrir
því að unnt yrði að selja tvær Boeing 727-100 flugvélar félagsins. Þótt Ijóst væri
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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að rekstrarfjárstaða Flugleiða hf. væri mjög erfið, má fullyrða að fáa hafi grunað
að ástandið væri eins alvarlegt og það kemur fram. Rétt er að vekja athygli
á því að þessi rekstrarfjárskortur er óháður því, hvort Norður-Atlantshafsflugið
heldur áfram eða ekki. Að visu má rekja hann til þess mikla taps, sem orðið hefur
á þvi flugi upp á síðkastið, en það vandamál verður hins vegar að leysa óháð
Norður-Atlantshafsfluginu. Eftir þessar upplýsingar v'ar Ijóst, að vandamál Flugleiða hf. eru stórum alvarlegri en áður var talið.
Þann 24. sept. s. 1., svaraði samgönguráðuneytið umræddu bréfi Flugleiða hf.
(sjá fylgiskjal nr. 10), þar sem með tilvísun til bréfs félagsins frá 15. s. m., er
óskað upplýsinga um hugsanlega sölu eigna og hlutafjáraukningu til þess að bæta
fiárhagsstöðu félagsins. Daginn eftir eða 25. september, var þess farið á leit við
fjármálaráðunevtið, að það léti athuga veðhæfni eigna fvrirtækisins, eins og
krafist er i lögum oa reglugerðum þar að lútandi. áður en rikisábvrað er veitt.
Svar félagsins við því bréfi ráðuneytisins barst einnig þann 1. október (sjá fylgiskjal nr. 11). Þar er gerð grein fyrir þeim eignum, sem til mála kemur að selja.
Samgönguráðherra taldi æskilegt að svör við hréfum félagsins frá 1. október
lægju fvrir á hluthafafundi þeim. sem hafði verið boðaður 8. október. Á fundi
rikisstjórnarinnar 2. október, gerði samgönguráðherra þvi grein fvrir hugmvndum
að svari til félaasins. Einnig var þar skvrt frá óskum, sem komið höfðu fram frá
starfsmönnum Flugleiða nm aukna aðild að félaginn með kaupum á þvi hlutafé,
sem á boðstólum hafði Verið um nokkurn tima, að upnhæð rúmlega 240 milli.
króna. Samgönguráðherra skýrði frá bvi að forvstumenn Flugleiða hf. hefðu tjáð sér
að þeir væru þess mjöa fýsandi að starfslið gæti eianast hlutafé þetta. Á fundmum
voru samhykkt tilmæli til Seðlabanka íslands. þess efnis, að bankinn aðstoðaði
starfslið við kaup á umræddu hlutafé i gegnum viðskiptabanka þess.
Málið var rætt á ný á rikisstjórnarfundi 7. október, og þá visað til 3ja ráðherra.
sam&önguráðherra, fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra. Samkomulag varð um
að fiármálaráðherra sVaraði þeim þáttum málsins, sem að fjármálaráðunevtinu
snúa. en samgönguráðherra öðrum. f samræmi við það, ritaði samgönguráðherra
félaginu þann 8. október bréf það, sem fvlgir sem fvlgiskjal nr. 12. Bréf fiármálaráðherra var ritað þann 10. október siá fvlgiskjal 13. Sömu þremur ráðherrum var
falið að ganga frá frumvarpi, þar sem leitað vrði heimilda Alþingis til þess að
veita þá aðstoð. sem rfkisstjórnin hefur heitið að beita sér fvrir. Það frumvarp
var samþykk* á ríkisstiórnarfundi 10. þ. m.
Lokaorð.
Við alla meðferð þessa máls. hafa verið haldnir tiðir fundir roeð forvstumönnum Flugleiða hf. Sömuleiðis hafa fulltrúar hinna Vmsu starfsmannafélaga
sVnt máh'nn mikinn áhuga oe mætt á fjölmörgum fundum hiá ráðherra. Rætt hefur
Verjð við viðskip^abanka fvrirtækisins og fleiri að?la mætti til telja.
Vafalaust er staða Flugleiða hf. ákaflega alvarleg. Við horð liggur að allt flug
þess. ekki aðeins Norður-Atlantshafsflugið, stöðvist. Það á að sjálfsögðu rætur
sinar að rekia til gifurlegs tanreksturs á Norðnr-Atlantshaf'leiðinni Eflaust má
að verulegu levti um kenna erfiðri samkeppnisaðstöðu á þeirri flugleið. Jafnframt
hefnr félagið hó orðið fvrir sérstökum óhöppum. t. d. i sambandi við kaunin á
DC-10 flngvélinni. Ekki verður því heldur neitað, að stiórnunarmistök kunna að
hafa átt sér stað, og sömuleiðis er ljóst að stöðugar erjur og ósamkomulag við
starfslið hefur haft miög mikil áhrif á rekstur félagsins.
Það er von rikisstiórnarinnar að takast megi að Ivfta Flugleiðum hf. úr þeirri
lægð, sem félagið er nú í, endurreisa Norður-Atlantshafsflugið og koma traustum
grundvelli undir flug félagsins allt. Það er þjóðarnauðsyn. Þetta mun þó varla
takast nema bót sé gerð á þvi, sem aflaga hefur farið. Bættur starfsandi og náið
samstarf starfsliðs og forystu er ekki síst nauðsynleg forsenda góðs gengis.
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Fylgiskjöl.
1. Staðfest fundargerð frá fundi samgönguráðherra Islands og Luxembourgar
í Reykjavík, 15. janúar 1980.
2. Staðfest fundargerð frá fundi samgönguráðherra Islands og Luxembourgar
í Luxembourg, 25. mars 1980.
3. Bréf Flugleiða hf. til samgönguráðuneytisins, dags. 21. apríl 1980.
4. Bréf ríkisstjórnar Luxembourgar til Flugleiða hf„ dags. 27. júni 1980.
5. Samþykkt ríkisstjórnarinnar frá 16. september 1980.
6. Staðfest fundargerð frá fundi samgönguráðherra Islands og Luxembourgar
i Luxembourg, 18. september 1980.
7. Bréf Flugleiða hf. til samgönguráðuneytisins, dags. 15. september 1980.
8. Bréf samgönguráðuneytisins til Flugleiða hf„ dags. 24. september 1980, vegna
N.-Atlantshafsflugs.
9. Bréf Flugleiða hf. til samgönguráðuneytisins, dags. 1. október 1980, um sama
efni.
10. Bréf samgönguráðuneytisins til Flugleiða hf„ dags. 24. september 1980, vegna
framkominnar beiðni um rikisábyrgð.
11. Bréf Flugleiða hf„ dags 1. október 1980, um sama efni.
12. Bréf samgönguráðuneytisins til Flugleiða hf„ dags. 8. október 1980, vegna
aðstoðar rikisins.
13. Bréf fjármálaráðherra til Flugleiða hf„ dags. 10. október 1980, vegna aðstoðar
ríkisins.
14. Bráðabirgðaskýrsla eftirlitsmanna, dags. 17. október 1980.

Fylgiskial I.
Agreed Minutes
An offieial delegation from Luxembourg, led by the Minister of Transport, Mr.
Josy Barthel and the Secretary of State for Foreign Affairs and National Economy,
Mr. Paul Helminger, met in Reykjavik on January 15, 1980 with an official delegation from Iceland led bv Mr. Hörður Helgason, Permanent Under-Secretary,
Ministry for Foreign Affairs, Representatives of the Ministries for Foreign Affairs,
the Ministries of Transport and Communications, the Civil Aviation Authorities
and of the national carriers of both countries participated in the discussions which
involved problems of common concern in the field of civil aviation.
The two delegations agreed on the importance of maintaining close cooperation
between authorities and airlines of both countries in the face of stiff international
competition, particularlv in the passenger traffic on the North Atlantic. They expressed their intent to continue to studv ways and means of assisting Icelandair to
overcome their present difficulties and their desire to see transatlantic services between Luxembourg, Iceland and the United States continued at an appropriate level
of frequencies.
They have, together with the airline representatives, agreed on the following
guidelines and objectives for their future air transport policies:
1. The Luxembourg Government will continue to grant Icelandair exclusive pas-

senger traffic rights between Luxembourg, Iceland and the United States as long
as they are able to provide such services at an appropriate level of frequencies
and destinations.
2. Icelandair will endeavour to provide governments by the end of February 1980
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with a detailed plan concerning its future development on routes, frequencies,
equipment, financial forecasts etc.
Icelandair will thereafter provide governments on a regular basis information
on its financial situation and on its operations.
3. Luxair will cooperate with its partners in Cargolux with a view to define the
possibilities of new passenger services from Luxembourg and, to that effect,
incorporate a new joint company in which Luxair will be the majority shareholder.
4. The Luxembourg Government declares that it expects Icelandair to continue to
play its full role in the future development of Cargolux. It also expects all the
partners in Cargolux to be prepared to take the necessary steps by common
agreement, and with full respect for their present rights, to ensure the status
of Cargolux as the national freight carrier, if such steps become necessary for
the proper implementation of air services agreements entered into by Luxembourg and which designate Cargolux as the flag carrier.
The Ice’landic Delegation takes note of this declaration by the Luxembourg
Government.
5. A committee will be set up with representatives of both governments, aviation
authorities and airlines to review the situation periodically and monitor implementation of the guidelines referred to under points 1 to 3. The first meeting
of this committee will be held in the week beginning on the 3rd of March 1980.
Reykjavík, 15 January 1980
Magnús H. Magnússon
Minister of Communications
Hörður Helgason

Josy Barthel
Minister of Transport
P. Helminger

Fylgiskjal II.

AGREED MINUTES
An official delegation from Iceland, led by the Minister of Transport and
Communications, Mr. Steingrímur Hermannsson, met in Luxembourg on March 24,
1980, with an official delegation from Luxembourg led by the Minister of Transports
Mr. Josy Barthel and the Secretary of State for Foreign Affairs and Economy, Mr.
Paul Helminger. Representatives of the Ministries for Foreign Affairs, Transports,
Economy and Finance, the Civil Aviation Authorities and the Airlines of both
countries participate in the discussions, which were held in continuation of previous
meetings on problems of common concern in the field of Civil Aviation.
The two delegations reviewed the situation and went over the figures, covering
operations for 1980 and 1981, submitted by Icelandair in accordance with point 2 of
the Agreed Minutes signed in Reykjavik on January 15, 1980.
The two delegations agreed on the common interest in and the necessity of
evaluating possible ways and means including new concepts to ensure continued
viable operation particularly on the North-Atlantic. It was accepted that airlines of
both nations, together with appropriate officials as required, should meet in order
to conduct such an evaluation and submit relevant proposals before September 1,
1980.
In view of facilitating implementation of what both delegations see as a long
term perspective of cooperation between their Governments and their national airlines, they will propose to their respective Governments the following measures.
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The Icelandic Government will:
a) suspend the landing fees at Keflavik Airport for the years 1979, 1980 and 1981;
b) grant Icelandair a State Guarantee amounting to 5 — five millions US dollars.
A guarantee for a further amount to be defined will be favourably considered;
c) approach the Government of the United States with a request for granting
Icelandair an increased share of the transport of personnel and cargo connected
with the U.S. Naval Station at Keflavik;
d) take measures to reduce the expenses presently borne by Icelandair for the usé
of the Airport facilities at Keflavik Airport;
e) study other measures which may assist Icelandair in its present situation.
The Government of Luxembourg will:
a) suspend landing fees and passenger taxes for 1979, 1980 and 1981;
b) grant, within the Luxembourg Laws and regulations, the assistance provided
for by the National Unemployment Fund;
c) grant further abatements of landing fees and passenger taxes beyond 1981, if
necessary;
d) grant subsidized loans as foreseen under the mehcanisms of the Société Nationale
de Crédit et d’Investissement;
e) grant various incentives as provided for in the frame law for economic expansion
with regard to restructuring operations.
The group referred to in paragraph 3 of the present minutes will meet as soon
as possible after the general assembly of the shareholders of Icelandair.
Government representatives on an appropriate level will meet as soon as required.
Luxembourg, March 25, 1980
S. Hermannsson
Ministei- of Transport
and Communications

Josy Barthel
Minister of Transports

Fylgiskjal III.
Reykjavík, 21. apríl 1980.
Hr. samgönguráðherra
Steingrímur Hermannsson
Samgönguráðuneytið,
Arnarhvoli,
101 REYKJAVÍK
Með hliðsjón af bréfi félagsins til fjármálaráðherra, dags. 28. feb. varðandi
veitingu ríkisábyrgðar vegna lántöku að fjárhæð 5 millj. dollara með heimild í lögum
nr. 16, maí 1975, og með vísun til funda og viðræðna við yður, hr. samgönguráðherra, og fleiri sem um málaleitan þessa hafa fjallað, skal eftirfarandi tekið fram:
Við afgreiðslu beiðni þeirrar um ríkisábyrgð, er leiddi til tilvitnaðrar lagasetningar frá 1975, gaf félagið, hinn 23. apríl 1975 yfirlýsingu í 10 töluliðum, sem flestir
voru teknir upp í álit meiri hluta viðskipta- og fjárhagsnefndar Alþingis, sem mælti
með samþykkt frumvarpsins.
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Við athugun á beiðni félagsins frá 28. feb. hafa þau sjónarmið komið fram, að
binda þurfi jákvæða afgreiðslu hennar skilyrðum er tengjast opinberu eftirliti, með
fjárhagslegum ákvörðunum, viðhaldi flugvélakosts félagsins, svo og starfsöryggi flugmanna.
Þrátt fyrir það, að félagið telji að meginhluti slíkra skilyrða hafi þegar verið
afgreiddur á sínum tíma, og frekari yfirlýsingar af hálfu félagsins vegna ríkisábyrgðar nú því óþarfar, skai eftirfarandi staðfest af hálfu félagsins:
1. Samgönguráðuneytið og Fjármálaráðuneytið tiinefni tvo fulitrúa til að fylgjast
með fjárhagslegum ákvörðunum féiagsins. Meðan ábyrgð stendur heitir féiagið
því að veita þeim þær upplýsingar um rekstur fyrirtækisins, sem óskað er eftir
og unnt er að veita á hverjum tíma, þar með að ieggja fyrir þá fjárhagsáætlun,
skýrslur um fjármál og rekstur og iyrirætlanir um meiri háttar ijárhagsskuldbindingar. Skal þessum trúnaðarmönnum gert kleift að sitja fundi með framkvæmdastjórn Flugleiða hf. er þeir óska.
2. Flugleiðir hf. munu, i samráði við Flugvirkjafélag íslands og ríkisstjórnina,
vinna markvisst að því að færa allt viðhald á flugflota félagsins til Isiands,
enda verði aðstaða fyrir hendi innanlands, og kostnaður sambærilegur við það
sem annars staðar er. Skipuð verði nefnd með fulltrúum Flugleiða hf., Fiugvirkjafélags Islands og rikisstjórnarinnar, sem kanna skal hvað gera þurfi til
þess að þetta verði mögulegt. Nefndin skal skila áliti svo fljótt sem verða má.
Niðurstöður nefndarinnar verða lagðar til grundvallar útfærslu þeirrar meginstefnu að allt viðhald á flugflota landsmanna skuli framkvæmt innanlands.
3. Yfirlýsing félagsins, dags. 19. júni 1978, varðandi störf íslenskra flugmanna hjá
International Air Bahama, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, er í fullu gildi.
Ég vona að ofangreindar yfirlýsingar séu fullnægjandi og í samræmi við niðurstöður þeirra umræðna, sem átt hafa sér stað að undanförnu um þessi mál.
Virðingarfyllst
Sigurður Helgason
forstjóri.

Fylgiskjal IV.
TRANSLATION FROM THE FRENCH
Luxembourg, June 27 1980
To the Chairman of the Board
ICELANDAIR
Reykjavík
Iceland
Mr. Chairman
I have the honor to inform you that today the Council of the Government has
evaluated the problems connected with the maintaining of the transatlantic services
from Luxembourg Airport, services which your company has carried out for the
last 25 years.
The Council has concluded that these services must be maintained even if the
prevailing conditions continue to be as difficult as at present, the reasons for which
are known.
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The Council, after having learned the results of the negotiations which have
taken place with your company over the last few weeks, has established a guideline
which is laid down in the attached declaration.
I believe that the frame-work of the principles established, responds largely to
what has been clearly outlined by the experts and that the detailed implementation
of the principles will lead to a viable solution which guarantees the maintenance
of the services operated by your company, followed thereafter by a new concept of
services in which Icelandair will be equitably associated.
This attitude taken by the Luxembourg Government, as you will see, involves
new important, financial efforts, which add to the facilities granted to you previously.
I hope that the action so proposed will find the acceptance of your company,
and that the negotiations regarding the starting-up of these initiatives, can be commenced without further delay.
Meanwhile, would you please confirm to me by return mail, the acceptance of
your company, of the new guidelines laid down by the Luxembourg Government.
Please accept the assurances of my high consideration.
The Minister of Transport
Josy Barthel

TRANSLATION FROM THE FRENCH
The Luxembourg Government, assembled in Council on June 27, 1980 under the
Presidency of Mr. Pierre Werner, Prime Minister.
After having heard the report of Mr. Josey Barthel, Minister of Transport, regarding negotiations that have taken place recently between the Icelandic and
Luxembourg delegations in order to find a solution to the financial difficulties that
affect the airline ICELANDAIR.
After having deliberated on this, declares:
1. In order that the mutal efforts in the past should succeed and in order to
preserve the chances for an improvement of the situation, being aware that after
a cessation of operations on the North Atlantic, these services could only be reinstalled at the price of long and very expensive efforts, the Government attaches a
particular importance that the transatlantic liaison will continue with regular
services, without interruption.
2. The Government, after having verified the financial situation of ICELANAIR,
agrees to assume the losses of the transatlantic services for the period October 01,
1980 to October 01, 1981 up to an amount of L.frs 90 million, which is the amount
estimated by the Icelandic company, on condition that this traffic be maintained
during this period.
3. The Government undertakes to activate the formation of a new concept for
the transatlantic services and other long-haul destinations from Luxembourg which
are viable under a medium and long term period. This new concept, to be started
at the latest on October 01, 1981, and which will be carried out by the creation of
a new airline, will be worked out in close cooperation with ICELANDAIR and
LUXAIR, as well as with other airlines based in Luxembourg to a degree to which
these are interested to participate.
4. On the basis of the frame-Iaw of July 28, 1973 the Government is ready to
provide this new company a cash grant of 15% on a first investment estimated at
500 million francs, and to bring the same financial aid of 15% for all new equipment
when a second phase of investment takes place.
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5. The Government envisages a sharing of
Icelandic and Luxembourg partners. In this
LUXAIR as well as other airlines based in
Government for the Luxembourg share of the

capital in the new company between
context the Government will invite
Luxembourg to subscribe with the
capital.

It is understood that all the principles covered above in paragraphs 3 to 5 are
conditioned on an agreement b5T October 01, 1980, by the assumed partners of the
capital share to be taken by the Luxembourg side.
Luxembourg, June 27, 1980
Fylgiskjal V.
16. september 1980.
Til rikisstjórnarinnar
Tillaga frá samgönguráðherra
Málefni: Atlantshafsflugið
Ljóst er að sú ákvörðun Flugleiða hf., að draga mjög úr eða fella niður flugrekstur á Atlantshafsleiðinni á milli Luxembourgar og Bandaríkjanna mun hafa
afar víðtæk áhrif í ýmsum þjónustugreinum og skapa óvissu um atvinnu fjölda
manna, auk þess sem umtalsverðar tekjur ríkissjóðs af flugi þessu falla niður.
Að þessu athuguðu telur ríkisstjórnin rétt að stuðla að þvi, að umrætt flug
megi halda áfram með svipuðum hætti og verið hefur enda verði það í höndum
íslensks flugfélags. 1 þessu skyni er ríkisstjórnin reiðubúin til þess að bjóða eftirgreinda aðstoð:
1. Rikissjóður veiti i 3 ár bakábyrgð sem nemi u. þ. b. þeim tekjum sem ríkissjóður
hefur haft af umræddu flugi (lendingargjöld, leigugjöld á Keflavíkurflugvelli,
tekjur af fríhöfn, opinber gjöld o. fl.), allt að $ 3 milljónir á ári til greiðslu á
eða upp í rekstrarhalla sem kann að verða frá 1. okt. 1980 til 1. okt. 1983.
2. Á fundi samgönguráðherra íslands og Luxembourgar verði leitað eftir sambæri-

legri aðstoð frá ríkisstjórn Luxembourgar.
3. Eignarhluti ríkissjóðs í Flugleiðum hf. verði aukinn í 20 af hundraði hlutafjárins.
Ríkisstjórnin leggur jafnframt áherslu á eftirgreind atriði:
1. Atlantshafsflugið verði eins og frekast er unnt aðskilið frá grundvallarfluginu
(innanlandsflugi og nauðsynlegustu tengslum við nágrannalöndin) t. d. með
aðskildum fjárhag eins og hagkvæmt er og e. t. v. sérstakri rekstrarstjórn þar
sem í eigi sæti fulltrúi stjórnar félagsins, fulltrúi starfsliðs og fulltrúi samgönguráðuneytis.
2. Samstarf og samstaða stjórnar og starfsliðs Flugleiða verði stórbætt. Stuðlað
verði að því að koma á sem bestum starfsfriði umrædd 3 ár, m. a. með sameiningu flugmanna í eitt félag. Starfsliði verði gefinn kostur á auknum hlut
í félaginu og aðstöðu til að fylgjast með ákvarðanatöku. Teknar verði upp
formlegar viðræður við starfslið um framkvæmd ofangreindra atriða.
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Fylgiskjal VI.
AGREED MINUTES
An official delegation from Iceland, led by the Minister of Transport and Communications, Mr. Steingrímur Hermannsson, met in Luxembourg on Sept. 17.—18,
1980 with an official delegation of Luxembourg led by the Minister of Transport
Mr. Josey Barthel. Representatives of the Ministries of Transport and Foreign Affairs
participated in the discussions which were held in continuation of previous meetings
on problems of common concern in the field of Civil Áviation.
The Luxembourg delegation, referring to the Agreed Minutes of a meeting held
in Luxembourg on March 25, 1980 informed the Icelandic delegation of the decisions
of the Luxembourg Government, taken on June 27, 1980 (Attachment A).
Minister Barthel confirmed the wdll of the Luxembourg Government to stanti
by its resolution of June 27, 1980. The Icelandic delegation submitted a resolution
passed by the Icelandic Government on September 16, 1980 specifying the assistance
for the continuation of Icelandair’s North-Atlantic operations (Attachment B). The
resolution was thoroughly explained by Minister Hermannsson, including the condition that the operations should be kept within the existing framework of Icelandair.
He emphasized the need for at least a three years period of continued operations
in order to facilitate a more permanent solution.
The Luxembourg delegation took note of the Icelandic proposals but pointed
out that the Luxembourg Government is not at present in a position to grant direct
subsidies for more than one year to a pure Icelandic company. The only financial
support the Luxembourg Government could eventually consider after October 1,
1981 would be the further exemption of landing and passenger fees. The Icelandic
delegation took note of Minister Barthel’s declaration that the Luxembourg Government is not able to extend their direct financial aids beyond October 1, 1981.
Aware of the differences in the two positions, but bearing in mind the express
need for a temporary solution without any further delay, both delegations expressed
their will to study with an open mind all possibilities to facilitate the continuation
of the North-Atlantic operaions based on cooperation between the two countries.
The delegations will report their conclusions to the respective Governments for
consideration. Minister Hermannsson stated that those conclusions will be sub-

mitted to Icelandair for evaluation.
If it was decided by Icelandair to continue the North-Atlantic operation based
on the assistance specified by the two Governments, the Ministers agreed that work
on creating a long term basis for the North-Atlantic operation should continue
without any delay.
Luxembourg, September 18, 1980
Steingrímur Hermannsson
Minister of Transport and
Cominunications
of the Republic of Iceland

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Josy Barthel
Minister of Transport
of the Grand Duchy of Luxembourg
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Fylgiskjal VII.

15. september 1980.
Hr. samgðnguráðherra Steingrimur Hermannsson.
Samgönguráðuneytið Arnarhvoli
101 Reykjavik.
Eins og um var talað á fundi með yður, forsætisráðherra og félagsmálaráðherra 10. september s. 1., þá upplýsist eftirfarandi varðandi þá fjárhagsaðstoð, sem
farið er fram á, að stjórnvöld veiti Flugleiðum hf.
Samkv'æmt þeim áætlunum, sem gerðar hafa verið og sendar voru yður 8.
september s. 1., þá er rekstrarfjárþörf Flugleiða hf. samtals $12 milljónir veturinn
1980/1981, sem skiptist þannig.
Annars vegar er um að ræða að fá aðstoð stjórnvalda um að breyta skammtímaskuldum i föst lán og nemur sú upphæð $ 6 milljónum.
Hins vegar er um að ræða aðstoð vegna árstíðabundinnar rekstrarfjárþarfar,
og nemur sú upphæð $ 6 milljónum og er timasetningin þessi:
1.
1.
1.

nóvember 1980 .....................
janúar 1981 ..........................
mars 1981 .............................
Samtals

$ 2 milljónir
$ 2 milljónir
$ 2 milljónir
$

6 milljónir

Endurgreiðsla árstíðabundinnar rekstrarfjárþarfar er áætluð eftirfarandi:
1. júlí 1981 .............................. $ 2 milljónir
1. ágúst 1981 ........................... $ 2 milljónir
1. september 1981 ................. $ 2 milljónir
Samtals

$

6 mtilljónir

Tekið skal fram að í áætlun þeirri, sem gerð hefur verið er reiknað með því
að tvær Boeing 727-100 vélar félagsins verði seldar. Ef ekki verður af þeirri sölu
breytist fjárþörfin.
í áætluninni er ekki gert ráð fvrir sölu á neinum meiriháttar eignum og við
sölu á slíkum eignum t. d. hlutabréfum í erlendum félögum, DC-8 flugvél, myndi
fjárþörfin minnka í samræmi við slikar sölur ef fram færu.
Til tryggingar á þessari aðstoð koma veðsetningar í eignum Flugleiða hf. eftir
nánara samkomulagi við stjórnvöld.
Virðingarfyllst,
Sigurður Helgason
forstjóri
Afrit:
Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra
Svavar Gestsson, félagsmálaráðherra
Ragnar Arnalds, fjármálaráðherra
Ólafur Jóhannesson, utanríkisráðherra
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Fylgiskjal VIII.
SAMGÖNGURÁÐUNEYTIÐ
24. september 1980.
Flugleiðir hf.,
Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík.
B. t. hr. forstjóra Sigurðar Helgasonar.

Með visun til fyrri funda forráðamanna félagsins um erfiðleika og breytt
rekstrarviðhorf í Atlantshafsflugi þess, sendir ráðuneytið hér með myndrit af
ályktun ríkisstjórnarinnar frá 16. þ. m., svo og staðfestri fundargerð frá viðræðum
íslenskra og luxembourgiskra stjórnvalda 17. og 18. þ. m.
í skjölum þessum og bréfi samgönguráðuneytisins í Luxembourg, dags. 27.
júni s. L, til stjórnar félagsins, kemur fram sú aðstoð sem stjórnvöld landanna
telja sig geta boðið félaginu til stuðnings, komi til áframhald á flugi þess milli
Luxembourgar, íslands og Bandaríkjanna, svo nefnds Atlantshafsflugs.
Með hliðsjón af ofanrituðu er óskað svars frá félaginu við því, hvort félagið
muni endurskoða nýlegar ákvarðanir sinar og halda áfram flugi á milli Luxembourgar og Bandaríkjanna, með hliðsjón af þeirri aðstoð sem boðin er.
Af þessu tilefni skal sérstök áhersla lögð á ályktun ríkisstjórnarinnar um
hugsanlega hlutafjáraukningu ríkissjóðs í 20%, og jafnframt lýst áhuga á þvi að
stjórn félagsins geri starfsmönnum þess kleyft að eignast hlut í félaginu á hagstæðan máta t. d. í sambandi við launagreiðslur. Óskað er eftir afstöðu félagsins
til þessara atriða sérstaklega.
Steingrimur Hermannsson.
Birgir Guðjónsson.

Fylgiskjal IX.

FLUGLEIÐIR
1. október 1980.
Hr. samgönguráðherra.
Steingrímur Hermannsson.
Samgönguráðuneytið
Arnarhvoli
101 Reykjavík.
Vísað er til bréfs ráðuneytisins dagsett 24. september 1980. Varðandi áframhaldandi flug á Norður Atlantshafsleið félagsins var málið tekið til meðferðar
á stjórnarfundi 26. semptember og samþykkti stjórnin eftirfarandi tillögu:
„Með hliðsjón af þeirri aðstoð, sem boðin hefur verið af ríkisstjórnum íslands
og Luxembourgar, mun stjórnin mæla með því við hluthafafund, sem haldinn verður
i félaginu 8. október n. k. að áframhald verði á Norður Atlantshafsflugi félagsins
milli endastöðva í Luxembourg og Bandaríkjunum, enda liggi þá fyrir svör um þau
fjárhagslegu atriði sem til umræðu er milli félagsins og íslensku ríkisstjórnarinnar".
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Varðandi þau fjárhagslegu atriði, sem vísað er til í tillögunni og sem til umræðu
eru milli félagsins og íslensku ríkisstjórnarinnar væri mjög æskilegt fyrir stjórnendur félagsins að geta skýrt hluthöfum frá stöðu þeirra mála á téðum hluthafafundi.
Þau mál, sem um er að ræða eru eftirgreind:
1 fyrsta lagi sú aðstoð, sem beðið hefur verið um með tilliti til að bæta rekstrarfjárstöðu félagsins, annarvegar lán að upphæð $ 6 millj. til lengri tíma og hins vegar
skammtima lán að upphæð $ 6 millj., eins og vísað er til í bréfi félagsins til ráðuneytisins dagsett 15. september 1980.
Þau önnur atriði sem þyrftu að vera ljós áður en til þessa fundar kemur er
hvernig hagað verði greiðslu á þeim baktryggingum, sem íslensk yfirvöld hafa
boðið. Það fyrirkomulag, sem lagt er til er á svipaðan hátt og yfirvöld í Luxembourg
hafa gengist inn á, þ. e. a. s. að skipta upphæðinni í sex hluta sem komi til greiðslu
1/6 á hverjum mánuði, sá fyrsti í lok október 1980.
Loks er mál það er snertir lendingargjöld á KeflavíkurflugVelli fyrir árin 1979
og 1980. Af hálfu félagsins hefur verið reiknað með því að gjöld þessi yrðu felld
niður algjörlega, sbr. hliðstæða niðurfellingu í Luxembourg. Mjög æskilegt væri
að geta upplýst fundarmenn á hluthafafundi 8. október um þetta atriði.
Varðandi hugsanlega hlutafjáraukningu rikissjóðs í félaginu, þá mun það mál
verða tekið til meðferðar á hluthafafundinum. Einnig mun verða tekin til meðferðar tillaga um almenna aukningu hlutafjár, sem gæti þá leitt til þess að hlutabréf yrðu til sölu fyrir aðra hluthafa svo og starfsmenn.
Virðingarfyllst,
Sigurður Helgason
forstjóri.

Fylgiskjal X.

SAMGÖNGURÁÐUNEYTIÐ
24. september 1980.
Flugleiðir hf.,
ReykjavikurflugVelli, 101 Reykjavík.
B. t. hr. forstjóra Sigurðar Helgasonar.
Ráðuneytinu hefur borist bréf félagsins, dags. 15. þ. m., þar sem með vísun
til fundar forráðamanna félagsins með ráðherrum samgöngu-, forsætis- og félagsmálaráðuneyta, er gerð grein fyrir þeirri fjárhagsaðstoð, sem farið er fram á, að
stjórnvöld veiti Flugleiðum hf.
Erindi þetta hefur verið til athugunar hér i ráðuneytinu undanfarna daga, og
m. a. lagt fyrir ríkisstjórnarfund. Hefur einkum í téðri umfjöllun verið staðnæmst
við það atriði tilvitnaðs bréfs, að í áætluninni er ekki gert ráð fyrir sölu á neinum
meiri háttar eignum utan tVeggja Boeing 727-100 véla, sem þó virðist óvissu háð.
Ráðuneytinu virðist nauðsynlegt að athuga hvort ekki megi mæta umræddum
greiðslufjárvanda að einhverju leyti með frekari sölu eigna og aukningu hlutafjár.
Er lögð áhersla á að slíkt verði kannað áður en ríkisstjórnin getur tekið endanlega afstöðu til erindisins.
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Af þessum sökum óskast upplýst hvort ekki liggi fyrir athuganir og/eða
áætlanir um bætta greiðslufjárstöðu í kjölfar sölu fasteigna, hlutabréfa í öðrum
félögum og e. t. v. flugvéla.
NákVæmar upplýsingar óskast um þetta atriði svo og áhrif hugsanlegrar hlutafjáraukningar ríkissjóðs og annarra á umfang þeirrar aðstoðar stjórnvalda sem
til greina gæti komið.
Steingrimur Hermannsson.
Birgir Guðjónsson.

Fylgiskjal XI.
FLUGLEIÐIR
1. október 1980.
Hr. Steingrímur Hermannsson, samgönguráðherra
Samgönguráðuneytinu Arnarhvoli
101 Reykjavík
Að ósk ráðuneytisins fylgja hér með upplýsingar um athuganir á sölu fasteigna, hlutabréfa í öðrum félögum og hugsanlega flugvéla til þess að bæta greiðslufjárstöðu fyrirtækisins. Jafnframt hefur ráðuneytið óskað upplýsinga um áhrif
hugsanlegrar hlutafjáraukningar ríkissjóðs og annarra.
Reynt verður að gera grein fyrir þvi hvert gæti verið hugsanlegt söluandvirði
þeirra eigna félagsins sem til umræðu hafa komið varðandi sölu. Jafnframt verður
reynt að gera grein fyrir því hverjar eru áhvilandi skuldir vegna þessara eigna
svo og hverjar eru veðsetningar.
1. Sala eigna.
Rakið verður hvaða eignir er hugsanlegt að selja eða hafa komið inn i uinræðu um hugsanlega sölu og sjónarmið fyrirtækisins varðandi hagkv'æmustu kosti:
1.1. B-727 (100).
Félagið hafði lengi haft eina vél til sölu en ekki hefur enn tekist með sölu.
Aðilar frá Júgóslaviu höfðu áhuga á kaupum, en þeim hefur ekki tekist að
afla fjármögnunar til kaupanna. Við gerum þvi ekki ráð fyrir að af þeirri sölu
verði. Þar sem mjög erfitt er um sölu flugvéla um þessar mundir er óvarlegt
að gera ráð fyrir því að af sölu annarra eða beggja þessara flugvéla geti orðið.
1.2. DC-8 flugvélar.
Félagið hefur lengi haft á sölulista
selja hana. Mjög lítill markaður er
hefur verið svo undanfarið eitt ár.
að ekki geti orðið af sölu þessarar

eina DC-8 flugvél og hefur ekki tekist að
i flugvélasölu nú um þessar mundir og
Það er þvi varfærnislegra að reikna með
vélar.

1.3. Bílaleiga Loftleiða.
Fyrirtækið hefur s. I. áratug rekið Bilaleigu og nú eru í þeim rekstri um 130
bifreiðar. Bilaleigan á fyrir utan bila sáralitlar eignir, þáð er þá helst i varahlutum og húsnæði og innréttingum. Verðmæti þeirra eigna sem bundin eru
i Bílaleigunni má áætla að séu nálægt 600 milljónum kr. Engin lán eru áhvilandi
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á þeim eignum, sem eru tengd Bílaleigu. Eignir Bflaleigunnar eru ekki veðsettar. HeildarverÖmæti eru þvi um kr. 600 milljónir á markaðsvirði, eða um
$ 1 150 000.

1.4. Arnarflug.
Félagið keypti á árinu 1978 57% hlut í Arnarflugi h. f. Hlutafé þess fyrirtækis
er kr. 120 milljónir. Ekki liggur fyrir matsverð á hlutabréfum i Arnarflugi.
1.5. Aerogolf.
Félagið á 24% hlutabréf f eignafélagi um hótel sem rekið er i Luxembourg.
Verðmæti þessara bréfa hefur v'erið áætlað i eignamati US $ 1 050 000. Engar
skuldir hvíla á þessum hlutabréfum, né heldur eru þau veðsett.
1.6. Cargolux.
Félagið á hlutabréf i Cargolux að einum þriðja hluta, og er nú talið að þau
bréf séu á milli 4—5 föld að verðmæti. f eignamati var gert ráð fvrir og reiknað
með 4 földu verðmæti og var niðurstaða sú að heildarverðmæti bréfa Flug^eiða (með 20% frádraffi') væru 8 7 860 000. Skuldir félngsins vegna þessara
bréfa nema US $ 3 302 732. og eru hlutabréfin að handveði þeirrar fjárhæðar.
Nú er álit þeirra manna sem að Cargolux standa. að bréfin séu fimmföld að
verðmæti og var það niðurstaða á stjórnarfundi i Cargolux, sem haldinn var
nú 29. september s. I.
1.7. Hótel Esja.
f eignamati er verðmæti Hótel Esju talin vera US $ 5 778 937, og er þá miðað
við fasteignamat. Áhvllandi skuldir vegna þessara eigna eru US 8 1 132 381.
1.8. Skrifstofuhvgging.
Skrifstofubvsaing félagsins á Feykjavikurflugvelli er að fasteignamati US 8

3113 491. Áhvilandi lán á þessari hvggingu eru mjög Htil eða TTS 8 116 852 og
er það að einhveriu levti sameiginlegt með Hótel Loftleiðum. Veðsetning á
skrifstofuhúsnæði með Hótel Loftleiðum nemur US $ 7 519 807 og er um að
ræða allsheriarveð.
1.9. Hótel Loftleiðir.

Verðmæti Hótels Loftleiða er að fasteignamati US $ 8 665 983. Engin öuuur
lán eru áhvilandi á Hótel Loftleiðum umfram þau sem sameiginlega eru með
skrifstofuhvggingu US 8 116 852. Jafnframt er hótelið veðsett allsheriarveði
ásamt með skrifstofubvggingu eins og áður kom fram að US 8 7 519 807.
Flugleiðir telur æskilegt að ef um sölu eigna yrði að ræða væri hagkvæmast
að selja eftirfarandi eignir. Er þá gert ráð fyrir að ekki tækist sala á flugvélum
vegna erfiðs markaðar.
1. Cargolux.
Fvrirtækið telur að með þvi að selia hlutabréf i Cargolux mvndi skapast að
lágmarki fiórfalt verðmæti. Bætt greiðslufjárstaða að upphæð US $ 6.5 milljónir.
2. Sala skrifstofubvggingar.
Félaaið hefur haft sinn rekstur í skrifstofubyggingu félagsins á Bevkjavikurfluavelli. Þetta húsnæði er nú of stórt. Með þvl að selja þessa bvggingu myndi
skanast miðað við fasteianamat bætt greiðslufjárstaða að unnhæð US 8 3
milliónir. Yrði þá að flvtja allsherjarveð sem samtengist hóteli annaðhvort
á hótel og þá ef til vill aðrar eignir.
Sameiginlega veana sölu á þessum tveimur eignum myndi fvrirtækið skapa
sér bætta greiðslufjárstöðu um US $ 7.5 milljónir. Fyrirtækið telur rétt að
ekki verði um frekari sölu eigna að ræða, en sala þessara eigna v'erði athuguð
sérstaklega.
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Varðandi sölu á skrifstofuhúsnæði, þá telur fyrirtækið að mjög æskilegt væri
að selja það aðila sem gæti framleigt húsnæði til fyrirtækisins um óákveðinn
tíma og jafnframt yrði leitast við að fá endurkaupsrétt ef um semdist við
væntanlegan kaupanda.
3. Aukning hlutafjár.
Nú er t’l sölu í fyrirtækinu aukning hlutafjár tæplega kr. 250 milljónir eða
US $ tæplega 500 000. Jafnframt hafa verið uppi hugmyndir um það að auka
við hlutafé allt frá 500 til 1000 milljónum til viðbótar. Ef að þessum hugnyndum yrði og hluthafafundur samþykkti aukningu hlutafjár virðist vera
um hámark á bættri greiðslufjárstöðu vegna þessa US $ 1.5 milljónir.
Vonandi svarar þetta bréfi ráðuneytisins dags. 24. september 1980.
Virðingarfyllst,
Sigurður Helgason.
Fylgiskjal XII.
SAMGÖNGURÁÐUNEYTIÐ
8. október 1980.
Flugleiðir hf„
Reykjavikurflugvelli, 101 Reykjavik.
Með visun til samþykktar sinnar frá 16. september 1980 vegna Atlantshafsflugsins. og með hliðsjón af bréfum Flugleiða hf., dags. 15. september og 1. október
1980, hefur rikisstjórnin fjallað itarlega um þá aðstoð, sem farið er fram á vegna
erfiðrar rekstrarfjárstöðu félagsins, svo og um framkvæmd þess er áður var samþykkt.
Vegna hluthafafundar félagsins í dag vill ráðunevtið taka fram eftirfarandi.
öll þau atriði, sem rædd hafa verið í þessu sambandi eru háð samþykki Alþingis, og munu tillögur þar um verða lagðar fram í þingbvrjun.
Um framkvæmd þeirrar bakábvrgðar að fjárhæð allt að $ 3 milljónir. sem sambvkkt hefur v'erið fyrir næstu tólf mánuði svo og auknar rikisábvrgðir verður
fjallað i sérstöku bréfi fiármálaráðunevtisins til félagsins. Rikisstiórninni hefur
verið gerð grein fvrir mikilvægi bessarar bakábvrgðar fvrir félagið oa m. a. beirri
nauðsvn að það nióti hennar nú vfir vetrarmánuðina þegar rekstur er i lágmarki.
Það skal tekið fram, að það sýnist Ijóst við lausn rekstrarfiárerfiðleika
félagsins að gera verður þá kröfu til eigenda að leitað verði leiða +il úrbóta með
sölu eigna. I þvi sambandi virðist eðlilegt að félagið leiti eftir sölu á eignum. eins
og til dæmis hlutabréfum i Aerogolf og Arnarflugi, bilaleigu félagsins. bótel- og
skrifstofubvggingu, auk þeirra flugvéla sem nú eru á söluskrá.
Einnig er lögð á það áhersla að nauðsvnleg aukning hlutafiár sé samþvkkt i
félaginu. þannig að starfsmönnum félagsins verði gert kleift að auka verulega blutafiáreign sina og rikissjóði hlut sinn i 20<% eins og rikisstjórnin hefur áður samþvkkt.
ATr>ð tí]ví«mn til sambvkktar rikisstjórnarinnar frá 16. sentember s. 1. er iafn-

framt lögð áhersla á að Atlantshafsflugið á milli Luxembourgar og New York verði
eins og frekast er unnt. aðskilið frá innanlandsflugi og nauðsynlegustu tengslum
við nágrannalöndin, með aðskildum fjárhag eins og hægt er og sérstakri stiórnar
nefnd. Þetta er talið æskilegt i því skyni að hugsanlegur tanrekstur á þessu flu.gi
valdi sem minnstri röskun á öðrum flugrekstri á vegum félagsins.
Steingrimur Hermannsson.
Birgir Guðjónsson.
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Fylgiskjal XIII.

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
10. október 1980.
Flugleiðir h.f.
Reykjavikurflugvelli, 101 Reykjavik.
Með visun til samþykktar ríkisstjórnarinnar frá 16. september 1980 vegna
Atlantshafsflugsins og með hliðsjón af bréfi Flugleiða h.f. dags. 15. sept. 1980 varðandi fjárhagslega fyrirgreiðslu, sem farið er fram á, að stjórnvöld veiti félaginu er
rétt að taka fram eftirfarandi:
1. Væntanleg bakábyrgð ríkissjóðs vegna Atlantshafsflugs næstu 12 mánuði að
fjárhæð allt að 3 milljónum dollara verður miðuð við þær tekjur sem ríkissjóður hefur haft af umræddu flugi undanfarin ár og rekstrarstöðu fyrirtækisins samkv'æmt uppgjöri að ári liðnu, þegar fullnægjandi upplýsingar liggja
fyrir um rekstrarafkomu. Ef Flugleiðir telja sig hins vegar þurfa á þessari
fyrirgreiðslu að halda, áður en umræddir skattar og gjöld falla í gjalddaga er
rikisstjórnin reiðubúin að útvega og ábyrgjast bráðabirgðaián í Seðlabanka
fslands, sem brúað gæti þetta bil og greitt yrði með jöfnum greiðslum yfir
vetrarmánuðina. Lánsfyrirgreiðsla af þessu tagi er þó háð því skilyrði að viðunandi skil verði á sköttum og öðrum gjöldum í ríkissjóð, enda yrði þeim
varið til að greiða lánið samkvæmt framansögðu. Ríkissjóður tæki þó á sig
v'axtabyrði.
2. Semja þarf um uppgjör skulda við rikissjóð miðað við 30. september s. I. og
má skipta þeirri skuld á nokkur ár. Ógreidd lendingargjöld vegna Atlantshafsflugsins fyrir árið 1979 og fram til 30. september 1980 verða ekki innheimt
á þessu eða næsta ári, en ákvörðun um uppgjör eða niðurfellingu þessarar
skuldar verður tekin, þegar í Ijós kemur, hv’ort Atlantshafsflugið heldur áfram
eða ekki.
3. Fjármálaráðuneytið hefur skipað sérfróða matsmenn til að meta veðhæfni
eigna Flugleiða og verður þessari athugun hraðað eins og kostur er. Ljóst er,
að til þess að unnt sé að samþykkja beiðni félagsins um nýja ríkisábyrgð vegna
rekstrarlána þarf félagið sennilega að selja nokkrar eignir, m. a. i hlutabréfum,
bilaleigu eða hótel- og skrifstofubyggingum. Náist samkomulag um sölu eigna
og veð er rikisstjórnin reiðubúin að leggja til við Alþingi, að ríkisábyrgð verði
veitt eftir því sem veð leyfa. Til bráðabirgða verði leitað til viðskiptabanka
félagsins um úrlausn á brýnustu rekstrarfjárþörf.
4. Að sjálfsögðu verður að hafa þann fyrirvara í huga varðandi 1.—3. lið að þessi
áform eru algerlega háð samþykki Alþingis.
Ragnar Arnalds.
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Fylgiskjal XIV.

Eftirlitsmenn meS Flugleiðum hf.
17. október 1980.
Fjárhagsstaða Flugleiða hf.
Svo sem nánar er lýst í greinargerð frá 9. f. m., töldum við í upphafi starfs
okkar að eitt brýnasta verkefnið væri mat á eiginfjárstöðu Flugleiða hf. og öflun
upplýsinga um rekstraráætlanir og greiðslufjárstöðu fyrirtækisins. Til aðstoðar í
þessu efni fengum við Rúnar Jóhannsson, rekstrarhagfræðing og löggiltan endurskoðanda, starfsmann í ríkisendurskoðun.
Þetta starf leiddi m. a. til þess að félagið sendi samgönguráðherra hinn 8. f. m.
skýrslu um fjárhagsstöðu þess miðað við 30. júní 1980 og rekstraráætlun fyrir 12
mánaða timabilið 1. nóvember 1980 til 31. október 1981.
1 téðri greinargerð töldum við einnig að nokkurrar bjartsýni gætti í rekstraráætluninni og að nauðsynlegt væri að kanna nánar mat á eignum félagsins. Jafnframt vöktum við athvgli á mjög alvarlegri lausafjárstöðu þess.
Eins og fram kemur í greinargerð okkar frá 11. f. m., óskuðum við eftir fundi
með þeim starfsmönnum fyrirtækisins, sem aðallega unnu að gerð umræddrar
skýrslu, þar sem leita átti áminnstra skýringa. en samkvæmt eindreginni ósk forsvarsmanna fyrirtækisins varð úr að þeirra yrði aflað skriflega. Sama dag var því
sendur frá okkur listi með 50 spurningum og athugasemdum.
Svar félagsins barst okkur i hendur hinn 23. september s. 1., og tókum við þá
strax til við athugun á skýrslunni, en þar sem nokkur atriði voru enn óljós og
frekari skýringa þörf um önnur, sendum við félaginu hinn 30. f. m. viðbótar spurningar- og athugasemdalista.
Þá var einnig sérstaklega ítrekuð ósk okkar um fiárstreymisáætlun á greiðslugrunni, sem við teljum mjög brýna svo betur megi átta sig á lausafjárstöðu fyrirtækisins.
Svar við þessu bréfi okkar hefur enn ekki borist.
Þrátt fyrir þetta, og brevttar forsendur, þar sem nú er jafnvel fvrirhugað að
halda Atlantshafsflugi áfram og flugvélasölur hafa stöðvast, þá teljum við nauðsynlegt, i ljósi þeirrar umræðu sem væntanlega verður á Alþingi næstu daga. að
láta fara frá okkur eftirfarandi athugasemdir um fjárhagsstöðu Flugleiða hf. Endanleg álitsgerð okkar verður samin þegar lokasv'ör hafa borist frá fyrirtækinu.
Almennt um endurmat eigin fjár.
Hefðbundin skilgreining á hugtakinu „verðmæti fyrirtækis“ miðar við markaðsverð einstakra eigna á matsdegi.
Endurmetin eiginfjárstaða sem mælikvarði á verðmæti fvrirtækis, lýtur ákveðnum takmörkunum:
1 efnahagsreikningi er ávallt blandað saman stærðum á raungildi, stærðum á
einhverju matsverði og stærðum á bókfærðu ,,historical“ kostnaðarverði.
Eiginfjárstaðan sýnir matsverð eigna á ákveðnum degi, en segir að sjálfsögðu
ekkert um hæfni fyrirtækisins til að standa við fjárhagsskuldbindingar sínar, og getu
til fjárfestingar, i áframhaldandi rekstri. Þar eru veðsetningar og greiðslufjárstaða
á hverjum tíma afgerandi.
Raunverulegt verðmæti fyrirtækis í áframhaldandi rekstri er að mjög litlu
leyti komið undir metnu verði einstakra eigna. Verðmæti fyrirtækis, sem ein heild,
grundvallast á mati á möguleikum á árangursríkum rekstri, og á hæfni fyrirtækisins
til að gegna hlutverki sínu í framtíðinni.
Alþt. 19f|3. A. (103. löggjafarþing).
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Fyrir ríkisvaldinu liggur „verðmæti'* Flugleiða hf. fyrst og fremst í hæfni þess
til að gegna hlutverki sínu, og í áhrifum þess á efnahags- og atvinnulíf. Hér eru
það hagsmunir heildarinnar, sem eiga að ráða matsgerðinni. Líkur á árangursríkum
rekstri i framtíðinni, þar með talin hæfni fyrirtækisins til að gegna þjóðhagslegu
hlutverki sínu, er sá þáttur sem mikilvægast er að skoða.
Af framansögðu má ráða, að það ber að leggja áherslu á varfærnislegt mat á
eiginfjárstöðu. Auk hættu á ofmati á upplýsingagildi, eru það aðallega tveir aðrir
þættir, sem draga verður fram.
f fyrsta lagi er um að ræða þá óvissu, sem yfirleitt fylgir spá um hugsanlegt
markaðsverð, óvissu sem tengist viðbrögðum markaðarins við sölu eignanna, óvissu
sem tengist aðstöðu fyrirtækisins á söludegi (paniksala?), óvissu er tengist þróun
mála frá matsdegi til „realiserings“-dags, og fleira mætti telja upp.
f öðru lagi er ljóst að eignir fyrirtækis af stærðargráðu Flugleiða hf. eru aðeins
að litlu leyti seljanlegar á fslandi. Flugvé'lar seljast úti í heimi, en hvernig er
með hótel- og skrifstofubyggingar, með þeim sérhæfðu og -hönnuðu innréttingum,
áhöldum og almennu fyrirkomulagi, sem þeim fylgja? Og hvað með sérhæfðar flugrekstrareignir, t. d. á flugvöllum? Aðeins sá aðili, sem hefur í huga flugrekstur
myndi bjóða annað en niðurlagsverð i slíkar eignir. „Einokunarstaða" slíks kaupanda myndi þar af leiðandi gefa honum sterka samningsaðstöðu. Það eru því spurningarnar: fyrirfinnst kaupandi, hver kaupir, á hvaða kjörum, hvers vegna og hvar
staðsettur (flutningskostnaður), sem eru afgerandi.
Eiginfjárstaða
Bókfærð staða eiginfjár Flugleiða hf., pr. 30. juní 1980 þar með talið hlutafé,
var neikvæð um $ 8 342 000.
Einu og hálfu ári fvrr eða 31.12. 1978 var eigið fé fvrirtækisins $ 23 235 000 og
hefur staðan þvi versnað um röska 31.0 milljón dollara á þessum tíma.
1 skýrslu Endurskoðunar hf., frá 7. september 1980 er endurmetið eigið fé
Flugleiða 25.0 milljónir dollara. Það er skoðun eftirlitsmanna að verulegrar bjartsýni gæti í þessu endurmati.
Hér skal getið nokkurra atriða:
(I) Endurmatshækkun vegna flugvéla er talin nema 21 599 þús. US$. Ekki verður
með nokkurri sanngirni sagt nð þetta sé varfærnislegt mat:
a) Ekkert óvissu- eða öryggisfrádrag er gert. Slikt var þó talið ráðlegt af
endurskoðendum Flugleiða hf. við samskonar endurmat i mars-mánuði s. I.
b) Þrátt fyrir ákaflega „passívar'* markaðsaðstæður um þessar mundir varðandi flugvélar, ekki sist vélar af sömu eða svipaðri gerð og DC-8-63 vélar
Flugleiða hf„ eru þessar vélar metnar á 12 millj. US$ hver, og ekkert
óvissufrádrag framkvæmt.
c) Fokker-vélar félagsins eru hátt metnar. Fullyrðingum félagsins um góðar
markaðsaðstæður og mikla eftirspurn, er ekki fundið stað í heimildum.
d) Tvær DC-8 vélar félagsins eru ekki endanlega orðnar eign félagsins, þar
sem þær voru teknar á leigu samkvæmt kaupréttarleigusamningum, og
endanleg kaup hafa ekki verið ákveðin. Eignafærslan í bókhaldi félagsins
er gerð með tilvisun til bandariskrar reikningsskilavenju.
(II) Endurmatsverð hlutafjár á Cargolux er byggt á yfirvegunum um endurmetna
eiginfjárstöðu þess félags. Slíkt er þó ætíð miklum vafa undiropið enda er
hér séð ástæða til að framkvæma 20% óvissufrádrag. Hlutabréfin í Cargolux
eru sett að veði fyrir stóru láni í banka í Luxembourg. Kvaðir tengjast því
sölu á bréfunum, sem ekki varða þó vfirverð bréfanna, heldur fyrst og fremst
það reiðufé sem fengist við sölu.
(III) Metið yfirverð hlutabréfa í Höhenhof og Aerogolf byggist á yfirvegunum
varðandi hugsanlega sölu bréfanna, þar sem kaupandi hefur ákveðin skilyrði
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i huga. Verð, sem er mitt á milli hæsta og lægsta hugsanlega verðs, er látið
ráða. Þessi bréf eru einnig veðsett, sjá (II).
(IV) DC-10 er hér metin til verðmætis, þó svo amerísku endurskoðendurnir telji
ekki rök fyrir því, út frá bandarískri reikningsskilavenju (sjá d lið undir
I)) að eignafæra þessa vél.
Ekkert öryggisfrádrag er framkvæmt.
Samkvæmt ofansögðu er því vart hægt að styðja fullyrðingu um varfærnislegt
mat sannfærandi rökum.
Veðsetningar
Veðsetningar i eignum félagsins eru mjög miklar. I endurmati Endurskoðunar
hf., á eignum eru flugvélar (DC-10 undanskilin) metnar á $ 63.7 milljónir en veðsetningar vegna þessara véla eru rúmar $ 65.0 milljónir, eða yfir 100%.
Helstu fasteignir félagsins, þ. e. hótelin og skrifstofubyggingarnar i Reykjavik
eru samkvæmt framreiknuðu fasteignamati metnar á $ 17 588 411, en eru veðsettar
á $ 0 886 561, eða um 56%. í reglum rikisábyrgðasjóðs er ákvæði um að veð af
fasteignum megi ekki fara yfir 60% af sérstöku matsverði sjóðsins. Nú hefur fjármálaráðherra tilnefnt sérstaka matsmenn i þetta verkefni. Þeirra niðurstaða liggur
enn ekki fyrir.
Alls eru eignir félagsins veðsettar fyrir $ 79412 255.
Áætlanir
I skýrslu Endurskoðunar hf., frá 7. september s. 1. er áætlaður rekstrarhagnaður
Flugleiða 1. nóvember 1980 til 31. október 1981 $ 1 109 000 og Air Bahama $ 724 000
eða alls $ 1 833 000. Þá er miðað við að leggja Atlantshafsflugið niður. Hagnaður
Air Bahama er ekki rökstuddur og óliklegt að hægt sé að draga úr kostnaði eins og
reiknað er með í móðurfélaginu.
Til dæmis er gert ráð fvrir að sölukostnaður í íslandi Iækki um 40% og starfsmönnum fækki um 52% í söludeild. Meðaltalslækkun skrifstofu- og stjórnunarkostnaðar er áætluð 40%, gert er ráð fyrir 50% samdrætti í auglýsingum og að almennar
verðhækkanir á áætlunartímanum verði 7%.
Á hluthafafundinum 8. október s. I. skýrði forstjóri fvrirtækisins frá niðurstöðum endurskoðaðrar áætlunar vegna Atlantshafsflugs. Þar kom fram að áætlað

tap á fluginu er 8 7.6 milljónir. Frá er síðan dregin $ 1.1 milljón vegna áætlaðs
hagnaðar af grundvallarfluginu og alls er því tapið áætlað $ 6.5 milljónir. Reiknað
er með að framlög rikis og Luxembourgarmanna nemi $ 5.5 milljónum og rekstrartap félagsins verði því 8 1.0 milljón.
Eftirlitsmönnum er ekki kunnugt um forsendur þessarar spár og geta þvi ekki
lagt efnislegt mat á gildi hennar.
Áætlanir félagsins hafa hins vegar á undanförnum árum ekki staðist sem skyldi.
Áætlun

árið 1978 ................................
árið 1979 ................................
árið 1980 ................................

tap 8 2 milljónir
tap $ 7 milljónir
tap $ 4 milljónir

I raun

tap $ 6 milljónir
tap 8 20 milljónir
tap væntanl. 12—13 millj.

Endurskoðuð rekstraráætlun félagsins sem í skýrslunni er sögð vera frá 1.8.’8O,
en félagið upplýsir nú að sé frá 1.5.’8O, segir að áætlaður hagnaður i júní verði
8 4 854 000 en varð í raun $ 2 512 000, i ágúst $ 4 094 00 en varð í raun $ 2 815 000.
Þetta eru bestu mánuðir ársins, en þarna er um veruleg frávik að ræða. Enn hefur
ekki borist yfirlit um rauntölur í september.
í viðræðum samgönguráðherra Luxembourgar og Islands í Luxembourg 25. mars
1980 gerðu Flugleiðamenn ráð fyrir að tap á Atlantshafsfluginu næsta ár yrði 90
millj. franka. Þannig er sú tala til komin sem Luxembourgarmenn buðu fram til
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aðstoðar. Nokkrum vikum seinna er þessi tala orðin helmingi hærri og samkvæmt
nýjustu áætlun er tap $ 7.6 milljónir.
Eftirlitsmenn munu leggja endanlegt mat á þessa rekstraráætlun þegar borist
hafa svör við fyrirspurnum þeim og athugasemdum sem við höfum gert við áætlunina svo og sú nýja áætlun sem nú liggur fyrir varðandi Atlantshafsflugið. Það
má ljóst vera að vegna mikilla frávika í áætlanagerð fyrirtækisins á undanförnum
árum er ekki hægt að byggja mjög á því að þessar áætlanir standist, enda teJjum
við að í þeim komi fram veruleg bjartsýni á rekstur félagsins á næsta ári.
Greiðslustaða
Greiðslustaða fyrirtækisins er mjög slæm og greiðslustöðvun blasir við. Þessi
staða er alveg óháð því hvort Atlantshafsflugið heldur áfram eða ekki. Gerð hefur
verið fjárstreymisáætlun til loka október 1981. Gallinn við þessa áætlun er að hún
er gerð á rekstrargrunni en ekki greiðslugrunni, þ. e. sýnir aðeins lausafjárstöðu
i lok hvers mánaðar en ekki gjalddaga krafna. Þannig fæst ekki nógu skýr mvnd
af því hversu bráður vandinn er. Eftirlitsmenn hafa hvað eftir annað óskað eftir
að fá fjárstreymisáætlun á greiðslugrunni, en þvi miður hefur hún ekki enn borist.
I þeirri fjárstreymisáætlun sem fyrir liggur kemur þó fram, að lausafjárstaðan
er talin neikvæð um $ 9 milliónir í bvrjun október, neikvæð um $ 12 miílj. í desemberlok og neikvæð um $ 1.6 milljónir í byrjun mars. 1 þessari áætlun er reiknað
með sölu á Boeing 727-100 vélunum fyrir samtals $ 8 milljónir með varahlutum.
Þar sem ekki verður af þessari sölu vex vandinn verulega.
I bréfi Flugleiða frá 15. september er beðið um aðstoð ríkisins við Jántökur
að upphæð $ 12 milljónir, en alls ekki er vist að það nægi eins og nú horfir. Eftirlitsmenn telja að miðað við núverandi veðsetningar á eignum félagsins og reglum
rikisábyrgðasjóðs þurfi sérstaka lagasetningu ef verða á við þessari beiðni. Hitt er
Ijóst, að komi ekki til aðstoðar ríkisins stöðvast allur rekstur félagsins.
Sala eigna
Eftirlitsmenn telja ekki óeðlilegt að hluta að fjárhagsvanda FJugleiða sé mætt
ineð því að selja eignir fyrirtækisins. f því sambandi virðist eðlilegt að fremur beri
að selja þær eignir félagsins sem eru ekki í tengslum við beinan flugrekstur.
f bréfi Flugleiða til samgönguráðherra 1. október s. 1. eru taldar upp eignir
fvrirtækisins og hugsanlegt söluverð þeirra. í lok bréfsins kemur fram að Flugleiðir
telja æskilegast að selja hlutabréfin i Cargolux og skrifstofubyggingu félagsins á
Reykjavikurflugvelli. Þar segir enn fremur að fvrirtækið telji rétt að ekki verði um
frekari eignasölu að ræða. Án efa er hað rétt mat hjá félaginu að þessar eignir eru
þær auðselianlegustu. Reyndar eru aJJar aðrar veigamiklar eignir félagsins illseljanJegar. Flugleiðamenn telja sjálfir nær enga von um að þeim takist í bráð að selja
flugvélar sínar, þ. e. DC-8 og Boeing 727-100 vélarnar. Það skýrir betur en flest
annað hversu nauðsynlegt er að fara varlega i að endurmeta eignir fyrirtækisins.
Beiðni Flugleiða um fyrirgreiðslu
í bréfi Flugleiða, dags. 1. þ. m., þar sem svarað er fyrirspurn samgönguráðuneytisins um afstöðu fyrirtækisins til fram kominna tillagna um aðstoð stjórnvalda
hér og i Luxembourg vegna Atlantshafsflugsins, segir að ákvörðun um það atriði
tengist svörum „um þau fjárhagslegu atriði sem til umræðu eru milli félagsins og
íslensku ríkisstjórnarinnar."
Þessi atriði eru:
a) Rikisábyrgð vegna $ 12 000 000 láns
b) Greiðslu baktryggingar v/Atlantshafsflugs
c) Afnám lendingargjalda frá 1979 og 1980
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Eftirlitsmenn vilja vekja athygli á því að hér er framhald Atlantshafsflugsins
tengt jákvæðri afgreiðslu ríkisábyrgðarinnar, erindis sem barst 15. f. m. þegar fyrir
lá að slíku flugi yrði hætt.
Birgir Guðjónsson.

Sþ.

Baldur öskarsson.

41. Fyrirspurn

[39. mál]

til fjármálaráðherra um niðurgreiðslur og útflutningsbætur.
Frá Vilmundi Gylfasyni.
1. Hversu miklar niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðir voru greiddar úr ríkissjóði
á fyrstu níu mánuðum ársins 1980 (janúar—september)?
2. Hversu miklar útflutningsbætur á landbúnaðarafurðir voru greiddar úr ríkissjóði á sama tima?
3. Hver er ferill þessara fjármuna? Hver tekur við þessum greiðslum, hve oft
og hvenær? Um hvaða hendur fara þessir fjármunir, hversu lengi eru þeir á
hverjum stað og hvenær koma þeir i hendur endanlegra viðtakenda?
Sundurliðaðra svara er óskað.
Óskað er skriflegs svars.

Sþ.

42. Fyrirspurnir.

[40. mál]

[. Til samgönguráðherra varðandi þjónustu Pósts og síma.
Frá Alexander Stefánssyni.
1. Eftir hvaða áætlun fer póst- og símamálastjórn í ákvörðunartöku um að
leggja niður simstöðvar í dreifbýli, án þess að sjálfvirkur sími taki við?
2. Hefur verið gerð eða er í gangi úttekt á póstþjónustunni í landinu með það
fyrir augum, að íbúar jafnt í dreifbýli sem þéttbýli eigi sem greiðastan
aðgang að viðunandi póstþjónustu?
II. Til forsætisráðherra varðandi störf stjórnarskrárnefndar.
Frá Jóhanni Einvarðssyni.
Hverjir verða næstu áfangar í starfi stjórnarskrárnefndar?
Er tryggt, að tillögur nefndarinnar varðandi breytingar á kjördæmaskipan
og kosningafyrirkomulagi liggi fyrir með svo góðum fyrirvara, að unnt verði að
afgreiða þær fyrir lok kjörtímabilsins?
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43. Frumvarp til laga

[41. mál]

um breyting á lögum nr. 80 11. júní 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur.
Flm.: Vilmundur Gylfason.
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Rétt eiga menn á að stofna starfsgreinafélög og stéttarfélög, sambönd starfsgreinafélaga og stéttarfélagasambönd, í þeim tilgangi að vinna sameiginlega að
hagsmunamáli verkalýðsstéttarinnar og launtaka yfirleitt.
Starfsgreinafélag er félag allra launþega (vinnuseljenda) sem starfa hjá sama
atvinnurekanda (vinnukaupanda).
2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Starfsgreinafélög og stéttarfélög skulu opin öllum á hlutaðeigandi vinnustað eða
í hlutaðeigandi starfsgrein, eftir nánar ákveðnum reglum í samþykktum félaganna.
Félagssvæði stéttarfélaga má aidrei vera minna en eitt sveitarfélag.
3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Starfsgreinafélög og stéttarfélög ráða málefnum sínum sjálf, með þeim takmörkunuin sem sett eru í lögum þessum.
Einstakir meðlimir félaganna eru bundnir við löglega gerðar samþykktir og
samninga félagsins og stéttarfélagasambands þess eða sambands starfsgreinafélaga,
sem það kann að vera í.
Meðlimur stéttarfélags eða starfsgreinafélags hættir að vera bundinn að samþykktum félagsins og sambands þess þegar hann skv. reglum félagsins er farinn úr
því, en samningar þeir, sem hann hefur orðið bundinn af, á meðan hann var félagsmaður, eru skuldbindandi fyrir hann, meðan hann vinnur þau störf, sem sanmingurinn er um, þar til þeir fyrst gætu fallið úr gildi samkvæmt uppsögn.
4. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Starfsgreinafélög og stéttarfélög eru lögformlegur samningsaðili um kaup og
kjör meðlima sinna samkvæmt þeim reglum, sem hér fara á eftir, enda hafi félögin í
samþykktum sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna.
Þar sem 25 launþegar eða fleiri starfa fastráðnir hjá sama atvinnurekanda
skulu starfsgreinafélög eða sambönd starfsgreinafélaga vera lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör og gegna að öðru leyti því hlutverki, sem stéttarfélögum er
fengið í lögum eða kjarasamningum.
Nú eru færri launþegar í starfi (fastráðnir) hjá sama atvinnurekanda og eru
allir ásáttir um að stofna starfsgreinafélag. Skulu þeir þá lúta ákvæðum næstu málsgreinar á undan.
Að öðru leyti eru stéttarfélög lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör
meðlima sinna.
Ákvæði þessara greina ná ekki til sjómanna á fiskiskipum, starfsmanna samvinnufélaga, opinberra starfsmanna og bankastarfsmanna í ríkisbönkum.
5. gr.
Þar sem í lögum þessum er getið um „stéttarfélög“ komi: starfsgreinafélög
eða stéttarfélög.
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6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
7. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi skulu lög nr. 80 11. júní 1938, með áorðnum breytingum gefin út með fyrirsögninni: Lög um starfsgreinafélög, stéttarfélög og vinnudeilur.
Greinar ger ð.
Fyrsta spurning, sem vaknar þegar hugað er að svo róttækum breytingum á
meira en 40 ára gömlum lögum um stéttarfélög og vinnudeilur eins og hér er verið
að leggja til, er sú spurning, hvort það sé yfirleitt Alþingis að láta slík mál til sín
taka, hvort með þessum hætti sé ekki verið að grípa inn í frjálsan félagarétt, eins
og það stundum er kallað. Þessi spurning fjallar um grundvallaratriði í löggjafarstarfi. Vinnulöggjöf er háttað með ýmsu móti í hinum mismunandi löndum. í
Noregi t. d. er ítarleg vinnulöggjöf, sem setur ýmsar takmarkanir á báða bóga. I
Danmörku er hins vegar um litla beina löggjöf að ræða, heldur er fremur byggt á
almennu samkomulagi með deiluaðilum um kaup og kjör. Almenn lagasetning getur
einnig verið mismunandi. Alþekkt er, að í Bretlandi er engin stjórnarskrá, heldur
er þar einungis byggt annars vegar á hefðum og hins vegar á almennri lagasetningu. Á hinn bóginn hafa Frakkar síðan í stjórnarbyltingunni miklu rekið ríki sitt
með stjórnarskrá, sem þeir iðulega hafa breytt og stundum á mjög róttækan hátt.
I raun og veru er verið að takast á um sams konar grundvallaratriði, þegar menn
velta því fyrir sér, hvort það sé löggjafans að skipta sér af lögum um samninga
um kaup og kjör. Þeir, sem andvígir eru slíkum afskiptum, segja gjarnan, að
svokallaður félagaréttur eigi að vera frjáls, en það þýðir, að löggjöfin skuli sem
minnst afskipti hafa af slíku.
Hins vegar má leiða að því rök, að slíkur skilningur styðst ekki við sögulegan
raunveruleika hér á landi. Núverandi skipun þessara mála á ekki stoð í náttúrurétti af neinu tagi, heldur í löggjöf, sem er eins og hvert annað mannanna verk og
er undirrituð af dönskum konungi 11. júní 1938. Þegar lög um stéttarfélög og
vinnudeilur voru endanlega samþykkt á Alþingi 1938, höfðu átt sér stað miklar
deilur og pólitískar umræður um þessi lög og um þessa lagasetningu almennt og
yfirleitt. Endanlega frumvarpið samdi nefnd skipuð tveimur alþýðuflokksmönnum
og tveimur framsóknarmönnum.
Nú ber að gæta þess, að deilur um þessi efni höfðu staðið lengi hér á landi.
Framan af var það fyrst og fremst áhugamál Sjálfstæðisflokksins að setja vinnulöggjöf, og verkalýðshreyfingin, sem auðvitað var veik á fyrstu árum sínum, andmælti og hélt því fram, að slík vinnulöggjöf væri fyrst og fremst hugsuð til þess
að setja hömlur á verkföll sem og aðrar kröfur verkalýðsstéttarinnar. Þá ber einnig
að gæta þess, að það þarfnast nokkurrar skýrgreiningar, hvað átt er við þegar talað
er um frjálst samningakerfi annars vegar og skipanir löggjafans á formi lagasetningar
hins vegar. Það er söguleg staðreynd, að framan af er verkalýðshreyfingin fylgjandi
frjálshyggju í þessum efnum, þ. e. hún vildi frjálsan samningsrétt og engin afskipti
ríkisvaldsins af honum. Skýringar á þessu eru auðvitað þær, að á 19. öld og vel fram
eftir 20. öld le't verkalýðshreyfingin svo á, að ríkisvald væri eðli málsins samkvæmt
sér fjandsamlegt. Þegar verkalýðshreyfingin var að verða til var kosningarréttur
víða takmarkaður, og kann það að skýra þessa sögu að hluta. í orði kveðnu hefur
verkalýðhreyfingin, m. a. af þessum ástæðum, ævinlega verið fylgjandi frjálsum
samningum, þ. e. lágmarksafskiptum ríkisvalds og helst engum afskiptum. Þó
hafa hugmynd'r um þetta oft orðið nokkuð ruglingslegar, og nægir í því sambandi
að vísa til nýlegrar umræðu hér á landi um það, hvort Alþingi skuli lögfesta sættir
í þeirri kjaradeilu, sem nú stendur.
En um vinnulöggjafarfrumvarpið á árinu 1938 urðu á þeim tíma miklar deilur
og þá fyrst og fremst milli Alþýðublaðsins annars vegar og Þjóðviljans hins vegar.
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Til upplýsingar er fróðlegt að kynna sér rök, sem færð voru bæði með og á móti
þessu frumvarpi til laga.
í Þjóðviljanum, sem þá var málgagn Kommúnistaflokks Islands, birtist forustugrein þriðjudaginn 15. febrúar 1938, sem hét Vinnulöggjöfin. Þar segir:
„Eitt af því, sem komandi þing ætlar að gleðja islenska alþýðu með að þessu sinni,
er vinnulöggjöf. Á undanförnum árum hefur íhajldið borið fram frumvarp um
vinnulöggjöf þing eftir þing. Framsókn hefur nú að síðustu bugast fyrir kröfum
íhaldsins og komið með sín frumvörp um vinnulöggjöf. En allar þessar kröfur íhaldsins og Framsóknar hafa strandað á sama skerinu, andstöðu alþýðu. Hins vegar hefur
það verið Ijóst í nokkuð langan tíma, að Alþýðuflokkurinn var langt frá því að vera
óklofinn í málinu. Hinir íhaldssamari leiðtogar Alþýðuflokksins hafa í raun og
veru verið fylgjandi vinnulöggjöf. Hins vegar hafa vinstri menn Alþýðuflokksins
verið því mótfallnir, að samtök verkalýðsins væru hneppt í fjötra vinnulöggjafar og
annarra þvingunarráðstafana. Kommúnistaflokkurinn hefur frá öndverðu verið mótfallinn vinnulöggjöf. Andstaðan gegn vinnulöggjöfinni hefur verið svo sterk innan
verkalýðshreyfingarinnar, að á Alþýðusambandsþingi 1936 var það samþykkt, að
vinnulöggjöf skyldi aldrei sett án samþykkis verkalýðsfélaganna.
Nú hefur það hins vegar gerst, að hægri foringjar Alþýðuflokksins hafa samið
við Framsókn um vinnulöggjöf, sem á að hljóta staðfestingu næsta Alþingis. Hefur
plaggi þessu verið laumað út á land, til verkalýðsfélaganna eða manna, sem hægri
foringjarnir telja sér trygga innan þeirra. Lítur helst út fyrir að ætlunin sé sú
að fá frumvarp þetta samþykkt í félögunum, áður en tími vinnst til þess að ræða
málið. A. m. k. er það víst, að frumvarpinu fylgdu úr hlaði góðar fyrirbænir írá
meiri hluta sambandsstjórnar og ósk um, að tillögur þessar verði á þennan hátt
samþykktar. Munu hægri foringjar Alþýðuflokksins hugsa sér að smjúga ódýrt
fram hjá ákvæði Alþýðusambandsþingsins 1936 og halda sig frekar við bókstaf en
anda samþykktarinnar.
Því verður að vísu ekki neitað, að tillögur þessar eru á margan veg skárri en
tillögur og frumvörp íhaldsins og framsóknarmanna um sama efni. Réttur alþýðunnar og verkamanna er ekki jafnmiskunnarlaust fyrir borð borinn. Hins vegar
verður að líta svo á sem öll vinnulöggjöf sé hættuleg frá sjónarmiði verkalýðsins og
geti ekki verið annað en hnekkir á frelsis- og hagsmunabaráttu hans. (leturbreyting
höfundar).
Hér má t. d. benda á eina staðreynd. Vinnudómur sá, sem komið er á stofn og
hefur i frumvarpinu hlotið nafnið „félagsdómur“, skal svo skipaður: Einn maður
frá Alþýðusambandinu, einn frá Vinnuveitendafélagi Islands, tveir útnefndir af
Hæstarétti og einn af atvinnumálaráðherra. Sýnir þetta e. t. v. betur en allt annað,
hve langt er frá því, að réttur verkamanna sé sá sami og atvinnurekenda, þar sem
verkamenn mundu í flestum tilfellum aðeins eiga einn fulltrúa af fimm, eða hafa
a. m. k. enga tryggingu fyrir fleiri fulltrúum.
Þetta er glöggt dæmi þess, hve viðsjárverð lögin eru, þó gengið sé að fullu fram
hjá þeirri staðreynd, að engin jafnréttisákvæði megna að gera réttarstöðu bláfátækra,
allslausra verkamanna jafna aðstöðu atvinnurekandans, sem styðst við fjármagn og
yfirráð yfir atvinnumöguleikum verkamannanna. Þetta er svo tvímælalaus aðstöðumunur, að enginn hefur reynt að hnekkja honum af nokkru viti.
Það má að vísu segja, að vinnulöggjöf sé, eins og hver önnur löggjöf, fyrst og
fremst komin undir þeirri ríkisstjórn sem á að framkvæma hana. Sé ríkisstjórnin og
dómsvaldið í höndum verkalýðsins og alþýðunnar, getur vinnulöggjöf verndað rétt
verkamanna gagnvart atvinnurekendum, komið í veg fyrir óþörf og tilefnislaus
verkbönn o. s. frv. Sé ríkisstjórnin aftur á móti ekki stjórn alþýðunnar, getur vinnulöggjöf aldrei orðið annað en fjötur um fót verkalýðshreyfingarinnar, verkfæri sem
er notað gegn alþýðunni, allri baráttu hennar fyrir bættum hag og auknu frelsi.
Þeirri ríkisstjórn, sem nú fer með völd í landinu, er ekki treystandi til þess að
vernda rétt verkalýðsins með vinnulöggjöf. Þvert á móti bendir flest til þess, að
þau lög yrðu notuð gegn alþýðunni. Og víst er það, að Jónas frá Hriflu hefur til þess
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fullan hug að nota vinnulöggjöf frá sjónarmiði atvinnurekandans. Um hitt þarf ekki
að tala, hvað verður ofan á, ef ihaldið næði hér völdum eða fengi meiri áhrif á stjórn
landsins.
Þess vegna mótmælir verkalýðurinn um allt land vinnulöggjafarfrumvarpi því,
sem leggja á fyrir þingið, sem kemur saman í dag. Og með samtökum sínum mun
hann hindra allar slíkar lagasetningar.“
Þessi forustugrein í Þjóðviljanum frá 15. febrúar 1938 sýnir einfaldlega, að
langur vegur er frá því, að allir hafi verið á eitt sáttir um þá vinnulöggjöf, sem
samþykkt var á því ári, og stendur enn með litlum breytingum. Á þeim tíma tókust menn á um vinnulöggjöf svo og það grundvallaratriði, hvort löggjafinn ætti
yfirleitt að skipta sér af slíkum efnum. Sama dag segir Þjóðviljinn raunar í fyrirsögn
fyrir mikilli grein um þetta mál: „Vinnulöggjöf í vændum. Hafa hægri foringjar í
Alþýðuflokknum samið um samþykkt þrælalaga, þvert ofan í ákvörðun Alþýðusambandsþings? Verkalýðssamtökin verða öll að mótmæla.“
í nefndinni, sem samdi þetta frumvarp, áttu sæti frá Framsóknarflokki þeir
Gísli Guðmundsson og Ragnar Ólafsson og frá Alþýðuflokki þeir Sigurjón Á.
Ólafsson og Guðmundur í. Guðmundsson. Á þessum tíma er Alþýðusambandið enn
hluti af Alþýðuflokknum og deilurnar um vinnulöggjöfina blönduðust öðrum deilum,
sem uppi voru innan Alþýðuflokks og Kommúnistaflokks svo og innan Alþýðusambands íslands. Stjórn Alþýðusambandsins, sem þá var einvörðungu skipuð
Alþýðuflokksmönnum, tók afstöðu með þessu frumvarpi, en öfl innan verkalýðshreyfingarinnar, en þó utan þessa valdakerfis, tóku mjög gjarnan afstöðu gegn og er
Þjóðviljinn gleggst dæmi um það.
3. mars 1938 segir Þjóðviljinn á forsíðu frá því, að verkalýðsfélögin mótmæli
vinnulöggjöf Sigurjóns Á. Ólafssonar, eins og það er orðað. Þar er greint frá mótmælum víðs vegar að af landinu gegn vinnulöggjöfinni og gerræði Jóns Baldvinssonar og
Co.“ Þessi mótmæli bárust m. a. úr Vestmannaeyjum, frá Stokkseyri og frá Siglufirði.
Um þessar mundir skrifar Björn Franzson grein í Þjóðviljann, sem ber heitið:
„Verkamaður eða þræll.“ Þar segir:
„Verkamaður hefur yfirleitt haft frelsi til að neita að selja vinnuafl sitt, eins
og atvinnurekandi getur neitað að kaupa það. Það er fyrst og fremst þetta, sem
greinir verkamann auðvaldsþjóðfélagsins frá þrælnum eða hinum ánauðuga bónda.
Þetta er í rauninni hið eina jákvæða í afstöðu hans, sem vegið getur að nokkru
móti öryggisleysinu. Með því að beita þessum rétti sínum getur verkalýðurinn skapað
sér vald, er vegið getur að nokkru á móti valdi yfirstéttarinnar, sem fólgið er í ráðum
hennar yfir auðmagninu.
Sé þessi réttur, verkfallsrétturinn, tekinn af verkamanninum er þar með búið
að gera þjóðfélagsaðstöðu hans jafna aðstöðu þrælsins. Aðstaða hans er jafnvel
orðin enn verri eða því sem öryggisleysinu svarar. Vinnulöggjöf, sem skerðir verkfallsréttinn, ber því ekki annað samnefni réttara en þrælalöggjöf.
Það er skiljanlega eitt af aðaláhugamálum yfirstéttarinnar að koma á vinnulöggjöf og taka þannig verkfallsréttinn af hinni vinnandi stétt. Þetta hefur verið gert
í löndum fasismans. Og í sumum löndum hins borgaralega lýðræðis, jafnvel Danmörku
og Svíþjóð, hefur yfirstéttinni tekist að koma á lögum, sem skerða þennan rétt verkalýðsins að mjög verulegu leyti.
Hér á landi hefur þessu ekki fengist framgengt enn þá vegna andstöðu og stéttvísi hinnar íslensku verkalýðsstéttar. En nú hefur það ótrúlega gerst, að sumir af
fulltrúum þeim, sem verkalýðurinn hefur valið sér til að gæta hagsmuna hans á
þingi og í öðrum trúnaðarstöðum, hafa í fyrsta sinn tekið upp opinskáa baráttu fyrir
vinnulöggjöf, sem afnemur að mestu leyti verkfallsrétt íslenskra verkamanna, og
stærsta blað verkalýðsins hérlendis (hér er átt við Alþýðublaðið) flytur daglega
magnaðan áróður fyrir þessu máli þvert ofan í einföldustu og viðurkenndustu grundvallarreglur hinna sósíalistisku kenninga.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ætla íslenskir verkamenn að una þvi, að yfirstéttin geri þá að þrælum enn á ný
og steypi þeim niður á þjóðfélagsstig hinna herteknu réttleysingja, sem þjáðust hér
á landi fyrir 1000 árum?“
Um þessar mundir birtist í Þjóðviljanum forustugrein undir heitinu: „Alþýðublaðið og vinnulöggjöfin." Þar segir:
„Verkalýðurinn lætur aidrei taka af sér verkfallsréttinn og mun aldrei gefa
Hæstarétti né öðrum útsendurum embættismanna og atvinnurekenda rétt til þess að
ráða málum sínum.
Alþýðublaðið hefur undanfarna daga gengið erinda Claessen og Jónasar með því
að reyna að sprengja verkalýðshreyfinguna innan frá. Verkalýðurinn hefur svarað
þeim skemmdarverkum á viðeigandi hátt, og á sama hátt mun hann svara tiiraunum
Alþýðublaðsins til þess að rjúfa samtök verkalýðsins með lögum.
Alþýðan réð niðurlögum þrælalöggjafarinnar og er þess albúinn að svara öllum
árásum á samtakarétt sinn og beita til þess öllum krafti og harðfylgi, sem samtökin eiga yfir að ráða.“
Svo ítarlega hefur verið vitnað til þeirra, sern mótmæltu frumvarpinu um stéttarfélög og vinnudeilur á árinu 1938, til þess að undirstrika, að fjarri fer að skipan
þessara mála nú sé meðfæddur eða áunninn réttur, sem fengist hafi vegna þróunar
og hefðar. Skipun þessara mála nú er þvert á móti meira en 40 ára gömul löggjöf, og
eins og hver önnur löggjöf, þá er hún mannanna verk, gott eða vont eftir atvikum,
og enn fremur standast slík verk auðvitað misjafnlega timans tönn, eins og gengur.
Til þess að tiltaka röksemdir þeirra, sem að frumvarpinu stóðu og það studdu,
er vitnað í forustugrein í Alþýðublaðinu 16. febrúar 1938, sem bar heitið: „Frumvarpið um stéttarfélög og vinnudeilur.” Þar segir m. a.:
„Alþýðuflokkurinn hefur aldrei verið mótfallinn löggjöf um vinnudeilur eða
annarri löggjöf i sjálfu sér. Hann er hlyntur löggjöf, sem er til hagsbóta fyrir verkalýðinn og færir honum aukin réttindi, en hann er mótfallinn hvers konar tilraunum
til að skerða réttindi verkalýðssamtakanna. Alþýðuflokkurinn er með öðrum orðum
með réttlátri og skynsamri vinnulöggjöf, en á móti ranglátrí og skaðlegri vinnulöggjöf.
Fullyrðing Þjóðviijans um að „öll vinnulöggjöf sé hættuleg frá sjónarmiði
verkalýðsins og geti ekki verið annað en hnekkir á frelsis- og hagsmunabaráttu
hans“, er svo heimskuleg að það þýðir ekki að bjóða neinum viti bornum manni upp
á slíka röksemdafærslu.

Vinnulöggjöf sú, sem Eggert Claessen hefur beitt sér fyrir, var sannnefnd
„þrælalöggjöf”, en það er hin grófasta blekking að vilja telja fólki trú um, að hið
sama felist í frumvarpi milliþinganefndarinnar um stéttarfélög og vinnudeilur.
Frumvarp Claessens var samsett úr því skaðlegasta úr vinnulöggjöf annarra þjóða.
1 frumvarpi milliþinganefndarinnar er tekin frjálslegri og vinsamlegri afstaða en
þekkist annars staðar.
1 frumvarpinu eru ýmis ákvæði um réttindi verkalýðsfélaganna, sem sumpart
eru staðfesting á þeim réttindum, sem verkalýðsfélögin hafa barist fyrir frá því fyrsta
að fá viðurkennd og hafa smám saman fengist viðurkennd, a. m. k. þau öflugustu
þeirra, sumpart réttindi, sem félögunum hefur ekki tekist að fá viðurkennd. Samtakarétturinn er viðurkenndur, verkalýðsfélögin eru viðurkennd sem lögformlegur
samningsaðili um kaup og kjör, rétturinn til að velja trúnaðarmenn í hverri vinnustöð staðfestur og trúnaðarmönnum veitt lögvernd gegn kúgun atvinnurekenda og
atvinnurekendum bannað að beita atvinnukúgun við verkamenn sína.
Það má e. t. v. efast um, hversu vel rnuni takast að fá tryggingu fyrir því, að
þessi réttindi verkalýðsfélaganna og meðlima þeirra verði í fullum heiðri haldin, en
það er hin ósvífnasta blekking að halda því fram, að slík ákvæði séu sett í þeim tilgangi „að hnekkja samtakamætti alþýðunnar”.
Síðan segir:
„Tiltæki kommúnista, að reyna að telja verkafólkinu trú um, að hér sé um að
ræða svipaða löggjöf og „vinnulöggjöf” íhaldsins og Claessens, verður ekki nóg-
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samlega fordæmt. Alþýðan mótmælti með réttu einróma kúgunarfrumvarpi ihaldsins
um gerðardóm, og hún hefur með fullum rétti stimplað frumvarp Eggerts Claessens
og atvinnurekendaklíku hans sem þrælalöggjöf.
Kommúnistar treysta því, að þessi frumvörp hafi gert alla vinnulöggjöf svo
hataða af verkalýðnum, að nægilegt sé að stimpla frumvarp milliþinganefndarinnar
sem „vinnulöggjöf” og bannfæra það þar með algerlega. Slik málafærsla er algert
vindhögg og dæmir sig sjálf og upphafsmenn hennar. Enginn skyni borinn verkamaður getur haft á móti löggjöf um þessi efni, sem treystir og eykur réttindi verkalýðsfélaganna og meðlima þeirra.
Aðalatriðið er því ekki, hvort frumvarpið feli í sér „vinnulöggjöf” eða ekki,
heldur verða menn að líta á það kalt og rólega, hvort frumvarpið felur í sér réttarbætur fyrir verkalýðinn eða ekki, og fella síðan dóm sinn.”
Á Álþingi urðu harðar umræður um þetta frumvarp, og voru gerðar minni háttar
breytingar á tillögum milliþinganefndarinnar, en í öllum aðalatriðum var frumvarpið
samþykkt. Þingmenn úr Framsóknarflokki, Sjálfstæðisflokki og Bændaflokki voru
frumvarpinu hlynntir, svo og þingmenn úr Alþýðuflokki, að undanskildum Héðni
Valdimarssyni. Þá ber þess þó að gæta, að klofningur í Alþýðuflokki var á þessum
vikum að verða staðreynd. Þingmenn Kommúnistaflokks voru hins vegar andvigir
frumvarpinu.
Vilmundur Jónsson, þingmaður Alþýðuflokksins, sagði m. a. i þingræðu um
þetta mál:
„Verkfallsrétturinn er á engan hátt lögverndaður. Allur svokallaður „réttur”
til verkfalla er fólginn í því, að þau eru liðin af þeim, sem valdið hafa í þjóðfélaginu
— á meðan það verður —, en ekki því að þau séu leyfð. Með verkfallsbrjótum, jafnvel meðlimum þess verkalýðsfélags, sem í verkfalli á, má gera þennan „verkfallsrétt” að engu. Fyrir venjulegar aðgerðir verkalýðsfélaga til að hindra verkfallsbrot
má samkv. hinum íslensku hegningarlögum dæma menn til þungra refsinga og jafnvel til betrunarhúsvhmu.”
SíjSar í ræðu sinni sagði Vilmundur Jónsson:
„Það er fyrst að telja, að réttur verkamanna til að stofna verkalýðsfélög og til að
vera í verkalýðsfélögum er tvímælalaust viðurkenndur og lögverndaður með 1. gr.
frumvarpsins. Hér á eftir verða verkalýðsfélögin ekki aðeins félög, heldur félög,
sem hafa löglegan tilgang. Engar hundakúnstir lögfræðinga í dómarasæti geta komist
í kringum það.”
Isleifur Högnason, þingmaður Kommúnistaflokksins, sagði m. a.:
„Ef þetta vinnulöggjafarfrumvarp verður að lögum, markar það timamót í
sögu íslenskrar verkalýðsbaráttu, með því að fyrsta spor er stigið í áttina til þess að
gera íslenska verkamenn að þrælum.”
Héðinn Valdimarsson, þingmaður Alþýðuflokksins, var eini þingmaður þess
flokks, sem mælti gegn frumvarpinu. Héðinn, sem var þá formaður Verkamannafélagsins Dagsbrúnar, sagði m. a. í umræðum á þingi um þetta mál:
„Nei, þessi vinnulöggjöf er þannig, að ekki er hægt að skoða hana nema sem
beina árás á alþýðusamtökin og steyttan hnefa gegn þeim. Það blómskrúð, sem er
sett í réttindakaflann, fölnar fljótt, þegar á að fara að nota það. En tilgangur takmarkananna á réttindum félaganna er lömun þeirra í baráttunni fyrir bættum
kjörum alþýðunnar.”
Einar Olgeirsson sagði í umræðum á Alþingi:
„1 öðru lagi er með þessu frumvarpi verið að stofna til ófriðar í landinu. Verkalýðurinn mun verja frelsi sitt. Hann mun ekki virða þræla- og þvingunarlög; hann
mun vernda rétt sinn og samtök, fjör sitt og frelsi. Og þeim, sem nú ætla að knýja
þessi lög gegnum þingið á móti vilja verkalýðssamtakanna, er best að athuga áður,
hvort þeir ætla sér að vera með því að útbúa þann ríkisher, sem Ólafur Thors var
að heimta hér á dögunum og tvímælalaust nmn þurfa til að framkvæma þessa
löggjöf.”
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Þessi rúmlega 40 ára gamla umræða er tíunduð svo rækilega hér til þess að
undirstrika, að langt er frá því menn væru á eitt sáttir á sínum tima um í fyrsta
lagi réttmæti vinnulöggjafar yfir höfuð að tala og síðan um inntak laga sem samþykkt
voru.
Eins og fyrr er vikið að, var þessi vinnulöggjöf samþykkt á meðan formleg tengsl
voru á milli Alþýðuflokks og Alþýðusambands. Tveimur árum síðar rofnuðu hins
vegar þessi tengsl og alþýðusamtökin urðu að formi til óháð stjórnmálaflokkum.
Fljótlega hófust umræður um það, bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og utan
hennar, að skipulag verkalýðshreyfingarinnar væri bæði stirt og þungt i vöfum og
tæki auk þess ekki mið af þeirri öru atvinnuþróun, sem átt hefði sér stað i þjóðfélaginu síðan á frumbýlingsárum verkalýðshreyfingarinnar. Þessi umræða leiddi
hins vegar ekki til formlegra tillagna innan launþegahreyfingarinnar sjálfrar fyrr en
á árinu 1956. Þá samþykkti 25. þing Alþýðusambands íslands að kjósa 5 manna
milliþinganefnd til að athuga hugsanlegar breytingar á lögum og skipulagi Alþýðusambands Islands. Nefndin skyldi ljúka störfum fyrir 25. nóvember 1957.
Á Alþýðusambandsþingi 1958 var samþykkt stefnuyfirlýsing um grundvallaratriði í skipulagsmálum verkalýðshreyfingarinnar, en það var byggt á tillögum frá
skipulags- og laganefnd. Stefnuyfirlýsíngin er svofelld:
„Allt frá stofnun Alþýðusambandsins 1916, eða í rúma fjóra áratugi, hefur
sambandið í meginatriðum búið við sama skipulag og í öndverðu var upp tekið, að
því er varðar uppbyggingu sambandsins í heild og einstakra verkalýðsfélaga.
Á þessu tímabili hafa átt sér stað stórfelldar breytingar á atvinnuháttum þjóðarinnar. Nýjar starfsgreinar hafa orðið til, og tækniþróun hefur leitt til gerbreytingar
á flestum sviðum atvinnulífs og efnahagsmála.
Verkalýðssamtökin hafa verið í fararbroddi þessarar þróunar, en eigi lagt nægilega rækt við að samhæfa samtökin sjálf þessari þróun, sem öllum hlýtur þó að
vera ljóst að er knýjandi nauðsyn. Eigi samtökin að vera fær um að gegna hlutverki sínu og varðveita baráttuhæfni sína, verða þau að samhæfa skipulag sitt breyttum aðstæðum, svo að þau séu á hverjum tíma í samræmi við kröfur þróunarinnar.
Hagsmunir heildarinnar verða að sitja í fyrirrúmi fyrir hagsmunum einstakra starfshópa.
í fullum skilningi þess, að þróunin krefst sterkra samtaka verkalýðsins, að
skipulagskerfið verður að þróast þannig að samheldni verkalýðsins verði sem best
nýtt og máttur samtakanna aukinn, samþykkir þingið eftirfarandi:
1. Undirstaðan í uppbyggingu verkalýðssamtakanna skal vera vinnustaðurinn.
Verkalýðssamtökin skulu, eftir því sem framkvæmanlegt er, reyna að koma á því
skipulagskerfi, að í hverri starfsgrein sé aðeins eitt félag í hverjum bæ, eða á sama
stað, og skulu allir á sama vinnustað (verksmiðju, skipi, iðjuveri o. s. frv.) vera
í sama starfsgreinafélagi.
Starfsgreinafélag skipar trúnaðarmenn á hverjum vinnustað, sbr. lög um stéttarfélög og vinnudeilur. Sé um fleiri sérgreinar að ræða á hverjum vinnustað, skal
skipaður trúnaðarmaður fyrir hverja þeirra, og skal tryggja nauðsynlegt samráð
milli trúnaðarmanna, þar sem fleiri eru.
Innan sérgreina má leyfa félög hinna ýmsu sérgreina, er ræði sérmál. Félög
þessi eru þó aðeins ráðgefandi, þar sem starfsgreinafélagið sjálft fer með ákvörðunarvaldið.
2. Á fámennum stöðum, þar sem atvinnuhættir gera slíkt nauðsynlegt, getur ASÍ
ákveðið, að staðurinn skuli teljast einn vinnustaður (þótt um fleiri starfsgreinar1
sé að ræða) og það skuli því aðeins vera eitt félag.
Miðstjórn ASÍ og skipulagsnefnd er veitt heimild til, í nánu samstarfi við sambandsfélögin, að setja nánari reglur um framkvæmd á þeim grundvallaratriðum,
er að framan greinir, og falið að vinna að framgangi þeirrar stefnu í skipulagsmálum verkalýðssamtakanna, sem í samþykkt þessari felst.“
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Þessi stefna Alþýðusambands íslands var siðan itrekuð á sambandsþingum,
bæði árið 1960 og 1962. í stefnuyfirlýsingunni á þinginu 1960 var fjallað um það,
að Alþýðusamband íslands verði heildarsamtök verkalýðsins og samanstandi af
Iandssamböndum starfsgreinafélaga. Þá var sagt, að það skuli, eftir því sem framkvæmanlegt er og hagkvæmt þykir, við það miðað að aðeins eitt samband eigi aðild
að hverjum vinnustað. Þá er um það fjallað að í kaupstöðum skuli mynda félag
í hverri starfsgrein, ef aðstæður leyfi, og eigi félagið aðild að landssambandi viðkomandi starfsgreina.
Loks var gefin út að tilhlutan Alþýðusambands Islands á árinu 1960 ítarleg
greinargerð og tillögur um skipulagsmál Alþýðusambands Islands, þar sem þessum
hugmyndum var lýst í smáatriðum. Þá skýrslu tók saman milliþinganefnd í lagaog skipulagsmálum Alþýðusambands Islands, og hún skilaði áliti 4. mars 1960.
Þessa nefnd skipuðu Eðvarð Sigurðsson, Eggert G. Þorsteinsson, Jón Sigurðsson,
Tryggvi Helgason, Snorri Jónsson og Óskar Hallgrímsson. Þessi greinargerð er mjög
ítarleg, og þar er útfærð í smáatriðum sú hugmynd, að vinnustaðurinn skuli vera
grundvallareining að því er varðar samninga um kaup og kjör. Þar segir m. a.:
„Með fjölbreyttari atvinnuháttum, stöðugt vaxandi verkaskiptingu og mikilli
fjölgun þeirra, er skipa sér undir merki ASÍ, hefur þetta viðhorf gerbreyst. Það
skipulagsform, sem í öndverðu gaf verkalýðssamtökunum styrk, er nú að ýmsu
leyti orðið veikleiki þeirra og hindrar, að sá styrkur, sem samtökin geta ráðið yfir,
nýtist. Þetta á við mn hreyfinguna i heild, en ekki einstök staðbundin félög.“
Síðan segir:
„Með stefnuyfirlýsingu þeirri, sem samþvkkt var á 26. þinginu, er þvi slegið
föstu, að horfið skuli frá þvi skipulagi, sem lýst hefur verið hér að framan, og
skipulagsnefnd og miðstjórn falið að vinna að því, að upp verði tekið það skipulag
sem grundvallast á vinnustaðnum, þ. e. að allir launþegar á einum og sama vinnustað skuli vera í sama félagi án tillits til starfa eða sérgreina. Hér skiptir því ekki
máli, hvort um er að ræða mann, sem vinnur störf, sem í daglegu tali eru nefnd
verkamannavinna. eða mann, sem vinnur iðnaðarstörf. Ef þeir vinna báðir á sama
vinnustað, skulu þeir samkvæmt þessu vera í sama félagi.
Til þess að skýra þetta nánar skal tekið dæmi:
Hlutafélagið Uggi starfrækir fiskvinnslu í húsum sínum við Sjávarsíðu 303.
Á þessum sama vinnustað starfa menn og konur úr eftirtöldum félögum:

Verkamannafélagið Dagsbrún: verkamenn, vélgæslumenn og bifreiðastjórar.
Verkakvennafélagið Framsókn: verkakonur og starfsstúlkur í eldhúsi og mötuneyti.
Félag járniðnaðarmanna: járnsmiðir.
Félag isl. rafvirkja: rafvirki.
Þessi fjögur félög hafa hvert um sig samning við fyrirtækið um kaup og kjör
sinna meðlima og geta hvert um sig sagt upp samningum án samráðs við hin.
Samkvæmt stefnuyfirlýsingunni ætti þetta fólk að vera í sama félagi og félagið að
gera einn samning við fyrirtækið. Gengið er út frá því, að sú skylda hvíli á félaginu,
sem gerir hinn sameiginlega samning, að það tryggi félagsmönnum hvers þessara
félaga eigi lakari kjör en þeir höfðu fyrir sameininguna og að jafnan séu eigi lakari
kjör á vinnustaðnum en gildandi eru i viðkomandi sérgrein á hverjum tíma.“
Síðan segir (og skal þá tekið fram, að þar hefur þessi milliþinganefnd Alþýðusambands íslands nokkuð aðrar hugmyndir en gert er ráð fyrir í frumvarpinu hér
að framan):
„Þegar talað er um hér að framan að gera einn samning við fyrirtæki, er ekki
átt við að nauðsynlegt sé að mynda sérstakt félag fyrir vinnustaðinn." (í því frumvarpi, sem hér er flutt, er það einmitt lagt til). „Nú getur hagað svo til, að fleiri
fyrirtæki séu í sama bæ eða sýslu og hafi sams konar starfrækslu og hf. Uggi.
Starfsfólk allra þessara fyrirtækja vinnur sams konar störf, eru í sömu starfsgrein

518

Þingskjal 43

og á því allt að vera í sama starfsgreinafélagi, sem gerir heildarsamning við ðll
fyrirtækin.
Til að skýra þetta nánar skal tekið hér annað dæmi:
Setjum svo, að i Reykjavik séu starfrækt fimm skipafélög, sem gera út 25
kaupskip. Á hverju kaupskipi starfa menn úr Sjómannafélagi Reykjavíkur og 6
kjördæmafélögum. Hvert kaupskip er sérstakur vinnustaður og allir, sem þar starfa,
ættu að vera í sama félagi. Menn úr öllum félögum vinna í sömu starfsgrein, þ. e.
við siglingar. Hér yrði því um eitt starfsgreinafélag að ræða, sem gerði samning við
öll skipafélögin samtímis og fyrir alla sem þar starfa.“
Sú greinargerð um skipulagsmál Alþýðusamhands Islands, sem hér hefur verið
vísað til, er miklum mun ítarlegri en svo, að hér gefist ráðrúm til að rekja hana
alla. En í niðurlagsorðum segir m. a.:
„öllum hugsandi mönnum í verkalýðssamtökunum er ljós nauðsyn þess, að
samtökin hagi skipulagi sínu og starfsháttum á hverjum tima þannig, að afl það,
sem þau geta ráðið yfir, nýtist sem best því fólki, sem samtökin skipa til hagsbóta.
Ætli verkalýðssamtökin að vera hlutgeng í því þjóðfélagi, sem þannig er mótað,
verða þau að aðhæfa sig þeirri þróun, skera af sér vankanta, sem þegar eru í ljós
komnir, og byggja skipulag sitt og starfshætti þann veg, að samtökin geti mætt
hverjum nýjum viðhorfum með öllum styrk. Hér er ekki nægjanlegt, að samtökin
geti aðlagað sig breyttum aðstæðum. Þau þurfa að vera á undan þróuninni, gera
sér á hverjum tíma grein fyrir, hvert hún stefnir, og haga viðbrögðum sínum samkvæmt því. Aðeins með þeim hætti geta verkalýðssamtökin tryggt meðlimum sínum
rétta hlutdeild í þeim vaxandi framleiðsluverðmætum, sem tækniþróunin á að hafa
í för með sér .... Enda þótt slík öfl (þ. e. öfl fjandsamleg verkalýðshreyfingunni)
hafi eigi áhrif á innra skipulag samtakanna, má eigi gleyma því, að á löggjafar- og
framkvæmdavald geta þau haft áhrif. Og vissulega mætti með löggjafaratriðum
sníða skipulagi verkalýðssamtakanna þann stakk, sem þau síst kysu sér. Það er
þýðingarlaust og beinlínis stórskaðlegt að loka augunum fyrir því, að á seinni árum
geta gerst ýmsir atburðir, sem eru bein afleiðing af núverandi starfsháttum innan
samtakanna, sem framkalla háværar kröfur um að vald samtakanna yrði skert.
Sumar þessara aðgerða, sem hafa framkallað slikar kröfur, hafa átt fullan rétt á
sér og verið nauðsynlegar. Hinu er hins vegar ekki unnt að neita, að aðrar aðgerðir
hafa orkað mjög tvímælis og í nokkrum tilfellum alls ekki samrýmst hagsmunum
hreyfingarinnar i heild. Hér sannast sern oftar, að einsdæmin eru verst. Það orkar
ekki tvímælis, að það er á valdi samtakanna að ráða bót á slíkum misfellum og
hindra þannig, að löggjafinn sjái sig tilneyddan til að hlutast til um þessi mál ....
Grundvallarsjónarmið verkalýðssamtakanna hlýtur að vera það að láta hagsmuni
heildarinnar sitja í fyrirrúmi fyrir „hagsmunum" einstakra starfshópa. Með þessi
sannindi i huga eiga samtökin sjálf að ráða skipulagsmálum sínum og starfsháttum."
Það eru liðin rétt 20 ár síðan þessi greinargerð var tekin saman, og þessi stefna
var jafnframt yfirlýst stefna launþegasamtakanna. Siðan hefur samt sem áður engin
skipulagsbreyting verið gerð á skipulagi samtakanna.
Orðið „starfsgreinafélag** er notað í þessum lagatexta. Það orð var notað á
þingum Alþýðusambands Islands á sinum tíma svo og í þeim greinargerðum, sem
hér hefur verið vísað til, en að vísu í nokkuð öðrum skilningi en lagt er til í þessu
frumvarpi til laga. Segja má þó, að það orð kunni að vera nokkuð misvísandi, og
skal hér nokkur grein gerð fyrir notkun þess. Talið var æskilegt að halda þessu
orði í lagatextanum, m. a. til að undirstrika skyldleika þessa frumvarps við hugmyndir sem áður hafa komið fram hjá Alþýðusambandi Islands.
Með „starfsgreinafélagi“ er átt við, að allir þeir, sem vinna að sömu framleiðslu
á vöru eða inna af hendi sömu þjónustu og selja vinnu sína til sama vinnukaupanda,
séu saman í starfsgreinafélagi. Starfsgrein er þá skilgreind sem vinna að tilekinni
framleiðslu, óháð því hvaða sérstaka starfi tiltekinn einstaklingur gegnir. Þannig
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væru allir þeir, sem vinna við flug, að selja vinnu sina einum og sama vinnukaupanda, í sama starfsgreinafélagi, hvort sem þeir fljúga flugvélum, færa bókhald,
vinna við þvotta eða rafvirkjun. Þeir, sem vinna í verksmiðju, hjá skipafélagi eða
í stærri verslun, væru þá saman í „starfsgreinafélagi“.
Eftir er þá vandi þeirra, sem vinna á minni vinnustöðum. Gert er ráð fyrir
því, að þeir séu sem áður í stéttarfélagi, þ. e. fagfélagi, nema samkomulag allra
starfsmanna sé um annað.
Þeirri röksemd hefur verið hreyft, :ið fagmenn, sem vinna sérhæfð störf, en
lenda í augljósum minni hluta innan starfsgreinafélags, muni aldrei sætta sig við
slíka skipan, enda gangi það gegn hagsmunum þeirra, þeirra réttur verði sem sagt
ævinlega fyrir borð borinn í samningum. Þetta eru vissulega veigamikil rök, sem
vega þungt. En stéttarfélög munu starfa áfram, sínu fólki til halds og trausts væntanlega. Þeim er ætlað að vera ráðgefandi og halda kröfum sinnar sérgreinar á lofti.
Einnig er á hitt að líta, að i kjarasamningum er samið um lágmarkslaun einungis.
Það er ekkert sem bannar fyrirtækjum að borga hærri laun, ef þau svo kjósa og
svo meta störf. í þriðja lagi, ef hagsmunir tiltekins hóps eru gersamlega fyrir borð
bornir í kjarasamningum og þar fæst engin leiðrétting, þá má gera ráð fyrir því,
að menn fáist síður eða ekki til starfa.
Veigamikil spurning, sem vaknar þegar hugleitt er, hvort Alþingi eigi að skerast
í leikinn og gerbreyta vinnulöggjöfinni, er sú, hvort þetta sé yfirleitt í verkahring
löggjafarvaldsins. Því er til að svara, að löggjafarvaldið setti þau lög, sem nú eru
i gildi, og þeim hefur einnig litils háttar verið breytt síðan. T. d. var ákvæðum núgildandi laga um stéttarfélög og vinnudeilur, sem lutu að sáttasemjara ríkisins,
breytt fyrir nokkrum árurn. Það er því hefð fyrir því á Islandi, að þetta sé löggjafarmál. Undir hitt her að taka, að auðvitað er það æskilegast sem almenn regla,
að aðilar vinnumarkaðarins, sem svo eru kallaðir, komi sér saman um bardagavöll án nokkurra afskipta löggjafans. En litið skal til þess, að þrátt fyrir ótviræða
stefnuyfirlýsingu alþýðusamtakanna og mikla vinnu, sem í hana hefur ver:ð lögð
fyrir tveimur áratugum, hefur ekkert gerst í þessum efnum. Sú spurning hlýtur
að vakna, hvort það sé ekki beinlínis skylda löggjafans að grípa inn i, að vera
eins konar hvati þess, að þessar breytingar eigi sér stað. Og þegar spurt er hvers
vegna, þá er þeirri spurningu raunar að fullu svarað í greinargerð og tillögum um
skipulagsmál Alþýðusambands íslands, sem áðurnefnd milliþinganefnd tók saman
á árinu 1960. Áhersla skal lögð á það, sem þar kemur fram um nauðsyn þess, að
launþegasamtök lagi sig að breyttum þjóðfélagsháttum, breytingum í atvinnulifi og
tækniframförum, sem vissulega hafa átt sér stað og eiga sér stað. Sögulega og að
nafninu til háttar svo, að bæði vinnukaupendur (sem oftar eru nefndir vinnuveitendur) og vinnuseljendur (verkalýðshreyfing) hafa lagt áherslu á, að þeir vilji
frjálsræði, sem þýðir afskiptaleysi ríkisvalds. Þá er átt við að rikisvaldið virði
frjálsan samningsrétt, að það hafi ekki með löggjöf eða með öðrum hætti afskipti
af því, hvernig kaup og sala á vinnu ganga fyrir sig. Segja má, að í orði kveðnu
hafi bæði vinnukaupendur og vinnuseljendur aðhyllst að þessu leytinu frumskógalögmál kapitalismans, en i reynd er þessu raunar allt öðruvisi háttað. I vaxandi
mæli hafa komið til afskipti ríkisvalds með einum eða öðrum hætti, bæði með
íhlutun um samninga og núna í seinni tíð með beinni þáttöku í samningamálum.
Þegar samið er um fiskverð, eru gerðir „baksamningar** um gengisbreytingar. Vaxandi umræður um félagsmálapakka eru auðvitað ávísun á það, að heildarsamtök
Iaunafólks hafa stillt ríkisvaldinu upp við vegg við hliðina á vinnukaupendum og
gera kröfur á hendur þeim báðum samtímis, þannig að ætla má, að ef ríkisvaldið
veitir stærri félagsmálapakka, t. d. í formi skatta og dagvistunarmála, þá komist
vinnukaupendur af með að borga lægri laun. Með þessum hætti er auðvitað rikisvald, nauðugt éða viljugt, orðið þriðji aðili kjarasamninga. Og bæði verða þessar
millifærslur auðvitað ærið ruglingslegar og eins getur verið i raun ógerlegt að meta
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þær til tekna, þó svo það sé gjarnan gert. 1 þessu frumvarpi til laga er lagt til, að
horfiö verði frá þessu ríkisafskiptakerfi um kaup og kjör og horfið til baka til
þeirrar grundvallarhugmyndar, raunar bæði verkalýðshreyfingar og vinnuveitenda,
að þeir semji beint um kaup og kjör og án milligöngu ríkisvaldsins.
Á það skal lögð áhersla, að í þessu frumvarpi til laga er raunar gert ráð fyrir
því að ganga heldur lengra í þá átt, að vinnustaðirnir séu gerðir að grunneiningu,
heldur en gert var ráð fyrir í tillögum Alþýðusambands Islands fyrir um það bil
20 árum. Þegar frá hafa verið taldir opinberir starfsmenn, sem talið er eðlilegt, að
myndi heildarsamtök þar sem þeir vinna hjá einum og sama vinnuseljandanum,
samvinnustarfsmenn, sem vinna við sérstakt rekstrarform, bankastarfsmenn, svo og
þeir fiskimenn, sem veiða upp á hlut og fá laun sín þess vegna sem hluta af umsömdu fiskverði, þá er gert ráð fyrir því, að sérhverjir starfsmenn, sem vinna á
vinnustað, þar sem einn og sami vinnukaupandi kaupir vinnu, gangi saman í félag.
Með þessu er gert ráð fyrir því, að laun geti verið misjöfn, jafnvel hjá fyrirtækjum,
sem stunda nákvæmlega sömu framleiðslu. Slíkt getur auðvitað verið komið undir
afköstum, hagræðingu og tæknibúnaði, svo að nokkuð sé nefnt. Flytjandi þessa
frumvarps telur eðlilegt, að hlutdeild starfsfólks sé aukin með þessum hætti og
þannig beinlínis tengd afkomu fyrirtækisins. Ef fyrirtækið eykur framleiðslu sina
vegna tækniframfara og tækninýjunga, þá er auðvitað eðlilegt, að starfsfólk við
þetta fyrirtæki geri auknar kaupkröfur. Það er einnig eðlilegt, að starfsfólk taki
þátt í rekstri með þeim hætti t. d., að það hæg; á kaupkröfum sínum til þess að
gera fyrirtæki kleift að fjárfesta í nýrri og betri vélum, sem þannig skili sér í
auknum kaupmætti þegar fram líða stundir. Það kerfi, að sérhvert fyrirtæki sé
með þessum hætti samningseining út af fyrir sig býður upp á miklum mun meiri
sveigjanleika hefdur en núverandi kerfi heildarsamninga gerir. Hins vegar geta
starfsgreinafélög myndað sambönd sín á milli, sem þá gera samninga fyrir alla
félagsmenn.
Á tvennt skal þó lögð áhersla. í þessu lagafrumvarpi er leitast við að hafa eins
litil afskipti af félagsuppbyggingu launþegafélaga og frekast er talinn kostur. Hér
er að visu lagt til, að lögfest verði, að vinnustaðurinn verði grunneining með þeim
undantekningum, sem nefndar eru, en að öðru leyti verður það að vera launþegahreyfingarinnar sjálfrar að ákvarða, hvernig félagskerfið er upp byggt. Það félagskerfi, svo og þau félagasamtök, sem fyrir eru, geta auðvitað að öllu leyti starfað
áfram eftir því sem félagsmönnum þykir þurfa. Ekki er að sinni tekin afstaða til
þess, með hverjum hætti skuli farið með margháttuð hagsmunamál, svo sem lífeyris- og orlofsmál. Hins vegar hlýtur það að vera bæði eðlilegt og nauðsynlegt,
að fagmenn, t. d. í prentiðnaði eða verslun, séu eftir sem áður í stéttarfélögum til
að sinna margvislegum félagsmálum og öðrum þeim málum, sem félagsmenn telja
skipta máli. Eins verður það fólk, sem vinnur á vinnustað þar sem færri en 25
vinna, eftir sem áður að skipa sér í stéttarfélög, sem taka þá til margra vinnustaða,
eins og núverandi kerfi gerir ráð fyrir, gagngert til þess að gæta hagsmuna sinna.
Á þessu stigi er talið eðlilegt, að heildarsamtök launafólks hafi forustu um að
endurskipuleggja samtök sín, en hagsmuna þessa fólks sé gætt með bestu móti.
Það hefur gerst síðan Alþýðusambandsþing ályktaði í þessa veru á árunum
1956—1962, að beinir samningar fyrirtækis og starfsfólks hafa verið reyndir á
nokkrum stöðum og þá fyrst og fremst í svokölluðum stóriðjufyrirtækjum, í verksmiðjunum á Grundartanga og i Straumsvík. Þar hefur þetta fyrirkomulag reynst með
ágætum, og á það má leggja áherslu, að þar eru borguð hærri laun en gengur og
gerist á hinum almenna vinnumarkaði. Og svo virðist sem bæði þeir vinnuseljendur og vinnukaupendur, sem þarna eiga hlut að máli, séu ánægðir með þetta
fyrirkomulag og vilji ekki frá því breyta.
Þessar hugmyndir hafa hins vegar oft verið ítarlega ræddar. Nefna má umræðu,
sem skráð er í 1. hefti tímaritsins Réttar í árgangi 1976. 1 umræðu um verkalýðsmál
tjá nokkrir forustumenn í launþegahreyfingunni sig um hugmyndir af þessu tagi.
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Björn Jónsson, forseti Alþýðusambands íslands, sagði m. a.:
„Þegar ASl-þing markaði stefnuna í skipulagsmálum, þá var hugmyndin sú að
stefna að því, að vinnustaðurinn yrði grundvöllur fyrir verkalýðsfélögin. Þetta var
samþykkt. Hins vegar hefur það gengið afskaplega litið að framfylgja raunverulega
þessari stefnu. Það er óhætt að játa það hreinskilnislega, að það hefur alveg mistekist enn sem komið er. Þessa stefnumörkun i skipulagsmálum ASÍ, sem ákveðin
var, hafa menn enn ekki treyst sér til þess að framkvæma i einu vetfangi, en myndun
landssambandanna átti að vera spor í þessa átt.“ Og Björn bætti við: „Það hefur
verið sagt, að verkalýðshreyfingin væri eitt íhaldssamasta aflið í þjóðfélaginu, og
verður að játa, að hún er ákaflega íhaldssöm á formið!“
Sigurður Magnússon rafvirki sagði í sömu umræðu:
„Ég hef verið þeirrar skoðunar, að stefna þurfi markvisst að því að gera vinnustaði sem mest að einni félagseiningu. Breyta þarf skipulagi verkalýðssamtakanna
úr því að vera einhver sérgreinafélög iðnaðar- eða verkamanna í félag starfsfólksins
á tilteknum vinnustöðum. Þannig held ég að möguleiki sé á að mynda þann samhug
og þá bræðralagskennd, sem þarf til að hindra að það gerist, sem hefur verið að
gerast hjá okkur varðandi hina miklu tekjuskiptingu."
Það skal ítrekað og á það skal lögð áhersla, að þetta frumvarp til laga um breytingar á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur tekur aðeins til þeirra hugmynda, að
vinnustaðurinn skuli vera grundvallareining. Að öðru leyti er það alfarið á hendi
launþegasamtakanna sjálfra með hverjum hætti þau kjósa að haga sínum skipulagsmálum, komist þessi breyting á. Það er hins vegar hugmynd flutningsmanns, að
bæði heildarsamtökin svo og einstök stéttarfélög, sem nú starfa, hafi mjög mikilvægu hlutverki að gegna eftir sem áður í þá veru að fylgjast með samningum og
gæta hags sinna manna i hvívetna.
Deila má um, hvort viðmiðunartalan 25, eins og hún er fram sett i frumvarpinu,
sé hin æskilega tala. Slíkt þarf vitaskuld að athuga mjög nákvæmlega.
í þessari greinargerð hefur nær einvörðungu verið fjallað um skipulag launþegasamtakanna, en bví sem næst ekkert um sk5pulag Vinnuveitendasambands íslands. Flutningsmanni þykir sem bað leiði af sjálfu sér, að breyta þyrfti skipulagi
Vinnuveitendasambands íslands til samræmis við þá breytingu sem hér er lögð til,
en með öllu sé ástæðulaust að það sé sérstakt löggjafaratriði.
Frumkvæði löggjafans i þessum efnum kann að þykja óæskilegt og getur
jafnvel valdið tortrvggni, þótt það sé mat flutningsmanns, að slík tortryggni ætti
með öllu að vera ástæðulaus. En nú ber bess Hka að gæta, að sú hætta er fyrir
hendi án þess að um hana skuli nokkuð fullyrt, að foringjar i launþegafélögum
knnni að vera íhaldssamari í þessum efnum en gengur og gerist. Kann sú íhaldssemi
að vera sömu náttúru og ihaldssemi alþingismanna í kjördæma- og kosningarréttarmálum. T báðum tilvikum er fólk, sem jafnan hefur haft atvinnu af þvi árum saman
að stunda löggjafarstörf og/eða standa i samningum og getur talið, að með þessu
sé verið að ráðast að stöðu sinni. Sú hætta kann sem sé að vera fyrir hendi, að forustufólk við núverandi skipan sé tregara til breytinga en gengur og gerist meðal almennra
félagsmanna. Emnig af þeirri ástæðu aetur verið réttlætanlegt, að löggjafinn hafi hér
nokkra forustu. Þessi sjónarmið reifaði einmitt Guðinundur J. Guðmundsson, formaður Verkamannasambands Islands, í þeim umræðum um verkalýðsmál, sem
þegar hefur verið visað til og birtust í tímaritinu Rétti árið 1976. Hann sagði:
..Kannske er líka einhver smákóngapólitík í þessu. En það eru fyrst og fremst þeir,
sem eru harðast launaðir, sem eru harðastir á móti því. Þeir þola ekki lýðræðið.
Þeir vita, að þeir ófaglærðu eru fleiri.“
Vitaskuld er með þessu frumvarpi til laga lögð fram mjög róttæk grundvallarbreyting á fyrirkomulagi samninga um kaup og kjör. Flutningsmaður telur þó, eftir
að hafa gefið sér þá forsendu, að þessi breyting sé nauðsynleg, að í þessu frumvarpi
Alþt. 1989. A. (103. löggjafarþing).
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sé eins hægt farið i sakirnar og frekast er kostur og að öðru leyti sé aðilum vinnumarkaðarins látið eftir, hvernig þessum skipulagsmálum verður háttað.
Það er einnig mat flutningsmanns, að það sé staðreynd, að í samningum á
undanförnum árum hafi þeir, sem lægst hafa launin, ekki fengið þá uppbót, sem
þeim beri. En með því fyrirkomulagi, sem hér er verið að leggja til, er stefnt að
auknum launajöfnuði. Þá verða hagsmunir þeirra, sem hingað til hafa haft lægstu
launin, tengdir og samtvinnaðir hagsmunum annarra þeirra, sem við sömu framleiðslustörf vinna, en hafa hingað til haft hærri laun vegna starfsreynslu, menntunar eða
af öðrum ástæðum. Það er því skoðun flutningsmanns, að þetta nýja fyrirkomulag
muni í reynd fela í sér raunverulegri jafnlaunastefnu en unnt hefur verið að koma
á með því kerfi heildarsamninga, sem ríkt hefur. Ummæli manna, sem mikla reynslu
hafa i samningamálum, styðja mjög þessa skoðun.
Þá má benda á, að það er vaxandi tilhneiging launþegahreyfinga viðs vegar um
landið að brjótast undan kerfi heildarsamninga og semja sérstaklega. Þessara tilhneiginga hefur mjög gætt nú á haustdögum og virðist benda til þess, að það sé vaxandi óánægja einstakra launþegafélaga með rikjandi fyrirkomulag.
Það er einnig röksemd, sem styður þá breytingu sem hér er verið að leggja til,
að í svokölluðum heildarsamningum, eins og þeir hafa ver>ð byggðir upp, eru sáralítil
tengsl á milli annars vegar afkomu fyrirtækis og framleiðslugreinar og hins vegar
samninga um kaup og kjör. Það er gersamlega útilokað, að fáeinir samningamenn,
sem fyrir þessu samfloti standa, geti haft tilfinningu fyrir afkomu einstakra fyrirtækja eða framleiðslugreina. Leiða má rök að því, að stundum leiði þetta til þess,
að samningar verði óraunhæfir, þannig að ekki séu til verðmæti fyrir þeim samningum, sem gerðir eru, og ríkisvaldið skakki síðan leikinn með tilfærslum, eins
og t. d. gengisfellingum. En það má einnig leiða rök að þvi, að þessi skortur á
tilfinningu verði til þess í öðrum tilvikum, að launþegar njóti ekki ávaxta af aukinni
framleiðslu fvrirtækis eða framleiðslugreinar. Það, sem hér er verið að leggja til, á
einfaldlega að stuðla að þvi, að launþegar fái laun i réttu hlutfalli við verðmæti
þeirrar framleiðslu á vöru eða þjónustu, sem þeir v>nna við.
Þá má benda á, að þetta nýja fyrirkomulag gerir í raun ráð fyrir vaxandi þátttöku vinnuseljenda í rekstri fyrirtækja. Að þessu sinni er ekki verið að leggja til
löggjöf um atvinnulýðræði, þ. e. að tiltekinn hluti starfsfólks skuli hafa rétt til setu í
stjórnum en slikt gæti vel verið löggjafaratriði siðar. En gera má ráð fvrir, að þegar
um beina samninga er að ræða milli fyrirtækis og starfsfólks, þá sjái fyrirtækið
sér hag i þvi, að fulltrúar starfsfólks sitji i stjórnum, fylgist sem best með rekstri
og afkomu fyrirtækis til þess að auðvelda og liðka fyrir skvnsamlegum kjarasamningum. án þess að gengið sé á hag fyrirtækis. Flutningsmaður telur raunar að mjög
aukin hátttaka starfsfólks í rekstri sé af hinu góða og æskileg framtiðarþróun.
Loks má benda á, að i þvi fyrirkomulag’ heildarsamninga, sem hefur rikt hér
á landi um langa hrið, hefur farið mjög i vöxt, að rikisvaldið sé beinn eða óbeinn
þátttakandi i kjarasamningum, samningum um fiskverð eða öðrum hliðstæðum
samningum. Þetta gengur reyndar gegn sögulegri stefnu launþegahreyfingarinnar
og annarra samningsaðila einnig, en samt hefur þetta verið þróunin án sýnilegra
mótmæla. Hins vegar má mjög draga í efa að slík samskipti séu æskileg, einfaldlega
vegna þess að á endanum eru það ævinlega skattborgarar, sem við skulum segia að
séu allir borgarar þessa lands, sem borga fyrir þessa samninga með einum eða öðrum
hætti. annaðhvort í formi rýrnandi gjaldmiðils, i formi hærri skatta eða með öðrum
hætti.
Með því fyrirkomulagi. sem hér er verið að fjalla um, er vissulega verið að
leggia til að samningar verði í raun frjálsir á milli vinnuseljenda og vinnukaupenda
og fari fram alfarið án afskipta ríkisvaldsms. Það er kannske fyrst og síðast sú
meginstefnubreyting, sem i bessari grundvallarhugmynd felst. Það er svo önnur saga,
vissulega skylt mál, en á hins vegar að skoðast með öðrum hætti, með hverjum
hætti ríkisvaldið leitast við að auka velferð þegna sinna á hverjum tíma. Um það
hefur stjórnmálaflokka greint á og á sennilega eftir að greina á um langa hrið.
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Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Greinin er óbreytt úr gildandi lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nema aukið
er við nýrri tegund félaga, starfsgreinafélögum. Leitast er við að skilgreina hugtakið
starfsgreinafélag, þar sem það er nýmæli.
Þarflaust er hins vegar að skilgreina hugtakið stéttarfélag, þar sem það hefur
nokkuð fasta merkingu.
Um 2. og 3. gr.
Þessar greinar eru óbreyttar frá þvi sem er í gildandi lögum, nema bætt er við
starfsgreinafélögum.
Um 4. gr.
í greininni er gert ráð fyrir því, að starfsgreinafélög eða sambönd þeirra verði
viðurkenndur samningsaðili, þar sem 25 launþegar (vinnuseljendur) eða fleiri starfa
hjá sama atvinnurekanda (vinnukaupanda). Ef færri starfa hjá sama atvinnurekanda geta þeir þó stofnað starfsgreinafélag, ef allir, sem á vinnustaðnum vinna, eru
á eitt sáttir, og skal það þá viðurkennt sem samningsaðili um kaup og kjör. Ella
starfa stéttarfélög áfram sem áður. Ákvæði greinarinnar ná ekki til opinberra starfsmanna né heldur bankamanna í rikisbönkum þar sem þeir lúta sérstökum lögum um
þessi efni.
Hins vegar þykir rétt að undanskilja sjómenn á fiskiskipum, þar sem Iaunagreiðslum til þeirra er hagað með sérstökum hætti. Sömu sögu er að segja um samvinnustarfsmenn, þeir vinna við sérstakt rekstrarform og þykir rétt að undanskilja þá frá ákvæðum þessara laga.
Um 5.—7. gr.
Gréinarnar þarfnast ekki skýringar.

Ed.

44. Frumvarp til laga

[42. mál]

um breyting á útvarpslögum, nr. 19 frá 5. april 1971.
Flm.: Eiður Guðnason.
1- gr.
2. mgr. 13. gr. laganna hljóðar svo:
Megintekjustofnar Ríkisútvarpsins eru gjöld fyrir útvarpsafnot, gjöld fyrir augJýsingar í hljóðvarpi og sjónvarpi, aðrir tekjustofnar, sem Alþingi kann að ákveða,
og næstu 3 ár frá gildistöku þessara laaa aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum og
hlutum i þau. Tekjum af aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum í þau
skal varið til stofnkostnaðar sjónvarps.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ríkisútvarpið hefur lengi átt við fjárhagsörðugleika að etja. Á árinu 1979 var
rekstrarhalli Rikisútvarpsins-Sjónvarps 358.5 millj. kr. og rekstrarhalli Hljóðvarpsins 86.1 millj. Ljóst er, að á yfirstandandi ári stefnir í verulegan hallarekstur hjá
stofnuninni, sennilega tvöfaldast hallinn frá árinu 1979. Hér er vissulega um alvarlegt
mál að ræða.
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Ástæður þessa mikla hallarekstrar eru einkum af tvennum toga: Lengi vel
var það svo, að Rikisútvarpið-Sjónvarp naut tekna af aðflutningsgjöldum sjónvarpstækja og hluta til þeirra. Kom þetta til á árinu 1964, er með lögum um tollskrá
nr. 15/1964 var gerð sú breyting á þágildandi lögum um tollskrá nr. 7/1963, að við
heimildir fjármálaráðherra i 3. gr. tollskrárlaga var bætt með tölulið heimild fjármálaráðherra til „að ákveða að aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum
í þau megi verja til stofnkostnaðar Sjónvarps“.
Þetta fyrirkomulag var síðan óbreytt allt þar til lög nr. 120/1976 tóku gildi,
sbr. lög nr. 63/1968, nr. 3/1969, nr. 1/1970 og nr. 6/1974. Heimildarákvæði þetta var
síðan fellt niður, þegar lög nr. 120/1976 felldu lög nr. 6/1974 úr gildi, þar sem hliðstætt ákvæði var ekki að finna í þeim lögum. Heimildarákvæðið hefur ekki verið
lögleitt að nýju.
Hér er gerð tillaga um, að útvarpslög kveði svo á að Ríkisútvarpið fái þennan
tekjustofn að nýju um takmarkaðan tíma.
Ef Ríkisútvarpið hefði notið þessa tekjustofns á árinu 1979, hefði hann fært
því 1157 milljón kr. tekjur til uppbyggingar dreifikerfis og til kaupa á tækjum og
búnaði.
1 ár er líklegt, að tekjur ríkissjóðs af innflutningi sjónvarpstækja nemi um
1 milljarði kr. Ríkisútvarpið fær ekkert af því fé, en þess í stað er stofnuninni af
hálfu ríkissjóðs boðið upp á 450 milljón kr. lán. Þegar Ríkisútvarpið var svipt
þessum tekjustofni kreppti miög verulega að fjárhag þess. Þrengri fjárhagur hefur
einkum komið niður á framkvæmdum við dreifikerfið, dreifingu sjónvarps um
landið og kaupum á tækjum og búnaði. Framkvæmdir við dreifikerfið hafa verið
í algjöru lágmar,ki, og gildir hið sama um kaup á nauðsynlegum tækjum og búnaði
til dagskrárgerðar.
önnur meginástæða fjárhagsvanda Ríkisútvarpsins er sú, að afnotagjöld koma
inn í visitölu framfærslukostnaðar og hafa þar með áhrif í átt til kauphækkana í
landinu. Hefur því verið rík tilhneiging hjá stjórnvöldum til að leyfa ekki nema
mjög óverulegar hækkanir afnotagjalda. Ekki er óeðlilegt að gerður sé samanburður
á áskriftarverði dagblaða og afnotagjaldi útvarps og sjónvarps. Þegar Rikisútvarpið
hóf göngu sina fyrir réttum 50 árum var afnotagjald útvarps 30 kr. á ári. Þetta
sama ár var áskriftarverð dagblaðs 24 kr. á ári. 1 ár lætur nærri, að áskriftargjald
dagblaðs sé 60 þús. kr. á ári, en afnotagjald útvarps er hins vegar ekki nema 19 300
kr. á ári, eða % af dagblaðsáskrift. Þegar sjónvarp hóf göngu sína á árinu 1966
lét nærri, að afnotagjaldið væri tvöföld upphæð þess, sem þá kostaði að vera áskrifandi að dagblaði í eitt ár. Nú hins vegar á árinu 1980 er samanlagt afnotagjald útvarps og svart/hvíts sjónvarps 59 100 kr. eða ívið ódýrara en árs áskrift að dagblaði.
Eftirfarandi tafla sýnir samanburð á afnotagjaldi útvarps og áskriftarverði dagblaðs á árabilinu 1930—1980:
Samanburður á afnotagjaldi útvarps og áskriftarverði dagblaðs 1930—1980.
Afnotagjald
útvarps
i kr. á ári

1930
1939
1948
1953
1958
1963
1968
1973
1978
1979
1980

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

30
30
100
200
200
400
820
1720
9 500
12 800
19 300

Áskriftarver8
dagblaðs
i kr. á ári

24
36
120
240
390
840
1480
3 630
23 915
39 500
60 000
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Hér er lagt til að næstu þrjú árin fái Ríkisútvarpið að nýju tekjur af aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum til þeirra. Miðað er við þrjú ár, í þeirri
von að á þeim tíma fáist eðlileg leiðrétting á afnotagjöldum stofnunarinnar þannig
að hún þurfi ekki á mörkuðum tekjustofnum að halda, heldur geti starfað eðlilega
innan ramma tekna sinna af afnotagjöldum og auglýsingum.
Um þessar mundir eru uppi áætlanir um veglega húsbyggingu fyrir Ríkisútvarpið. Ekki sýnist öllum eitt um þá fyrirhuguðu framkvæmd, en hitt er ljóst öllum,
sem til þekkja, að Ríkisútvarpið, einkum Hljóðvarpið, býr nú við gjörsamlega óviðunandi aðstöðu í húsnæðismálum og að þvi er varðar starfsaðstöðu alla. Þótt byrjað
væri á fyrirhugaðri nýbyggingu Ríkisútvarpsins nú strax er ljóst að líða mundu
3—5 ár þangað til starfsemin gæti flust þangað. Ljóst er því, að alveg á næstunni
verður að gera ráðstafanir til að leysa húsnæðisvanda Ríkisútvarpsins. Það mun
kosta verulegt fjármagn. Sömuleiðis er ljóst, að alveg á næstunni verður að hefjast
handa um framkvæmdir við nýja langbylgjustöð. Loftnetsmöstur langbylgjustöðvarinnar á Vatnsenda, sem mjög eru komin til ára sinna, eru að mati sérfræðinga að
hruni komin. Ný langbylgjustöð mun varlega áætlað kosta 2%—3 milljarða kr.
Enn hafa ekki verið birtar neinar áætlanir um, hvernig fjármagna skuli byggingu
nýrrar langbylgjustöðvar, sem þó er óhjákvæmileg og brýn nauðsyn að ráðist verði
í hið allra fyrsta.
Af því, sem hér hefur verið talið, má ljóst vera, að Ríkisútvarpið er fjárhagslega
aðkreppt stofnun og valda því aðgerðir stjórnvalda, sem annars vegar hafa numið
brott fasta tekjustofna og hins vegar synjað um eðlilegar hækkanir afnotagjalda.
Miklar kröfur eru gerðar til Ríkisútvarpsins. Það á í senn að vera eitt mesta
menningartæki þjóðarinnar og ekki síður öryggistæki í þágu allra landsmanna. Ekki
er vansalaust, hvernig að þessari stofnun, sem nú hefur starfað í hálfa öld, hefur
verið búið. Sú breyting á útvarpslögum, sem hér er lögð til, er hugsuð sem spor
í þá átt að bæta fjárhag og stöðu Ríkisútvarpsins og stuðla þannig að því, að það
megi betur þjóna hlutverki sínu sem menningarstofnun allra landsmanna.

Nd.

45. Frumvarp til laga

[43. mál]

um Orlofssjóð aldraðra.
Flm.: Sighvatur Björgvinsson, Magnús H. Magnússon.
1. gr.
Stofna skal sjóð er nefnist Orlofssjóður aldraðra og er hann í vörslu félagsmálaráðuneytisins.
Hlutverk sjóðsins er eftirfarandi:
a) að styðja með framlögum, lánum og annarri fjárhagslegri fyrirgreiðslu orlofsog sumardvalarstarfsemi fyrir aldrað fólk, sem skipulögð er af sveitarfélögum,
félögum, fyrirtækjum eða öðrum þeim sem félagsmálaráðuneytið viðurkennir;
b) að styðja efnalítið aldrað fólk til þátttöku í slíkri orlofsstarfsemi;
c) að reka orlofsbúðir fyrir aldrað fólk, og skal menntamálaráðuneytið í því
sambandi leggja sjóðnum til yfir sumartímann endurgjaldslaust afnot af húsnæði,
vélum og tækjum a. m. k. tveggja heimavistarskóla samkvæmt nánara samkomulagi og ríkissjóður greiða laun starfsfólks og þjónustufólks, en Orlofssjóður aldraðra annan rekstrarkostnað.
2. gr.
Tekjur sjóðsins skulu vera:
a) árlegt framlag úr ríkissjóði eins og það er ákveðið í fjárlögum hverju sinni;
b) frjáls framlög og aðrar tekjur sem til kunna að falla;
c) vaxtatekjur.
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3. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um starfsemi sjóðsins og stjórnun
hans.
Heimilt er að ákveða með reglugerð að framlag eða lánveiting úr sjóðnum skuli
bundin því skilyrði, að framlag eða önnur fjárhagsleg fyrirgreiðsla verði jafnframt
veitt af viðkomandi sveitarfélagi.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

4. gr.

Greinargerð.
Tilgangurinn með flutningi frumvarps þessa er að benda á leið til þess að
auðvelda öldruðu fólki að njóta þeirrar tilbreytingar, sem orlofsdvöl getur veitt.
Er ekki að efa að slík viðleitni er mjög i anda þeirrar stefnu „að bæta lífi við árin“,
sem hefur nú mikil áhrif í sambandi við velferðarmál aldraðra.
Það er kunnara en frá þurfi að segja, að ýmsum velferðarmálum aldraðs fólks á
íslandi hefur minna verið sinnt en skyldi. Aldrað fólk á Islandi hefur ekki með
sér nein samtök til þess að berjast fyrir hagsmunamálum sínum, eins og ýmsir hópar
í þjóðfélaginu eru nú mjög farnir að tíðka. Þetta ásamt ýmsu öðru hefur orðið til
þess, að þjóðfélagið hefur leitt ýmis vandamál gamla fólksins hjá sér. Lausn sumra
þessara vandamála krefst talsverðra fjármuna, svo sem í vistunar- og hjúkrunarmálum aldraðra, en á þvi sviði ríkir nánast hreint neyðarástand í landinu. Það neyðarástand þekkja þeir best sem afskipti hafa haft af vistunar- og hjúkrunarmálum gamla
fólksins, en margt gamalmennið býr við aðstæður sem ekki verður með orðum lýst.
1 miðri þeirri velsæld, sem flestum þegnum íslensks þjóðfélags er búin, er ástandið í vistunar- og hjúkrunarmálum gamla fólksins blettur á samfélaginu sem því miður
allt of fáir virðast hafa áhuga á að afmá. Þessi mál eru litið rædd. Gamla fólkið hefur
engin samtök til að fylgja málum sínum eftir; aldraða fólkið á Islandi er enginn
þrýstihópur. Það verður bara að þrauka eins og best það getur við aðstæður sem
fullfrískt fólk mundi ekki láta bjóða sér. Er orðið meira en tímabært að þeim
málum sé sinnt, og er skylda Alþingis og stjórnvalda að fara nú að snúa sér
að málefnum aldraða fólksins, þótt aðrir þjóðfélagsþegnar kunni að hafa hærra um
sínar kröfur.
Frumvarpi því, sem hér er flutt, er ekki ætlað að leysa þennan vanda. Samanborið
við vandamál þess gamla fólks, sem skortir vistun og hjúkrun við hæfi, er mál
það, sem hér er hreyft, smámál. En þó það sé ekki stórt kann það engu að síður
að breyta miklu fyrir þá öldruðu Islendinga sem ekki eiga því að venjast að þjóðfélagið leggi sig í framkróka um að sinna velferðarmálum þeirra.
Til allrar hamingju er margt af öldruðu fólki á íslandi sem hefur allgóða heilsu,
býr ýmist í eigin húsnæði, hjá vandamönnum eða á dvalarheimilum, er vel ferðafært og getur hjálpað sér um flest sjálft. Fyrir margt af þessu fólki vilja dagarnir
verða langir og tilbreyting lítil. Efni eru oft af skornum skammti þótt þarfirnar
séu ekki miklar.
Sum sveitarfélög og áhugamannafélög reyna að bjóða þessu fólki upp á ýmsa
starfsemi til að dreifa huganum, svala athafnaþrá og félagslöngun. Það er þó
eðlilega mjög misjafnt hvaða kostir eru á slíku. Meðal vinsælustu starfsemi af
þessu tagi eru ýmis ferðalög sem sveitarfélög og áhugaaðilar um velferð gamla
fólksins hafa efnt til. Eru þessi ferðalög jafnan vel sótt, fara vel fram og eru þegin
með sérstökum þökkum. Eru ferðir þessar með ýmsum hætti, allt frá því, að atvinnubifreiðastjórar, klúbbar eða félagasamtök hafa að venju að bjóða öldruðu fólki
í stutta sumarferð þvi að kostnaðarlausu, og til þess að efna til sérstakra hópferða fyrir aldrað fólk til annarra landa þar sem þjónustan er sérstaklega sniðin
við hæfi fullorðinna þátttakenda. Mikil þátttaka og mikil ánægja gamla fólksins með
þessi ferðalög sýna best þörfina fyrir slíka þjónustu.
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Þjónusta fyrir aldraða af þessu tagi hefur tvíþættu hlutverki að gegna. í fyrsta
lagi er hún ákaflega vinsæl og vel metin af því gamla fólki, sem þjónustunnar nýtur.
Hún gefur því færi á kærkominni tilbreytingu, á að blanda geði við annað fólk, á
að ferðast og sjá nýtt umhverfi. En slík þjónusta hefur líka annan tilgang sem
ekki má vanmeta. Því verður t. d. ekki neitað, að þar sem aldrað fólk býr á heimilum barna sinna fer oft svo, þótt hið aldraða fólk haldi fullri heilsu, að dvöl þess á
heimilinu getur verið nokkuð bindandi fyrir heimilisfólkið. Gamalt fólk er ákaflega
næmt fyrir slíku og verður fljótt vart, ef því þykir eða hefur grun um að það kunni
að vera öðru heimilisfólki byrði. Hefur aldraða fólkið oft miklar áhyggjur af þessu
og tekur slíkt mjög nærri sér.
Með því að gefa þessu aldraða fólki, sem hefur góða heilsu og er vel ferðafært,
kost á að bregða sér frá í orlof eins og annað fólk gerir, Ieysir það einnig þennan
vanda, sem ekki má vanmeta.
Flutningsmenn frumvarpsins telja mikilvægt að sú starfsemi að velferðarmálum
aldraðra, sem unnin hefur verið af sveitarfélögum og áhugamannaaðilum, verði
áfram í þeirra hendi, en telja rétt, að ríkisvaldið komi með einhverjum hætti til
móts við þessa aðila, sýni skilning og velvilja á starfi þeirra og auðveldi þeim að
veita hina mikilsverðu þjónustu í velferðarmálum gamla fólksins. Hér þarf ekki að
vera um fjárfrekar aðgerðir að ræða, eins og t. d. framkvæmdir í byggingu dvalarheimila og hjúkrunarheimila hljóta óhjákvæmilega að vera. Er í frumvarpinu lagt
til að hafa reglur um slíkan stuðning sem frjálsastar, því að það verður að vera á
mati félagsmálaráðherra og ráðuneytis hans hverju sinni, hvaða starfsemi þurfi og
eigi að styðja með slíkum hætti, og á valdi Alþingis, hversu miklu fé eigi að ráðstafa. Áhersla er lögð á að hér er alls ekki lagt til að stofnuð verði nein sjálfvirk
úthlutunarstofnun peninga sem menn gætu gengið í að vild, heldur sjóður, sem gæti
eftir efnum og ástæðum lagt lið starfi sveitarfélaga, áhugamanna og annarra þeirra
aðila sem vilja leggja fram sitt lið til þess að gera líf gamla fólksins ríkara að
tilbreytingu.
Þá er einnig í frumvarpinu gert ráð fyrir því, að unnt sé og heimilt verði, ef
ástæður þykja til og áhugi er á, að starfrækja einn eða fleiri af hinum vel búnu
heimavistarskólum hins opinbera sem sumardvalarheimili fyrir aldrað fólk. Er i
frumvarpinu lagt til að eins konar tilraun verði gerð með starfrækslu slíks orlofsheimilis í tveimur skólum, þar sem menntamálaráðuneytið greiði laun starfsfólks,
húsnæðisaðstöðu, ljós, hita og annað slíkt, en Orlofssjóður aldraðra og hugsanlega
sveitarfélög eða gamla fólkið sjálft, ef unnt er, annan rekstrarkostnað.
Að sjálfsögðu má fá slíkum aðgerðum af opinberri hálfu annan búning en
felst í frumvarpi þessu. Mestu máli skiptir að hugmyndinni, sem hreyft er í frumvarpinu, verði komið til framkvæmda, og eru flutningsmenn frumvarpsins að sjálfsögðu reiðubúnir til þess að fallast fyrir sitt leyti á allar þær breytingar sem nánari
athugun mundi leiða í ljós að æskilegt eða eðlilegt væri að gera á málinu til að
tryggja framgang þess.

Sþ.

46. Fyrirspurnir.

[44. mál]

I. Til fjármálaráðherra varðandi framkvæmd ákvæða í 59. gr. laga nr. 40/1978,
um tekjuskatt og eignarskatt, við álagningu opinberra gjalda árið 1980.
Frá Guðmundi Bjarnasyni og Stefáni Valgeirssyni.
1. í tilgreindri lagagrein er kveðið á um ákvörðun launa við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Sérstök ákvæði eru um viðmiðunartekjur
þeirra er landbúnað stunda. Gaf rikisskattstjóri út viðmiðunarreglur fyrir
aðrar atvinnugreinar en landbúnað? Ef svo var gert, hvaða atvinnugreinar
var þá um að ræða og hverjar voru meginforsendur þeirrar viðmiðunar?
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2. Beittu skattstjórar ákvæðum tilgreindrar lagagreinar við álagningu árið
1980 í öllum skattumdæmum og var samræmi í viðmiðunar- og starfsreglum
milli hinna einstöku umdæma?
3. Hvernig var háttað mati á aðstæðum:
a) þar sem gæta skal aðstöðu viðkomandi aðila, aldurs hans, heilsu og
starfstíma, umfangs starfsins og annarra atriða er máli skipta;
b) þar sem taka þarf tillit til aðstæðna í landbúnaði hverju sinni, svo sem
þess, ef bóndi nær ekki heildartekjum grundvallarbúsins vegna afurðaverðs, árferðis og annarra atriða er máli skipta?

II. Til utanríkisráðherra um byggingu nýrrar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli og
olíutanka i Helguvík.
Frá Karli Steinari Guðnasyni.
1. Hvað líður undirbúningi að nýrri flugstöðvarbyggingu á Keflavíkurflugvelli?
Hvenær er ráðgert að hefja framkvæmdir?
2. Hefur ríkisstjórnin tekið afstöðu til byggingar olíutanka í Helguvík? Ef svo
er, hvenær hefjast framkvæmdir?
III. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um dvalarkostnað aldraðra.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Hver er raunkostnaður á dag fyrir sjúklinga sem dvelja á hjúkrunardeild
Landspítalans að Hátúni 10 b:
a) í fullri vistun;
b) í dagvistun?
Beðið er um sundurliðun kostnaðar og að með verði teknir kostnaðarliðir
sem verða til utan deildarinnar sjálfrar.
IV. Til dómsmálaráðherra varðandi fuglaveiðar útlendinga hér á landi.

Frá Stefáni Jónssyni.
Hver heimilar erlendum ferðamönnum fuglaveiðar hér á landi?
Hver veitir útlendingum heimild til að flytja með sér inn í landið byssur,
sem bannað er að nota samkvæmt íslenskum lögum (sjálfhlæðar haglabyssur
hlaupvíðari en 12 cal.)?
Hvernig er háttað veitingu byssuleyfa til þessara útlendinga?

529

Þingskjal 47

Sþ. 47.

Þjóðhagsáætlun
fyrir árið 1981.
(Lögð fram af forsætisráðherra hinn 23. október 1980.)

Inngangur
í 2. gr. laga nr.

13 10. apríl 1979 um stjórn efnahagsmála er ákveðið, að fyrir hvert reglulegt
Alþingi skuli ríkisstjórnin leggja skýrslu um þjóðhagsáætlun fyrir árið, sem í hönd fer. Fyrsta
skýrslansamkvæmtþessumlögum varlögðframá lOl.þingihinn ll.október 1979,envegna
þingrofs og nýrra kosninga raskaðist gangur þingmála, svo umræða um hana fór ekki fram.
Skýrslan, sem hér er lögð fram, er því hin önnur í röðinni skv. lögum nr. 13/1979. Skýrslan
skiptist í þrjá hluta. í hinum fyrsta er gerð grein fyrir helstu markmiðum og viðfangsefnum
stefnunnar í efnahagsmálum árin 1980 og 1981. í öðrum hluta er gerð grein fyrir almennri
efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og þeim ráðstöfunum, sem hún hyggst beita til að ná þeim
markmiðum, sem sett eru fyrir næsta og næstu ár. í þriðja hlutanum er loks fjallað um ástand
og horfur í efnahagsmálum eins og það virðist fyrir líðandi og komandi ár í september 1980.
Með þjóðhagsáætluninni er lagður grundvöllur að umræðum og ákvörðunum í efnahagsmálum og eru fjárlagafrumvarp og fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 reist á sömu
meginforsendum um ráðstafanir í efnahagsmálum.

I.
Markmið og viðfangsefni.
Það er alkunna, að víðtæk samstaða virðist á síðari árum um það, hver vera skuli í almennum
atriðum markmið efnahagsstefnunnar, þótt ágreiningur sé um leiðir að settu marki.
í 1. gr. laga nr. 13/1979 um efnahagsmál segir: „Meginmarkmið stefnunnar í efnahagsmálum eru að tryggja næga og stöðuga atvinnu, að halda verðhækkunum í skefjum, að stuðla að
jafnvægi í viðskiptum við önnur lönd og greiða fyrir félagslegum og efnahagslegum framförum
og bættum lífskjörum alls almennings.“

I stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, frá 8. febrúar 1980, segir: „Meginmarkmið ríkisstjórnarinnar er að treysta íslenskt efnahags- og atvinnulíf, enda er það helsta forsenda fyrir
sjálfstæði þjóðarinnar."
Þegar ríkisstjórnin var mynduð voru verðbólga innanlands og versnandi viðskiptakjör
helstu vandamálin á sviði almennra efnahagsmála. Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar miðaðist
við þennan tvíþætta vanda. Jafnframt kom sú skoðun skýrt fram af hennar hálfu, að ráðstafanir til þess að snúast við vandanum yrðu að miðast við alllangt tímabil eða um þrjú ár, til þess
að verulegs árangurs væri að vænta. Þetta á ekki síst við um baráttuna gegn verðbólgunni, sem
er eitt brýnasta viðfangsefni stefnunnar í efnahagsmálum.
Hér á eftir verður lýst helstu markmiðum ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum á næsta og
næstu árum og þeim viðfangsefnum, sem þessi markmið og ástand og horfur í efnahagsmálum
eins og lýst er í þriðja hluta skýrslunnar, fela í sér.
1. Atvinnuöryggi.
Næg og örugg atvinna er meginviðmiðun stefnu ríkisstjórnarinnar. Atvinnuástand hefur verið
gott á árinu 1980 og ekki að sjá almennar breytingar í þeim efnum. Rekstrarörðugleikar í
sjávarútvegi og erfiðleikar í rekstri Flugleiða valda því hins vegar, að nokkur óvissa ríkir í
atvinnumálum þessara mikilvægu starfsgreina. Undirrót þessara erfiðleika er að hluta samAlJjt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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eiginleg, þ. e. stórhækkun á eldsneytiskostnaði á sama tíma og verðlag erlendis, sem ræður
tekjum þessara útflutningsgreina, hefur ekki hækkað til jafns við annað verðlag í heiminum —
og reyndar lækkað í sumum dæmum — og jafnframt hefur samdráttur í efnahagsstarfsemi
viðskiptalanda valdið samdrætti í sölu og harðnandi samkeppni. Við þessi örðugu ytri skilyrði
er hin mikla hækkun kostnaðar hér innanlands að undanförnu þessum greinum ofviða og
ógnar atvinnuöryggi fjölda fólks. Við þessum vandamálum hefur stjórnin þegar snúist með
ráðstöfunum á þessu hausti, en þörf er frekari aðgerða á næstunni til þess að tryggja atvinnuna
á næsta ári.
2. Hjöðnun verðbólgu.
Ríkisstjórnin mun vinna skipulega að hjöðnun verðbólgu.
Þegar ríkisstjórnin tók við í ársbyrjun 1980 var verðbólgan um og yfir 60% miðað við tólf
mánaða tímabil. Verðbólguvandinn hefur ekki meiri verið í annan tíma, ef frá eru talin
styrjaldarár. Horfur virðast nú þær, að verðhækkun frá upphafi til loka árs 1980 verði yfir
50%. Þannig hefur nokkuð miðað til réttrar áttar, en enn er verðbólgan alltof mikil og
árangurinn seintekinn. Ríkisstjórnin mun því miða ráðstafanir í efnahagsmálum við það, að ná
á næsta ári stærra skrefi í átt að settu marki en næst á þessu ári. Það verður hins vegar torsótt, ef
jafnframt á að tryggja nóga og örugga atvinnu, og til þarf samstarf ríkisins og annarra
áhrifaaðila í hagkerfinu.
Eins og kunnugt er hefur verðbólga farið vaxandi í flestum löndum heims að undanförnu.
Verð á innfluttum vörum til Islands reiknað í erlendri mynt hækkaði til að mynda um nærri
20% 1979, og talið er, að það muni hækka um 12—14% á þessu ári. Hér er um ákaflega mikla
innflutta verðbólgu að ræða miðað við reynslu síðustu ára og áratuga. Innflutningsverð hefur
þannig hækkað um samtals 36% á tveimur árum. Þetta er álíka mikil hækkun og varð á öllu
tímabilinu frá 1960 til 1973, Þessi aðsteðjandi verðbólguvandi gerir glímuna við verðbólguna
hér heima fyrir miklu torsóttari en ella, ekki síst þegar saman fer, að hækkun verðs á íslenskum
útflutningsafurðum er miklu minni en á innfluttum vörum. Telja má, að verðbólga í helstu
viðskiptalöndum okkar sé á bilinu 10—20% á ári. Viðfangsefni stefnunnar í efnahagsmálum
hér á landi er því að koma verðhækkunum úr 60% á ári eins og þær voru, þegar ríkisstjórnin
tók við, niður í hæfilegt mark á næstu árum.
Ríkisstjórnin setur sér það mark að ná verulegum áfanga í þessum efnum á næsta ári og
minnka muninn á verðbólguhraða á íslandi og í öðrum löndum. Fjárlagafrumvarpið fyrir árið
1981 er á þessu byggt.
3. Kjaramál.
Á undanförnum árum hafa staöið sífelldar deilur um launa- og kjaramál. Ríkisstjórnin leggur
höfuðáherslu á að leysa þessi mál með samstarfi og samráði. Það er stefna ríkisstjórnarinnar,
að það sé verkefni samtaka launamanna og atvinnurekenda að semja um kaup og kjör. Til þess
að stuðla að gerð kjarasamninga, sem samrýmst geta hjöðnun verðbólgu í áföngum og þeirri
stefnu að jafna lífskjör og bæta lífskjör hinna lakast settu í þjóðfélaginu, mun ríkisstjórnin
bæta félagslega þjónustu og lífeyrisréttindi og stefna að lækkun skatta þeirra, sem lægstar
tekjur hafa.
Áhersla verður lögð á að tryggja núverandi kjör sem best og stuðla að réttlátari tekjuskiptingu í þjóðfélaginu um leið og grundvöllur er lagður að batnandi lífskjörum í framtíðinni.
4. Jafnvægi í viðskiptum við önnur lönd.
Horfur í utanríkisviðskiptum eru nú þannig, að á þessu ári stefni í nokkurn halla á viðskiptajöfnuði, eða um 46 milljarða króna, sem er nálægt 3^2% af þjóðarframleiðslu. Hallinn stafar
fyrst og fremst af halla á þjónustuviðskiptum, vegna vaxtagreiðslna af erlendum lánum og
erfiðleika í flugrekstri. Á árinu 1980 er innflutningur á flugvélum og fjárfestingarvörum vegna
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stórframkvæmda óvenju mikil. Með tilliti til þess er í reynd ekki um halla á vöruskiptum aö
ræða, en ef vel á að vera þarf að vera afgangur á vöruskiptareikningi vegna greiðslubyrði af
erlendum lánum. Efnahagsstefnan mun miðast við það að draga verulega úr viðskiptahallanum á næsta ári.
5. Jafnvægi í byggð landsins.
Ríkisstjórnin mun fylgja ákveðinni byggðastefnu. Markmið hennar er að stuðla að æskilegu
jafnvægi í byggð landsins. í þessu skyni mun ríkisstjórnin beita sér fyrir ráðstöfunum á sviði
atvinnumála, ekki síst á sviði iðnþróunar bæði í hefðbundnum og nýjum greinum. Aðrir þættir
í þjóðlífinu svo sem heilbrigðis-, menningar- og félagsmál fléttast að sjálfsögðu í þessa
byggðastefnu.
6. Hagur atvinnuvega — vöxtur framleiðslu.
Rekstrargrundvöllur og samkeppnisstaða íslenskra atvinnuvega verði tryggð sem best og
stefnt að nokkurri aukningu framleiðslu 1981 og hagvexti í framtíðinni.
Fyrstu fjögur atriðin, sem rakin voru hér að framan, varða einkum viðfangsefni efnahagsstefnunnar til skamms tímalitið, eða eins til tveggjaára. Enum leið oggripið er til samræmdra
ráðstafana til þess að tryggja viðunandi árangur í efnahagsmálum á þessu og næsta ári, þarf að
líta til lengri framtíðar og búa í haginn fyrir varanlegar framfarir í atvinnulífi landsmanna og
þjóðmálum yfirleitt.
A síðustu árum hefur fjöldi þeirra, sem flytj ast af landi brott umfram hina, sem til landsins
flytjast, virst fara nokkuð vaxandi. Yfirlit yfir fjölda brottfluttra umfram aðflutta sýnir, að um
áraraðir hefur ávallt verið einhver brottflutningur umfram aðflutning. Að einhverju leyti er
skýringin án efa einfaldlega sú, að héðan flytjast þeir, sem flytja vilja, en aftur á móti hafa
íslensk stjórnvöld jafnan verið aðhaldssöm að leyfa innflutning fólks. Vera má og, að skýringa
á brottflutningi á síðari árum sé að nokkru að leita í breyttum skráningaraðferðum, greiðari
aðgangi íslendinga að atvinnu og lýðréttindum á Norðurlöndum og meiri hreyfingum fólks á
milli landa yfirleitt. Engu að síður er þessi þróun umhugsunarefni.
Ef litið er yfir tölur Hagstofunnar um flutninga fólks að og úr landinu síðustu tvo áratugi og
þeim skipt í fjögur fimm ára tímabil, fæst eftirfarandi mynd:
1. Árin 1961—1965 vartalabrottfluttraumframaðflutta 1061,eðasemsvarar0,l% ááriaf
fólksfjölda.
2. Árin 1966—1970vartalabrottfluttraumframaðflutta3252,eðasemsvarar0,3% ááriaf
fólksfjölda.
3. Árin 1971—1975 var tala brottfluttra umfram aðflutta aðeins 21, eða hverfandi í samanburði við fólksfjölda.
4. Árin 1976—1980 má ætla, að tala brottfluttra umfram aðflutta verði 3800—3900, og er
þá talan fyrir árið 1980 að sjálfsögðu áætluð. Brottflutningur á síðari helmingi áttunda
áratugarins yrði því um 0,3% á ári af fólksfjölda, eða líkt og árin 1966—1970.
Eins og þetta yfirlit ber með sér virðist brottflutningur svipaður árin 1976—1980 og árin
1966—1970, og mun meiri en varð á fyrri hluta beggja áratuganna. í bæði skiptin verður
brottflutningurinn aðallega á tveimur árum í kjölfar afturkipps í efnahagsmálum hér á landi, í
fyrra skiptið eru árin 1969og 1970mikilbrottflutningsárogísíðaraskiptið árin 1976og 1977.
Það er höfuðverkefni í íslenskum efnahagsmálum að ná og halda hér á landi samkeppnisfærum lífskjörum og lífsskilyrðum yfirleitt við þau lönd, sem íslendingar hafa mest samskipti
og samanburð við. Þessi vandi er ekki eingöngu í því fólginn, að hér sé að fá jafngóð
atvinnutækifæri og annars staöar bjóðast, heldur einnig að aðrir þættir þjóðlífsins, til að
mynda á sviði menningar, trygginga- og félagsmála, standist þennan samjöfnuð. Forsenda alls
þessa er þó heilbrigður og traustur grundvöllur fyrir atvinnuvegi þjóðarinnar.
Ríkisstjórnin leggur áherslu á alhliða átak til þess að efla undirstöðu íslenskra atvinnuvega,
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auka framleiðni þeirra og framleiðsluverðmæti og skapa ný atvinnutækifæri. Traustir atvinnuvegir eru forsenda blómlegs atvinnulífs og batnandi lífskjara. í þessu sambandi leggur ríkisstjórnin áherslu á eftirfarandi atriði:
að auka framleiðni og framleiðsluverðmæti í atvinnuvegum landsmanna;
að nýta innlendar auðlindir og hráefni;
að auka fjölbreytni í atvinnulífi um land allt og sjá vaxandi fjölda fólks fyrir atvinnu við
góðan aðbúnað.
Til þess að ná þessum markmiðum verði að því stefnt:
að efla rannsóknir á íslenskum auðlindum og rannsóknar- og þróunarstarfsemi í þágu
atvinnulífsins og til undirbúnings nýjum atvinnugreinum;
að vanda til áætlunargerðar í þágu atvinnuveganna til skemmri eða lengri tíma;
að haga fjárveitingum og útlánum í samræmi við slíka þróunaráætlun;
að stuðla að auknum áhrifum stárfsmanna og samtaka þeirra á málefni vinnustaða;
að efla spamað og hagkvæmni í rekstri á sem flestum sviðum og stuðla að stjórnunarlegum umbótum í fyrirtækjum;
að bæta verulega aðstöðu til starfsmenntunar og þjálfunar starfsmanna.

II.
Stefna og ráðstafanir.

„ ,

1. Inngangur.
°
Til þess að ná þeim markmiðum, sem ríkisstjórnin hefur sett í efnahagsmálum, og grein er gerð
fyrir hér að framan, er nauðsynlegt, að aðgerðir í efnahagsmálum myndi samstæða heild.
Ráðstafanir á hinum ýmsu sviðum efnahagslífsins þarf að velja af raunsæi og sanngirni með
heildarhagsmuni eina að leiðarljósi. Það er ákaflega mikilvægt, að stefnan sé þannig skilgreind
og framkvæmd, að á því skapist traust að tekist sé á við efnahagsvandann, og fyrst og fremst
verðbólguna, með samræmdum hætti. Ein meginforsenda árangurs er einmitt, að slíkt traust
fáist hjá alþjóð. Ríkisstjórnin leggur á það höfuðáherslu að beita þeim tækjurn, sem hún hefur
yfir að ráða, á þann hátt að draga megi úr þeirri vantrú á framtíðargildi íslensku krónunnar,
sem hér hefur verið landlæg. Til þess að sigrast á verðbólguhugsunarhættinum þarf í senn
stjórnmálalegt og stjórnarfarslegt átak og hagrænar aðgerðir.
Eins og kunnugt er voru samþykkt á Alþingi á árinu 1979 lög um breytt verðgildi íslensku
krónunnar frá og með 1. janúar 1981. Þann dagkemurí umferð nýkróna, sem er hundraðföld
að verðgildi á við gömlu krónuna. Ríkisstjórnin mun vinna að því með víðtækum og samstilltum aðgerðum, að gjaldmiðilsskiptin marki þáttaskil í þeirri viðleitni að rjúfa vítahring verðbólgunnar. Gjaldmiðilsbreytingin verður á sinn hátt ytri umgjörð umþær fjölþættu ráðstafanir, sem ríkisstjórnin mun beita sér fyrir á næstunni á öllum sviðum efnahagsmála gegn
verðbólgunni. Markmið þeirra er að endurvekja trú á verðgildi krónunnar og leggja grunn að
nýrri framfarasókn á næstu árum.
Hér á eftir verða rakin helstu atriði stefnunnar á einstökum sviðum og fjallað um eftirtalin
málefni.
* Fjármál hins opinbera og skattamál.
•
•
•
•
•
•

Peninga- og lánamál, vaxtastefnan.
Launamál og lífeyrismál.
Verðlagsmál.
Fjárfestingarmál.
Stjórnarfars- og skipulagsmál.
Atvinnumál.
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Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1981 er að þessu sinni sett fram á tíma, sem einkennist af mikilli
óvissu í alþjóðamálum og erfiðu ástandi í efnahagsmálum umheimsins. Víða um lönd er glímt
við allt í senn, atvinnuleysi, verðbólgu og viðskiptahalla. Hér á landi hefur auðnast að halda
góðri atvinnu og komast hjá alvarlegum viðskiptahalla til þessa, meðal annars vegna vaxandi
útflutningsframleiðslu og vegna þess að full atvinna hefur haft forgang fyrir hraðfara hjöðnun
verðbólgu. Verðbólgan er enn óleyst vandamál og stefnir atvinnuöryggi og viðskiptajöfnuði í
hættu. Mikil hækkun olíuverðs á síðustu misserum og almenn hækkun innflutningsverðs í
kjölfarið hafa stórlega rýrt viðskiptakjör þjóðarinnar. Hækkun orkuverðs og hin svonefnda
orkukreppa færir okkur tvöfalt viðfangsefni: Annars vegar að halda aftur af þjóðarútgjöldum
á líðandi stund, vegna þess að ráðstöfunarfé þjóðarinnar hefur rýrnað um sinn. Hins vegar þarf
að verja verulegu fé til innlendrar orkuframleiðslu og framleiðslu á þeim grundvelli og laga
hagkerfið að breyttum aðstæðum í orkumálum til langs tíma litið. Ráðstafanir í efnahagsmálum verða að taka mið af þessu tvennu.
2. Fjármál ríkisins.
Verulegur árangur hefur náðst í fjármálastjórn ríkissjóðs á þessu ári. f fjárlögum ársins 1980
var stefnt að nokkrum rekstrar- og greiðsluafgangi hjá ríkissjóði. Horfur eru nú á, að
ríkissjóður verði hallalaus á árinu, bæði hvað varðar rekstrarjöfnuð og greiðsluafkomu. Mörg
undanfarin ár hefur yfirleitt verið verulegur halli hjá ríkissjóði á fyrri hluta árs. Þessi hallarekstur hefur verið fjármagnaður með yfirdrætti í Seðlabanka og þannig kynt undir umframeftirspum eftir vörum og þjónustu. Jafnframt hefur þessi nýmyndun peninga aukið útlánagetu
innlánsstofnana og ýtt undir útlán. Á þessu ári var rekstrarafgangur hjá ríkissjóði tvo fyrstu
mánuði ársins og enn í maí. Ríkisfjármálin hafa því ekki haft þau þensluáhrif, sem þau hafa
haft um árabil. Mest er um vert, að tekist hefur að ná betri tökum á rekstrarútgjöldum á sama
tíma og tekjuöflun hefur verið styrkt án þess að hún gangi úr hófi.
Stefnan í ríkisfjármálum á næsta ári er fýrst og fremst sú að styrkja enn fjármálastjórnina,
þannig að ríkisfjármálin verði virkur þáttur í heildarstjórn efnahagsmála í því skyni að draga
úr verðbólgu í stað þess að kynda undir hana, eins og oft hefur gerst. í þessum tilgangi er að því
stefnt, að fjárlög verði afgreidd með nokkrum rekstrar- og greiðsluafgangi eins og fram kemur
í fjárlagafrumvarpi. í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að tekjuöflun verði í heild svipuð og á
þessu ári í hlutfalli viðhvort tveggja, þjóðarframleiðslu og tekjur almennings. Því er ekki stefnt
að aukinni skattheimtu. Heildartekjur eru áætlaðar 533,6 milljarðar króna eða um 28^2% af
þjóðarframleiðslu, en heildargjöld 526,5 milljarðar króna. Tekjur umfram gjöld nema því
röskum 7 milljörðum króna. Áfborganir af eldri lánum umfram nýjar lántökur og greiðsla
viðskiptaskulda eru áformaðar 3,3 milljarðar, og greiðsluafgangur yrði því um 3,8 milljarðar.
í útstreymi á lánahreyfingum er meðtalin afborgun lána til Seðlabanka að fjárhæð 10 milljarðar króna. Samkvæmt þessu er stefnt að því, að ríkissjóður bæti stöðu sína við bankakerfið um
tæpa 14 milljarða króna á árinu 1981. Jafnframt verður kappkostað að draga enn frekar en
þegar hefur tekist úr þensluáhrifum ríkisfjármálanna framan af ári, bæði með miklu aðhaldi í
ríkisútgjöldum og markvissari tímasetningu á lántökum og afborgunum ríkissjóðs og ríkisstofnana.
Nú stendur yfir athugun á tekjuöflunarkerfi ríkissjóðs. Þessi athugun er að hluta fólgin í því
að kanna niðurstöðu af álagningu eftir hinum nýju skattalögum og leita lagfæringa á þeim
ágöllum, sem þar hefur orðið vart. Sérstaklega er verið að kanna skattbyrði einstakra hópa og
stefnt að lækkun hennar í þeim tilvikum, sem hin nýju skattalög leiða til ósanngirni í skattlagningu. Tengsl sjúkratryggingagjalds og tekjuskatts einstaklinga koma meðal annars til
athugunar í þessu sambandi. Samtímagreiðsla beinna skatta hefur verið lengi í undirbúningi
og hefur ríkisstjórnin í hyggju að hraða því verki, þannig að það verði lögfest á næsta ári svo
unnt verði að koma á samtímagreiðslu svo fljótt sem auðið er. Þá er nú unnið að endurskoðun
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aðflutningsgjalda, en brýnt er nú orðið, að tekjuöflunarkerfi óbeinna skatta verði tekið til
heildarendurskoðunar, fyrst og fremst í því skyni að koma í veg fyrir misræmi í skattlagningu,
en jafnframt til að bæta skattskil og innheimtu.
Stefna ríkisstjómarinnar í fjármálum ríkissjóðs hefur borið verulegan árangur á árinu 1980
og hefur þetta tekist án þess að dregið hafi verið úr almannaþjónustu, eins og í mörgum
nágrannalöndum, sem við svipaða erfiðleika hafa átt að stríða. Þennan árangur hyggst
ríkisstjórnin bæta enn á næsta ári, þannig að unnt verði að beita ríkisfjármálunum beinlínis
gegn þenslu í hagkerfinu. Nánari grein er gerð fyrir þessu í athugasemdum fjárlagafrumvarpsins.
3. Peninga- og iánamál.
Stefna ríkisstjómarinnar í peninga- og lánamálum á þessu ári var mörkuð í lánsfjáráætlun. Þar
var meðal annars að því stefnt, að strangt taumhald væri haft á útlánum bankakerfisins, þannig
að peningamálin styddu að marki verðhjöðnunarstefnu ríkisstjórnarinnar. Sem fyrr segir var
peningamyndun vegna ríkisfjármálanna fyrri hluta ársins mun minni en endranær og jafnframt dró viðskiptahalli úr peningamyndun, en engu að síður hefur hún aukist afar mikið í
heild og koma þar til mjög aukin útlán bankakerfisins. Ljóst virðist, að bankakerfið hafi í of
ríkum mæli látið undan þrýstingi eftirspurnar og hefur þróun útlána dregið stórlega úr þeim
jákvæðu áhrifum, sem bætt fjármálastjórn ríkisins hefði ella haft.
Stefna ríkisstjómarinnar í peningamálum á árinu 1981 verður enn aö beinast að því að
halda þróun helstu peningastærða innan þeirra marka, sem viðunandi em frá sjónarmiði
verðhjöðnunar. Ljóst er, að þær aðgerðir sem gripið var til í september síðastliðnum, til að
hefta þróun útlána, verða að vera viðvarandi. Afar slæm lausafjárstaða innlánsstofnana veldur
því, aö líklegt er að úr útlánum dragi á síðustu mánuðum þessa árs og lausafjárstaða batni á ný.
Hins vegar þarf að koma í veg fyrir, að bati leiði til aukinna útlána strax eftir áramót eins og svo
oft áður.
Þær ráðstafanir, sem nú hefur verið gripið til í því skyni að auka aðhald í viðskiptum
innlánsstofnana við Seðlabankann, duga vart einar sér, þegar fram í sækir. Auk útlánasamkomulags, sem vonandi reynist haldbetra en verið hefur, fólust þessar aðgerðir í hækkun vaxta
af óumsömdum skuldum innlánsstofnana við Seðlabankann, jafnframt því sem dagvextir af
innlánum þessara stofnana í Seðlabankanum voru hækkaðir. í framhaldi af þessu verður að
auka aðhald að útlánum peningastofnana, þannig að þess sé gætt að útlánastefnan sé í fullu
samræmi við þá efnahagsstefnu að draga úr verðþenslu. Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því,
að Seðlabankinn fylgist að staðaldri með þróun útlána og beiti áhrifum sínum með ráðgjöf og
aðvörunum til þess að stöðva í tæka tíð, ef útlán ætla að ganga úr hófi. Jafnframt verði settar
reglur um hámark yfirdráttarlána innlánsstofnana í Seðlabankanum.
Eins og lýst er í kaflanum um fjármál ríkisins hér að framan er það stefna ríkisstjórnarinnar
að draga úr peningaútstreymi bankakerfisins með verulegri endurgreiðslu lána hjá Seðlabankanum. Auk þess er ætlunin að tímasetja lánahreyfingar ríkissjóðs markvissar en hingað til
með sérstöku tilliti til áhrifa þeirra á peningaframboð, auk þess sem áhersla verður lögð á að
mæta árstíðafjárþörf ríkissjóðs meö lántökum utan Seðlabanka. Áfram verður stefnt að því að
takmarka svo sem kostur er erlendar lántökur á vegum hins opinbera við það mark, sem
nauðsynlegustu framkvæmdir krefjast, og hafa strangt aðhald á erlendum lántökum einkaaöila, en auka fremur lántökur innanlands. Ríkisstjórnin mun áfram framfylgja þeirri stefnu
sinni að verðtryggja sparifé í því skyni að tryggja hagsmuni sparifjáreigenda og auka sparnað.
Enn hefur lítil reynsla fengist af þeim fullverðtryggðu sparifjárreikningum, sem teknir voru
upp um mitt þetta ár, en vandlega verður fylgst með þeim málum og kannað, hvort mögulegt
sé aö auka svigrúm í verðtryggingu sparifjár almennings. Ríkisstjórnin mun á næstunni kanna
sérstaklega þau ákvæði um peningamál í lögum um stjórn efnahagsmála, er varða aðlögunartíma og aðra framkvæmd verðtryggingar, og verður aðlögunartími fullrar verðtryggingar
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alls sparifjár framlengdur um eitt eða tvö misseri. Sparifjárinnstæður til tveggja ára eru þegar
fullverðtryggðar og fleiri flokkar innlána munu fylgja í kjölfarið með hjöðnun verðbólgu.
Ríkisstjórnin telur, að með þeim heildarráðstöfunum í efnahagsmálum, sem nú eru í undirbúningi, ætti að vera unnt að komast hjá vaxtahækkun á næstunni og að markmiðinu um fulla
verðtryggingu verði náð með verðhjöðnun fremur en hækkun vaxta. Áfram verður unnið að
samræmingu lánskjara fjárfestingarlánasjóða en jafnframt verða lánskjör afurðalána tekin til
endurskoðunar og sérstaklega hugað að ávöxtun og varðveislu orlofsfjár.
Um stefnu og aðgerðir í peninga- og lánamálum verður fjallað nánar í lánsfjáráætlun, sem
nú er unnið að.
Óhjákvæmilegt er, að gengisskráningu verði hagað þannig, að tryggður sé rekstrargrundvöllur útflutningsatvinnuveganna og þeirra atvinnugreina, sem eiga í samkeppni við innflutning, jafnframt því sem viðskiptajöfnuður verði viðunandi eins og stefnt er að í þessari
þjóðhagsáætlun. Þessi markmið stefnunnar í gengismálum eru í fullu samræmi við þá megináherslu, sem ríkisstjómin leggur á, að atvinnuöryggið sé tryggt. Þetta torveldar það auðvitað
hins vegar, að unnt sé að beita gengisskráningunni beinlínis gegn verðbólgu, en ítrasta aðhalds
þarf að gæta í gengismálum. Gengisskráningin er því einn af erfiðustu þáttunum í samræmdum
efnahagsaðgerðum, sem ætlað er að draga úr verðbólgu en jafnframt að tryggja fulla atvinnu.
Skapa þarf skilyrði til þess, að gengi geti verið sem stöðugast á næstu árum.
4. Launa- og lífeyrismál.
Eitt meginatriði þeirrar heildarstefnu í efnahagsmálum, sem ríkisstjórnin hefur markað, er að
framvinda launamála samrýmist baráttunni gegn verðbólgu jafnframt því sem áhersla sé lögð
á að jafna lífskjör og bæta kjör hinna lakast settu. í þeim kjaradeilum, sem staðið hafa á líðandi
ári, hefur ríkisstjórnin markað ákveðna aðhalds- og launajöfnunarstefnu í samningunum við
opinbera starfsmenn og lagt áherslu á að leysa kjaradeilur að hluta með félagslegum aðgerðum. Á sama hátt hefur ríkisstjórnin leitast við að stuðla að lausn á kjarasamningum Alþýðusambands íslands og vinnuveitenda með aðgerðum á sviði félagsmála og lífeyrismála. Lífskjör
ráðast ekki af launum einum saman og á tímum mikillar verðbólgu eins og að undanförnu er
brýnt, að áhersla sé lögð á raunverulega jöfnun lífskjara með frambúðarráðstöfunum fremur
en á hækkun grunnlauna í peningum, sem yki á verðbólguvandann og yrði því skammgóður
vermir.
í fjáriagafrumvarpi kemur fram, að gert er ráð fyrir, að ríkisstjórnin hafi til ráðstöfunar 12
milljarða króna til aðgerða á sviði efnahagsmála á árinu 1981 og verður því fé meðal annars
varið til að jafna lífskjör almennings og tryggja hag þeirra, sem lakast eru settir. Að baki
þessum tillögum býr, að kjarasamningar verði gerðir í samræmi við fyrrgreinda aðhalds- og
kj arajöfnunarstefnu.
Á næstunni mun verða unnt að taka upp nýjan grundvöll fyrir vísitölu framfærslukostnaðar,
sem byggður er á neyslukönnun Hagstofu íslands. Ríkisstjómin hyggst stuðla að því, að hinn
nýi vísitölugrunnur taki gildi svo fljótt sem verða má, en jafnframt er ætlunin að gera víðtæka
rannsókn á gildandi reglum um verð- og tekjuákvarðanir, sem tengjast vísitölunni, í því skyni
að draga sem mest úr sjálfvirkni í þeim efnum.
Ríkisstjómin mun á næsta ári leggja þunga áherslu á, að hraðað verði undirbúningi að
nýskipan lífeyrismála. Á síðasta Alþingi var frumvarp ríkisstjórnarinnar um starfskjör
launþega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda samþykkt sem lög og nauðsynlegt er að þeirri
löggjöf verði án frekari tafar fylgt eftir með samþykkt stjórnarfrumvarpa um skráningu
lífeyrisréttinda og um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. Með þessu yrði tryggð þátttaka allra
starfandi manna í lífeyrissjóðum. Ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir ýmsum úrbótum í málum
lífeyrisþega, svo sem sérstakri hækkun tekjutryggingar og helmings lækkun á lyfja- og lækniskostnaði elli- og örorkulífeyrisþega og í fjárlagafrumvarpi er enn gert ráð fyrir, að tekjutrygging verði hækkuð sérstaklega umfram almennar kauphækkanir. Nokkur undangengin ár hafa
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ýmsar mikilvægar úrbætur verið gerðar í lífeyrismálum, sem ætlað hefur verið að standa til
bráðabirgða, uns nýju lífeyriskerfi yrði komið á fót. Ríkisstjórnin telur, að nú sé orðið brýnt að
í stað skammtímalausna sé allt kapp lagt á að leita frambúðarlausnar í lífeyrismálum. Verður
unnið að því af fullum krafti.
5. Verðlagsmál.
Meðal ráðstafana til þess að draga úr verðbólgu var í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar gert
ráð fyrir að verðhækkun á þeim vörum og þjónustu, sem verðlagsráð fjallar um, væru sett
ákveðin efri mörk ársfjórðungslega á árunum 1980 og 1981. Hér var fyrst og fremst um
verklagsreglu að ræða fyrir almenna meðferð verðlagsmála. Þegar í upphafi var gert ráð fyrir
undanþágum frá þessari reglu, bæði hvað varðaði vanda, er skapast hafði áður en ríkisstjórnin
tók við, og einnig vegna veröhækkana af erlendum uppruna. Þessi þáttur verölagsmálanna
hefur reynst erfiöur í framkvæmd af ýmsum ástæöum, meðal annars vegna þess, að almennar
kostnaðarhækkanir hafa orðiö meiri en gert var ráð fyrir, þegar þessi mörk voru sett. Hafa þarf
í huga, að aðeins hluti af verðákvörðunum fellur beint undir verðlagsyfirvöld, en verð á
margvíslegri vöru og þjónustu ræðst af almennri þróun kostnaðar og eftirspurn án þess að
verðlagsyfirvöld hafi þar bein áhrif. Séu ákvarðanir verðlagsyfirvalda fastbundnar við fyrirfram ákveðin mörk getur það raskað stöðu atvinnugreina og fyrirtækja gagnvart öðrum, sem
hafa frjálsari hendur um verðlagningu, ef almenn efnahagsþróun víkur verulega frá því, sem
reiknað er með, þegar mörkin eru sett. Af þessum sökum geta reglur um ákveðin efri mörk
verðhækkana aðeins verið einn þáttur í fjölþættri stefnu, en slíkar verklagsreglur geta komið
að gagni ásamt öðrum á næstu misserum í þeirri viðleitni að draga úr verðhækkunum. Það er
hins vegar erfitt að ákveða slík efri mörk til langs tíma og nauðsynlegt að endurskoða þau
reglulega í ljósi efnahagsþróunarinnar.
6. Fjárfestingarmál.
í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1981 eru veigamiklar ákvarðanir um framkvæmdir hins
opinbera, um framlög til framkvæmda atvinnuvega og einstaklinga og framlög til fjárfestingarsjóða, sem áhrif hafa á heildarfjárfestinguna á næsta ári. Þessar ákvarðanir eru ein
meginundirstaða fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar fyrir árið 1981, sem lögð verður fram á
Alþingi síðar í haust. í stjómarsáttmála ríkisstjórnarinnar er mörkuð sú meginstefna í fjárfestingarmálum, að heildarfjárfestingu á árunum 1980 og 1981 verði haldið innan þeirra
marka, sem ákvarðast af eftirspurn, viðskiptajöfnuði og atvinnuöryggi, og nemi fjárfestingin
um fjórðungi af þjóðarframleiðslu. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1980 var gert
ráð fyrir, að þetta hlutfall yrði 26V2% eðarúmlegafjórðungur. Ástæðan tilþess að réttþótti að
fara lítið eitt fram úr fjóröungsmarkinu var fyrst og fremst hin brýna nauðsyn, sem á því var að
efla innlenda orkuframleiðslu og dreifingarkerfi rafveitna og hitaveitna. Áætlanir benda nú til,
að fjárfestingin 1980 verði svipuð eða ívið hærra hlutfall af þjóðarframleiðslu en miðað var við
í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun. Með tilliti til þess, að brýnt er að draga úr halla á utanríkisviðskiptum, er nauðsynlegt að stefna að aðhaldi í heildarfjárfestingu á næsta ári. Fyrirsjáanlegt er, að innflutningur skipa og flugvéla verður minni á næsta ári en í ár og framkvæmdum við
járnblendiverksmiðjuna verður að mestu lokið. Þetta gefur nokkurt svigrúm til frekari eflingar orkuframleiðslu og dreifingarkerfa og til annarra framkvæmda, er treysta stoðir íslensks
atvinnulífs. Umsvif í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð innanlands 1981 verða að líkindum svipuð og á árinu 1980.
7. Stjórnarfars- og skipulagsmál.
Um leið og gerðar eru nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma á jafnvægi í þjóðarbúskapnum þarf að huga að ýmsum skipulagsbreytingum, sem horfa til þess að gera hagkerfið og
st jórnkerfið einfaldara og virkara. Þetta á ekki síst við um lánakerfið. Ríkisst jórnin mun vinna

Þingskjal 47

537

að því að gera bankakerfið einfaldara og ódýrara og einnig að treysta fjárhagsstöðu þeirra
banka, sem annast þjónustu fyrir undirstöðugreinar atvinnulífsins og miðla til þeirra lánsfé.
Breyting í þessa átt ásamt því að vaxtakjör verði raunhæfari mun gera bankana betur færa til
þess að gegna sínu mikilvæga hlutverki í þjóðarbúskapnum. Ríkisstjórnin mun einnig taka til
endurskoðunar lögin um Framkvæmdastofnun ríkisins um leið og hugað verður að samræmingu í starfsemi helstu fjárfestingarlánasjóða atvinnuveganna.
Þá mun ríkisstjórnin láta fara fram athugun á gildandi löggjöf um ákvörðun búvöruverðs og
fiskverðs. Skipan kjarasamninga vegna stofnana og fyrirtækja á vegum ríkisins verður tekin til
endurskoðunar og samræmingar. Vísitölukerfið verður tekið til endurskoðunar og nýr grundvöllur vísitölu framfærslukostnaðar tekinn upp að afstaðinni neyslukönnun Hagstofu íslands.
Ríkisstjórnin mun láta gera víðtæka rannsókn á þeirri sjálfvirkni, sem nú er við lýði á
fjölmörgum sviðum efnahagslífsins, og stefna að því að draga úr henni eins og frekast eru föng
á. Þetta á meðal annars við um hvers konar sjálfvirkni í verðákvörðunum og tekjuákvörðunum, sem tengjast vísitölunni.
Nú er liðinn rúmur áratugur frá því lögin um Stjórnarráð íslands og reglugerð samkvæmt
þeim voru sett. Tími er til þess kominn að gera úttekt á þeirri reynslu, sem af þeim hefur
fengist, að því er varðar verkaskiptingu milli ráðuneyta og skipulag stofnana. Þessi úttekt
verður gerð á vegum forsætisráðuneytisins á næsta ári og mun meðal annars kannað, hvort til
greina komi að setja á stofn sérstakt efnahagsráðuneyti. Þessi athugun á stjórnarráðslögum og
reglugerð kann að tengjast starfi Stjórnarskrámefndar.
8. Atvinnumál.
Atvinnuástand á þessu ári hefur verið gott og af atvinnuleysisskráningu að ráða eru fá teikn á
lofti, er bent gætu til breytinga alveg á næstunni. Erfiðleikar í flugrekstri og sjávarútvegi höfðu
í för með sér óvissu í atvinnumálum um mitt ár, en þær ráðstafanir, sem þegar hafa verið gerðar, hafa borið góðan árangur, þótt enn frekar þurfi að treysta undirstöðu þessara atvinnugreina.
Reynslan í ár sýnir ótvírætt, að traust staða sjávarútvegs er forsenda nægrar atvinnu um allt
land. Um leið og erfiðleikar steðja að í sjávarútvegi er hætta á atvinnubresti. Við þessum
erfiðleikum verður því að bregðast skjótt hverju sinni. Með þeim aðgerðum, sem gripið var til í
sumar og í tengslum við fiskverðsákvörðun frá 1. október, má telja, að hagur fiskveiða og
fiskvinnslu hafi batnað nokkuð frá því sem var í sumar. Áfram verður að gæta þess, að
rekstrargrundvöllur útflutningsatvinnuvega og þeirra greina, er eiga í samkeppni við innflutning, sé tryggður, og verður gengisskráning meðal annars að miðast við það. Staða þessara
atvinnugreina verður hins vegar best treyst með því að auka hagræðingu og draga verulega úr
innlendum kostnaðarhækkunum.
Hafrannsóknastofnun hefur sett fram niðurstöður rannsókna sinna á vexti og viðgangi
þorskstofnsins á næstu árum miðað við mismunandi takmörkun sóknar og afla. I ljósi þessara
athugana virðist mega ná viðunandi árangri í því að tryggja vöxt stofnsins á næstu árum með
svipuðum þorskafla á næsta ári og á þessu ári, eða um 380—400 þúsund tonna afla. Hér er
auðvitað um marga óvissuþætti að ræða, sem endurmeta þarf reglulega. I þessu felst, að
sóknartakmarkanir á þorskveiðiskip þurfi að vera nokkru strangari á næsta ári en á þessu ári.
Við framkvæmd veiðitakmarkana verður lögð megináhersla á að ná betra samræmi hverju
sinni milli afla og afkastagetu vinnslu en verið hefur.
Nokkur árangur hefur þegar náðst í þeirri viðleitni að samræma framleiðslu og innanlandsneyslu landbúnaðarafurða. Að þessu verður áfram unnið og leitað þeirra leiða, er heppilegastar eru til þess að ná þessu markmiði þannig, að sanngirni sé gætt í garð þeirra, er þessa
atvinnu stunda. Stefnan í iðnaðar- og orkumálum kom skýrt fram í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun þessa árs, þar sem áhersla var lögð á innlenda orkuframleiðslu til þess að draga úr
innflutningi orkugjafa og efla almenna iðnþróun í landinu. Unnið er að því að kanna starfsskilyrði helstu atvinnugreina í því skyni að þau verði jöfnuð eins og frekast er kostur. Til þess
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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að halda hér á landi jafngóöum lífskjörum og í þeim löndum, sem íslendingar hafa mest
samskipti og samanburð við, er nauðsynlegt að gera átak til þess að efla undirstöðu íslenskra
atvinnuvega og auka framleiðni þeirra. Stefnan í orkumálum verður við það miðuð að unnt
verði að efla iðnað til útflutningsframleiðslu um leið og séð er fyrir vaxandi orkuþörf til
almennra innanlandsþarfa. Áætlunargerð í þágu atvinnuveganna og fjárveitingum og útlánum
til atvinnuvega þarf að haga með tilliti til þessara meginmarkmiða.

III.
Framvinda efnahagsmála 1980 og horfur 1981.
Framvinda og horfur 1980.
Efnahagsframvindan á árinu 1980 hefur mjög mótast af olíuverðshækkuninni í heiminurrrá
síðastliðnu ári og þeirri viðskiptakjararýrnun, sem þjóðarbúið hefur orðið fyrir af þeim
sökum. Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir framvindunni á þessu ári og niðurstöðum
þjóðhagsspár fyrir árið allt.
Líklegt er, að þjóðarframleiðslan vaxi um eða yfir 1% á árinu 1980. Þróun viðskiptakjara
það sem af er árinu bendir til þess, að þau rýrni um 5 %, og þjóðartek jur drægjust þá saman um
1% í heild, eða 2% á mann.
Þjóðarframleiðsla og -tekjur á mann, viðskiptakjör
og kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann 1970—1980.
Vísitölur 1970 = 100.
1971

1972

1973

1974

Þjóðarframleiðsla á mann:
Vísitölur ................................
Breyting frá fyrra ári, % ....

112
11,7

116
4,1

123
6,1

126
2,1

Viðskiptakjör:
Vísitölur ................................
Breyting frá fyrra ári, % ....

112
12,0

111
+ 0,6

128
15,3

4-

116
9,8

Þjóðartekjur á mann:
Vísitölur ................................
Breyting frá fyrra ári, % ....

115
14,7

119
3,8

131
10,0

4-

131
0,3

Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann:
Vísitölur ................................
114
14,4
Breyting frá fyrra ári, % ....

127
10,8

137
7,9

146
7,1

1975

1976

1977

1978

1979

Spá
1980

122
3,3

124
1,6

130
5,2

135
3,6

137
1,3

137
0

99
14,6

111
12,7

120
8,4

120
0

108
10,3

103
4- 5

121
7,0

128
5,0

138
8,1

143
3,6

4-

139
2,7

136
4- 2

130
11,2

133
2,0

149
12,5

161
8,0

4-

160
0,5

4-

4-

4-

4-

4-

4-

154
4

Heimild: Þjódhagsstofnun.

1. Ltanríkisviðskipti.
Á grundvelli talna um fiskafla til ágústloka og sóknartakmarkanir á þorskveiðum á síðustu
mánuðum þessa árs má ætla, að þorskaflinn verði 380—400 þúsund tonn. Annar botnfiskafli
gæti orðið 220 þúsund tonn eða svipaður og í fyrra. Miðað við, að loðnuaflinn á haustvertíð
verði svipaður og í fyrra og síldaraflinn heldur meiri, gæti sjávarafurðaframleiðsla aukist um
3—4% á þessu ári. Þessar forsendur um sjávarafla eru nokkurn veginn hinar sömu og spáð var
um mitt ár, enda var þá gert ráð fyrir, að mjög drægi úr þorskafla eftir mitt ár miðað við
mánuðina á undan. Sú hefur orðið raunin á. Þessi samdráttur í framleiðslu sjávarafurða yfir
sumarmánuðina, einkum frystra afurða, hefur orðið til þess, að birgðir hafa minnkað, enda
hafa afskipanir gengið greiðlega að undanförnu. Nú virðist útlit fyrir, að birgðir sjávarafurða í
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árslok verði svipaöar og í ársbyrjun, þegar á heildina er litið. Um mitt ár var hins vegar búist
við birgðaaukningu á árinu.
Útflutningur annarra afurða hefur yfirleitt gengið vel á árinu og verður þar um talsverða
aukningu að ræða nema í útflutningi landbúnaðarafurða, sem verður minni en í fyrra. Að öllu
samanlögðu virðist mega gera ráð fyrir 5—6% aukningu útflutningsframleiðslunnar á árinu og
svipaðri aukningu útflutnings. Vegna mikillar sjávarafurðaframleiðslu framan af ári, hefur
útflutningsaukningin það sem af er árinu verið meiri en hér er spáð fyrir árið allt, en gera
verður ráð fyrir, að úr aukningunni dragi á síðustu mánuðum ársins, eins og þegar er komið
fram í útflutningstölum fyrir ágúst.
Á fyrri helmingi ársins voru viðskiptakjörin um 4% lakari en að meðaltali á árinu 1979.
Útflutningsverðlag í erlendri mynt var nær 8% hærra en ársmeðaltalið 1979, en innflutningsverð 12% hærra. Viðskiptakjörin bötnuðu heldur frá fyrsta til annars ársfjórðungs, en líklegt
er að þau versni á síðari hluta ársins vegna verðlækkunar á frystiafurðum um mitt ár. Við
upphaf árs 1980 var olíuverð ákaflega hátt. Verð á heimsmarkaði lækkaði síðan fram eftir ári,
en þegar stríð skall á milli íraks og írans í september síðastliðnum rauk olíuverð upp á ný.
Þessarar síðustu verðhækkunar mun þó ekki gæta mikið í innflutningstölum þessa árs, en gæti
haft áhrif á næsta ári. Þegar öllu er á botninn hvolft, er áætlað, að olíuverðið verði rúmlega
20% hærra 1980 en í fyrra. Annað innflutningsverð hækkar líklega um rúmlega 10% og
samtals yrði hækkun innflutningsverðs þá 12—14% í erlendri mynt. Útflutningsverð hækkar
hins vegar aðeins um 7%, eins og nú horfir, og á þessum forsendum rýrna viðskiptakjörin um
5% frá fyrra ári.
Það sem af er árinu hefur vöruinnflutningur verið meiri en búast mátti við á grundvelli fyrri
spár um þjóðarútgjöld. Til ágústloka var almennur vöruinnflutningur (án innflutnings skipa
ogflugvéla og innflutnings til álvers, járnblendiverksmiðju og Landsvirkjunar) um 12% meiri
að magni en á sama tíma í fyrra. Olíuinnflutningur var svipaður og í fyrra, en annar innflutningur hins vegar 14—15% meiri. Aukningin var meiri fram undir mitt árið. Aukningin virðist
svipuð fyrir neysluvörur, fjárfestingarvörur og rekstrarvörur, að olíu þó undanskilinni, eins og
áður sagði. Tölur fyrir júlí og ágúst benda til þess, að verulega sé farið að draga úr innflutningsaukningunni. Samt sem áður er útlit fyrir, að almennur vöruinnflutningur verði meiri í ár
en áður var spáð. Gæti magnaukningin orðið 4% samanborið við 1% í fyrri spá. Annar
innflutningur verður líklega svipaður og áður var gert ráð fyrir.
Niðurstöður spánna um útflutning og innflutning eru þær, að vöruútflutningur aukist um
5—6% að magni og útflutningsverð í erlendri mynt hækki um 7%. í krónum talið gæti
verðbreytingin orðið 47% vegna lækkunar á gengi krónunnar. Vöruútflutningur næmi þá um
434 milljörðum króna. Vöruinnflutningur í heild yrði samkvæmt spánni um 440 milljarðar
króna ogerþámiðað við 6% magnaukningu, 12—14% verðbreytingu í erlendri mynt og 55%
verðbreytingu í krónum. Þetta fæli í sér 6 milljarða króna halla á vöruskiptajöfnuði samanborið við 12 milljarða afgang í fyrra (á gengi ársins 1980). Breytingin frá síðasta ári stafar fyrst
og fremst af rýmun viðskiptakjaranna, en einnig af óvenju miklum flugvélakaupum á árinu.
Hækkun olíuverðs á þessu ári umfram verðbreytingu annars innflutnings hækkar olíureikning
þjóðarbúsins um 7 milljarða króna. Flugvélakaup nema í ár rúmum 11 milljörðum króna en
námu innan við 1 milljarð á síðasta ári, en á móti þessu vegur að nokkru leyti minni
skipainnflutningur á þessu ári.
Samkvæmt bráðabirgðatölum reyndist halli á þjónustuviðskiptum við útlönd nær 25 milljarðar króna á fyrri helmingi ársins samanborið við 5^2 milljarðs króna halla á sama tíma í
fyrra (7 milljarða, á sambærilegu gengi). Meginástæður aukins halla í þessum viðskiptum eru
erfiðleikar í rekstri Flugleiða, miklar kostnaðarhækkanir í allri samgöngustarfsemi svo og
auknar vaxtagreiðslur. Á fyrri helmingi síðastliðins árs voru gjaldeyristekjur af samgöngum
tæplega 1 milljarður umfram þau gjöld, sem þessar greinar greiddu í erlendum gjaldeyri, en á
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þessu ári var nær 7V2 milljarðs króna halli á þessum reikningi. Vaxtagreiðslur voru nær 20
milljarðar króna samanborið við rúmlega 11 milljarða á sama tíma í fyrra. Hér fer saman
vaxtahækkun erlendis og skuldaaukning 1979. Tölur fyrra árshelmings benda ótvírætt til þess,
að áfram verði halli á þjónustujöfnuði á síðari hluta ársins, þótt hann verði líklega minni en á
fyrri hluta ársins. Fyrir árið allt er vart að búast við minni halla en 40 milljörðum króna og
reyndar nokkur hætta á, að hallinn verði meiri. í fyrra nam hallinn 11 milljörðum króna
reiknað á gengi ársins 1980.
Reynist framangreindar spár um vöru- og þjónustuviðskipti réttar, verður viðskiptahallinn
á árinu 46 milljarðar króna eða um 3^2% af þjóðarframleiðslu, samanborið við 7 milljarða
króna halla í fyrra eða tæplega 1% af þjóðarframleiðslu. í lánsfjáráætlun var gert ráð fyrir 16
milljarða viðskiptahalla í ár, 7 milljarða afgangi á vöruskiptajöfnuði og 23 milljarða halla á
þjónustujöfnuði. Bæði útflutningur og innflutningur vöru verður meiri en reiknað var með í
lánsfjáráætlun en munurinn er heldur meiri á innflutningshlið. Á þjónustujöfnuði verður
veruleg breyting frá lánsfjáráætlun, þar sem tölur fyrir fyrri árshelming sýna mun meiri halla
en búist var við. Innstreymi erlends fjármagns, einkum erlendra lána umfram afborganir, mun
jafna þennan halla nokkurn veginn, þannig að ekki er útlit fyrir umtalsverða breytingu
gjaldeyrisstöðunnar. í lánsfjáráætlun var hins vegar gert ráð fyrir, að gjaldeyrisstaðan batnaði
um 15 milljarða króna, enda var þá aðeins búist við 16 milljarða halla á viðskiptajöfnuði, eins
og áður sagði.
2. Þjóðarútgjöld.
Miðað við þróun kaupmáttar kauptaxta á árinu mætti búast við talsverðum samdrætti einkaneyslu í ár. Fyrstu níu mánuði ársins var kaupmáttur taxtakaups 5% minni en ársmeðaltalið
1979. Kaupmáttur tekna hefur þó að líkindum rýrnað minna, ef marka má reynslu undanfarinna ára. Atvinnuástand hefur verið gott víðast hvar á landinu og mikil eftirspurn virðist vera
eftir fólki í vinnu. Kaupmáttur ráðstöfunartekna í heild gæti minnkað um 3—4% milli áranna
1979 og 1980, eins og nánar verður vikið að hér á eftir, og ætla mætti, að slíkri rýrnun
kaupmáttar fylgdi svipaður samdráttur einkaneyslu. Útgjaldatölur benda þó til þess, að
samdrátturinn verði mun minni. Þannig virðist velta í smásöluverslun á fyrri hluta þessa árs
hafa verið um 2% minni að raunverulegu verðgildi en í fyrra. Talsverð aukning var á
innflutningi neysluvöru og meðal annars var bílainnflutningur mun meiri en í fyrra. Ymsar
aðrar vísbendingar um neysluútgjöld gefa til kynna, að einkaneysla verði meiri en kaupmáttarbreytingar gætu bent til. Þetta felur í sér, að sparnaður heimilanna dregst saman miðað við
tekjur, frá því sem var í fyrra, reynist ofangreindar áætlanir um tekjubreytingar réttar. Að svo
stöddu virðist líklegast, að aðeins verði um lítilsháttar samdrátt einkaneyslu að ræða á þessu
ári, ef til vill um 1 %. Að því er samneyslu varðar, er áfram gert ráð fyrir 2% aukningu á þessu
ári.
Spá um fjármunamyndun er í aðalatriðum óbreytt frá því um mitt ár. Hitaveituframkvæmdir verða heldur meiri en þá var gert ráð fyrir og sömuleiðis samgönguframkvæmdir. Um
fjármunamyndun atvinnuveganna og íbúðabyggingar liggur fátt nýtt fyrir frá því um mitt ár,
en innflutningur flutningatækja gæti þó orðið heldur minni en áður var reiknað með.
Heildarfjármunamyndun samkvæmt þjóðhagsreikningum er áfram talin aukast um nær 8^/2%
á föstu verðlagi á árinu 1980. Fjármunamyndun atvinnuveganna eykst um 6%, en vegna
mikilla framkvæmda á sviði orkumála aukast opinberar framkvæmdir um rúmlega 20% og
gert er ráð fyrir um 3% samdrætti í íbúðabyggingum. Samkvæmt þessari spá verður fjármunamyndunin nær 27% af þjóðarframleiðslu.
Birgðabreytingar á árinu munu að verulegu leyti ráðast af framleiðslu og sölu á frystum
afurðum. í lok maí voru birgðir af frystum afurðum meiri í tonnum en þær hafa nokkru sinni
verið áður, þótt þær væru ekki meiri í hlutfalli við framleiðslu en áður hefur þekkst. Strax í júní
minnkuðu birgðir lítilsháttar á ný, og hið sama var upp á teningnum í júlí. Meginástæðan er sú,
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að verulega dró úr iramleiðslu, einkum í júií, en útflutningur hefur ekki minnkað að marki frá
því sem var fyrstu 4—5 mánuði ársins. í lok júlí voru birgðir frystiafurða aðeins 1—2 þúsund
tonnum meiri en á sama tíma í fyrra og birgðaaukning frá áramótum minni en á sama tímabili í
fyrra. í ágústmánuði fóru birgðir frystiafurða enn minnkandi og virðist líklegt, að þær verði um
áramót komnar niður í það sem þær voru í byrjun ársins, ef ekkert óvænt gerist í afla eða
markaðsástandi. Birgðahald annarra sjávarafurða hefur um flest verið með eðlilegum hætti.
Þó má nefna, að talsverðar skreiðarbirgðir eru nú í landinu vegna mikillar framleiðslu, en þeim
verður væntanlega afskipað á næstu mánuðum. Með aukinni framleiðslu má búast við nokkurri aukningu ál- og kísiljámbirgða á árinu. í heild gæti aukning útflutningsvörubirgða orðið
3—4 milljarðar króna á árinu, eða sem nemur um 0,3% af þjóðarframleiðslu.
Spárnar um þjóðarútgjöld hér að framan fela í sér, að í heild vaxi þjóðarútgjöld um 1 '/2% að
raunverulegu verðgildi á þessu ári. Þetta er heldur meiri aukning en í fyrra.
3. Tekjur, verðlag, kaupmáttur.

í byrjun ágúst var vísitala framfærslukostnaðar 57,7% hærri en í ágúst 1979. Þetta er heldur
minni árshækkun en í maí og febrúar, en þá var hún yfir 60%. Vísitala byggingarkostnaðar í
september reyndist um 52% hærri en í september í fyrra og lánskjaravísitala 1. október var
55% hærri en á sama tíma í fyrra. Sé litið á breytingar þessara vísitalna síðustu sex mánuðina,
jafngildir hækkun þeirra 51—55% hækkun áheilu ári. Áætlað er, að framfærsluvísitala hækki
um 52—54% frá upphafi til loka ársins og meðalhækkun vísitölunnar milli 1979 og 1980
verður þá um 58%. Hækkun annarra verðlagsvísitalna verður væntanlega svipuð og hækkun
framfærsluví sitölu.
Tekjur, verðlag, kaupmáftur 1970—1980.
Vísitölur 1970 = 100.
1972

1973

1974

1975

1976

Tekjur:
Kauptaxtar launþega ........................................
Ráðstöfunartekjur einstaklinga á mann ..........

118
123

149
155

184
209

274
319

348
422

436
560

636
985
826 1 284

Verðlag:
Vísitala framfærslukostnaðar ..........................
Vísitala byggingarkostnaðar ............................

106
112

117
137

144
175

205
266

306
378

404
467

527
607

759 1 105
893 1 312

Kaupmáttur:
Kaupmáttur kauptaxta*1) ..................................
Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann2) ........

111
114

127
127

128
137

133
146

114
130

108
133

121
149

130
161

129
160

122
154

18,5
22,6
6,4
12,2
11,4
14,4

25,9
26,1
10,3
22,0
14,1
10,8

23,3
35,0
22,2
27,8
0,9
7,9

48,7
27,1
52,7 32,3
43,0 49,0
52,0 42,1
4,0 4-14,7
7,1 4-11,2

25,4
32,7
32,2
23,5
4-5,1
2,0

45,8
47,5
30,4
30,0
11,8
12,5

55,0
55,5
44,1
47,2
7,6
8,0

44,1
46,0
45,5
47,0
4-1,0
4-0,5

49
51
58
52

Breyting frá fyrra ári, %:
Kauptaxtar .......................................................
Ráðstöfunartekjur á mann ..............................
Vísitala framfærslukostnaöar ..........................
Vísitala byggingarkostnaðar ............................
Kaupmáttur kauptaxta ....................................
Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann ...........

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

1977

1978

1979

Spá
1980

1971

1 420 2 120
1 875 2 831
1 745
1 994

4-5

4-4

1) Miðaö við vísitölu framfærsiukostnaðar.
2) Miðað við verðlag einkaneyslu.
Heimild: Þjóðhagsstofnun.

Á þessu ári hafa kauptaxtar eingöngu hækkað samkvæmt verðbótavísitölu, þar sem grunnkaup hefur ekki breyst hjá öðrum en opinberum starfsmönnum innan BSRB. Öðrum kjarasamningum er ólokið. Verðbætur á laun hafa hækkað þrisvar á árinu, 6,7% 1. mars, 11,7%
1. júní og 8,6% 1. september. Hækkunin hefur í hvert sinn verið minni en hækkun framfærsluvísitölu undangengna 3 mánuði vegna frádráttarliða við útreikning verðbótavísitölu,
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aðallega hækkunar á launalið í búvörugrundvelli og á áfengis- og tóbaksverði, en einnig vegna
rýrnunar viðskiptak j ara, þótt sá frádráttur hafi verið mun minni en í fyrra. Frá nóvember 1979
til ágúst 1980 hækkaði framfærsluvísitalan um 36%, en kauptaxtar hækkuðu um 29,5%
samtals í mars, júní og september.
Á fyrstu níu mánuðum ársins er kaupmáttur kauptaxta rúmlega 5% minni en að meðaltali
allt árið 1979 og á þriðja fjórðungi ársins var kaupmátturinn 3% minni en á síðasta ársfjórðungi í fyrra. Kaupmáttur ráðstöfunartekna verður líklega um 3—4% minni í ár en í fyrra
að meðtalinni fólksfjölgun. Þetta er heldur meiri rýrnun kaupmáttar en nemur áætluðum
samdrætti þjóðartekna, en sé litið á árin 1979 og 1980 í einu lagi eru breytingar þjóðartekna
og kaupmáttar ráðstöfunartekna svipaðar.
4. Ríkisfjármái og peningamál.
Afkoma ríkissjóðs hefur verið mun betri það sem af er árinu en á sama tíma undanfarin ár.
Mesta breytingin kemur fram í þróun tekna og gjalda á A-hluta og sýnir glöggt mikinn bata í
ríkisfjármálum. Ríkissjóður var hallalaus í janúar, en í febrúar og maí var töluverður afgangur
og mikill afgangur í ágúst. Aðra mánuði hefur verið halli og frá áramótum hefur hallinn orðið
mestur rúmlega 8 milljarðar króna í júlílok og var það um 4,4% af tekjum ríkissjóðs fyrstu sjö
mánuði ársins. Á sama tíma í fyrra var hallinn 17,8 milljarðar króna eða 15,7% af tekjum. í
ágústmánuði var um 6 milljarða afgangur hjá ríkissjóði og er það svipuð útkoma og í ágúst í
fyrra. Frá áramótum til ágústloka voru gjöld um 2 milljarða króna umfram tekjur en rúmlega
11 milljarða í fyrra eða 18 milljarða á verðlagi þessa árs. Á þessu tímabili hafa tekjur aukist um
tæplega 61% miðað við sama tíma í fyrra en gjöld hafa aukist um nær 50%. Til samanburðar
má nefna, að verðlag hefur á þessum tíma líklega hækkað um 58%. Tekjur hafa þannig aukist
nokkru meira en verðlag, en útgjaldahækkunin er á hinn bóginn minni en verðlagshækkunin.
Ástæðan er meðal annars sú, að útgjöld vegna niðurgreiðslna voru 7% minni en í fyrra.
Ef litið er á greiðsluafkomu A-hluta ríkissjóðs (án lánahreyfinga við Seðlabanka) er
munurinn á framvindunni nú og í fyrra heldur minni en á tekjum og gjöldum. Greiðsluhallinn
varð mestur í júlílok og nam 5,3 milljörðum, en 12,9 milljörðum í fyrra. Staðan batnaði í ágúst,
bæði nú og í fyrra, en í ágústlok var greiðsluhalli frá áramótum 3,4 milljarðar króna en 7,5
milljarðar í fyrra eða tæpir 12 milljarðar á verðlagi þessa árs.
í fjárlögum ársins var gert ráð fyrir, að tekjur umfram gjöld yrðu um 3 milljarðar króna og
greiðsluafgangur um 9^2 milljarður króna, og yrði hann að mestu notaður til þess að greiða
niður skuld ríkissjóðs við Seðlaoankann. Fyrirsjáanlegt er, að bæði tekjur og gjöld munu fara
fram úr tölum fjárlaga, en síðustu áætlanir benda til þess, að ríkissjóður verði hallalaus. Þannig
er staða ríkisfjármálanna nú sterkari en um árabil.
Þróun peningamála hefur að undanförnu verið mun óhagstæðari en að var stefnt í lánsfjáráætlun. Afar mikil útlán hafa valdið peningaþenslu þrátt fyrir batnandi stöðu ríkissjóðs. Á
hinn bóginn hafa gjaldeyrisviðskipti dregið úr peningamyndun. Til ágústloka minnkaði gjaldeyriseign bankakerfisins (samsvarar nokkurn veginn breytingu á gjaldeyrisstöðu) um 1,4
milljarða króna (án gengisuppfærslu), en á sama tíma í fyrra jókst hún um 10,6 milljarða
króna. Útlán banka og sparisjóða hafa aukist mun meira á þessu ári en í fyrra. Frá ársbyrjun til
ágústloka jukust útlán um rúma 94 milljarða króna eða um 42% en um tæplega 34% á sama
tímabili í fyrra. Að frádregnum afurðalánavíxlum, sem Seðlabankinn endurkaupir, hafa útlán
aukist um rúmlega 79 milljarða króna (45 milljarða í fyrra) eða nær 48%, sem er verulega
umfram almenna verðhækkun frá áramótum til ágústloka. Mikil aukning útlána annars vegar
en hægari aukning innlána hins vegar hefur orðið til þess, að lausafjárstaða bankanna hefur
versnað mjög á árinu. Til ágústloka versnaði lausafjárstaðan um 27 milljarða króna en um
13,5 milljarða krónaí fyrra (rúmlega 21 milljarð á verðlagi 1980). Hér ber að hafaí huga, að á
undanförnum árum hefur staða bankanna yfirleitt verið tiltölulega erfið um þetta leyti árs en
batnað á síðustu mánuðum ársins.
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Nokkrar peningastærðir 1972—1979.
Breytingar frá upphafi til loka árs í %.

Heildarinnlán innlánsstofnana .........................
Veitiinnlán ...................................................
Almenn spariinnlán ......................................
Bundin spariinnlán ......................................
Heildarinnlán innlánsstofnana .........................
Endurseld útlán ...........................................
önnur lán .....................................................
Peningamagn og sparifé (M3) .........................
Peningamagn og almennt sparifé (M2) .........
Peningamagn (Ml) .........................................
Seðlar og mynt í umferð ..................................
Grunnfé Seðlabankans ....................................
Til samanburðar:
Breytingar verðlags .........................................

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

17,8
22,2
18,1
15,5
19,9
31,0
22,5
18,3
19,7
22,7
23,9
24,6

33,7
44,2
33,5
25,4
33,1
47,9
18,6
33,0
35,4
38,7
26,0
39,4

27,5
28,8
29,8
22,6
46,5
106,7
31,2
27,5
29,4
28,6
28,3
26,7

29,0
40,0
28,3
20,4
22,4
52,2
37,7
29,0
31,5
36,9
28,5
34,2

32,8
19,3
25,7
62,9
26,2
27,8
15,9
32,5
24,1
21,7
28,7
36,3

42,9
44,2
40,1
46,5
42,5
65,5
25,8
44,0
42,9
47,5
56,5
55,0

49,5
40,1
45,3
62,9
40,7
50,0
35,8
48,2
42,7
40,1
40,1
55,3

59,2
58,8
52,2
73,5
60,0
47,9
64,7
57,6
52,4
50,4
29,0
47,2

18,7

36,1

52,2

41,7

30,5

36,2

42,8

58,6

Heimild: Seðlabanki íslands.

Af 94 milljarða króna útlánaaukningu banka og sparisjóða hafa 67 milljarðar farið til
atvinnufyrirtækja, rúmlega 40% aukning frá áramótum, en 24 milljarðar til einstaklinga
(55% aukning). Afgangurinn, 3 milljarðar, hefur farið til opinberra aðila. Af hinum stærri
atvinnugreinum er aukningin svipuð til sjávarútvegs og verslunar, en nokkru minni til iðnaðar.
I versluninni munar mest um mikla skuldasöfnun olíufélaganna við bankakerfið, sem meðal
annars má rekja til versnandi afkomu útgerðarinnar á síðustu mánuðum, meðal annars vegna
hækkunar olíuverðs.
Um miðjan september var gripið til ýmissa aðgerða til þess að reyna að draga úr útlánaaukningu banka og sparisjóða á næstu mánuðum. Þótt þetta takist er ljóst, að þróun útlána
hefur það sem af er árinu unnið á móti því markmiði lánsfjáráætlunar, að framvinda peningamála stuðlaði að hjöðnun verðbólgu. Útlán bankakerfisins alls (að meðtöldum Seðlabanka)
jukust um nær 57% frá ágúst í fyrra til jafnlengdar 1980, en í lánsfjáráætlun var aðeins gert ráð
fyrir 29% aukningu á árinu öllu, en sú áætlun var miðuð við mun hægari verðbreytingar en
orðið hafa. Verði afkoma ríkissjóðs á síðustu mánuðum ársins svipuð því sem að er stefnt, og
verði árangur af nýlegum aðgerðum í peningamálum, má búast við að heldur dragi úr
útlánaaukningunni undir lok ársins og hún verði ef til vill svipuð og verðlagshækkunin á árinu.
Peningamagn hefur aukist um tæplega 40% frá áramótum og er það svipuð aukning og á
sama tíma í fyrra og nokkru meiri en hækkun verðlags á þessu tímabili. Á hinn bóginn hafa
tölur um ársaukningu pemngamagns farið lækkandi frá því sem var á síðari hluta árs í fyrra,
fyrst og fremst vegna minni skuldasöfnunar ríkissjóðs í Seðlabankanum og rýrnunar gjaldeyrisstöðunnar. Því eru líkur á, að peningamagnsaukningin á þessu ári verði innan við hækkun
verðlags (sérstaklega ef eingöngu er litið á peningamagn og almenn spariinnlán). í ágústlok
var ársaukning peningamagns og almennra spariinnlána 46% miðað við um og yfir 50%
aukningu á fyrstu mánuðum ársins. í lánsfjáráætlun var miðað við 35% aukningu.
5. Framleiðsla og hagur atvinnugreina.
Sjávarútvegur.
Þrátt fyrir mikinn afla hefur sjávarútvegurinn átt við rekstrarerfiðleika að stríða á árinu 1980
þótt mismunandi sé eftir greinum. Þessu veldur fernt. Verðlag hefur lækkað erlendis á
mikilvægum afurðum frystihúsanna. Olíuverðshækkunin 1979 og 1980 mæðir nú með fullum
þunga á greininni. Kostnaðarhækkunin innanlands hefur verið ör. Loks nýtur ekki í sama mæli
og í fyrra hagstæðra áhrifa framleiðsluaukningar.
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Mikil aflaaukning á síðasta ári gerði útgerðinni auðveldara fyrir að mæta hinni miklu
hækkun olíuverðs, auk þess sem sérstakt álag var greitt á fiskverð utan skipta (olíugjald).
Framan af þessu ári var afli mikill og hagur útgerðar all góður, þrátt fyrir að olíugjald utan
skipta væri lækkað. Á síðustu mánuðum hefur hins vegar hallað undan fæti. Mjög hefur dregið
úr afla frá því sem var á fyrstu mánuðum ársins, meðal annars vegna veiðitakmarkana, og
kostnaðarhækkanir hafa verið miklar. Þannig hækkaði útsöluverð á olíu um 25% eftir mitt ár,
en olíuverð hafði verið nokkuð stöðugt frá áramótum. í september síðastliðnum var því svo
komið, að áætlaður halli á rekstri botnfiskveiðiskipa nam um 10% af tekjum. Fyrir mitt ár var
hins vegar reiknað með, að reksturinn stæði nokkurn veginn í járnum. Hagur loðnuflotans er
mun lakari á þessu ári en undanfarin ár vegna þeirra aflatakmarkana, sem settar hafa verið.
Afkoma á loðnuveiðum var mjög góð í nokkur ár og stækkaði loðnuflotinn mikið, enda búist
við að unnt yrði að auka veiðarnar á næstu árum. Sú varð hins vegar ekki raunin og er
afkastageta flotans því nú umfram það, sem hagkvæmt er við núverandi aflamöguleika.
Á sama tíma og rekstrarafkoma á botnfiskveiðum hefur farið versnandi að undanförnu,
hefur einnig verið erfitt árferði í mikilvægustu grein fiskvinnslunnar, frystingunni.
Útflutningsverð á frystiafurðum hækkaði talsvert á fyrri hluta ársins 1979 og meira en
annað útflutningsverð. Frá meðaltali ársins 1978 og fram yfir mitt ár 1979 hélt hækkun
freðfiskverðs einnig vel í við almenna hækkun neysluverðs í Bandaríkjunum. Á síðari hluta
fyrra árs og fram yfir síðustu áramót var verðlag á frystiafurðum nokkuð stöðugt í dollurum og
hækkaði reyndar örlítið, en þó mun minna en verðlag á öðrum útflutningi. Á sama tíma
hækkaði neysluverð í Bandaríkjunum jafnt og þétt og verðbólga þar fór vaxandi. Freðfiskverð
hélt þannig ekki í við almenna verðlagsþróun í Bandaríkjunum.
Á fyrstu mánuðum þessa árs lækkaði verð á mikilvægum frystiafurðum á Bandaríkjamarkaði. Söluerfiðleikar á Bandaríkjamarkaði leiddu meðal annars til þess, að frystihúsin
urðu að draga úr framleiðslu verðmætustu afurðanna en auka framleiðslu á verðminni
afurðum, þannig að meðalverð afurðanna lækkaði. Verð á frystiafurðum í lok júlí var rúmlega
7% lægra í dollurum en í byrjun ársins. Verð á öðrum útflutningsafurðum hefur á hinn bóginn
yfirleitt hækkað á þessu ári (nema á landbúnaðarafurðum) og neysluverð í Bandaríkjunum
hefur farið ört hækkandi. í ágúst síðastliðnum var staðan þannig, að verð á helstu frystiafurðum var aðeins 5% hærraí dollurum en meðalverðið 1978, verð allsútflutnings var 13% hærra,
en innflutningsverð var 41% hærra. Á sama tíma var neysluvöruverð í Bandaríkjunum orðið
27—28% hærra en að meðaltali 1978. Þessar tölur sýna hina erfiðu stöðu frystiiðnaðarins um
og eftir mitt ár miðað við aðrar útflutningsgreinar að því er verðlagsþróun að undanförnu
snertir. í fyrra var þetta að nokkru vegið upp með mikilli framleiðsluaukningu frystra fiskafurða, en framan af þessu ári voru nokkur vandkvæði samfara aflaaukningu á fyrstu mánuðum
ársins.
í spám og áætlunum fyrir árið 1980, bæði um þjóðhagsstærðir og afkomu atvinnuvega, var
með því reiknað, að verðlag sjávarafurða — þar með frystiafurða — fylgdi í aðalatriðum
almennum verðbreytingum í helstu viðskiptalöndum. Þetta hefur ekki orðið — og reyndar
hefur verð á freðfiski lækkað eins og fyrr segir. Rekstrarerfiðleikar frystihúsanna hafa þannig
stafað bæði af óhagstæðri þróun markaðsverðs og mikilli birgðasöfnun um mitt ár — auk
mikilla innlendra kostnaðarhækkana á árinu. Birgðastaðan hefur reyndar batnað að undanförnu, þar sem framleiðsla hefur dregist verulega saman en afskipanir gengið nokkuð greiðlega, og eru birgðir nú komnar í eðlilegt horf miðað við framleiðslu. Jafnframt er framleiðslan
að fara í sitt fyrra horf, að því er varðar skiptingu milli blokkar og flaka í neytendaumbúðum.
Þetta bætir stöðu greinarinnar frá því sem var í sumar. Á hinn bóginn hafa áframhaldandi örar
kostnaðarhækkanir þrengt að rekstri frystihúsanna sem og annarra fyrirtækja, en gengissig
krónunnar hefur jafnað áhrif þeirra, að minnsta kosti um sinn. Staða frystingar í lok september
var því erfið, reksturinn stóð líklega nokkurn veginn í járnum, þrátt fyrir verulegar greiöslur úr
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Verðjöfnunarsjóði, en greiðslustaða var þröng vegna hallareksturs fyrr á árinu. Frystingin var
því illa undir það búin að taka á sig hækkun fiskverðs frá 1. október. Eftir þær aðgerðir, er
gripið var til í tengslum við fiskverðsákvörðun, bæði að því er varðar gengisskráningu og
lækkun kostnaðar af gengisbundnum afurðalánum, má telja, að hagur frystingar og annarra
útflutningsgreina sé sæmilega tryggður við núverandi rekstrarskilyrði.
Afkoma söltunar og herslu er mun betri en afkoma frystingarinnar. Einkum á það við um
skreiðarverkunina, enda hefur verð á skreið hækkað verulega. Skreiðarframleiðsla hefur því
verið mikil á árinu og verður að líkindum rúmlega tvöfalt meiri en í fyrra. Sama gildir um
saltfiskverkun, að þar verður mikil framleiðsluaukning, auk þess sem verðlag hefur hækkað.
Fram til þessa hefur þó verið greitt úr Verðjöfnunarsjóði til greinarinnar, enda komu verðhækkanir síðustu tveggja ára eftir mikla verðlækkun næstu árin á undan. Um hag fiskmjölsvinnslu gildir svipað og um loðnuveiðiflotann, að aflatakmarkanir á loðnuveiði rýra hag
vinnslunnar. Mjölverð hefur þó verið nokkuð hagstætt á þessu ári og farið heldur hækkandi að
undanförnu, en lýsisverð hins vegar verið afar óstöðugt. Eins og áður kom fram, er nú spáð
3—4% aukningu sjávarafurðaframleiðslu á þessu ári. Reyndar er gert ráð fyrir, að aflaverðmæti á föstu verðlagi aukist um nálægt 2%, en útlit er fyrir að breytt framleiðslusamsetning
skili heldur meiri afurðaaukningu. Hér er um ýmis matsatriði að ræða við staðvirðingu á afla
og framleiðslu og því í raun um að ræða flókið mat á verðbreytingu annars vegar og magnbreytingu hins vegar, sérstaklega þegar miklar breytingar verða á framleiðslusamsetningu,
eins og á þessu ári. Freðfiskframleiðsla fyrir Bandaríkjamarkað hefur dregist verulega saman
á árinu, eða líklega um 20% til ágústloka, en framleiðsla fyrir aðra markaði hefur aukist.
Einnig má nefna, að frysting loðnu og loðnuhrogna varð mun minni á þessu ári en í fyrra. Að
öllu samanlögðu virðist framleiðsla frystra afurða hafa dregist saman um 3—4% fyrstu átta
mánuði ársins. Saltfiskframleiðsla hefur hins vegar aukist um 30% og útlit er fyrir, að
skreiðarframleiðsla á árinu verði rúmlega tvöfalt meiri en í fyrra. Aftur á móti verður
framleiðsla á mjöli og lýsi minni á þessu ári en í fyrra vegna minni loðnuafla. Mikið hefur verið
um siglingar íslenskra skipa með ferskan fisk á erlendan markað í sumar og er líklegt, að
landanir veiðiskipa erlendis verði heldur meiri nú en í fyrra. Síldarkvóti hefur verið aukinn og
sama gildir um humarkvóta og rækjuveiði verður einnig meiri nú en í fyrra.
Landbúnaður.
Horfur í framleiðslumálum landbúnaðarins hafa verið fremur óvissar vegna þeirra ráðstafana,
sem beitt er frá og með þessu ári til að draga úr búvöruframleiðslu. Hér er um að ræða
innheimtu 200% gjalds á innflutt kjarnfóður og upptöku framleiðslukvótakerfis.
Með hliðsjón af kjarnfóðurgjaldinu og kvótakerfinu hefði mátt ætla, að til nokkurs samdráttar kæmi í landbúnaði, auk þess sem 70 þúsund færra fé var á fóðrum á síðastliðnum vetri
en veturinn áður. Á hinn bóginn hefur árað afar vel fyrir búskap og áhrifin af framleiðslustjórninni verða því ekki eins mikil og ella hefði mátt búast við. Fallþungi dilka á þessu hausti
er mun meiri en í fyrra og mun líklega vega upp fækkun sláturfjár að fullu. Kindakjötsframleiðslan verður því líklega svipuð og í fyrra. Mjólkurframleiðslan hefur hins vegar dregist
saman á árinu og var í júlílok 4% minni en á sama tíma í fyrra. Vegna kjarnfóðurgjaldsins er
búist við mun meiri samdrætti síðari hluta ársins, þannig að árið allt verði samdrátturinn
líklega um 6%. Uppskera garðávaxta hefur orðið með mesta móti á þessu ári. Því eru nú taldar
horfur á, að heildarframleiðsla afurða landbúnaðarins verði 2% minni í ár en í fyrra, en að
meðtöldum bústofnsbreytingum verði framleiðslan svipuð eða jafnvel ívið meiri en á síðastliðnu ári.
Iðnaður.
Mikil framleiðsluaukning verður í útflutningsiðnaði á þessu ári með tilkomu kísiljárnframleiðslu. Framkvæmdum við síðari áfanga járnblendiverksmiðjunnar er nú að ljúka og hefur
afkastageta því aukist úr 25 þúsund tonnum í 50 þúsund tonn á ári. Jafnframt er stækkun
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþingí.
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álverksmiðjunnar lokið og afkastageta þar hefur aukist um 13%. Á hinn bóginn er ljóst, að
framleiðsla kísiljárns og áls verður minni á þessu ári en afkastageta verksmiöjanna leyfir vegna
þeirrar rafmagnsskömmtunar, sem orðið hefur að grípa til vegna vatnsskorts. Horfur eru nú á,
að álframleiðslan verði svipuð eða ívið meiri en í fyrra en kísiljárnframleiðslan um 70% meiri
og yrði þá 2J/2% allrar útflutningsframleiðslunnar. Töluverð aukning virðist einnig vera í
annarri iðnaðarframleiðslu til útflutnings.
Hjá þeim vörugreinum iðnaðar, er selja á innlendum markaði, sýnast horfur á nokkurri
aukningu framleiðslunnar í heild. Þessu er þó misjafnt farið í hinum ýmsu greinum og má
sérstaklega nefna þann samdrátt, er varð í sælgætis- og kexiðnaði eftir að innflutningur á
þessum vörum var gefinn frjáls um síðustu áramót. Þar sem hætta var á, að atvinnurekstur í
þessum greinum stöðvaðist, var ákveðið meö bráðabirgðalögum í septembermánuði að leggja
sérstakt tímabundið gjald á innflutt sælgæti og kex. Vegna þessara aðgerða er nú búist við, að
framleiðsla í þessum iðngreinum aukist á ný á síðasta fjórðungi ársins. Hvað varðar viðgerðargreinar iðnaðar, virðist velta hafa aukist nokkuð umfram verðbreytingar á fyrri hluta ársins,
nema í bílaviðgerðum en þar hefur nokkurs samdráttar orðið vart. í heiíd er áætlaö, að
iðnaðarframleiðsla vaxi um nálægt 4% á þessu ári, en það er heldur minni vöxtur en á síöasta
ári.
Afkoma útflutningsgreina iðnaðar, sem einkum framleiða úr innlendum hráefnum, hefur
verið erfið að undanfömu og í sumum greinum hefur verið við mikla erfiðleika að stríða vegna
örra kostnaðarhækkana innanlands á árinu. Gengisbreytingar á síðustu mánuðum hafa þó
bætt hag þeirra greina verulega.
Adrar greinar — framleiðslan í heild.
Af framleiðslu í öðrum greinum má nefna, að mikill vöxtur er í byggingarstarfsemi, ekki síst
vegna mun meiri orkuframkvæmda en í fyrra. Verslunarvelta virðist heldur dragast saman að
raunverulegu verðgildi frá því sem var á síðasta ári og sama gildir um ýmsar þjónustugreinar.
Umsvif í samgöngustarfsemi verða minni nú en í fyrra vegna verulegs samdráttar í rekstri
Flugleiða.
Áætlun um breytingar þjóðarframleiðslu 1980 á grundvelli talna um þjóðarútgjöld og
viöskiptajöfnuð bendir til rúmlega 1% hagvaxtar á árinu eins og fram kom hér að framan.
Þegar vöxtur þjóðarframleiðslu er metinn eftir vísbendingum um breytingar framleiðslu í
einstökum atvinnugreinum, verður niðurstaðan áætlun um tæplega 2% hagvöxt. Áætlanir um
framleiðslubreytingar í sumum greinum eru þó afar óvissar. Á þessum grundvelli virðist
líklegt, að hagvöxtur 1980 verði 1—2%.

Horfur 1981

6. Útflutningsframleiðsla.
Útflutningsspá næsta árs verður einkum að reisa á ákveðnum forsendum um afla úr mikilvægustu fiskstofnum, bæði með tilliti til skynsamlegrar nýtingar stofnanna á næstu árum og til
ástands á helstu mörkuðum fyrir fiskafurðir. Síðustu árin hefur sókn í þorskstofninn verið
takmörkuð fyrst og fremst í því skyni að tryggja vöxt og viðgang hans í framtíðinni. Ástand á
fiskmarkaði hafði ekki takmarkandi áhrif á sóknina, þar sem greiðlega gekk að selja framleiðsluna. Á þessu ári hefur aftur á móti orðið hér breyting á. Vegna samdráttar í bandarískum
þjóðarbúskap og aðgerða stjórnvalda þar til þess að draga úr verðbólgu dróst neysla á frystum
fiski í Bandaríkjunum saman á fyrstu mánuðum ársins. Jafnframt fór framboð á fiski vaxandi,
meðal annars vegna aukinnar framleiðslu á frystum fiskafurðum hér á landi. Þetta leiddi til

birgðasöfnunar, eins og áður hefur verið vikiö að. Þessir markaðserfiðleikar ásamt erfiðri
rekstrarstöðu frystihúsanna, meðal annars vegna lækkandi afurðaverðs, sem beint má rekja til
markaðsástandsins, og innlendra kostnaðarhækkana, hafa átt sinn þátt í því, aö botnfiskaflinn
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síðustu mánuðina varð minni en ella hefði mátt búast við. Þannig má segja, að markaðsaðstæður hafi, að minnsta kosti um sinn, átt nokkurn þátt í því að takmarka framleiðslu
sjávarafurða, þótt erfiðleikum á freðfiskmarkaði hafi að nokkru leyti verið mætt með aukinni
framleiðslu á öðrum afurðum, einkum skreið.
Afar erfitt er að ráða í framvindu efnahagsmála í Bandaríkjunum á næstu misserum og ekki
síður í þróunina á fiskmarkaði þar. f spám alþjóðastofnana á sviði efnahagsmála, t. d.
Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunarinnar í París (OECD) er gert ráð fyrir, að samdrátturinn í þjóðarbúskap Bandaríkjanna verði skammvinnur og fljótlega á næsta ári muni þjóðarframleiðsla fara vaxandi á ný. Jafnvel þótt umsvif í bandarískum þjóðarbúskap fari vaxandi
á næsta ári er líklegt, að nokkur tími líði áður en jafnvægi kemst á aftur á freðfiskmarkaði. Hér
þarf einnig að hafa í huga harðnandi samkeppni við aðrar fisksöluþjóðir á markaðnum. Við
þessar aðstæður er erfitt að afla nýrra markaða, en nauðsynlegt er að vinna stöðugt að þessu
mikilvæga verkefni. Saltfisk- og skreiðarframleiðsla hefur farið vaxandi og markaður fyrir þær
afurðir verið góður, en takmörk eru fyrir því, hvað unnt er að auka framleiðslu á þeim afurðum
á skömmum tíma án þess að það komi niður á verðinu. Að öllu samanlögðu má líklega segja,
að um þessar mundir sé markaðsástand þannig, að erfitt gæti reynst að auka framleiðslu og
útflutning botnfiskafurða að marki, að minnsta kosti um sinn.
Hafrannsóknastofnun hefur sett fram nokkur dæmi um þróun þorskstofnsins næstu árin
miðað við mismunandi takmörkun sóknar og afla. Dæmi þessi eru byggð á nýjustu rannsóknarniðurstöðum. Þar kemur meðal annars fram, að Hafrannsóknastofnunin telur að með 350
þúsund tonna þorskafla næstu árin gæti hrygningarstofn og heildarstofn þorsks verið kominn í
jafnvægi upp úr miðjum níunda áratugnum og hámarksafrakstur náðst um 1986. Verði
þorskaflinn hins vegar um 400 þúsund tonn á ári næstu árin yrði vöxtur stofnsins hægari, en
hámarksafrakstur gæti þó náðst um miðjan tíunda áratuginn. Dæmi af þessu tagi, sem reiknuð
eru langt fram í tímann, eru vitaskuld verulegri óvissu háð, og nauðsynlegt að endurmeta
horfur reglulega í ljósi síðustu rannsókna. Hafrannsóknastofnunin mun í nóvembermánuði
gera nýja úttekt á ástandi þorskstofnsins og setja fram tillögur um aflahámark fyrir árið 1981.
Með tilliti til þeirra upplýsinga, sem nú hggja fyrir mun fiskveiðistefnan fyrir næsta ár við
það miðuð að þorskafli verði svipaður og ætlað er að hann verði á þessu ári. Leitað verður
leiða til að dreifa ársaflanum jafnar yfir árið og ná þannig betra samræmi en verið hefur á þessu
ári milli aflans sem að landi berst hverju sinni og afkastagetu fiskvinnslustöðva. í þessu felst að
sóknartakmarkanir á þorskveiðiskip þurfi að vera nokkru strangari á næsta ári en á þessu ári
einkum á fyrri hluta ársins. Þjóðhagsáætlun fyrir árið 1981 er því miðuð við sama þorskafla og
spáð er 1980 og sama gildir um afla af öðrum botnfiski.
Með þeim kvóta, sem ákveðinn hefur verið fyrir loðnuveiðar í haust og vetur, yrði loðnuaflinn á komandi vetrarvertíð mun minni en á hinni síðustu. Þetta ræðst þó ekki fyrr en um
áramót, þegar betri vitneskju hefur verið aflað um ástand loðnustofnsins. Um mögulegan
loðnuafla næsta haust er einnig allt í óvissu. Hér verður gert ráð fyrir, að heildarloðnuaflinn á
næsta ári verði svipaður og á þessu ári. Þetta gæti þó verið í bjartsýnna lagi, ef ástand
loðnustofnsins reynist óbreytt frá því sem talið var í sumar. Ennfremur verður hér reiknað
með, að annar sjávarafli verði svipaður á næsta ári og á þessu ári. Þetta felur í sér, að
heildarframleiðsla sjávarafurða verði óbreytt milli 1980 og 1981.
Um aðra framleiðslu til útflutnings er helst að nefna, að síðari áfanga járnblendiverksmiðjunnar er nú að ljúka og verksmiðjan að komast í full afköst. Framleiðslan gæti því aukist um
80—85% á næsta ári, en sú aukning jafngildir nær 2% aukningu heildarframleiðslu til
útflutnings. Kísiljárn gæti þá orðið um 4% af allri útflutningsframleiðslunni. Stækkun álversins lauk fyrr á árinu og gera má ráð fyrir, að framleiðslan aukist um 9% á næsta ári. Þessi
framleiðsluaukning á áli og kísiljárni á næsta ári er undir því komin, að verksmiðjurnar fái
nægilegt rafmagn til þess að starfa með fullum afköstum allt árið og að markaður fyrir þessar

548

Þingskjal 47

vörur verði traustur. Markaðurinn kynni hins vegar að þrengjast, ef efnahagsástand í iðnríkjunum versnar frá því, sem opinberar spár gera ráð fyrir. Þetta gæti einnig að nokkru leyti
komið fram í birgðasöfnun verksmiðjanna, þannig að útflutningur yrði heldur minni en
framleiðslan.
Framleiðsla á öðrum iðnaðarvörum til útflutnings hefur haldið áfram aö aukast á þessu ári
og á fyrstu átta mánuðum ársins nam aukningin 12% að magni miðað við sama tíma í fyrra. Á
árinu öllu verður aukningin líklega meiri. Horfur virðast nokkuð góðar á næsta ári og má gera
ráð fyrir að þessi framleiðsla haldi áfram að aukast. Útflutningur landbúnaðarvöru dregst hins
vegar saman á árinu 1980 miðað við árið í fyrra, bæði útflutningur sauðfjárafurða og mjólkurafurða. Á næsta ári er búist við frekari samdrætti í útflutningi landbúnaðarafurða.
Að öllu samanlögðu fela framangreindar forsendur í sér nær 4% aukningu útflutningsframleiðslunnar á næsta ári samanborið við 5—6% aukningu á árinu 1980. Aukning útflutnings yrði svipuð, ef birgöabreytingar verða ekki miklar.

7. Viðskiptakjör.
Rýrnun viðskiptakjara frá síðastliðnu ári stafar aðallega af hækkun olíuverðs undir lok liðins
árs og framan af þessu ári og verðlækkun á frystiafurðum. Olíuverð og freðfiskverð mun því
ráða miklu um þróun viðskiptakjara á næsta ári, auk almennrar verðþróunar í heimsviðskiptum. Freöfiskverð mun fyrst og fremst ráðast af efnahagsframvindu í Bandaríkjunum og
ástandi á fiskmarkaði þar. Eins og áður sagði, er yfirleitt búist við, að þjóðarframleiðsla fari á
ný vaxandi í Bandaríkjunum á næsta ári, en þó er gert ráð fyrir, að batinn verði hægur. Erfitt er
að segja, hvaða áhrif slíkur bati hefði á eftirspurn eftir fiski í Bandaríkjunum, en hann ætti þó
að auðvelda að jafnvægi komist aftur á á fiskmarkaði. Það getur hins vegar tekið nokkurn tíma
og því óvíst, hvort verðlag hækkar á næstunni. Það fer einnig eftir verðlagi á öðrum matvælum,
en búist hefur verið við hækkun á verði ýmissa matvælategunda undir lok þessa árs. Að öllu
samanlögðu virðist ekki útlit fyrir almenna verðhækkun á frystiafurðum á næstunni.
Verðlag á ýmsum öðrum sjávarafurðum hefur hækkað talsvert frá fyrra ári, til dæmis á
saltfiski og skreið, en vafasamt er, að framhald verði á þeirri þróun. Verð á fiskmjöli hefur
hækkað frá því í fyrra og raunar farið hækkandi að undanförnu. Eru taldar horfur á, að verðið
verði áfram nokkuð hátt miðað við það sem hefur verið síðustu misseri. Verð á lýsi hefur hins
vegar verið mjög sveiflukennt á árinu.
Álverð hækkaði mikið í fyrra og það sem af er árinu hefur verðið hækkað enn, þrátt fyrir að
verð á ýmsum öðrum málmum hafi farið lækkandi á síðustu mánuðum. Áætlað er, að álnotkun
í heiminum dragist lítilsháttar saman á árinu og gæti það haft áhrif á verðið á næstunni. Verð á
kísiljárni hefur verið nokkuð stöðugt eftir mikla hækkun í fyrra, en síðustu mánuðina hefur
gætt lítilsháttar verðlækkunar. Verð á áli og kísiljámi á næsta ári mun mjög ráðast af
efnahagsframvindunni í heiminum, en ekki er gert ráð fyrir verðbreytingum fyrr en líða tekur
á næsta ár, en þá gæti verðið farið hækkandi.
í spám alþjóðastofnanna, t. d. OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, og annarra stofnana, er
fylgjast með framvindu efnahagsmála í heiminum, er gert ráð fyrir, að verðbreytingar í
heimsviðskiptum verði hægari á næsta ári en 1979 og 1980, vegna samdráttar í heimsbúskapnum. Þetta á bæði við um verð á hrávörum og fullunnum iðnaðarvörum. Verðlækkun gæti
orðið á einstökum vörum, sem hafa hækkað umfram meðallag að undanfömu, en í heild er
gert ráð fyrir áframhaldandi hækkun, þótt í minna mæli verði. Um olíuverö ríkir að venju mikil
óvissa. Áætlað er, að olíunotkun í iðnríkjunum dragist saman um rúmlega 3% á þessu ári
miðað viö síðasta ár og á næsta ári er ekki gert ráð fyrir aukningu. Olíubirgðir alþjóðlegu
olíufélaganna eru allmiklar um þessar mundir miðað við undanfarin ár, en ólíklegt er talið, að
olíufélögin og önnur fyrirtæki í olíuviðskiptum muni ganga á birgðir á næstunni vegna óvissu
um framboð á olíu. Olíuframleiðsla í iðnríkjunum eykst minna á þessu og næsta ári en aö
undanförnu, en hins vegar hefur orðið talsverð aukning olíuvinnslu í ýmsum þróunarlöndum,

Þingskjal 47

549

t. d. í Mexíkó, sem ekki er aðili aö samtökum olíuútflutningsríkja (OPEC). Samkvæmt
áætlunum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru líkur á, að eftirspurn eftir olíu frá ríkjum OPEC
muni dragast saman um nær 9% á þessu ári og um 2—3% á næsta ári. Þetta gæti þýtt um
8—9% samdrátt í olíuvinnslu þessara ríkja á þessum tveimur árum til samans, þegar tillit hefur
verið tekið til vaxandi olíunotkunar þeirra sjálfra. Sum ríkin drógu úr framleiðslu í sumar og
talið var, að þau mundu haga olíuvinnslu í samræmi við eftirspurn. Stríðið milli íraka og írana
hefur mjög raskað ástandinu á olíumarkaði, þar sem olíuútflutningur frá þessum löndum hefur
að miklu leyti stöðvast. Önnur olíuríki hafa hins vegar lýst yfir, að þau muni auka framleiðsluna til þess að fylla í skarðið. í spám alþjóðastofnana er yfirleitt notuð sú forsenda, að olíuverð
hækki svipað og verð á útflutningi frá iðnríkjunum, en innan samtaka OPEC-ríkja hafa verið
umræður um slíka viðmiðun í framtíðinni, þótt ákvörðun um það hafi ekki verið tekin.
Olíuinnflutningur íslendinga miðast að mestu leyti við verðskráningu á Rotterdammarkaði,
þótt þar hafi nú orðið nokkur breyting á með samningi við breska ríkisolíufélagið (BNOC), en
verð á þeirri olíu er tengdara verði á hráolíu í heimsviðskiptum en verð á Rotterdammarkaði.
Rotterdamverðið lækkaði mjög fram eftir ári og var orðið lægra en búast mátti við út frá verði
á hráolíu frá OPEC-ríkjum. Verð á Rotterdammarkaði hefur rokið upp síðustu vikur vegna
ástandsins á landamærum íraks og írans, en ógerningur er að spá um verðþróunina á næstu
misserum. Hér verður gert ráð fyrir því, að hækkunin verði svipuð og á öðrum innflutningi eða
um 7—8% í erlendri mynt milli áranna 1980 og 1981.
Að því er útflutningsverð varðar, þá er einkum mikil óvissa um verð á frystum afurðum.
Annað útflutningsverð gæti líklega hækkað svipað og innflutningsverð, þótt það megi ef til vill
telja í bjartsýnna lagi. Verð á einstökum frystiafurðum gæti einnig hækkað eitthvað á næstu
misserum, en lengra gæti liðið áður en úr rættist með verð á verðmætustu afurðinni, þorskflökum í neytendaumbúðum. Af þessum sökum verður hér gert ráð fyrir, að útflutningsverð
hækki heldur minna en innflutningsverð á næsta ári eða um 6%. Þetta fæli í sér, að viðskiptakjörin á næsta ári yrðu óbreytt frá því, sem áætlað er að þau verði á síðari hluta þessa árs. Það
þýðir 1—2% rýrnun viðskiptakjara á næsta ári samanborið við 5% rýrnun í ár og 9% rýrnun á
síðasta ári eða samtals 15% á þremur árum. Enn skal ítrekað, að spáin fyrir næsta ár er reist á
mörgum ótryggum forsendum, en þegar á heildina er litið virðast ekki líkur á viðskiptakjarabata á næsta ári.

8. Verðlag og tekjur.
Nú eru horfur á, að verðbólgan á árinu 1980 verði 52—54%, ef miðað er við hækkun
framfærsluvísitölu frá upphafi til loka ársins, og reyndar svipuð á aðra mælikvarða. Þótt
þannig hafi nokkuð dregið úr hækkun verðlags í ár miðað við síðasta ár, eru litlar líkur á, að
áfram miði í rétta átt á næsta ári, nema unnt verði að ná betri tökum á þeim þáttum
efnahagsmála, sem mestu ráða um verðlagsþróunina. Víxlgangurþessaraþátta, hvort sem litið
er á verðlag, laun og gengi eða þróun peningamála, virðist orðinn rótgróinn í hagkerfinu.
Eitt meginatriðið í efnahagsmálum á næsta ári er að ná verulegum áfanga í hjöðnun
verðbólgu, eins og fram kemur í I. hluta þessarar skýrslu. í framhaldi af því er í II. hluta
skýrslunnar gerð grein fyrir þeim ráðstöfunum, sem ríkisstjórnin hyggst beita sér fyrir til þess
að ná viðunandi árangri á þessu sviði á næsta ári. Þar kemur meðal annars fram, að fyrirhugað
er að endurskoða vísitölukerfið í þeim tilgangi að draga úr víxlgangi kostnaðar og verðlags. í
verðlagsmálum verður miðað að því að draga smám saman úr verðhækkunum á þeirri vöru og
þjónustu, sem er undir stjórn verðlagsyfirvalda. Reynslan sýnir hins vegar, að slíkar verklagsreglur, sem taka mið af ákveðnum mörkum, eru vart haldgóðar nema jafnframt takist að hafa
hemil á mikilvægustu innlendum kostnaðarþáttum. Gengisskráningin mun sem fyrr aðallega
ráðast af innlendum kostnaðarhækkunum og þróun viðskiptakjara, ef tryggja á samkeppnisstöðu íslenskra atvinnuvega og þar með atvinnuöryggi.
Á grundvelli áðurgreindra forsendna um viðskiptakjör og þeirrar stefnu, sem lýst er í II.
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hluta þessarar skýrslu, er gert ráð fyrir nokkurri hjöðnun verðbólgu á næsta ári. Verðlagsþróunin næstu mánuðina mun að verulegu leyti ráðast af áhrifum þeirra aðgerða, sem nauðsynlegar hafa reynst til þess að tryggja afkomu sjávarútvegs í kjölfar mikilla kostnaðarhækkana
og óhagstæðrar markaðsþróunar frystiafurða á árinu auk þess sem grunnkaupshækkanir í
almennum kjarasamningum munu óhjákvæmilega hafa einhverjar verðhækkanir í för með
sér. Árangur aðgerða til hjöðnunar verðbólgu mun því ekki að marki koma í ljós fyrr en líða
tekur á árið. Hér skiptir þó meginmáli, að þegar verði hafist handa við framkvæmd þeirrar
stefnu, sem ákveðin hefur verið. Verði henni fylgt eftir með markvissum aðgerðum á næstu
mánuðum, gæti meðalhækkun verðlags milli áranna 1980 og 1981 orðið nálægt 42% eins og
miðað er við í fjárlagafrumvarpi. Þar sem verðlag um næstu áramót verður líklega rúmlega
20% hærra en ársmeðaltalið 1980, fæli þetta í sér, að verðhækkun frá upphafi til loka næsta árs
yrði minni en meðalhækkun milli ára. Samkvæmt þessum áformum yrði verðbólga frá upphafi
til loka árs 1981 innan við 40%.
Breyting kaupmáttar tekna milli áranna 1980 og 1981 mun einkum ráðast af niðurstöðum
almennra kjarasamninga í haust, tilhögun verðbóta á laun, álagningu beinna skatta og
ákvörðun tryggingabóta auk þess sem verðlagsþróunin mun hafa þar áhrif á. Margir þessara
þátta eru enn óráðnir, og því ekki unnt að setja fram sundurliðaða spá um kaupmátt tekna á
næsta ári. I fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir, að tekjuskattur einstaklinga hækki jafnt og
forsenda frumvarpsins um tekjubreytingu milli 1980 og 1981, þannig að skattbyrði verði
óbreytt. Ennfremur er í frumvarpinu gert ráð fyrir nokkurri hækkun bóta almannatrygginga
umfram launabreytingar. 1 þjóðhagsáætlun þessari er gert ráð fyrir, að kaupmáttur ráðstöfunartekna verði svipaður á næsta ári og að meðaltali á þessu ári.

9. Þjódarútgjöld.
Á árinu 1980 er gert ráð fyrir um 1% samdrætti einkaneyslu, sem er minna en búast mætti við
frá áætlun um kaupmátt ráðstöfunartekna, eins og áður kom fram. Þótt kaupmátturinn ráði til
lengdar mestu um einkaneyslu, hafa ýmsir aðrir þættir áhrif á neysluna. Má til dæmis nefna
samhengi vaxta og verðlagsþróunar. Hækkandi raunvextir leiða líklega til þess, að spamaður
eykst en úr neyslu dregur miðað við það sem ella yrði. Forsendur um kaupmátt ráðstöfunartekna á næsta ári eru um margt óráðnar, eins og þegar hefur komið fram. Verður hér gert ráð
fyrir nokkurn veginn óbreyttum kaupmætti frá meðaltali ársins 1980 og að einkaneysla aukist
sem svarar fólksfjölgun eða um 1%. Þetta er þó nánast aðeins dæmi meðan niðurstöður
kjarasamninga liggja ekki fyrir og margt annað er óráðið sem áhrif hefur á einkaneysluna. Um
samneysluna verður hér notuð sama forsenda og um einkaneyslu að hún vaxi um 1 % á næsta
ári. Þessi forsenda er reist á mati á útgjaldatölum fjárlagafrumvarps fyrir árið 1981, en lítið er
vitað um fyrirætlanir sveitarfélaga.
Eins og fram kemur í II. kafla skýrslunnar, er stefnt að því, að á árinu 1981 verði fjárfesting
um fjórðungur þjóðarframleiðslu. Af einstökum liðum má nefna, að innflutningur flugvéla
verður mun minni á næsta ári en í ár. Sama gildir um innflutning fiskiskipa miðað við þau
áform, sem þekkt eru, en hins vegar munu fleiri flutningaskip bætast í flotann á næsta ári en í
ár. Samtals gæti innflutningur skipa og flugvéla orðið um 60% minni að raunverulegu
verðgildi, ef eingöngu er miðað við þau áform um kaup, sem nú eru þekkt. Framkvæmdum við
jámblendiverksmiðjuna lýkur að mestu á þessu ári og sama gildir um stækkun álverksmiðjunnar, en þar verður áfram unnið við uppsetningu hreinsitækja á næsta ári. Líklegt er, að
opinberar framkvæmdir verði heldur meiri á næsta ári en á þessu ári, ef tekið er mið af
fjárlagafrumvarpi og áætlun um aðrar opinberar framkvæmdir en þar koma fram. Aukningin
verður fyrst og fremst í raforkuframkvæmdum. Gert hefur verið ráð fyrir, að íbúðabyggingar
dragist heldur saman í ár, en ekki er enn unnt að styðja þá áætlun beinum upplýsingum um
byggingarstarfsemi. Hér verður gert ráð fyrir svipuðum íbúðabyggingum á næsta ári og á þessu
ári. Vegna þess sem áður var sagt um járnblendiverksmiðju og álverksmiðju og innflutning
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flugvéla og kaupskipa má búast við að fjárfesting atvinnuveganna verði heldur minni á árinu
1981 en á þessu ári. Líklega má einnig gera ráð fyrir samdrætti í framkvæmdum í landbúnaði
og ef til vill fleiri greinum, en fjárfesting í iðnaði mun líklega aukast, meðal annars vegna
framkvæmda við Áburðarverksmiðjuna. Nú er unnið að undirbúningi fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar fyrir árið 1981 en í henni verður gerð nánari grein fyrir einstökum þáttum
fjármunamyndunarinnar, þar á meðal um opinberar framkvæmdir og starfsemi fjárfestingarlánasjóða. Þessar forsendur um neyslu og fjárfestingu fela í sér að þjóðarútgjöld dragist
lítillega saman á næsta ári eða um 0,7%.

10. Viðskiptajöfnuður.
Gera má ráð fyrir að samdrætti þjóðarútgjalda fylgi einnig nokkur samdráttur vöruinnflutnings, ef verðhlutföll milli innflutnings og innlendrar framleiðslu breytast ekki í þá átt að ýta
undir innflutning. Samdrátturinn verður einkum í innflutningi skipa og flugvéla og innflutningi til stórið juframkvæmda, en almennur vöruinnflutningur gæti aukist lítilsháttar. í heild
verður hér gert ráð fyrir i—2% minnkun vöruinnflutnings á föstu verðlagi. Vöruútflutningur
er talinn aukast um nær 4% á næsta ári á þeim forsendum um útflutningsframleiðslu sem áður
voru raktar. Þetta felur í sér, að 17 milljarða króna afgangur verði á vöruskiptajöfnuði á næsta
ári, reiknað á verðlagi ársins 1980, samanborið við áætlaðan 6 milljarða halla í ár. Að
óbreyttum viðskiptakjörum yrði afgangurinn um 22 milljarðar króna á verðlagi og gengi
ársins 1981. Ef forsendaþjóðhagsspár um 1—2% rýrnun viðskiptakjara milli áranna 1980 og
1981 reynist rétt, verður afgangur á vöruskiptajöfnuði heldur minni eða 16 milljarðar króna,
tæplega 1 % af þjóðarframleiðslu.

Utanríkisviðskipti 1980—1981.
Milljarðar króna á
f. o. b.-verði

Útflutningsframleiðsla:
Sjávarafurðir .........................................
Á1 ..........................................................
Kísiljárn .................................................
Annað ...................................................
Samtals .................................................
Birgðabreytingar ..................................
Vöruútflutningur ..................................

1) Hráefni og fjárfestingarvörur.
Heimild: Þjóðhagsstofnun.

Spá
1981

319,0
60,0
10,5
48,0
437,5
4-3,5
434,0

1980

1981

450,0
93,0
28,0
74,0
645,0
4- 5,0
640,0

4,0
1,5
71,0
15,5
5,7

0,0
9,5
81,0
4,0
3,7

5,5

3,7

22,2
5,2
36,0
9,6
367,0
78,0
289,0
440,0
4-6,0
4- 40,0
4- 46,0

12,8
8,5
53,2
15,5
534,0
107,0
427,0
624,0
16,0
4- 56,0
4- 40,0

18,1

3,5%

4- 2,2%

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

Vöniiiinflutiungur:
Skip og flugvélar ....................................... .............
Til Landsvirkjunar ...................................................
Til álverksmiðju1) ...................................................
Til járnblendiverksmiðju1) ....................... .............
Almennur vöruinnflutningur .................... .............
þ. a. olía ...................................................... .............
þ. a. annað ............................................... .............
Vöruinnflutningur alls .............................. .............
Vöruskiptajöfnuður ................................... .............
Þjónustujöfnuður ...................................... ...................
Viðskiptajöfnuður .................................... ....................
Viðskiptajöfnuður sem
% af vergri þjóðarframleiðslu ................. ....................

Spá
1980

Magnbreytingar frá
fyrra ári, %

4-

7,0
35,0
4,0
4- 7,0
7,0
6,0

60,0
15,0
3,5
10,0
1,0
4- 5,0
2,5
4- 1,5

4-
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Útlit er fyrir um 40 milljarða króna halla á þjónustujöfnuði í ár og fátt bendir til þess, að
hann breytist mikið á næsta ári. Það fer þó mjög eftir því hvernig rekstur samgöngugreina
gengur á næsta ári. Vaxtagreiðslur af erlendum lánum munu aukast vegna skuldaaukningar í
ár, en vaxtaþróun á erlendum fjármagnsmarkaði skiptir einnig máli. Ekki eru líkur á, að
umtalsverðar breytingar verði á öðrum liðum þjónustureiknings. Þetta fæli í sér 56 milljarða
halla á þjónustujöfnuði á næsta ári og samtals yrði viðskiptahallinn þá um 40 milljarðar króna
eða rúmlega 2% af þjóðarframleiðslu samanborið við 3,5% halla í ár. Við ákvarðanir um
erlendar lántökur á næsta ári þarf að líta til þessarar niðurstöðu á viðskiptajöfnuði auk þess
sem hafa þarf í huga endurgreiðslur af erlendum lánum, en þær verða heldur meiri á næsta ári
en á þessu ári. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun veröur gerð nánari grein fyrir þessum málum.

11. Þióðarframleiðsla — Þjóðartekjur.
Niðurstöður þjóðhagsáætlunar fyrir árið 1981 benda til, að þjóðarframleiðslan vaxi um
rúmlega 1% eða svipaö og á þessu ári. Vegna versnandi viðskiptakjara verður aukning
þjóðartekna minni eða rúmlega V2%, þannig að þjóðartekjur á mann dragast lítilsháttar
saman.
Sú aukning þjóðarframleiðslu, sem fram kemur í þessari þjóðhagsáætlun, er svipuð og
nemur áætlaðri fjölgun á vinnumarkaði. Því virðist ekki hætta á, að atvinnuástand breytist að
marki frá því sem verið hefur á líðandi ári. Þó gæti heldur dregið úr þeirri spennu eftirspurnar,
sem ríkt hefur á vinnumarkaði að undanförnu.

Þjóðarframleiðsla, þjóðartekjur og þjóðarútgjöld 1980—1981.
Magnbreytingar
frá fyrra ári, %

Milljarðar króna
á verðlagi hvors árs
Spá
1980
Einkaneysla .................................................
Samneysla ...................................................
Fjármunamyndun, alls ..............................
Atvinnuvegir ...........................................
íbúðarhús ...............................................

...........
...........
...........
...........
...........
Opinberar framkvæmdir ............................ ...........
Þ. a. orkuframkvæmdir ............... ...........
Birgöabreytingar ........................................ ...........
Þjóðarútgjöld ............................................. .............
Útflutningur vöru og þjónustu ................. ...........
Innflutningur vöru og þjónustu ................. ...........
Viðskiptajöfnuður ...................................... ...........
Verg þjóðarframleiðsla .............................. ...........
Viðskiptakjaraáhrif1) ..................................
Vergar þjóðartekjur ..................................
1) Hlutfall af þjóðarframleiðslu fyrra árs.
Heimild: Þjóðhagsstoínun.

832,0
156,0
348,5
143,1
72,2
133,2
73,5
3,5
1 340,0
574,0
620,0
-46,0
1 294,0

Spá
1981
1 193,0
224,0
468,0
172,6
102,5
192,9
108,5
5,0
1 890,0
845,0
885,0
4-40,0
1 850,0

1980

1981

-1,0
2,0
8,5
6,0
4-3,0
22,0
37,0

1,0
1,0
4-5,5
4-15,0
0,0
2,0
4,0

1,7
1,2
2,6

4-0,7
3,5
-0,4

1,0
—2,0
-1,0

1,1
4-0,5
0,6
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Samneysla ...............................................
Fjármunamyndun ..................................
Birgðabreytingar ....................................
Þjóðarútgjöld, alls ..................................
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Tafla 1. Þjóðarframleiðsla og -útgjöld 1970—1979.
Milljónir króna.

28 183
4 230
10511
+393
42 531
21 138
20 487
651
43 182

35 667
5 519
16 050
1 580
58 816
22 373
26 233
+3 860
54 956

1970

1971

25 311
3 551
9 272
-255
37 879
19 095
19 932
-í-837
37 042
1 463
38 505

29 459
3 791
13 171
1 351
47 772
18 366
24 356
+5 990
41 782
2 807
44 589

Á verðlagi hvers árs
1973
1972
44 685
7 225
19 100
+ 840
70 170
26 205
27 960
+ 1 755
68 415

60 919
9 924
28 610
+ 189
99 264
37 390
40 025
+ 2 635
96 629

Á verðlagi ársins 1969
1973
1972
32 292
4 078
13 043
+787
48 626
20 255
24 699
+4 444
44 182
2 815
46 997

35 101
4 463
15 670
+350
54 884
22 052
29 368
+7 316
47 568
4 881
52 449

1974

1975

1976

1977

1978

Brádab.
1979

93 210
15 670
45 150
2 578
156 608
48 080
63 610
+ 15 530
141 078

124 990
21 968
63 560
3 680
214 198
72 190
93 570
+21 380
192 818

164 110
29 938
78 010
+ 1 710
270 348
105 520
109 910
+4 390
265 958

232 380
42 978
108 750
7 030
391 138
145 270
154 925
+9 655
381 483

354 550
68 360
150 540
+3 890
569 560
249 805
241 935
7 870
577 430

531 610
100 600
212 940
3 100
848 250
385 615
392 835
+7 220
841 030

1974

1975

1976

1977

1978

Bráöab.
1979

37 558
4 736
17 360
952
60 606
21 888
33 250
+ 11 362
49 244
3 782
53 026

33 802
4 964
15 900
1 243
55 909
22 187
29 819
+7 632
48 277
1 673
49 950

34 140
5 311
15 490
4-770
54 171
24 836
29 455
+4 619
49 552
3 395
52 947

36 871
5 353
17 270
570
60 064
27 403
34 950
+7 547
52 517
5 195
57 712

39 083
5 554
16 040
+ 147
60 530
31 395
37 120
+ 5 725
54 805
5 445
60 250

39 865
5 665
15 790
+ 110
61 210
33 111
38 272
4-5 161
56 049
3 176
59 225

47
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Tafla 2. Útflutnings- og innflutningsverð — Viðskiptakjör 1972—1980’).
Vísitölur 1972 = 100,0.
Viðskiptakjör
Útflutningsverö í erl. mynt

Innflutningsverð í erl. mynt

Vísitala

Breyting frá
fyrra ári, %

1972 ............................................. ..........................
1973 ............................................. ..........................

100,0

100,0

100,0

4-0,6

131,6

114,1

115,3

15,3

1974 ............................................. ..........................

158,8

152,7

104,0

49,8

1975 ............................................. ..........................

142,4

160,3

88,8

-14,6

1976 ............................................. ..........................

168,4

168,3

100,1

12,7

1977 ............................................. ..........................

192,1

177,1

108,5

8,4

1978 .............................................
1. ársfjórðungur ..........................
2. ársfjórðungur ..........................
3. ársfjóröungur ..........................
4. ársfjórðungur ..........................

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

199,1
198,4
200,0
199,8
192,2

183,5
182,1
188,2
188,8
193,8

108,5
109,0
106,3
105,8
99,1

0,0
1,3
4l,9
4-2,6
4-8,7

1979 .............................................
1. ársfjórðungur ..........................
2. ársfjórðungur ..........................
3. ársfjórðungur ..........................
4. ársfjórðungur ..........................

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

214,7
200,8
217,1
209,0
217,3

220,6
197,0
220,2
224,0
241,1

97,3
102,0
98,6
93,2
90,1

410,3
46,4
47,2
4-11,9
4 9,0

1980
1. ársfjórðungur .......................... ..........................
2. ársfjórðungur .......................... ..........................

229,1
226,9

251,0
242,7

91,2
93,5

4 10,6
45,2

1)

Verð alls vöruútflutnings og almenns vöruinnflutnings, reiknað á mælikvarða miðgengis.

Heimild: Þjóðhagsstofnun.
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Tafla 3. Verðlag 1970—1980.
Vísitölur 1970 = 100.
Framfærsluvísitala

Vísitala vöru- og þjónustu1)

Hækkun %

Vísitala

Byggingarvísitala12)

Hækkun %

Frá
Frá upphafi
fyrra ári til loka árs Vísitala

Hækkun %

Frá upphafi
Frá
fyrra ári til loka árs Vísitala

Frá upphafi
Frá
fyrra ári til loka árs

1971 ................. ........

106,4

6,4

3,8

107,4

7,4

3,9

112,2

12,2

10,0

1972 ................. .......

117,4

10,3

13,0

122,8

14,4

17,9

136,9

22,0

20,4

1973 ................. ........

143,5

22,2

34,2

153,2

24,7

35,1

174,9

27,8

38,2

1974 ................. ........

205,2

43,0

49,7

217,7

42,2

49,6

265,8

52,0

57,5

1975 ................. .......

305,6

49,0

41,0

327,2

50,2

43,2

377,8

42,1

34,1

1976 ................. .......

404,0

32,2

32,5

436,7

33,5

33,0

466,5

23,5

25,6

1977 ................. ........

527,0

30,4

36,0

570,0

30,5

34,8

606,5

30,0

39,0

1978 .................
Febrúar ...........
Maf ...................
Ágúst ...............
Nóvember .......

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

759,2
643,7
718,0
799,2
848,7

44,1
37,2
42,8
51,7
46,9

39,2

822,3
702,0
772,8
865,6
921,9

44,3
37,5
43,0
52,2
47,3

40,7

892,8
792,7
895,9
990.9
1065,2

47,2
42,2
57,2
50,9
46,6

46,9

1979 .................
Febrúar ...........
Maí ...................
Ágúst ...............
Nóvember ........

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

1104,6
888,6
998,6
1134,1
1314,3

45,5
38,0
39,1
41,9
54,9

60,7

1198,3
966,2
1071,5
1228,5
1435,2

45,7
37,6
38,6
41,9
55,7

63,0

1312,4
1156,0
1275,8
1465,9
1643,2

47,0
45,8
42,4
47,9
54,3

54,3

1980 .................
Febrúar ........... ........
Maí ................... .......
Ágúst ............... ........

1434,0
1623,8
1788,2

61,4
62,6
57,7

1571,5
1750,3
1938,4

62,6
63,3
57,8

1795,9
2023,1
2225,4

55,4
58,6
51,8

1) A-liður framfærsluvísitölu.
2) Mánaðartölurnar sýna framfærsluvísitölu og vísitölu vöru og þjónustu í þeim mánuði, sem þær eru reiknaðar út. Vísitala
byggingarkostnaðar er hins vegar ekki reiknuð út í sömu mánuðum og eiga byggingarvísitölurnar því við næsta útreikning á eftir
þeim mánuðum, sem getið er í töflunni. Frá 1968 og fram á síðari hluta ársins 1975 var vísitala byggingarkostnaðar reiknuð út
þrisvar á ári, í febrúar, júní og október. í árslok 1975 var tekinn upp nýr grunnur byggingarvísitölu, og er hún nú reiknuð fjórum
sinnum á ári, í mars, júní, september og desember.
Heimild: Hagstofa íslands.
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Tafla 4. Fjármál ríkisíns 1972—1979.
Rekstrargrunnur. Milljónir króna.
1972

1973

1974

1975

A. Rekstrarreikningiir
1. Tekjur ............................................................

18 530

24 876

37 721

51 044

71 324 100 278 163 651 248 036

Tekju- og eignarskattar ................................
Aðrir skattar ...................................................
Aðrar tekjur ...................................................

4 317
13 999
214

5 672
18 912
292

5 937
31 393
391

6 104
44 183
757

9 187
60 978
1 159

2. Útgjöld ............................................................

18 395

25 129

41 007

58 577

70 508 102 821 165 260 249 146

Samneysla .......................................................
Vextir ..............................................................
Neyslu- og rekstrartilfærslur ........................
Til almannatrygginga ..................................
Niðurgreiðslur.............................................
Annað ........................................................
Fjármunamyndun ...........................................
Fjármagnstilfærslur .......................................

5 040
335
8 683
5 681
1 681
1 321
1 590
2 747

7 105
456
12 179
8 095
2 142
1 942
2 126
3 263

11 156
789
20 388
11 577
3 740
5 071
3 012
5 662

14 588
1 796
27 475
16 502
5 586
5 387
4 796
9 922

20 250
2 398
31 072
19 905
5 157
6 010
4 701
12 087

3. Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld ........

135

4-253

4-3 286

4-7 533

816

4-2 543

4-1 609

B. Lána- og viðskiptareikningar
4. Lánveitingar, nettó .......................................
5. Lántökur, nettó1) ...........................................
6. Lánajöfnuður .................................................
7. Viðskiptareikningar .......................................

8
622
614
4-632

12
693
681
4-729

43
830
787
4-892

492
2 177
1 685
344

520
1 909
1 389
4-2 723

535
3 899
3 364
4-2 585

2
5
3
4-5

320
716
396
581

1 122
4 076
2 954
406

117

4-301

4-3 391

4-5 504

4-518

-1 764

4-3 794

2 250

27,1
26,9
0,2
0,2

25,7
26,0
4-0,3
4-0,3

26,7
29,1
4-2,3
4-2,4

26,5
30,4
4-3,9
4-2,9

26,8
26,5
0,3
4-0,2

26,3
27,0
-0,7
4-0,5

28,3
28,6
4-0,3
4-0,7

29,5
29,6
4-0,1
0,3

C. Greiðslujöfnuður

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

Sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu, markaðsvirði
Tekjur ..................................................................
Útgjöld ................................................................
Rekstrarjöfnuður .................................................
Greiðslujöfnuður .................................................

1) Lán hjá Seðlabanka ekki meðtalin.
Heimild: Þjóðhagsstofnun.

1976

1977

1978

1979

11 043 28 045 46 218
87 337 132 695 196 578
1 898
2 911
5 239

35
3
41
23
5
12
8
14

582
346
254
243
770
241
013
626

56 943 85 529
6 446
7 599
72 035 114 485
42 872 65 968
11 785 22 493
17 378 26 024
9 606 14 329
20 230 27 204
4-1 110
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Tafla 5. Fólksflutningar til og frá íslandi 1961—1979.
Aðfluttir
umfram
brottflutta

Aðfluttir

Aðfluttir
umfram
Brottfluttir brottflutta

429
434
463
431

462
499
317
411

4-170
+ 124
+203
+203

257
184
255
176
143

451
354
379
379
346

4-399
+•23
46
105
104

400
309
472
467
497

799
332
426
362
393

+ 56
+ 111
+422
+955
+ 1 380

274
242
216
229
348

330
353
638
1 184
1 728

88
105
23
+ 360
4-184

468
620
540
264
280

380
515
517
624
464

393
075
430
263
591

4-308
156
+348
80
+329

858
1 037
743
982
806

1 166
881
1 082
902
1 135

136
275
43
271
3

363
469
391
632
459

227
194
348
361
456

104
367
233
373

-995
-4l 167
+ 653
+ 548

706
867
1 141
1 354

1
2
1
1

56
158
+47
23

347
491
392
494

403
333
439
471

19611) .....................
1962 ........................
1963 .........................
1964 ........................
1965 ........................

4-593
+ 193
+78
+98
+ 99

657
493
727
643
640

1 250
686
805
741
739

1966 .........................
19671
2) .....................
1968 ........................
196 93) .....................
1970 ........................

32
+6
+399
+ 1315
+ 1564

742
862
756
493
628

710
868
1 155
1 808
2 192

1971 ........................
1972 ........................
1973 ........................
19742) .....................
1975 ........................

-í-172
431
4-305
351
4-326

1
1
1
1
1

221
506
125
614
265

1
1
1
1
1

+ 1051
+ 1009
+ 700
+ 525

1
1
1
1

053
358
533
848

2
2
2
2

1976
1977
1978
1979

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

Brottfluttir

+33
+65
146
20

+ 821

4-4

Aðfluttir

382
847
1 033
1 858

844
1 346
1 350
2 269

+ 212
+650

Aðfluttir

Aðfluttir
umfram
Brottfluttír brottflutta

203
262
883
1 017

632
696
1 346
1 448

1961—65 meðaltal
1966—70 meðaltal
1971—75 meðaltal .
1976—79 meðaltal .

Erlendir ríkisborgarar

íslenskir ríkisborgarar

Alls

+ 179
+ 585
4-150
4-841
4-194

701
034
794
902

1) Með brottfluttum 1961 munu vera taldir margir, sem voru farnir af landinu fyrr, en vitneskja fékkst ekki um fyrr en með
manntalinu 1960. Einkum munu erlendir ríkisborgarar vera taldir fleiri brottfluttir 1961 en raunverulega var.
2) Mikill aðflutningur erlendra ríkisborgara stafar af komu erlends vinnuafls vegna virkjunarframkvæmda.
3) Samningur Norðurlanda um almannaskráningu kom til framkvæmda 1. október 1969, en samkvæmt honum er sérhver einstaklingur sem er tekinn á almannaskrá í einu aðildarlandi um leið felldur af skrá í því landi sem hann flytur frá. Námsmenn sem fara til
Norðurlanda bættust því í tölu þeirra sem teljast brottfluttir og aðfluttir. Þeir námsmenn, sem voru skráðir á Norðurlöndum 1.
desember 1979 (rúmlega 1 000), og fjölskyldur þeirra hafa því komið í brottfarartölu en eiga eftir að bætast í tölu aðfluttra síðar.
Heimild: Hagstofa íslands.
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[45. mál]

um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

1. gr.

Rétt til að kalla sig viðskiptafræðinga, hagfræðinga eða nota heiti, sem felur í sér
orðin viðskiptafræðingur eða hagfræðingur, hafa þeir menn hér á landi, sem fengið
hafa til þess leyfi ráðherra. Þeir sem lokið hafa prófi úr viðskiptadeild Háskóla íslands þurfa ekki slíkt leyfi ráðherra.
2. gr.
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 1. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarprófi í viðskiptafræði eða hagfræði við háskóla eða annan æðri skóla, sem ráðherra
viðurkennir sem fullgildan skóla og fullgilt nám í þeirri grein.
Þó má veita mönnum, sem starfað hafa sem viðskiptafræðingar eða hagfræðingar eigi skemur en sex ár áður en lög þessi öðlast gildi, leyfi til að kalla sig
viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, enda þótt þeir fullnægi eigi prófskilyrðum þeim,
sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar.
Áður en leyfi er veitt samkvæmt lögum þessum skal leita álits Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga og annarra aðila, sem ráðherra ákveður hverju sinni.
3. gr.
Ráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um notkun starfsheita, sem fela í sér
orðin viðskiptafræðingur eða hagfræðingur.
4. gr.
Hver sem notar heiti, er leyfi þarf til skv. lögum þessum, án þess að hafa
fengið slíkt leyfi, skal sæta sektum. Sektirnar renna í ríkissjóð.
5. gr.

Með mál út af brotum þessum skal fara að hætti opinberra mála.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er lagt fram að ósk Félags viðskipta- og hagfræðinga um
lögverndun starfsheitanna viðskiptafræðingur og hagfræðingur. Frumvarp þetta var
lagt fyrir 102. löggjafarþing, en varð eigi útrætt. Gerð hefur verið sú breyting á
frumvarpinu að nú nægir að leita álits Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga
áður en leyfi er veitt samkvæmt lögunum, en samkvæmt fyrri gerð þess þurfti meðmæli
félagsins og viðurkenningu þess á þeim skóla sem leyfisbeiðandi hafði stundað
nám við. Viðskiptafræðingur hefur fengið nokkuð fasta merkingu í málinu. Starfsheitið er í huguni manna tengt viðskiptadeild Háskóla íslands og þeirri menntun
sem þar er ve tt. Aukinn fjöldi manna leitar til skóla erlendis um menntun í viðskiptafræði og hagfræði. Þar sem skólar eru mismunandi og námstími breytilegur er
eðlilegt að gerðar séu ákveðnar lágmarkskröfur til þeirra, sem nota starfsheiti sem
hefur unnið sér ákveðinn sess í málinu.
Engin sérréttindi um ákveðin störf felast í lögverndun starfsheitanna.
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Um einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Með greininni er viðskiptafræðingum, sem lokið hafa prófi í viðskiptafræði frá
viðskiptadeild Háskóla íslands og þeim viðskiptafræðingum og hagfræðingum sem
hlotið hafa viðurkenningu ráðherra, veittur einkaréttur á að kalla sig viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Ekki er talin þörf á að veita viðskiptafræðingum frá Háskóla
Islands sérstaka viðurkenningu og telst prófskírteini um fullnaðarpróf í viðskiptafræði frá viðskiptadeild Háskóla íslands jafngilt viðurkenningu ráðherra.
Um 2. gr.
Hér er kveðið á um kröfur sem fullnægja þarf til þess að veita megi umsækjanda
leyfi til að kalla sig viðskiptafræðing eða hagfræðing. Rétt þykir að gefa mönnum,
sem notað hafa starfsheitið viðskiptafræðingur eða hagfræðingur sex ár eða lengur,
kost á að fá viðurkenningu á því enda þótt þeir fullnægi ekki þeim prófskilyrðum
sem gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu.
Um 3. gr.
Rétt þykir að veita ráðherra vald til að skera úr ágreiningi sem rísa kann vegna
notkunar þessara starfsheita.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Ed.

49. Breytingartillaga

[42. máll

við frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum, nr. 19 frá 5. apríl 1971.
Frá Þorvaldi Garðari Kristjánssyni.

Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
2. mgr. 13. gr. hljóði svo:
Megintekjustofnar Ríkisútvarpsins eru gjöld fyrir útvarpsafnot, gjöld fyrir auglýsingar í hljóðvarpi og sjónvarpi, aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum og hlutum í
þau og aðrir tekjustofnar, sem Alþingi kann að ákveða. Tekjum af aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum i þau skal varið til stofnkostnaðar sjónvarps.

Sþ.

50. Fyrirspurn

[46. mál]

til viðskiptaráðherra um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils.
Frá Þorvaldi Garðari Kristjánssyni.
Vill ríkisstjórnin taka til endurskoðunar fyrirætlanir um breytt verðgildi íslensks
gjaldmiðils, með till'ti til þess að sú aðgerð sé ekki liður í víðtækri stefnumótun
og framkvæmd til að ráða bót á verðbólgunni og koma á stöðugleika og jafnvægi í
efnahagslifi þjóðarinnar og geti því aukið á upplausn og vantrú manna á gjaldmiðlinum í stað þess að treysta hann.
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[47. mál]

um niðurfellingu á opinberum gjöldum barna á árinu 1980.
Flm.: Halldór Blöndal, Pétur Sigurðsson, Matthías Bjarnason.
1. gr.
Álagður tekjuskattur, útsvar, sjúkratryggingagjald og kirkjugarðsgjald á börn,
sem voru innan 16 ára aldurs á tekjuárinu 1979, falla niður á skattárinu 1980 og
koma til endurgreiðslu, þar sem þau hafa verið greidd.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinar ger ð.
Með sérsköttun hjóna hefur sú breyting verið gerð, að tekjur barna, sem eru
innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, eru nú skattlagðar sérstaklega og þeim sendur
álagningarseðill, að þessu sinni þegar komið var undir árslok. í sumum tilvikum
er hér um verulegar fjárhæðir að tefla og raunar nær alltaf tilfinnanlegar, ef litið
er til greiðslugetu viðkomandi ungmennis, sem ekki átti von á þessari haustglaðningu. Það inun líka vera svo, að þessir álögðu skattar lenda jafnaðarlega á foreldrunum með einum eða öðrum hætti. Voru þeir þó þrautpíndir áður, en ráðstöfunarfé
síminnkandi eins og forsvarsmenn heimilanna hafa fengið að kenna á. Fróðlegt
væri t. a. m. að fá uppgefið hjá fræðsluyfirvöldum, hversu hár innkaupareikningur
16 ára unglings hefur verið á þessum haustdögum eftir að upp hefur verið talið allt
það sem honum hefur þegar verið gert að kosta til vegna skólahaldsins i vetur.
Það hlýtur að vera álitamál, hvort rétt sé að skattleggja vinnutekjur barna
innan 16 ára aldurs. Ýmsir eru þeirrar skoðunar, að hið opinbera eigi að minna á
sig með hóflegri skattlagningu, ekki í tekjuöflunarskyni, heldur til að barnið fái
tilfinningu fyrir skyldum sínum við þjóðfélagið, — að enginn geti aðeins verið
þiggjandi, heldur verði menn líka að leggja eitthvað af mörkum. Forsenda þess, að
þessu markmiði verði náð, er augljóslega að um staðgreiðslu verði að ræða, en
skattarnir komi ekki eftir á eins og „þjófur úr heiðskíru lofti“, eins og einu sinni
var sagt. Það má ekki gleymast í þessu sambandi, að börnum innan 16 ára aldurs
er bannað að stofna til fjárskuldbindinga. Eftirágreiddum skatti svipar að þvi leyti
til þeirra, að viðbúið er að fénu hafi verið eytt þegar kemur að skuldadögum.
Þau börn, sem frv. þetta tekur til, munu vera 6789 eftir þeim upplýsingum, sem
flm. hafa i höndum, og þeim er gert að greiða 424 millj. kr. í skatta í ár. Álagningin
er þessi:
Tekjuskattur ................................................. 272 093 704 kr.
96 983 000 —
Útsvar ..........................................................
53 350 200 —
Sjúkratryggingagjald ..................................
1 583 827 —
Kirkjugarðsgjald .........................................
424 010 731 kr.
Álagningin var mismunandi eftir landinu. Þannig er áberandi að börn í Reykjavík vinna ekki eins mikið og jafnaldrar þeirra víðs vegar um landið, og munar
þar að sjálfsögðu mest um fiskvinnu í sjávarþorpum.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Skattálagningin í einstökum skattaumdæmum er þessi:
Vestfirðir:
Tekjuskattur ...............................................
27 123 000
Útsvar..............................................................
10 469 000
Sjúkratr.gjald ...............................................
5 545 000
Kirkjugarðsgjald .........................................
236 000
Samtals

kr.
—
—
—

43 373 000 kr.

Alls var tekjuskattur lagður á 519 einstaklinga á Vestfjörðum, en 381 greiddu
útsvar. Þess ber að geta, að útsvar er ekki lagt á ef upphæð er minni en 10 þúsund
krónur.
Vesturland:
Tekjuskattur ..................................................
Útsvar ..........................................................
Sjúkratr.gjald ...............................................
Kirkjugarðsgjald
.......................................
Samtals

22 360 000
8 200 000
4 538 000
108 000

kr.
—
—
—

35 206 000 kr.

Alls var lagður tekjuskattur á 507 einstaklinga en útsvar á 349.
Reykjavík:
Tekjuskattur..................................................
Útsvar ..........................................................
Sjúkratr.gjald ...............................................
Kirkjugarðsgjald .........................................
Samtals

56 008 000
17 619 000
10 187 000
405 000

kr.
—
—
—

84 219 000 kr.

Alls var lagt á 2 679 einstaklinga í Reykjavík.
Reykjanes:
Tekjuskattur ...............................................
Útsvar ..........................................................
Sjúkratr.gjald ...............................................
Kirkjugarðsgjald .......................................
Samtals

58 235 000
20 312 000
11226 000
339 000

kr.
—
—
—

90 112 000 kr.

í Reykjanesi var tekjuskattur lagður á 1 516 einstaklinga.
Suðurland:
Tekjuskattur
Útsvar .......
Sjúkratr.gjald

19 747 000 kr.
6 746 000 —
3 751 000 _
Samtals

30 244 000 kr,

Kirkjugarðsgjald er lagt sérstaklega á af hálfu sveitarstjórna og innheimt af
þeim. Alls greiddu 560 einstaklingar tekjuskatt á Suðurlandi.
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Vestmannaeyjar:
Tekjuskattur ...
Útsvar .............
Sjúkratr.gjald .
Kirkj ugarðsgj ald

7 488 000
2 853 000
1533 000
42 000
Samtals

kr.
—
—
—

11916 000 kr.

Alls greiddu 155 einstaklingar tekjuskatt og 199 útsvar.
Austurland:
Tekjuskattur ...............................................
Útsvar ..........................................................
Sjúkratr.gjald ...............................................
Kirkjugarðsgjald ...........................................
Samtals

24 094 000
9199 000
4 970 000
110 000

kr.
—
—
—

38 373 000 kr.

Alls greiddu 780 einstaklingar barnaskatt á Austfjörðum.
Norðurland eystra:
40 414 000
15 415 000
8 258 000
282 000

Tekjuskattur ....
Útsvar .................
Sjúkratr.gjald ....
Kirkjugarðsgjald ..
Samtals

kr.
—
—
—

64 369 000 kr.

Alls greiddu 926 einstaklingar tekjuskatt á Norðurlandi eystra, 693 útsvar.
Norðurland vestra:
Tekjuskattur

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

Útsvar ..........................................................
Sjúkratr.gjald ...............................................
Kirkjugarðsgjald...........................................
Samtals

16 320 000
6170 000
3 338 000
58 000

kr.
—
—
—

25 886 000 kr.

Alls greiddu 264 einstaklingar tekjuskatt í Norðurlandi eystra og 276 útsvar.
Flm. þykir eðlilegt að taka skattlagningu barna vegna tekjuársins 1979 út úr
vegna skattkerfisbreytingarinnar, sem nú er að komast í framkvæmd hvað sérsköttunina varðar, þótt staðgreiðslukerfið láti á sér standa. Það er nauðsynlegt til
þess að hægt sé að hraða málinu, svo að börnin viti hvar þau standi varðandi
álagninguna í ár. Hér er um réttlætismál að ræða. Tekjuskatturinn hefur farið
1.5 milljarð króna fram úr áætlun, en barnaskattarnir í heild eru liðlega 424 milljónir
króna. Fjármálaráðherra hefur því verulegt fé aflögu hvort sem er, þótt hann verji
nokkru til þess að koma til móts við börnin og heimilin, eins og hér er lagt til.
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52. Tillaga til þingsályktunar

[48. mál]

um frekari jarðhitaleit á Vestfjörðum.

Flm.: Finnbogi Hermannsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna til hlítar, hvort um virkjanlegan jarðhita sé að ræða í nánd þéttbýlisstaða á Vestfjörðum, og einnig, hvort ekki
beri að endurskoða lög um Orkusjóð frá 1967, þá grein er varðar hlutdeild Orkusjóðs
við jarðhitaleit, tilraunaboranir o. s. frv., með tilliti til svokallaðra kaldra svæða,
eins og til að mynda á Vestfjörðum og þar sem áhætta við borun hamlar að
sveitarfélög leggi út í slík fyrirtæki á fyrrnefndum svæðum.
Greinargerð.
Á undanförnum árum hafa farið fram rannsóknir og boranir á Vestfjörðum,
í nánd þéttbýliskjarna, til að kanna hvort um virkjanlegan jarðhita sé að ræða.
Jarðhiti er í nágrenni nokkurra þéttbýlisstaða, en aðeins á einum stað hefur hitaveitu verið komið á laggirnar. Það er í Súgandafirði.
í síðustu skýrslu, sem samin hefur verið um jarðhitaleit á Vestfjörðum, þ. e.
skýrslu þeirra Kristjáns Sæmundssonar og Gísla Karels Halldórssonar, i febr. 1979,
kemur fram, að þrir staðir kunni að eiga möguleika á hitaveitu, en óvíst um hagkvæmni að svo komnu máli. Þessir staðir eru Tálknafjörður, Bíldudalur og Drangsnes. 1 skýrslunni segir einnig, að þar sem enginn eða óverulegur jarðhiti var fyrir
hafa fundist með borunum vatnskerfi sem liggja grunnt, og eru aðeins með 30°
heitt vatn (Patreksfjörður, Bolungarvík, Isafjörður). Varðandi síðast talda staði telja
skýrsiuhöfundar ástæðu til framhaldsrannsókna á ísafirði, og einnig er í Súðavík
talin ástæða til frekari leitar, en tilraunahola hefur verið boruð í landi Svarfhóls
í Álftafirði og gefið góðar vonir.
Nú er það svo, að til skamms tíma var ekki álitið hagkvæmt að reyna fyrir sér
með jarðhitaleit á Vestfjörðum, bæði vegna fjarlægðar rannsóknarstaða frá þéttbýli
og áhættuþáttar. Viðhorf hafa hins vegar breyst gífurlega eftir að olíukreppan reið
í garð árið 1973. Því var það síðla árs 1974 að ákveðnar voru víðtækar jarðhitarannsóknir á Vestfjörðum, einkum með tilliti til þéttbýlis. Það er á grundvelli þeirra
rannsókna sem á eftir fóru, að framangreindir staðir eru álitnir eiga möguleika
umfram aðra.
Að svo komnu máli er áhættuþátturinn við frekari boranir stór og ljóst að
sveitastjórnir hafa ekki bolmagn til að kosta áframhaldandi rannsóknir þar sem
kannað yrði til hlítar hvort um virkjanlegt vatn yrði að ræða og hagkvæmt að stofna
hitaveitu. Þá hafa aðstæður breyst með tilkomu Vesturlínu og húshitun fyrirhuguð
með rafmagni í stórum mæli. Það er þó illt til þess að hugsa, að vita um ónýttar
auðlindir við bæjardyrnar vegna þess að ekki er fyrir hendi nægilegt fjármagn til
að nýta þær, hvað þá heldur að kanna notagildi þeirra og hagkvæmni.
Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga við rannsóknir er sem hér segir:
Orkusjóður greiðir 60%, en sveitarfélög 40%, en sveitarfélögum ber að greiða framlag
Orkusjóðs til baka ef um virkjun af þeirra hálfu er að ræða. Af ástæðum sem að
ofan greinir, væri eigi óeðlilegt, að kostnaðarhlutfall Orkusjóðs við rannsóknir á
svonefndum köldum svæðurn, svo sem Vestfjörðum og þar sem um áhættuboranir
væri augljóslega að ræða að mati vísindamanna, yrði 90%.
Að öðrum kosti virðist ekki fyrirséð, að auðlindir, sem þarna kunna að leynast,
verði virkjaðar og nýttar í nánustu framtíð, en með hverjum degi verður sú krafa
háværari, að allar orkulindir verði fullnýttar.
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í skýrslu þeirri, sem ég vitnaði í Lér að framan, er greinargerð um framhald
rannsókna og vísast til þeirrar skýrslu.
Að endingu má benda á, að mikið fé hefur runnið úr ríkissjóði til greiðslu á
olíustyrk á Vestfjörðum og öðrum köldum svæðum á landinu, þannig að ekki er
óvíst með öllu, að hærra greiðsluhlutfall Orkusjóðs til jarðhitarannsókna skilaði
sér ekki bakdyramegin í lægri olíustyrk.

Sþ.

53. Tillaga til þingsályktunar

[49. mál]

um heildarlöggjöf, skipulag og varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum.
Flm.: Helgi Seljan, Árni Gunnarsson, Stefán Valgeirsson,
Sverrir Hermannsson, Stefán Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hún beiti sér fyrir að sett verði
hið fyrsta, og eigi síðar en á árinu 1981, heildarlöggjöf um skipulag varna gegn
tjóni af völdum snjóflóða og skriðufalla.
Við samningu löggjafarinnar verði m. a. höfð í huga eftirfarandi atriði:
a) Staðið verði skipulega að gagnasöfnun um snjóflóð og skriður sem fallið hafa
og rannsóknum á staðháttum og veðurfarsþáttum á þeim stöðum þar sem búast
má við hættu af völdum snjóflóða eða skriðufalla. Á grundvelli slíkra athugana
verði landinu skipt í svæði með tilliti til þessara þátta og settar verði reglur
um nýtingu einstakra svæða.
b) Við skipulag byggðar gildi sú meginregla að byggja ekki hús til íbúðar eða
atvinnurekstrar á svæðum, sem talið er af sérfróðum aðilum að snjóflóð eða
skriðuföll geti náð til. Ekki verði hafin vinna við skipulag vegna byggðar á
nýjum svæðum fyrr en fyrir liggur úttekt og afstaða réttra aðila með tilliti
til ofangreindra þátta. Sé talið óhjákvæmilegt að byggja á slíkum svæðum liggi
fyrir mótaðar tillögur um kröfur til bygginga, um varnarvirki, tilkostnað og
fjármögnun við gerð þeirra, áður en afstaða er tekin til skipulagstillagna af
yfirvöldum.
c) Gerðar verði tillögur um varanleg varnarmannvirki fyrir byggð á hættusvæðum svo og fyrir mikilvægar samgönguleiðir, orkulínur, hitaveitur og önnur
mikilvæg mannvirki.
d) Rannsóknum á þessu sviði og fyrirbyggjandi varnaraðgerðum verði markaður
ákveðinn sess í stjórnkerfi landsins og lagður fjárhagslegur grundvöllur að
slíku starfi og mótaðar reglur um kostnaðarhlutdeild opinberra aðila í því
sambandi.
e) Tryggt verði að ekki sé haldið áfram mannvirkjagerð á líklegum hættusvæðum
nema að vandlega athuguðu máli eða uns viðunandi varnaraðgerðum hefur
verið komið í framkvæmd.
f) Á stöðum, þar sem byggð er risin og hætta er talin á snjóflóðum, verði komið
upp eftirlits- og viðvörunarkerfi er tengist áætlun um rýmingu svæðanna þegar
hætta er talin yfirvofandi. Á þeim stöðum á landinu, þar sem snjóflóðahætta
er mest, verði stefnt að því að koma á fót svæðisstöðvum þar sem fylgst verði
með veðurfari og öðrum þáttum, sem áhrif hafa á snjóflóða- og skriðuhættu,
og safnað og miðlað upplýsingum til réttra aðila.
g) Lögð verði áhersla á fræðslu og upplýsingar til almennings um þessi mál,
bæði að því er varðar byggð ból og ferðalög og útivist utan byggðar, um
hættu vegna snjóflóða og skriðufalla. Björgunaraðilum í landinu verði kynnt
undirstöðuatriði varðandi björgun úr snjóflóðum og almenningi hversu bregðast skuli við í slíkum tilvikum og forðast hættur.
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Greinargerð.
Tillaga þessi hefur tvívegis verið flutt, en ekki hlotið afgreiðslu. Greinargerð
nú er nokkuð aukin.
Nýlega kom út á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins ritið Snjór
og snjóflóð, tekið saman af Þórarni Magnússyni verkfræðingi. Þar er fjallað ítarlega
um eðliseiginleika snævar, veðurfarsþætti og myndun snjóflóða svo og áhrif þar af.
Einnig er kafli um áhrif landslags á myndun flóða og síðast en ekki síst tillaga
að mæli- og athugunarkerfi til notkunar við mat á snjóflóðahættu svo og um leitarog biörgunaraðferðir.
Á grundvelli margs þess, sem í ritinu er fram sett, og náinnar athugunar
Þórarins Magnússonar verkfræðings á máli þessu í heild er byggð tillaga sú um
heildarlöggjöf, sem hér er flutt.
Kunnum við flm. Þórarni bestu þakkir fyrir, hve mikið verk hann hefur i
þetta lagt, bæði hvað snertir tillögugerðina sjálfa svo og greinargerðina.
Þýðing þess, að hér sé tekið á af alvöru og myndarskap, er slik að um hana
þarf ekki mörg orð, svo augljós er hún.
Frá því sögur hefjast á íslandi hafa snjóflóð valdið meira manntjóni en nokkrar
aðrar náttúruhamfarir hér á landi. Einnig hafa snjóflóð valdið geysimiklu tjóni
á skepnum og mannvirkjum.
Samkvæmt skráðum heimildum er vitað um 600 Islendinga sem hafa látið
lifið af völdum snjóflóða frá því sögur hefjast, en eflaust er talan mun hærri. Á
siðustu öld er vitað um nálægt 200 manns sem létu lífið í snjóflóðum, og það sem
af er þessari öld hafa um 120 manns hlotið sömu örlög og nær árlega hækkar tala
fórnarlambanna.
Skriðuföll og grjóthrun hafa einnig valdið miklu tjóni á mönnum, skepnum
og eignum. Frá upphafi er vitað um nálega 200 manns sem látið hafa lífið af völdum
skriðufalla og grjóthruns.
Fullyrða má að með markvissum varnaraðgerðum megi verulega draga úr
tjóni af völdum þessara náttúruhamfara.
Af þeim náttúruhamförum, sem skapa okkur íslendingum vanda, er sennilega
hægt að ná mestum árangri i baráttunni við snjóflóðin. Stafar það einkum af þvi,
hve staðbundin þau eru og háð veðurfarsþáttum sem að töluverðu leyti er hægt
að mæla og fylgjast með.
Eðlilegt er að fjallað sé sameiginlega um snjóflóð, skriðuföll og grjóthrun
vegna þess að oft er um samspil þessara þátta að ræða og varnaraðgerðir eru í
grundvallaratriðum byggðar á svipuðum forsendum.
Varnaraðgerðum vegna þessara náttúruhamfara má einkum skipta í tvo þætti,
þ. e. skipulags-, eftirlits- og viðvörunaraðgerðir annars vegar og svo byggingu varnarvirkja. Forsendur allra slíkra aðgerða eru víðtækar rannsóknir, m. a. á landslagsog veðurfarsaðstæðum, svo og gagnasöfnun um snjóflóð og skriður sem áður kunna
að hafa fallið.
Erlendis, þar sem skriðuföll og snjóflóð hafa skapað vandamál, hefur viða
verið komið á fót rannsóknarstofnunum sem ætlað er að finna leiðir til varnar
gegn þessum vanda.
1 Davos í Sviss hefur verið starfandi rannsóknastöð frá árinu 1935, og þar eru
nú um 30 vísindamenn við störf allt árið (Das Eidgehössische Institut fur Schneeund Lawinenforschung). Þetta er ein stærsta og virtasta rannsóknarstöð sinnar
tegundar í heimi. Við stöðina eru einkum stundaðar undirstöðurannsóknir á snjó
og snjóflóðum og vörnum gegn þeim, en einnig eru unnin þar verkefni fyrir einstök
byggðarlög og aðra aðila sem við snjóflóðavandamál eiga að etja.
1 skipulags- og byggingalöggjöf í Sviss eru ákvæði varðandi þá hættu sem stafar
af snjóflóðum og skriðuföllum, og ríkið greiðir þar langmestan kostnað við rannsóknir og gerð varnarvirkja í einstökum byggðarlögum.
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1 Noregi var árið 1971 stofnuð sérstök deild fyrir snjóflóða- og skriðurannsóknir á vegum Norges geotekniske institutt (NGI), og starfa þar 5—6 menn. Forstöðumaður deildarinnar, Karsten Lied, kom ásamt öðrum manni til Neskaupstaðar
haustið 1975, en deildin tók að sér að gera tillögur um skipulags-, eftirlits- og viðvörunaraðgerðir svo og um byggingu varnarvirkja í Neskaupstað.
í norskum skipulagslögum, byggingasamþykktum og víðar eru ákvæði varðandi
hættu af völdum snjóflóða og skriðufalla og um nýtingu lands o. fl. þar sem um
slíka hættu er að ræða.
í Noregi er starfandi sjóður, Statens Naturskadefond, sem hefur það hlutverk
að bæta tjón af völdum náttúruhamfara svo og að fjármagna fyrirbyggjandi aðgerðir.
Sjóðurinn kostar að fullu alla undirbúningsvinnu, gagnasöfnun, hönnun o. þ. h. vegna
skipulags-, eftirlits- og viðvörunaraðgerða og vegna byggingar varnarmannvirkja á
byggðum svæðum, og hann greiðir 75—90% af kostnaði við gerð mannvirkjanna
sjálfra.
Auk þessara rannsóknastofnana eru víða annars staðar starfandi slíkar stofnanir,
t. d. i Bandaríkjunum, Kanada, Sovétrikjunum og víðar.
Hér á landi hefur þessum vandamálum því miður verið allt of lítið sinnt fram
að þessu. Síðustu 5—6 árin hefur þó vaknað áhugi á lausn þessara vandamála og
skal getið þess helsta sem gert hefur verið:
Vorið eftir snjóflóðaslysið í Neskaupstað, eða 14. maí 1975, var samþykkt á
Alþingi þingsályktunartillaga frá Tómasi Árnasyni um rannsóknir á snjóflóðum
og skriðuföllum. Rannsóknaráð ríkisins skipaði síðan nefnd til að gera tillögur
um fyrirkomulag þessara mála hér á landi. Nefndin skilaði áliti í maí 1976.
I álitsgerð nefndarinnar koma fram tillögur og ábendingar varðandi ýmsa þætti
snjóflóðarannsókna, svo sem um upplýsingasöfnun og tengsl veðráttu, landslags
og snjóflóða, skiptingu landsins og einstakra byggða í svæði eftir snjóflóðahættu,
tillögur um varnir gegn snjóflóðum svo og um styrkleika bygginga með tilliti til
snjóflóða. Einnig eru í álitsgerðinni tillögur um skipulag rannsókna, snjómælinga
o. fl. i framtíðinni sem forsendu fyrir snjóflóðaspám.
Snjóflóðanefnd Neskaupstaðar var skipuð á vegum bæjarstjórnar þar í sept.
1975. Nefndin fékk norsku snjóflóðarannsóknastöðina til að kanna aðstæður i Neskaupstað og gera tillögur um varnaraðgerðir, þ. á m. um byggingu varnarvirkja.
Nefndin skilaði itarlegu áliti í október 1976.
Haustið 1975 ákváðu Rauði kross Islands, Hjálparstofnun kirkjunnar og Norðfirðingafélagið í Reykjavík að verja vöxtum af því fé, sem safnaðist vegna snjóflóðanna i Neskaupstað, til að styrkja menn til náms i snjóflóðavörnum. Þrir styrkir
voru veittir og hafa styrkþegar farið í nokkrar kynnis- og námsferðir til annarra
landa. Söfnuðu þeir miklum upplýsingum og gögnum, skoðuðu mannvirki og tengsl
fengust við marga aðila sem fást við rannsókn snjóflóða og skriðufalla.
Einnig hefur nokkuð verið unnið að þessum málum á Siglufirði, Seyðisfirði,
Eskifirði, hjá Rafmagnsveitum rikisins, Vegagerð ríkisins og e. t. v. víðar.
Vorið 1978 fól forsætisráðuneytið samgönguráðuneytinu að fara með málefni
sem varða snjóflóðavarnir. Samgönguráðuneytið mun hafa falið Veðurstofu íslands að annast þessi mál.
Almannavarnir hafa haldið fræðslufund um snjóflóðamál, og kennsla í björgun
úr snjóflóðum hefur farið fram á nokkrum stöðum. Rit um snjóflóðamál hafa
verið gefin út á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og Raunvisindastofnunar Háskóla Islands.
1 íslensk lög og reglugerðir vantar nær algerlega ákvæði um hvernig bregðast
skuli við og koma i veg fyrir hættu af völdum snjóflóða og skriðufalla. I lögum
um almannavarnir og lögum um Viðlagatryggingu íslands er að visu fjallað um
náttúruhamfarir og þar er kveðið á um hvað gert skuli þegar slys af völdum náttúruhamfara eru orðin staðreynd, en einnig nokkuð rætt um fyrirbyggjandi aðgerðir.
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í lögum um Viðlagatryggingu íslands er heimildarákvæði sem hljóöar þannig:
„19. gr. Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita fé til að styrkja framkvæmdir,
sem ætlað er að varna tjóni af völdum náttúruhamfara."
Þetta og vissar greinar í lögum um almannavarnir eru sennilega einu ákvæðin
í íslenskum lögum þar sem gert er ráð fyrir fyrirbyggjandi varnaraðgerðum vegna
náttúruhamfara. 1 nýju byggingarreglugerðinni frá 1979 er ákvæði sem bannar að
veitt sé byggingaleyfi á svæðum þar sem vitað er að tjón hefur orðið af völdum
snjóflóða, skriðufalla, grjóthruns, flóða eða af völdum annarra náttúruhamfara.
Hér er um nýtt ákvæði að ræða sem ekki var í fyrri byggingarreglugerðum. f skipulagslögum, reglum um öryggi á vinnustað, vegalögum, jarðalögum, ábúðarlögum,
orkulögum o. s. frv. er hvergi að finna ákvæði varðandi hættu af völdum skriðufalla
og snjóflóða.
Það er þvi augljóslega mjög brýnt að sett verði heildarlöggjöf um skipulag
varna gegn náttúruhamförum af völdum snjóflóða, skriðufalla og grjóthruns.
Setja þarf sem allra fyrst i skipulagslög og reglugerðir og viðar ákvæði um
Jandnýtingu þar sem búast má við slíkum náttúruhamförum. f mörgum tilfellum
er eflaust hægt að hafa hliðsjón af þeim reglum sem gilda erlendis, t. d. í Sviss eða
Noregi. Á hættusvæðum, sem eru i byggð þegar nýjar reglur taka gildi, þarf að
skipuleggja gerð varnarvirkja.
Nauðsynlegt er að lagður verði fjárhagslegur grundvöllur að starfi við snjóflóðavarnir og að kveðið verði á um skiptingu kostnaðar milli ríkisins og sveitarfélaga.
Athuga þarf hlutverk Viðlagatryggingar fslands i þessu sambandi.
Hér á landi munu vera 15—20 þéttbýlisstaðir þar sem hætta getur verið á tjóni
af völdum snjóflóða, skriðufalla eða grjóthruns, og mörg svæði og mannvirki hafa
orðið fyrir verulegum skakkaföllum af þessum sökum.
Þvf miður eru þess víða dæmi, að mannvirki eru enn reist á svæðum, þar sem
vitað er að skriður eða snjóflóð hafa fallið. Hér getur orðið um dýrkeypt mistök
að ræða og leggja verður allt kapp á að koma í veg fyrir að slíkt haldi áfram.
Fyrirbyggjandi aðgerðir hljóta, þegar til lengdar lætur, að vera sú fjárfesting sem
skilar bestum arði.
Það getur varla talist eðlilegt, að á sama tíma og þjóðfélagið er reiðubúið að
taka á sig stóráföll af völdum náttúruhamfara (sbr. lög um Viðlagasjóð og Viðlagatryggingu íslands) skuli jafnlítil áhersla vera lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir
og raun ber vitni.

Nd.

54. Frumvarp til laga

T50. mál]

um breytingu á lögum nr. 64/1965, um rannsóknir i þágu atvinnuveganna.
Flm.: Magnús H. Magnússon, Árni Gunnarsson.
1. gr.
5. tl. 17. gr. laganna orðist svo:
Tilraunir með klak og eldi þorsks og annarra nytjafiska með það fyrir augum,
að seiðum verði sleppt í stórum stíl þegar þau hafa náð þeim aldri að þau leita
botns, u. þ. b. 5 mánaða gömul.
Seiðunum verði sleppt í hafið umhverfis landið þar sem vaxtarskilyrði þeirra eru
talin best.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Undanfarin ár hafa ýmsar þjóðir, þ. á m. Norðmenn, náð mjög mikium árangri
í ræktun á laxi, öðrum fisktegundum og sjávardýrum í sjó. Fiskurinn er alinn upp í
markaðsstærð ýmist í flotgirðingum eða uppistöðulónum, sem ferskum sjó er dælt í.
Árangurinn hefur orðið slíkur hjá Norðmönnum, að þeir áætla að innan fárra
ára fari gjaldeyristekjur af slikri ræktun að slaga upp í gjaldeyristekjur af hefðbundnum sjávarútvegi þeirra.
T framhaldi af þessum góða árangri af ræktun á laxi og silungi eru Norðmenn
nú að undirbúa ræktun á þorski, flatfiski og öðrum sjávarfiskum í stórum stíl.
íslendingar hafa um árabil ræktað lax og silung í ám og vötnum og þá mest
byggt á svokallaðri hafbeit.
Nú allra síðustu árin hafa Islendingar reynt fyrir sér með eldi á laxi í flotgirðingum í sjó á sama hátt og Norðmenn og ala laxinn upp í markaðsstærð.
Allt lofar þetta góðu og ber að styðja alla slika framtakssemi öfluglega.
Þótt þeir þættir fiskeldis, sem hér hefur lauslega verið drepið á, gætu innan
fárra ára haft mjög mikla efnahagslega þýðmgu fyrir þjóðarbúið — útflutningsverðmæti gætu á nokkrum árum komist í milljarða kr. árlega — þá skiptir ræktun
á þorski og öðrum sjávarfiskum margfalt meira máli. Hún varðar sjálfa efnahagslega undirstöðu þjóðfélagsins.
Vitað er, að skilyrði í sjónum við strendur landsins fyrstu vikur og mánuði
eftir hrvgningu skipta algerlega sköpum um það, hvort hrygning það og það árið
skilar góðum árangri eða ekki. Það hefur svo aftur afgerandi áhrif á aflabrögð
4—8 árum síðar (og er þá átt við þorsk). Ástæður þessa eru aðallega taldar vera
sveiflur á hita, seltu og svifi í sjónum, auk veðurfars o. fl.
Þorskseiði leita botns 5 mánuðum eftir klak og eru þá úr mestri hættu.
Talið er að u. þ. b. 10 seiði af hverri milijón eggja, sem út klekjast, nái þessum
aldri. Þetta er þó mjög breytilegt frá ári til árs, eins og áður segir. Giskað hefur
verið á, að u. þ. b. 400 milljónir þorskseiða nái þessum áfanga hér við land i meðalhrvgningarári. Á bestu hrygningarárum (fjórða til fimmta hvert ár að jafnaði) er
þessi tala margfalt hærri, en getur í verstu árum farið niður fyrir 100 milljónir
seiða að því er talið er.
Síðustu tvo áratugina er meðaltal þeirra þorska, sem árlega ná 3ja ára aldri,
230 milljónir og munur á bestu og verstu árum allt að fimm á móti einum.
Hér við land hagar þannig til, að fiskur, sem klekst út við landið, er þar allt sitt
æviskeið, nema hvað lítið eitt af seiðum berst til Grænlands og kemur gjarnan
þaðan aftur siðar á ævinni sem fullvaxta fiskur til að hrygna við Tsland.
Nú höfum við fengið full yfirráð vfir 200 mílna fiskveiðilögsögunni og njótum
því svo gott sem einir alls þess árangurs, sem af fiskrækt verður.
Öllum er ljóst, að góður efnahagur hinna svokölluðu „þróuðu“ þjóða byggist að
verulegu leyti á visindalegum rannsóknum og tækniframförum sem af þeim leiðir.
Þær bjóðir, sem fremstar standa í þessum efnum, verja miklu fé í þessu skyni,
vitandi að það skilar margföldum arði til þjóðarbúsins. Eðlilega erum við íslendingar
um flest þiggjendur í þessum efnum og þykir gott ef við getum fylgst með þróuninni
hjá öðrum og notfært okkur hana þar sem því verður við komið.
Á sumum sviðum verðurn við þó sjálfir að hafa frumkvæðið. Á það t. d. við
um allt er varðar sérstöðu íslensks atvinnulífs og þá ekki hvað síst allt er varðar
sjávarútveg og fiskiðnað. 1 þeim efnum höfum við ekki ráð á að bíða eftir rannsóknum og tilraunum annarra. Engin „þróuð“ þjóð á jafnmikið og við undir sjávarútvegi og fiskiðnaði. Þess vegna er lífsnauðsynlegt að beita vísindalegri þekkingu
til hins ítrasta til stuðnings þessum atvinnuvegi.
Við höfum ágætum vísindamönnum á að skipa, þar sem fiskifræðingar okkar
eru, og við megum ekkert til spara við að búa þeim þá vinnuaðstöftn, sem nauðsynleg er.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Að mati flutningsmanna þessa frumvarps er nauðsynlegt að
1. atfka „hefðbundna“ ræktun vatnafiska;
2. hefia í stórum stfl eldi á laxi og öðrum verðmætum fiski í afgirtum svæðum
í fjörðum, víkum og sjávarlónum, bæði þeim, sem til eru frá náttúrunnar hendi,
og öðrum, gerðum af manna höndum;
3. halda áfram og bæta við þær stórmerku rannsóknir á hrygningu nytjafiska, sem
fram fóru í Náttúrugripasafni Vestmannaeyja árið 1974:
4. finna heppilegt æti fyrir seiðin frá því að þau koma af kviðpokaskeiði og þar
til þau ná þeim aldri, að þau leita botns.
Hugsanlegt er að ala upp æti fyrir seiðin í sérstökum eldistjörnum, svipað
og Kínverjar gera.
Rannsóknir þær, sem um getur í 3. og 4. lið, geta sem best hafist í Náttúrugripasafni Vestmannaeyja og þurfa því ekki i byrjun að kosta mjög mikið og
geta hafist strax;
5. rannsaka hvar heppilegast er að sleppa seiðum í sjóinn þegar þau hafa náð
þeim aldri, að þau leita botns (5 mánaða að því er þorsk varðar). Kanna þarf
hvar æti er mest og sjávarhiti heppilegastur, svo að nokkuð sé nefnt.
6- fylgjast vel með árangri ræktunarinnar og auka hana stórlega strax og hann
verður áþreifanlegur.
Það er fullkomlega raunhæft að hugsa sér stöð eða stöðvar, sem rækti 500—
1000 milljónir þorskseiða á ári — svipað og eða meira en meðalhrygningarárgangur
skilar af sér — og samsvarandi af öðrum helstu nytjafiskum okkar.
Það er tilgangur þessa frumvarps að hrinda af stað tilraunum þeim og ræktun,
sem um getur í liðum 3—6 hér að framan, og leitast þannig við að stuðla að aukinni
fiskgengd í framtíðinni og tryggja að engir hrygningarárgangar misfarist.
I framhaldi af þessu frumvarpi er ætlunin að flytja annað frumvarp til að afla
tekna til að standa undir kostnaði sem af samþykkt þessa frumvarps leiðir.
Það er eindregin skoðun flutningsmanna þessa frumvarps, að efnahagsleg afkoma islensku þjóðarinnar í framtiðinni byggist öðru fremur á ræktun nytjafiska
í sjó.
Stærstu framfaraspor mannkyns hafa verið stigin þegar veiðimennska (rányrkja)
hefur vikið fyrir hjarðmennsku, og svo mun einnig verða um fiskrækt í sjó.

Sþ.

55. Tillaga til þingsályktunar

[51. mál]

um byggingu útvarpshúss.
Flm.: Markús Á. Einarsson.
Alþingi ályktar að lýsa yfir þeim vilja sinum, að Ríkisútvarpinu sé heimilt
að hefja að nýju framkvæmdir við byggingu útvarpshúss í Reykjavik.
Greinargerð.
Bygging útvarpshúss í Reykjavik hefur legið niðri um hríð, þótt fyrir hendi
sé fjármagn í byggingarsjóði stofnunarinnar og þrátt fyrir skipulegar áætlanir forráðamanna Ríkisútvarpsins og yfirlýsingar menntamálaráðherra um nauðsyn þess
að byggingarframkvæmdum sé haldið áfram.
Svo sem kunnugt er hófst jarðvegsvinna við grunn áformaðs útvarpshúss á
árinu 1978 og var þá í starfsáætlun gert ráð fyrir að hljóðvarpið gæti flutt í nýbyggingu árið 1983 og sjónvarp ári síðar. Undirbúningur framkvæmda hafði þá
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staðið í 7% ár, og frá 1971 vorn samkvæmt 14. gr. útvarpslaga 5% af brúttótekjum
stofnunarinnar lögð í Framkvæmdasjóð og skyldi fé hans varið til að tryggja
viðunandi húsnæði og tækjakost fyrir starfsemi hennar.
Með lögum nr. 49/1979, um breytingu á útvarpslögum, var framlag í Framkvæmdasjóð hækkað úr 5 í 10%, og var Vilhjálmur Hjálmarsson fyrrverandi menntamálaráðherra flutningsmaður þess frumvarps. Mátti líta á samþykkt frumvarpsins
sem vísbendingu um að nú væri komið að byggingarframkvæmdum og reyndar
einnig sem ótvíræðan, jákvæðan hug alþingismanna til áformaðs útvarpshúss, en
þeir greiddu nær allir atkvæði með hækkun framlagsins.
í sem skemmstu máli varð raunin hins vegar sú, að framkvæmdir stöðvuðust
með öllu að lokinni jarðvegsvinnu og stendur grunnurinn enn opinn og óhreyfður.
Ekki vill flutningsmaður fullyrða neitt um það, hverju þessar tafir sæta, en fyrir
liggur vilji forráðamanna Ríkisútvarpsins um áframhald byggingarinnar. Menntamálaráðherra, Ingvar Gíslason, hefur ítrekað lýst á opinberum vettvangi vilja sínum
til þess að svo megi verða, enda unnið að því máli innan ríkisstjórnarinnar. Fram
hefur komið af hálfu menntamálaráðherra að byggingin hafi fyrst og fremst stöðvast
fyrir áhrif frá samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir, sem ekki hafi treyst sér
lil að leggja til við fjármálaráðherra og Alþingi að framkvæmdir héldu áfram að
sinni.
óhjákvæmilegt er að minna á þá sérstöðu þessarar framkvæmdar hvað varðar
fjármögnun sem Framkvæmdasjóðurinn skapar.
Áætlaður byggingarkostnaður, miðað við verðlag 1. jan. 1980, var 5 750 milljónir
króna fyrir hús sem rúmaði bæði hljóðvarp og sjónvarp. Miðað við byggingartima
1980—1986 hefði sjóðurinn alfarið staðið undir kostnaði út árið 1982 og hefði því
fvrst komið til beinna framlaga á árinu 1983, eða þá lántöku sem sjóðurinn stæði
síðar skil á.
Gerðar hafa verið áætlanir um tvo minni áfanga, þar sem einungis er reiknað
með að leysa úr vanda hljóðvarps í byrjun. Á verðlagi 1. jan. 1980 kostaði ódýrari
kosturinn 3100 milljónir króna, Er í því sambandi athyglisvert, að staða Framkvæmdasjóðs er á svipuðum forsendum áætluð 3030 milljónir króna um áramót
1983/84. Það hlýtur að vera íhugunarefni, að samkvæmt þessu á að vera unnt að
byggja yfir hljóðvarpið á grundvelli tekna Framkvæmdasjóðs eins sér, en húsnæðisvandræði þess hluta stofnunarinnar eru svo geigvænleg, að það háir nú þegar starfseminni mjög, ekki síst i dagskrárgerð.
Flestir munu samdóma um að Ríkisútvarpið sé öflugur og mikilvægur menningar- og fjölmiðill og reyndar eini fiölmiðillinn sem með nokkrum rétti getur talist
vera fjölmiðill þjóðarinnar allrar. Eigi stofnunin á næstu 50 árum að gegna með
sóma jafnþýðingarmiklu hlutverki og hún óneitanlega hefur gegnt undanfarin 50 ár,
verður ekki hjá því komist að skapa henni þá aðstöðu sem til þess þarf. Nýtt útvarpshús mun á örfáum árum gerbreyta aðstöðu til fjölbreyttrar dagskrárgerðar og útsendingar með bestu gæðum. Flutningsmaður þessarar tillögu er eindregið þeirrar
skoðunar, að ekki verði undan því vikist að hefja þegar á nýjan leik framkvæmdir
þar sem frá var horfið fyrir tveim árum.
Flutningsmaður vill með tillögunni vekja máls á mikilvægu málefni og styðja
ásetning menntamálaráðherra að leysa úr þeim hnút sem tafið hefur framgang þess.
Ánægjulegast væri þó ef viðbrögð stjórnvalda yrðu svo skjót að tillagan reyndist
óþörf.
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56. Tillaga til þingsályktunar

[52. mál]

um sveigjanlegan vinnutíma hjá ríkisfyrirtækjum og ríkisstofnunum.
Flm.: Friðrik Sophusson, Salome Þorkelsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að
1) láta kanna, að hve miklu leyti sé hægt að koma við sveigjanlegum vinnutima
starfsmanna ríkisfyrirtækja og rikisstofnana og
2) koma slikri vinnutilhögun á, þar sem slíkt þykir henta.
Greinargerð.
Tillaga þessi hefur verið flutt tvívegis áður, en ekki hlotið fullnaðarafgreiðslu,
þrátt fyrir góðar undirtektir þingmanna. Á síðustu mánuðum hefur áhugi heldur
farið vaxandi fyrir sveigjanlegum vinnutíma, vegna þess að hann getur verið öflugt
tæki í jafnréttisbaráttunni. Má í því sambandi vísa til greinar eftir fyrsta flutningsmann, en hún birtist í ritinu „Fjölskyldan i frjálsu samfélagi“, sem Hvöt og Landssamband sjálfstæðiskvenna gáfu út á þessu ári.
Ríkið er stærsti atvinnurekandi hér á landi og því þykir eðlilegt, að á vegum
þess verði kannað hvernig nýta má hugmyndina um sveigjanlegan vinnutíma á vegum
þess með sama hætti og gert er á vegum nokkurra einkafyrirtækja.
Með tillögunni fylgdi svofelld greinargerð, þegar hún var flutt á fyrri þingum:
„I stefnuyfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins um efnahagsmál, sem kynnt var fyrir
skömmu, er í kaflanum um kjaramál komist svo að orði m. a.: „Kaupmáttur á
vinnustund verði aukinn með sveigjanlegum vinnutíma, starfshvatningu og hagræðingu."
Með stefnuyfirlýsingunni um sveigjanlegan vinnutíma leggur Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á mikilvægi þess, að vinnutilhögun taki sem mest tillit til mismunandi
einkaaðstæðna starfsfólks. Þessari þingsályktunartillögu er ætlað það hlutverk að
leggja til við stjórnvöld að þau færi sér í nyt kosti sveigjanlegs vinnutima, þar sem
það þykir henta, þegar tekið er tillit til þjónustuhlutverks stofnana og fyrirtækja
annars vegar og haft hefur verið samráð við starfsmenn og stjórnendur þeirra hins
vegar.
Frumkvæði Skeljungs.
Snemma á árinu 1974 hóf Skeljungur tilraun með sveigjanlegan vinnutíma
starfsfólks. Þessu nýja fyrirkomulagi kynntust forráðamenn fyrirtækisins hjá Norsk
Shell, sem hafði haft þennan hátt á um hrið. Tilraun Skeljungs hlaut góðar viðtökur
hjá starfsfólki fyrirtækisins, og i framhaldi af því hafa fleiri íslensk fyrirtæki,
t. d. Olíuverslun Islands, Flugleiðir, Bæjarútgerð Hafnarfjarðar og Skýrsluvélar
rikis og Reykjavíkurborgar tekið upp sveigjanlegan vinnutíma. Þá hefur IBM á
Islandi um langt skeið viðhaft sveigjanlegan vinnutíma.
Svo snar þáttur sem vinnan er í lífi fólks, hlýtur það að vera eðlilegt keppikefli
að gera hana sem léttbærasta. Sifellt er unnið að endurbótum á þessu sviði, og á
siðustu áratugum hafa rutt sér til rúms fjölmargar nýjungar. sem lúta að bættum
búnaði starfsfólks. Sveigjanlegur vinnutimi (Flexible Working Hours, Flextid,
Gleitzeit) er mikilvægt tæki til að koma til móts við óskir fólks, sem er þrúgað af
harðstjórn fasts vinnutima, sem tekur ekkert tillit til mismunandi aðstöðu einstaklinga i einkalífinu.
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Upphafið.
Fyrsta fyrirtækið, sem talið er að hafi tekið npp sveigjanlegan vinnutíma, er Messerschmitt-Bölkow-Blohm í Ottobrunn, einu af úthverfum Munchenborgar í VesturÞýskalandi, en það var árið 1967. Ástæðurnar voru aðallega tvær: Annars vegar
strjálar ferðir almenningsvagna frá íbúðarhverfum borgarinnar og hins vegar erfiðleikar á endurnýjun starfsfólks, sérstaklega útivinnandi húsmæðra. Starfsmannastjóri fyrirtækisins, Hillert, fékk hugmyndina hjá frú Christel Kaemmerer, sem
tveimur árum áður kynnti tillögu sina um breytilegan vinnutíma („variable working
hours“), en honum var ætlað að örva giftar konur til þátttöku í atvinnulífinu.
„Variable Working Hours“ er það, þegar starfsmenn sama fyrirtækis vinna mismunandi vinnudag. Sumir byrja alltaf kl. 8, aðrir alltaf kl. 9 og enn aðrir alltaf
kl. 10. Vinnutiminn er 8 stundir hjá öllum starfsmönnunum.
Segja má, að sveigjanlegur vinnutími hafi farið sigurför um álfuna á undanförnum árum, og sífellt fleiri og fleiri fyrirtæki gera nú tilraunir með þetta fyrirkomulag. Fyrst í stað var aðferðin nær eingöngu hagnýtt fyrir skrifstofu- og afgreiðslufólk, en síðan hefur hún verið notuð í verksmiðjurekstri jafnframt með viðeigandi lagfæringum, þar sem vaktavinna er stunduð.
Styttra er síðan Bandaríkjamenn hófu tilraunir í einhverjum mæli með sveigjanlegan vinnutíma. Ástæðuna má öðru fremur rekja til áhuga þeirra á fjögurra daga
vinnuvikunni sem mörg bandarísk fyrirtæki hafa tekið upp. Fjögurra daga vinnuvikan gerir ekki ráð fyrir vinnutímastyttingu, eins og þegar vinnuvikan var stytt úr
sex dögum í fimm. Til gamans má geta þess, að sá, sem fyrstur setti fram ítarlegar
hugmyndir um fjögurra daga vinnuvikuna og kannaði málið gaumgæfilega, var frú
Riva Porr í bók sinni „4 Days 40 Hour“. Þetta er dregið fram hér til að undirstrika
framlag kvennanna tveggja, þeirra Kaemmerer og Porr, til þessara nýmæla á sviði
vinnutilhögunar.
Sveigjanlegur vinnutími hefur þó unnið á í Bandaríkjunum og nú munu 6%
allra launþega þar njóta þessa fyrirkomulags, en það eru tvöfalt fleiri en fyrir
fjórum árum.
Lýsing á sveigjanlegum vinnutíma.
Á vinnustöðum, þar sem sveigjanlegur vinnutími er notaður, má skipta vinnutímanum í sveigjanlegan tíma og kjarna (þ. e. fastan vinnutíma, skyldutíma). Við
getum hugsað okkur að skylduviðverutími (kjarni) sé á milli kl. 10—15, en starfsfólkið ráði sjálft, hvenær það kemur til vinnu milli kl. 8—10 og fer frá vinnu milli
kl. 16—18. Tíminn frá kl. 8—10 og kl. 16—18 kallast sveigjanlegur vinnutími. Jafnframt er hugsanlegt að um sveigjanlegan matartima sé að ræða, t. d. eina klukkustund milli kl. 11.30 og 13.30 (t. d. 11.30—12.30, 12—13 eða 12.30—13.30). Vinnutímauppgjðr fer fram einu sinni á dag (8 stundir), einu sinni á viku (40 stundir) eða
einu sinni á mánuði (173.33 stundir). Mjög mismunandi reglur gilda um þetta efni
eftir fyrirtækjum og að sjálfsögðu þarf að laga kerfið að aðstæðum á hverjum
vinnustað. Þannig getur verið ástæða til þess að vinnufélagar semji um vinnutíma
sín á milli, einkum ef lágmarksfjöldi starfsmanna þarf að vera viðstaddur á sveigjanlega tímanum.
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Dæmi um sveigjanlegan vinnutima með fastri viSveru frá kl. 10—12 og frá kl.
2.30—4.30.

Sþ.

57. Fyrirspurnir.

[53. mál]

I. Til viðskiptaráðherra um rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins.
Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.
1. Hverjar eru þær reglur, sem settar hafa verið um greiðslur rekstrar- og
afurðalána beint til bænda í samræmi við fyrri mgr. þingsályktunar frá
22. maí 1979, sem er svohljóðandi:
„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að settar verði
reglur um rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins, sem tryggi að bændur fái
í hendur þá fjármuni, sem þeim eru ætlaðir, um leið og lánin eru veitt.“
2. Hvernig fyrirhuga bankarnir að haga greiðslu afurðalána nú á næstunni?
3. Hafa einhverjir erfiðleikar verið samfara framkvæmd þeirri, sem Alþingi
mælti fyrir um?
II. Til landbúnaðarráðherra um greiðslu útflutningsbóta og niðurgreiðslna beint til
bænda.
Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.
1. Hvað líður athugun þeirri, sem ríkisstjórninni var falið að láta fram fara
með ályktun Alþingis 22. maí 1979, síðari mgr., sem er svohljóðandi:
„Jafnframt láti ríkisstjórnin fara fram athugun á því, hvernig heppilegast
sé að koma við breytingum á greiðslum útflutningsbóta og niðurgreiðslna,
þannig að þær nýtist betur.“
2. Hefur verið haldið áfram athugunum þeim, sem Stéttarsamband bænda hóf
á fyrri hluta árs 1979 og gerði grein fyrir í bréfi til fyrirspyrjanda, dags.
6. apríl 1979?
3. Hefur verið kannað hvort unnt væri að afnema núverandi „kvóta-kerfi“ með
því að beita þeim aðferðum, sem framangreind athugun Stéttarsambands
bænda beinist að?
4. Hverjar yrðu þær upphæðir nú, sem fjallað er um í nefndu bréfi?
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[54. mál]

um vitamál.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
I. KAFLI
Yfirstjóm.
1. gr.
Samgönguráöherra fer meö yfirstjórn vitamála.
2. gr.
Vitamálastjórn rikisins hefur meö höndum framkVæmd vitamála, svo sem nánar
er kveðið á um í lögum þessum.
Vitamálastjóri veitir Vitamálastjórn rikisins forstöðu. Hann er skipaður af
forseta íslands, en gegnir jafnframt starfi hafnamálastjóra. Ráðherra ræður annað
starfslið Vitamálastjórnar.
II. KAFLI
Verkefni Vitamálastjóraar.
8’
.
Verkefni Vitamálastjórnar er að sjá sjófarendum fyrir nauðsynlegum leiðbemingum til öryggis siglinga við íslandsstrendur og á fiskimiðunum i kringum landið,
með þeim undantekningum, er síðar getur.
Til slíkra leiðbeininga teljast m. a. vitar og önnur föst merki á landi, fljótandi
leiðarmerki og radíómerki til staðarákvörðunar.
Vitamálastjórn skal einnig hlutast til um útgáfu upplýsinga um þau leiðbeiningarkerfi, sem fyrir hendi eru á áðurgreindu svæði, og stuðla að útgáfu korta, er
innihalda nauðsynlegar upplýsingar til að sjófarendur geti notað áðurnefnd hjálpartæki. Vitamálastjórn skal hafa eftirlit af hálfu ríkisins með uppsetningu og rekstri
leiðarmerkja, sem einstök sveitarfélög eða einstaklingar setja upp. Vitamálastjórnin
skal annast, að beiðni Veðurstofu Islands, Veðurathuganir á vitastöðum. Þá fer Vitamálastjórnin með leiðsögumál, svo sem nánar er tilgreint i lögum.
III. KAFLI
Vitanefnd.
4. gr.
Vitanefnd, skipuð fulltrúum farmanna, útgerðarmanna og fiskimanna, skal hafa
lagt fram álit sitt i öllum stefnumarkandi málum varðandi starfsemi Vitamálastjórnar ríkisins, áður en endanleg ákvörðun ráðuneytisins er tekin.
.
6. gr.
I vitanefnd skulu skipaðir einn fulltrúi og varamaður til fjögurra ára í senn
frá hverju eftirtalinna samtaka: Frá Farmanna- og fiskimannasambandi íslands,
Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Félagi íslenskra botnvörpuskipaeigenda og
samtökum íslenskra farmflytjenda. Vitamálastjóri á sæti i nefndinni, og er hann
jafnframt formaður hennar.
Heimilt skal ráðherra, ef ástæða þykir til, að fjölga fulltrúum i nefndinni, enda
miði fjölgunin að þvi, að sjónarmið notenda og þeirra, er bera kostnað af starfi
Vitamálastjórnar skv. V. kafla þessara laga, komi sem best fram. Þá skal Flug-
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málastjórn, Siglingamálastofnun ríkisins og Sjóslysanefnd gefinn kostur á aö eiga
áheyrnarfulltrúa í nefndinni, þegar rætt er um mál, sem snerta starfsemi viðkomandi stofnunar.
6. gr.
Vitamálastjóri skal undirbúa erindi og kveðja vitanefnd saman, svo sem þurfa
þykir, þó eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Vitanefnd skal fjalla um breytingar á álögðu
vitagjaldi, nýbyggingar vita, meiriháttar endurbætur og breytingar, svö og verulegar
breytingar á rekstrarfyrirkomulagi.
Þá skal nefndin segja áiit sitt á uppsetningu nýrra leiðarmerkja á vegum annarra aðila en ríkisins. Einnig skal nefndin fjalla um niðurfellingu þeirra eða annarra
hjálpargagna fyrir sjófarendur.
IV. KAFLI
Landsvitar og hafnarvitar.
.
7. gr.
Vitakerfi Islands greinist í tvo meginþætti, landsvita og hafnarvita.
Til landsvitakerfisins heyra í meginatriðum allir þeir vitar og önnur leiðarmerki, er telja má að þjóni almennum siglingum við ströndina ásamt fiskveiðum.
Hafnarvitar teljast þeir vitar og önnur leiðarmerki, er eingöngu eru reist til
að leiðbeina skipum inn á hafnarsvæði eða um ákveðnar hafnir. Með hafnarsvæði
er hér átt við það svæði, er lögsaga hafnarinnar nær yfir.
Við ákvörðun um, hvaða leiðarmerki skulu tilheyra landsvitakerfinu, skal leita
álits vitanefndar.
Ef hafnarstjórn eða einstaklingur vill setja upp leiðarmerki fyrir sjófarendur,
skal gerð þess og staðsetning ákveðin í samráði við Vitamálastjórn, sem leitar umsagnar vitanefndar um málið. Leiðarmerki má ekki taka í notkun, fyrr en úttekt hefur
farið fram af hálfu Vitamálastjórnar, sem þá sér um, að merkið Verði auglýst, svo
sem nánar er greint í lögum þessum.
Vitamálastjórn ríkisins skal sjá um að landsvitakerfið starfi svo sem til er
ætlast og því er lýst í vitaskrá. Vitamálastjórnin skal jafnframt hafa eftirlit með
hafnarvitum.
Hafnarstjórn eða einstaklingur, sem fengið hefur leyfi til og sett upp leiðarmerki, er skuldbundinn til að viðhalda merkinu og tilkynna Vitamálastjórn tafarlaust um allar breytingar, er á því verða. Ef merki er ekki nægilega viðhaldið, að
dómi Vitamálastjórnar, er henni heimilt að annast nauðsynlegar lagfæringar á
kostnað eiganda. Óski hafnarstjórn eða einstaklingur að leggja niður eða breyta leiðarmerki, skal um það sótt til Vitamálastjórnar.
Vitamálastjórn ríkisins getur, að fenginni umsögn vitanefndar, krafist þess, að
hafnarstjórn Iáti gera á eigin kostnað þá vita og önnur leiðarmerki, sem Vitamálastjórn telur nauðsynleg til öryggis siglinga um viðkomandi hafnarsvæði.
8. gr.
Óheimilt er að byggja hús eða mannvirki, er skyggi á leiðarmerki frá sjónum
yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og
hæfilega langt til beggja handa, og getur Vitamálastjórn látið rífa húsið eða mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á móti þessu.
óheimilt er að setja upp Ijós, sem kynnu að villa um fyrir sjófarendum.
9. gr.
Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til
vitabygginga samkvæmt lögum þessum, svo og til íveruhúsa og búskapar handa
vitagæslumönnum. Ennfremur til þess að gera brautir og vegi í því sambandi og
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til að leyfa, að tekin verði í landi hans grjót, möl og önnur jarðefni, og þola þær
eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vitabyggingin hefur í för
með sér, allt þó gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir.
Um ákvörðun bóta skal farið eftir lögum nr. 11 6. april 1973 um framkvæmd
eignarnáms.
V. KAFLI
Vitagjald.
10. gr.
Til að standa straum af kostnaði við rekstur stofnunarinnar skal greitt vitagjald
af skipum þeim, er sigla við íslandsstrendur og hafa hér viðkomu. Gjald þetta skal
aðeins heimilt að nota í áðurnefndum tilgangi. Heimilt er að færa fjármagn á milli
fjárlagaára.
11. gr.
Vitagjald skal greitt af brúttórúmlestatölu skips, eins og hún er mest.
Af ölium íslenskum skipum, stærri en 10 rúmlestir, skal greitt vitagjald einu
sinni á ári. Af öllum erlendum skipum, sem setja farþega eða vörur á land, skal greitt
vitagjald við hverja komu til landsins, sem svarar til
hluta af almenna vitagjaldinu, en þó aldrei oftar en 5 sinnum á hverju almanaksári. Heimilt er þó i reglugerð að ákveða lægra vitagjald en hér greinir fyrir erlend skemmtiferðaskip.
12. gr.
Vitagjald skal ákveðið í reglugerð að fengnum tillögum vitanefndar, svo og
annað það, er snertir innheimtu gjaldsins.

vi. kafl:
Upplýsingaskylda.
13. gr.
Vitamálastjórn rikisins skal sjá um, að allar breytingar á leiðbeiningum til
öryggis siglinga verði tilkynntar sjófarendum. Auglýsingar skulu birtar minnst
mánaðarlega i Tilkynningum til sjófarenda, er Sjómælingar Islands gefa út.
Breytingar er verða frá útgáfu síðasta tölublaðs Tilkynninganna, þar til hið
næsta kemur út, skulu birtar í útvarpi eða um strandstöðvar landssimans, þar til
hinum prentuðu tilkynningum hefur verið dreift.
Sérhverjum, sem annast rekstur leiðarmerkis, er skylt að koma tilkynningum um
breytingar og bilanir til Vitamálastjórnar, svo fljótt sem v'erða má, en Vitamálastjórnin sér síðan um birtingu þeirra. Á sama hátt ber öllum, er verða varir við bilanir í vitakerfi landsins, að senda tilkynningar þar um til Vitamálastjórnarinnar, svo
fljótt sem verða má. Ennfremur skal Vitamálastjórn tilkynnt um alla farartálma,
er verða á almennri siglingaleið og ekki er getið i sjókortum eða tilkynningum til sjófarenda.
VII. KAFLI
Farartálmar.
14. gr.
Ef skip eða annað fljótandi far ferst eða strandar á siglingaleið, ber eiganda
þess að tilkynna um atburðinn tafarlaust til Vitamálastjórnar, sem síðan merkir
staðinn, ef ástæða er talin til.
Eiganda farsins skal skylt að fyrirmælum Vitamálastjórnar að gera þær ráðstafanir, sem taldar eru nauðsynlegar til öryggis fyrir almennar siglingar og fiskveiðar.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Að liðnum gefnum fresti getur Vitamálastjórn á kostnað eiganda fjarlægt hverja
þá farartálma eða flök, sem hér um ræðir.
Kostnaður við merkingu farartálma skal greiddur af eiganda hans.
VIII. KAFLI
Vitavarsla.
15. gr.
Sérhver viti eða annað leiðarmerki skal vera í vörslu ábyrgs umsjónarmanns.
Leiðarmerki, sem eru í eign hafnarsjóða, skulu talin í ábyrgð hafnarstjóra eða hafnarvarðar, og er hafnarstjórn skylt að senda Vitamálastjórn tilkynningu um, hver sé
ábyrgðarmaður merkisins.
16. gr.
Teljist starf vitavarðar v'era meira en hálft starf, sbr. kjarasamninga opinberra
starfsmanna, skal ráðið í starfið gegn greiðslu fastra mánaðarlauna. Skulu öll störf
vitavarðarins í þjónustu ríkisins metin saman til stundafjölda og þá tekið fullt tillit
til þess, hvenær sólarhrings störfin eru unnin, þannig að störf utan venjulegs dagvinnutíma verði metin sem þvi fleiri timar, er nemur hærri greiðslum fyrir yfirvinnu en fyrir dagvinnu.
Aðrir vitaverðir skulu ráðnir af vitamálastjóra gegn árlegri þóknun, er miðuð sé við störf þau, er vitavörðurinn innir af hendi, ásamt þeirri bindingu, er vitavarðarstarfið leggur á hann varðandi viðveru og ábyrgð.
IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.
17. gr.
Ráðuneylið skal setja reglugerð til nánari skýringar á lögum þessum. I reglugerðinni skulu jafnframt vera ákvæði um skipulag og starfshætti Vitamálastjórnar
rikisins, þar sem stefnt skal að sem mestri hagræðingu og samvinnu hennar og Hafnamálastofnunar rikisins.
18. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum
lögum.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 20 22. september
1899; 23, 11. júlí 1911; 16, 14. júní 1929; 43, 14. júní 1929; 43, 19. júni 1933; 31, 13.
júní 1937; 63, 7. maí 1940 ; 50, 11. júní 1960 og 61, 29. maí 1972.
Ákvæði til bráðabirgða.
Endurskoða skal vitakerfið með tilliti til skiptingar i landsvita og hafnarvita.
Skal ríkisstjórninni heimilað að afhenda hafnarstjórnum leiðarmerki til eignar og
reksturs, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir. Á sama hátt er vitamálastjóra heimilt fyrir hönd ríkisins að taka við leiðarmerki frá viðkomandi hafnarstjórn til eignar og reksturs, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir.
Skal þessari endurskoðun lokið innan eins árs frá gildistöku laga þessara.
Athugasemdir við lagaf r umvarp þetta.
Elstu lög um vitamál, sem nú eru í gildi, eru frá árinu 1899, lög um afhending
lóðar til vitabyggingar o. fl. Siðan hafa verið sett mörg lög og reglugerðir um vita-
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málefni og eru flest þeirra orðin úrelt og samsvara ekki breyttum tímum og viShorfum.
Samgönguráðherra skipaði hinn 4. okt. 1974 þá Kristin Gunnarsson, deildarstjóra; Aðalstein Júlíusson, vita- og hafnamálastjóra og Guðmund Kjærnested,
skipherra til að endurskoða lög nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vitamála og vitabyggingar og semja nýtt lagafrumvarp um þessi efni. Af óviðráðanlegum ástæðum,
m. a. langvarandi fjarvista eins nefndarmannanna gat nefndin ekki lokið störfum
fyrr en í árslok 1976. Síðar hafa verið gerðar í samgönguráðuneytinu nokkrar breytingar á frumvarpinu.
Frv. var lagt fyrir Alþingi haustið 1978, og síðan aftur haustið 1979, en varð
ekki útrætt, og er nú flutt óbreytt i þriðja sinn.
1 áðurgreindum lögum frá 1933 fjallar fyrsti kafli um stjórn vitamála. Kafli þessi
er að verulegu leyti úreltur. Meginuppistaða laganna var upptalning á þeim vitum,
er byggja skyldi. Á þeim tíma, sem liðinn er síðan, hafa flestir þeir vitar verið byggðir,
eða aðrir á nálægum stöðum, er taldir voru heppilegri. Ýmsar breytingar á útgerðarháttum og tækni hafa auk þess komið til á tímabilinu, og er því þessi meginkafli
laganna orðinn úreltur.
í gildandi lögum og reglum eru ýmis ákvæði óljós um hlutverkaskiptingu og
ábyrgð við gerð og rekstur vita- og sjómerkja. I frumvarpinu er reynt að gera þeim
málum slík skil, að ljóst sé, hver skuli annast og bera ábyrgð á hinum ýmsu tegundum
sjómerkja.
Um vitagjald hafa gilt sérstök lög, nú lög nr. 61 29. maí 1972. Er gjald þetta var
sett á, var það verulegur tekjustofn og má fullyrða, að mikill hluti vitakerfisins hafi
verið byggður upp fyrir fjármuni, sem þannig var aflað. Á seinni árum, með vaxandi verðbólgu, hefur ekki tekist að halda í horfinu, þannig að vitagjald gæfi eðlilegar tekjur og hafa vitabyggingar m. a. af þeim orsökum dregist mjög saman. Því
er gert ráð fyrir því í frumvarpinu, að vitagjald verði að nokkru breytt, þannig að
það komi jafnar niður á alla notendur vitakerfisins, og auk þess sé það ákveðið með
reglugerð í stað laga, sem ætti að gera auðveldara að halda gjaldinu eðlilegu. Gert
er ráð fyrir, að vitagjaldinu sé einvörðungu varið til rekstrar og endurbóta á vitakerfinu og með tilliti til þess sé komið á fót nefnd Vitamálastjórninni og ráðuneytinu
til ráðleggingar um það, hvernig vitagjaldinu skuli varið. Aðilar að nefnd þessari,
vitanefnd, skulu vera notendur vitanna og þá jafníramt greiðendur vitagjaldsins.
Með þvi að veita þannig greiðendum þess aðgang að ákvörðunartöku varðandi notkun
þeirra fjármuna, er þeir leggja til vitakerfisins, ætti að vera tryggt, að fénu verði
varið á sem hagkvæmastan hátt.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
I. KAFLI
Yfirstjórn.
Um 1.—2. gr.
Gert er ráð fyrir, að yfirstjórn vitamála verði i höndum samgönguráðherra, en
framkvæmd laganna verði í höndum vitamálastjóra, sem eins og nú gegni jafnframt
embætti hafnamálastjóra. Þótt það sé ekki beint tekið fram í frumvarpinu, er gert ráð
fyrir svipaðri skipan og nú er, þ. e. að skrifstofuhald beggja stofnananna sé sameiginlegt, auk margháttaðrar samvinnu við framkvæmdir.
1 frumvarpinu er gert ráð fyrir, að annað starfslið en vitamálastjóri verði ráðið
með ráðningarsamningi og takmörkuðum uppsagnarfresti í stað skipunar ævilangt,
svo sem nú er um fasta starfsmenn. Er þetta í samræmi við þá stefnu rikisvaldsins, að
kjör opinberra starfsmanna skuli verða sem sambærilegust við kjör á hinum almenna
vinnumarkaði.

580

Þingskjal 58
II. KAFLI
Verkefni Vitamálastjórnar.

Um 3. gr.
Þessi kafli fjallar uni verkefni Vitamálastjórnar, þ. e. að sjá sjófarendum fyrir
nauðsynlegum leiðbeiningum til siglinga við strendur landsins. Þær leiðbeiningar,
sem um er að ræða, eru fyrst og fremst vitar ásamt föstum merkjum á landi, fljótandi
dufl og radíómerki ýmiss konar, sem nota má til hjálpar við siglingar. Þá er ákvæði
um, að Vitamálastjórnin skuli stuðla að útgáfu upplýsinga, sem nauðsynlegar eru til
að nýta áðurgreind hjálpartæki. Svo sem kunnugt er, starfa Sjómælingar Islands að
útgáfu sjókorta og gefa jafnframt út Tilkynningar til sjófarenda, sem fyrst og fremst
eru leiðréttingar við áður útgefin sjókort og tilkynningar um annað það, er sjófarendum má að gagni verða og til öryggis. Engin sérstök lög eru til um Sjómælingar Islands, en þær starfa undir yfirstjórn dómsmálaráðuneytisins. Þykir nauðsynlegt, að
ríkisvaldið sé lögbundið til að gefa út tilkynningar um vita og önnur sjómerki og
breytingar á þeim, svo sem tíðkast hefur. I frumvarpinu er lagt til að lögfesta, að Sjómælingar Islands haldi áfram útgáfu á Tilkynningum til sjófarenda, eins og verið
hefur, en Vitamálastjórnin komi sínum tilkynningum á framfæri við þá stofnun.
Þá er Vitamálastjórninni í 3. gr. frumvarpsins, svo sem nú er, falið að hafa
eftirlit með gerð og rekstri leiðarmerkja, sem aðrir aðilar en ríkið koma upp. Þar
er og sett ákvæði um, að Vitamálastjórn annist veðurtöku fyrir Veðurstofu Islands
á vitastöðvum. Er þetta til staðfestingar á ríkjandi fyrirkomulagi, þar sem vitaverðir
eru jafnframt ráðnir sem veðurtökumenn. Þeir taka laun hjá Vitamálastjórn, sem
siðan fær þóknun fyrir veðurtöku frá Veðurstofunni.
Er hér um hagkvæmt fyrirkomulag að ræða, þar sem bæði eru vitastöðvar á
þeim stöðum, þar sem æskilegt er, að veðurathuganir fari fram og auk þess skapa
veðurathuganir vitaverði hæfilegt verkefni.
I lok 3. gr. frumvarpsins er ákveðið, að Vitamálastjórn skuli annast framkvæmd laga um Ieiðsögumál, sbr. lög nr. 48 19. júní 1933, um leiðsögn skipa. Er
þetta ákvæði í samræmi við þá hefð, er komist hefur á, að vitamálastjóri sé umsagnaraðili um skipan leiðsögumanna og hafi á hendi eftirlit með störfum þeirra.
III. KAFLI
Vitanefnd.
Um 4. — 6. gr.
I þessum kafla er fjallað um vitanefnd. Samkvæmt gildandi lögum er starfandi
ráðgjafarnefnd, sem í eiga sæti skólastjóri Stýrimannaskólans, forseti Fiskifélags
Islands og forseti Farmanna- og fiskimannasambands Islands ásamt vitamálastjóra. Nefnd þessi á að gera tillögur um framkvæmdir í vitamálum og áætlun um
fjárveitingar í því sambandi.
Það nýmæli hefur verið tekið upp í frumvarpið, að í stað áðurgreindrar nefndar skuli komið á fót nýrri nefnd með fulltrúum flestra þeirra aðila, er verulegra
hagsmuna hafa að gæta í sambandi við rekstur vita og annarra sjómerkja. Nefnd
þessi skal vera ráðgefandi i öllum meginmálum, er snerta vitamál, svo sem um vitagjald, nýbyggingar og rekstursfyrirkomulag stofnunarinnar. Nefndin skal vera ráðgefandi, og er með því gert ráð fyrir að nánara og eðlilegra samband verði á milli
stjórnenda vitamála og notenda.
Með þessu ætti að vera tryggt, að sjónarmið allra þeirra, sem telja sig hafa
hagsmuna að gæta, ættu að koma fram við meiri háttar ákvarðanir.
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IV. KAFLI
Landsvitar og hafnarvitar.
Telja má, að tveir eigendur séu að vitakerfi landsins, eins og það er rekið nú.
Annars vegar eru landsvitarnir, sem eru reknir af Vitamálastjórninni, byggðir af
fé, sem veitt er af fjárlögum til vitabygginga, og hins vegar hafnarvitar, sem reknir
eru af hinum einstöku hafnarstjórnum fyrir þeirra fé.
Um 7. gr.
1 þessari grein frumvarpsins er gerð nánari grein fyrir því, á hvern hátt þessum
tveim kerfum er ætlað að vinna saman og ákvarðað nánar, hvar mörk eru þeirra í
milli. Er hér byggt á hefð, en þar sem á allmörgum stöðum eru óljós mörk á milli
og nokkurt ósamræmi er gert ráð fyrir, að kerfið verði endurskoðað, og þá fari ef til
vill nokkur eigendaskipti fram milli hafna og ríkis. Telja má það útlátalitið eða
útlátalaust fyrir báða aðila að láta af hendi þessar eignir. En hins vegar getur yfirtaka
landsvita af hafnarsjóði valdið sjóðnum nokkrum útgjöldum, en með skilgreiningu
þeirri, sem í lögunum er gerð á hafnarvitum má telja til eðlilegs reksturskostnaðar
hafnarinnar að reka þau ljós, sem nauðsynleg eru talin til öruggrar siglingar um
hafnarsvæðið.
Um 8. gr.
í þessari grein frumvarpsins eru ákvæði um, að óheimilt sé að byggja í veg
fyrir leiðbeiningarmerki og að óheimilt sé að setja upp Ijós, sem kynnu að villa
um fyrir sjófarendum. Er þetta í samræmi við gildandi lög, enda auðsætt að öryggi
sjófarenda getur mjög verið undir því komið.
Um 9. gr.
I þessari grein eru ákvæði um skyldu til að láta af hendi nauðsynlegt land til
vitabygginga, enda verði farið eftir ákvæðum eignarnámslaganna frá 1973, um
ákvörðun bóta til þess, sem lætur landið af hendi. Þessi grein leysir af hólmi lög
nr. 20 22. sept. 1899 um afhending lóðar til vitabyggingar o. fl.
V. KAFLI
Vitagjald.
Um 10. gr.
Stefnt er að því með breyttum ákvæðum um vitagjald, að Vitamálastjórnin
standi straum af rekstri sínum, að eins miklu leyti og talið er hagkvæmt á hverjum
tima, með álögðu vitagjaldi, sem greitt er af notendum vitakerfisins.
Um 11. gr.
í þessari grein frumVarpsins eru meginákvæðin um vitagjaldið.
Aðalbreytingin er sú, að nú skulu öll íslensk skip, 10 rúmlestir og stærri,
greiða vitagjald einu sinni á ári. Erlend skip skulu hins vegar greiða í hvert skipti,
sem þau koma til landsins, gjald, sem svarar til % hluta af almenna vitagjaldinu.
Þó er ekki gert ráð fyrir, að gjaldskylda þeirra miðað við almanaksár verði meiri
en islenskra skipa, þótt þau komi oftar en 5 sinnum til landsins á árinu. Gjaldskylda erlendu skipanna er bundin við, að þau setji farþega eða vörur á land, og
eru því t. d. herskip og skip, sem leita hafnar í neyð, undanþegin gjaldinu, eins og
nú er. Auk þess er i lagagreininni heimild til að ákveða lægra gjald fyrir skemmtiferðaskip, og er það einnig í samræmi við gildandi reglur.
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Núgildandi lög um vitagjald eru frá árinu 1972, og er gjaldið samkvæmt þeim
10 krónur á brúttórúmlest. Greiðist það einu sinni á ári af skipum, sem aðeins eru
höfð til innanlandssiglinga eða haldið úti til fiskjar. Sé hins vegar um að ræða
skip í millilandasiglingum, skal ofangreint vitagjald greitt í hvert skipti, sem skipið
kemur til landsins. Hér er um augljóst og óeðlilegt misræmi að ræða, sem leiðir
til þess, að meginþungi vitagjalds lendir á farmskipum.
Um 12. gr.
Eðlilegt er að ákveða vltagjaldið i reglugerð, eins og gert er með svo fjölmörg önnur gjöld, t. d. hafnargjöld, enda miklu þyngra í vöfum að framkvæma
breytingu á gjaldinu með lagabreytingu en reglugerðarbreytingu.
•w
VI. KAFLI
Upplýsingaskylda.
Um 13. gr.
Hér er fjallað um tilkynningaskyldu Vitamálastjórnar varðandi allar breytingar á leiðbeiningum til sjófarenda. Er hér að sjálfsögðu átt við þær sömu leiðbeiningar, sem taldar eru i II. kafla frumvarpsins. Sá háttur, sem frumvarpið gerir
ráð fyrir, að á verði hafður um birtingu tilkynninga, er nánast sá sami og viðhafður er nú, það er að tilkynningar eru birtar í útVarpi, ef um skyndibreytingar
er að ræða, en aðrar og langvarandi breytingar eru prentaðar í Tilkynningum
til sjófarenda, er Sjómælingar íslands gefa út. Ákvæði þessi víkja nokkuð frá ákvæðum núgildandi laga, sem gera ráð fyrir, að tilkynningar um nýja vita og breytingar
á sjómerkjum séu birtar í Lögbirtingablaðinu. Að öðru leyti eru tekin upp tilsvarandi ákvæði og nú gilda um skyldu eigenda sjómerkja og annarra, er verða varir
við breytingar á þeim, að gera aðvart til Vitamálastjórnarinnar.
VII. KAFLI
Farartálmar.
Um 14. gr.
1 þessum kafla eru ákvæði um, hvað gera skuli, ef skip eða annað fljótandi far
verður farartálmi á siglingaleið. Ákvæði þessa kafla vikja nokkuð frá þeim, sem
gilda samkvæmt lögum nr. 23 11. júlí 1911, um vita, sjómerki o. fl. Á þau lög hefur
mjög sjaldan reynt, en talið er eðlilegt, að gera alla málsmeðferð sem einfaldasta,
en þó þannig, að full lagaheimild væri fyrir Vitamálastjórnina að gera nauðsynlegar ráðstafanir og það á ábyrgð og kostnað þess, er farartálmanum veldur.
VIII. KAFLI
Vitavarsla.
Um 15. gr.
I þessari grein eru ákvæði um, að sérhver viti eða siglingamerki skuli vera i
vörslu ábyrgs umsjónarmanns, sem Vitamálastjórn getur snúið sér til um allt það,
er merkið varðar, og jafnframt sé ábyrgur um allar breytingar, er á því verða.
Um 16. gr.
I þessari grein eru ákvæði, sem lögbinda núverandi hátt, sem hafður er á við
greiðslu þóknunar fyrir vitavarðarstörf. Er gert ráð fyrir, að ef öll störf viðkomandi
aðila í þágu ríkisins metist meira en hálft starf, skuli vitavörðurinn ráðinn samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna, en að öðrum kosti fá greidda þóknun
í hlutfalli við vinnuframlag sitt, og þá lausráðinn af vitamálastjóra.
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IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.
Um 17. gr.
I þessari grein frumvarpsins eru ákv'æði um, að nánari skýringar á lögunum
skuli settar með reglugerð, sem jafnframt kveði nánar á um starfshætti og skipulag
Vitamálastjórnarinnar, en því jafnframt slegið föstu, að náin samvinna skuli vera
milli hennar og Hafnamálastofnunar ríkisins. Er hér aðeins um lagalega staðfestingu á þvi samstarfi að ræða, sem nií þegar er fyrir hendi, og á starfsháttum, eins
og þeir eru nú.
Um 18. — 19. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um ákvæði til hráðahirgða.
Sbr. 7. gr. þessa frumvarps. Hæfilegt þykir að ætla eitt ár til þeirrar endurskoðunar, sem hér um ræðir.

Sþ.

59. Tillaga til þingsályktunar

[55. mál]

um mörkun opinberrar stefnu i áfengismálum.
Flm.: Árni Gunnarsson, Benedikt Gröndal, Gunnar Már Kristófersson, Jóhanna
Sigurðardóttir, Karl Steinar Guðnason, Karvel Pálmason, Kjartan Jóhannsson,
Magnús H. Magnússon, Sighvatur Björgvinsson, Vilmundur Gylfason.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta nú þegar undirbúa tillögur að
stefnu hins opinbera i áfengismálum, sem bvggist á þeim grundvallaratriðum:
að dregið verði úr heildarneyslu vínanda;
að stórauka skipulagða fræðslu og upplýsta umræðu um áfengismálastefnu;
að skilgreina eðlilega uppbyggingu „meðferðarkeðju“ og auka stuðning við
áhugamannasamtök;
að verslun ríkisins með áfengi lesgi rikisvaldinu þær skyldur á herðar að vinna
gegn ofnevslu vinanda með fvrirbyggjandi starfi og fræðslustarfsemi og skyldi
jafnframt hið opinbera til að liðsinna þeim, er eiga við áfengisvandamál að
stríða.
Tillögur um slika heildarstefnumótun i áfengismálum verði unnar í samráði
við heilbrigðisyfirvöld, samtök um áfengisvarnir og vandamál áfengisneytenda, svo
sem Stórstúku Islands, Samtök áhugamanna um áfengismál, AA-samtökin, Áfengisvarnaráð o. fl.; löggæslu- og dómsmálavfirvöld, menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti, Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Læknafélag Islands og aðra þá aðila,
sem afskipti hafa af dreifingu og sölu áfengra drvkkja og meðferð áfengismála og
vandamálum áfengissjúklmga. í tillögunum verði m. a. settar fram hugmyndir um
eftirfarandi viðfangsefni:
1. Hvernig draga megi úr heildarneyslu áfengis með úrræðum í dreifingu áfengis
og markvissri stefnu i verðlagningarmálum áfengra drykkja eftir tegundum og
styrkleika.
2. Hvernig auka megi hvers konar fyrirbyggjandi starf og fræðslustarf um
áfengismál til þess að fá fram virkt almenningsálit gegn misnotkun og ofneyslu
áfengra drykkja og breyta drykkjusiðum þjóðarinnar. í því sambandi verði sérstaklega athugað hvernig gera megi skipulagsbreytingar á starfsemi Áfengisvarnaráðs
og áfengisvarnanefnda í sveitarfélögum og tengja starfsemi þessara aðila skipulögðu
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fræðslustarfi í skólum og fjölmiðlum svo og upplýsingastarfsemi og öðru fyrirbyggjandi starfi frjálsra samtaka um áfengismál.
3. Hvernig bæta megi og auka rannsóknir á áfengisvandamálinu og orsökum
þess, svo að hægt sé að gera sér grein fyrir umfangi vandans, orsökum og afleiðingum svo og hvernig áfengisvandamálið tengist öðrum félagslegum, fjárhagslegum
og heilsufarslegum viðfangsefnum. Áhersla verði lögð á að fylgjast vel með öílum
breytingum, sem verða kunna á áfengisvandamálinu, svo að stjórnvöld geti á hverjum
tíma brugðist við nýjum aðstæðum.
4. Með hvaða hætti bæta megi þekkingu og þjálfun þeirra manna á áfengismálum og meðhöndlun ofneytenda áfengis, sem afskipti hafa af slíkum málum og
er þá t. d. átt við starfslið sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva, starfsfólk löggæslu,
starfsfólk endurhæfingarstöðva, æskulýðsfulltrúa og aðra slíka opinbera starfsmenn,
sem þurfa að hafa afskipti af áfengisvandanum og vandamálum áfengisneytenda
i störfum sinum.
5. Hvernig standa skuli að meðferð áfengissjúklinga þ. á m. hvernig ríkisvaldið
geti stutt samtök og stofnanir sem þá meðferð hafa með höndum, hvernig styðja
megi áfengissjúklinga til endurhæfingar og hjálpa aðstandendum þeirra og þeim
sjálfum til að leita eðlitcgs lífs á nýjan leik með aðgerðum á sviði heilbrigðismála,
félagsmála og atvinnumála.
6. Kanna sérstaklega þátt heimabruggs og smyglaðs áfengis í heildarneyslu
vínanda hér á landi, þar eð tölur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins segja hvergi
nærri alla söguna um áfengisneyslu íslendinga.
7. Hvernig bregðast eigi við aukinni neyslu annarra fíkniefna en vínanda, sem
færst hefur i vöxt og virðist mjög tengjast ofnotkun áfengra drykkja.
8. Hvernig leita megi samstarfs við erlenda aðila og stofnanir um upplýsingar
og fróðleik um áfengisvandamálið, orsakir og afleiðingu, meðferð og rannsóknir.
Tillögur þessar og hugmyndir skal senda Alþingi i sérstakri skýrslu um málið
ásamt tillögum ríkisstjórnarinnar um aðgerðir á sviði lagasetningar og opinberrar
stjórnsýslu, sem fylgir slíkri stefnumörkun.
Greinargerð.
Á íslandi hefur ekki verið mótuð áfengismálastefna af hálfu rikisvaldsins. Vandamál af völdum misnotkunar áfengis hafa færst mjög í vöxt á undanförnum árum.
og víða í Vestur-Evrópu hefur verið gripið til harkalegra aðgerða til að draga úr
áfengisneyslu. Þá hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin látið þessi mál sérstaklega
til sín taka og hvatt aðildarþjóðir til aðgerða.
1 tölum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni kemur fram, að á árabilinu 1960
til 1972 hafi framleiðsla í heiminum á léttum vínum aukist um 20%, á sterkum vínum
um 60% og á bjór um 80%. 1 25 löndum, þar sem fengist hefur nákvæmt yfirlit um
áfengisneyslu, hefur neysla aukist um 30—500% á hvern íbúa.
Að sama skapi hefur afbrotum, sem tengd eru áfengisneyslu, farið fjölgandi.
í nokkrum löndum er talið, að um 50% allra afbrota séu framin í tengslum við
neyslu áfengis. Ofan á það bætast svo umferðarslys, slys á vinnustöðum og í heimahúsum. Fjarvistir frá vinnu og samdráttur í afköstum eru einnig afleiðing misnotkunar áfengis og fer mjög vaxandi.
Til misnotkunar áfengis má einnig rekja beina fátækt og vanrækslu heimilis
og barna. Mikil aukning hefur orðið á tíðni sjúkdóma, sem beinlinis eru tengdir
ofneyslu áfengis. Nefna má skorpulifur, nýrna- og hjartasjúkdóma og krabbamein.
Tíðni sjálfsmorða meðal fólks, sem á við alvarlega áfengissjúkdóma að stríða, er
80 sinnum meiri en hjá öðrum.
f Bandaríkjunum hefur verið reiknað út, að beinn kostnaður af völdum ofneyslu
áfengis, þ. e. kostnaður heilbrigðisþjónustu og félagsmálaþjónustu, er 25 milljarðar
dollara á ári. í flestum löndum, sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur fengið
skýrslur frá, fer þessi kostnaður vaxandi með hverju árinu sem líður.
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Áður var minnst hér á áfengi og afbrot. í nákvæmri rannsókn, sem gerð var á
tengslum áfengisneyslu og glæpa, kom í ljós, að áfengi var með í spilinu í 13—50%
allra nauðgana, 24—72% rána og 28—86% morða. Þá hefur verið sannreynt, að það
kemur mjög við sögu þegar börnum er misþyrmt.
Það vakti mikla athygli á síðasta ári, er heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna lagði
skýrslu fyrir Bandarikjaþing er staðfesti fyrri uppíýsingar í skýrslu er hann lagði
fyrir þingið 1974 um það tjón, sem áfengisneysla hefur i för með sér. Þar er talið,
að áfengisneysla kosti Bandaríkjamenn nærri 43 milljarða dollara á ári þegar á
heildina er litið. Áfengisneysla þar í landi er 10.2 lítrar af hreinum vínanda á hvern
íbúa 14 ára og eldri. Talið er, að um 10 milljónir manna, sem náð hafa miðjum aldri,
eigi við alvarleg áfengisvandamál að stríða. Ef svipuð hlutföU giltu á Islandi, væri
talan hér um 10 þúsund. í Bandaríkjunum er talið, að 3.3 milljónir ungmenna á
aldrinum 14—17 ára glími við vandamál vegna áfengisneyslu.
í skýrslu heilbrigðisráðherrans kemur fram, að kostnaður samfélagsins vegna
áfengisneyslu er 4 sinnum meiri en tekjur af áfengissölu.
Þeir 43 milljarðar dollara, sem áfengisneyslan kostar þjóðina, skiptast þannig:
Framleiðslutap ..........................................................
til heilbrigðismála ......................................................
vegna bifreiðaslysa ....................................................
vegna ofbeldisglæpa ..................................................
vegna félagsmála ........................................................
vegna bruna ..............................................................

19.6 milljarðar
12.7
—
5.1
—
2.9
—
1.9
—
0.4
—

Tekið er fram í skýrslunni, að þessar tölur séu varlega reiknaðar.
Við setning ársþings Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) í Genf haustið 1978 lagði aðalforstjórinn, Halfdan Mahler, áherslu á nauðsyn þess, að sem skjótast yrði rönd reist við áfengisbölinu í heiminum. Hann beindi þeim tilmælum til
ríkja, sem aðild eiga að stofnuninni, að þau settu lög er stuðluðu að minni áfengisneyslu. Hann benti á, að tiltæk ráð væru hærra áfengisverð, minni framleiðsla, innflutningshömlur og fækkun dreifingarstaða áfengis. Mahler taldi, að þegar í stað
yrði að hefjast handa, afleiðingar hiks yrðu bæði dýrar og alvarlegar.
í grundvallaratriðum er stefnumörkun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og
sérfræðinga hennar sú, að í áfengismálastefnu verði tekið mið af nauðsyn á ýmiss
konar hömlum. Tilmælin eiga vafalitið rót að rekja til þess, að sérfræðingar stofnunarinnar eru komnir á þá skoðun, að aðgerðum verði að beina gegn áfenginu sjálfu,
en ekki aðeins ofneyslu þess. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna undanfarinna ára er sýna, að tjón af völdum áfengisneyslu margfaldast ef heildarneysla
eykst. Jafnframt er áhersla lögð á það, að afstaða almennings til áfengis skipti
sköpum um hve alvarlegt tjónið verður.
Bandaríski heilbrigðisráðherrann, sem áður hefur verið vitnað til, vill draga úr
tjóninu með því að beita ákveðnum hömlum. Meðal annars er bent á eftirfarandi
atriði: Að halda áfengisverði háu, m. a. með skattlagningu, — að fækka vínveitingahúsum og áfengisútsölum, — að draga úr styrkleika áfengis, — að auka eftirlit með
áfengisauglýsingum, — að hækka lögaldur vegna áfengiskaupa — og að setja reglur
um ritun viðvarana á áfengisflöskur.
Fjöldi vísindamanna er alfarið þeirrar skoðunar, að beint samband sé á milli
þess áfengismagns, sem þjóð eða annar tiltekinn hópur drekkur, og fjölda ofdrykkjumanna og drykkjusjúklinga. Það er heildarmagn hins hreina vinanda, sem skiptir
máli, en ekki hvort áfengis er neytt í formi öls, vins eða sterkra drykkja. Svo náið
samband telja þeir þarna á milli, að þeir hafa mótað einfalda reglu: Ef áfengisneysla þjóðar tvöfaldast verða „ofneytendur“ fjórum sinnum fleiri. Ef hún þrefaldast verða þeir níu sinnum fleiri. — í þessu sambandi má geta þess, að allir norsku
þingflokkarnir eru sammála um að áfengismálastefna, þar sem tilteknum hömlum
Alþt. 1989. A. (103. löggjafarþing).
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sé beitt, sé hin eina er samrýmist niðurstöðum nýrra rannsókna austan hafs og
vestan.
Rétt er að vitna í rannsókn, sem þeir dr. Tómas Helgason, Jóhannes Bergsveinsson, yfirlæknir, og Gylfi Ásmundsson, sálfræðingur, gerðu nýlega. Þar segir dr.
Tómas: „Þeir, sem bjuggu í þéttbýli, þar sem hægara var að nálgast áfengi en í
dreifbýlinu, höfðu 13% líkur til að verða drykkjusjúkir og nærri 20% líkur til þess
að verða ofdrykkju að bráð. En aðeins 4% karla, sem voru búsettir í dreifbýli, þegar
þeir voru 14 ára, áttu á hættu að verða drykkjusýki að bráð.“
Allar rannsóknir benda til þess, að fimmti hver maður, sem byrjar að neyta
áfengis, verði að likindum ofdrykkjumaður.
Nauðsyn áfengismálastefnu: Vandamál af völdum áfengisneyslu eru nú þegar
veruleg á Islandi, en komast þó ekkert nálægt því, sem þau eru í vínyrkjulöndum
eins og t. d. Frakklandi, en þar er talið að u. þ. b. helmingur af öllum útgjöldum
til heilbrigðismála fari í að fást við heilsutjón af völdum áfengisneyslu. Það virðist
þvi mjög tímabært fyrir lönd, sem ekki eru jafnilla á vegi stödd í þessum málum,
að marka stefnu til að afstýra sliku ástandi.
Áfengisvandamál fylgja óhjákvæmilega áfengisneyslu. Nokkur hluti áfengisneytenda getur ekki haft stjórn á neyslu sinni og skaða þeir sjálfa sig, fjölskyldu sina
og samfélagið i heild (ofurölvun, ofbeldi, lögbrot, slys, vinnutap, hjónaskilnaðir,
alkóhólismi, heilsutjón).
Áfengisbann er óframkvæmanlegt nú á tímum. Það skerðir gróflega persónurétt
áfengisneytenda, en mikill meiri hluti þeirra getur haft stjórn á neyslu sinni. önnur
vandamál við áfengisbann: smvgl, heimabrugg, aukin lyfjaneysla, samskipti við
ferðamenn o. fl.
Markmið áfengismálastefnu er þvi ekki hægt að setja hærra en að halda í lágmarki þeim vandamálum, sem af áfengisneyslu leiðir.
Leiðir að þessu marki skiptast i tvo meginflokka:
1. Aðgerðir til að fást við vandamál, sem þegar hafa skapast, og er þar langstærsta
verkefnið meðferðarkeðja fyrir áfengissjúklinga (afvötnunarstöðvar, endurhæfingarstöðvar, félagsráðgjöf, drykkjumannahæli). Enn fremur skipulögð fræðsla
í skólum og fjölmiðlum, stuðningur við áhugamannasamtök (SÁÁ, AA, bindindi shreyfingu).
2. Fyrirbyggjandi aðgerðir. Sérfræðingar á sviði áfengismála eru sammála um
eftirfarandi: a) Heildarneysla á áfengi í hverju samfélagi (á íbúa á ári) ræður
tíðni áfengisvandamála i framtíðinni. T. d. ef heildarneyslan tvöfaldast, þá
fjórfaldast áfengisvandamálin. b) Hægt er að stýra áfengisneyslu með verðlagningu og takmörkun á dreifingu. c) Það er því grundvallaratriði í áfengismálastefnu að halda heildarneyslu í skefjum.
Almenningsálit og fræðsla: Vegna eituráhrifa sinna og ávanahættu er áfengisneysla nær alls staðar háð eftirliti og takmörkunum. Hér á Islandi hefur stjórntækjum áfengisneyslu (verðlagningu og dreifikerfi) verið beitt meira en í flestum
öðrum löndum. Nauðsynlegt er að þessi stýring eigi sér ekki eingöngu stað í lögum,
heldur einnig í sterku almenningsáliti. Skipulagða fræðslu og upplýsta umræðu um
áfengismálastefnu hefur vantað af hálfu stjórnvalda.
Heimabrugg: Heildaráfengisneyslu Islendinga hefur verið haldið í skefjum með
háu verðlagi og gisnu dreifingarkerfi. Með því að leyfa heimabrugg verða stjórntæki
áfengisneyslu óvirk eða mun minna virk en ella.
Sterk vín, létt vín eða bjór? Ef heildarneysla á alkóhóli eykst virðist skaðsemin
jafnmikil hvort sem aukningin stafar af sterkum eða léttum vínum eða bjór. Hættan
við bjórinn er að hann bætist hreinlega við þá neyslu, sem fyrir er, án þess að
breyta henni að öðru leyti. Er þetta reynsla annarra þjóða, sérstaklega þar sem
dreifing á bjór hefur verið með annarri matvöru. Það er hins vegar fræðilega mögulegt að innleiða bjór þannig að hann ryðji úr vegi sterkari tegundum, en til þess þarf
að beita markvisst verðlagningu og dreifingarkerfi.
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Dryktjusiðir Islendinga einkennast af sterkvínsdrykkju (85%) þar sem mikið
magn er tekið á skömmum tíma. Erfitt er með stjórnaraðgerðum að breyta drykkjusiðum, en þó hafa stjórnvöld stuðlað að því að viðhalda þessum drykkjusiðum með
því að verðleggja brennivín ódýrar en aðrar tegundir (a. m. k. til skamms tíma).
Líkur benda til, að „ölvunardrykkja“ leiði fremar til myndunar alkóhólisma heldur
en ef sama magni er dreift jafnar yfir lengri tíma. Það má því leiða rök að því, að
það sé til bóta að innleiða létt vín eða bjór í stað sterkra vína, ef það tekst án þess
að auka heildarmagnið.
Að lokum er vert að benda á margvislega möguleika rikisvaldsins til að draga
úr áfengisneyslu með einföldum ákvörðunum. Nefna má stöðvun allra áfengisveitinga á vegum hins opinbera og stofnana hins opinbera svo og stöðvun á sölu á tollfrjálsu áfengi.
Oft er á það bent, að neysla áfengis á íslandi sé minni en víðast hvar annars
staðar. Tölur eru byggðar á söluskýrslum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Fullyrða má, að þessar neyslutölur eigi við lítil rök að styðjast. Til viðbótar kemur
mikið magn af heimagerðu áfengi og smyglað áfengi.
Því hefur verið haldið fram, að hér á landi látist um 250 manns á ári hverju af
beinum eða óbeinum afleiðingum ofneyslu áfengis.
Það er skoðun flutningsmanna þessarar tillögu, að áfengisvandi Islendinga sé
orðinn svo alvarlegur að aðgerðir stjórnvalda séu nauðsynlegar og að starfað verði
eftir ákveðinni áfengismálastefnu.

Nd.

60. Frumvarp til laga

[56. mál]

um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1- gr.
Fjórða málsgrein a)Iiðar 1. gr. orðist svo:
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap.
draga saman búvöruframleiðslu eða hætta búskap. Enn fremur þeirra, sem hafa
mikinn fjármagnskostnað vegna byggingaframkvæmda, sem teknar hafa verið í
notkun 1976 eða síðar.
2. gr.
Fyrsta málsgrein b)liðar 1. gr. orðist svo:
Að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Gjaldið má vera allt að 200%
á innkaupsverð vörunnar. Heimilt er að endurgreiða framleiðendum gjald’ð að hluta
eftir reglum, sem framleiðsluráð ákveður. Er m. a. heimilt að ákveða mismunandi
endurgreiðslu eftir innlögðum afurðum, eftir bústærð, eftir landshlutum og eftir búgreinum í einstökum landshlutum.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjalsins, sem fer hér á eftir:
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Fylgiskjal.
BRÁÐABIRGÐALÖG
um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun
og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Forsett Islands
gjörir kunnugtz Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér að vegna niðurgreiðslna
erlendis á fóðurvörum og þess ástands sem við er að fást í framleiðslu og
markaðsmálum landbúnaðarins, beri brýna nauðsyn til að setja bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar:
1. gr.
Fjórða málsgrein ajliðar 1. gr. orðist svo:
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap,
draga saman búvöruframleiðslu eða hætta búskap. Enn fremur þeirra, sem hafa
mikinn fjármagnskostnað vegna byggingaframkvæmda, sem teknar hafa verið i
notkun 1976 eða síðar.
2. gr.
Fyrsta málsgrein bjliðar 1. gr. orðist svo:
Að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Gjaldið má vera allt að 200%
á innkaupsverð vörunnar. Heiinilt er að endurgreiða framleiðendum gjaldið að hluta
eftir reglum, sem framleiðsluráð ákveður. Er m. a. heimilt að ákveða mismunandi
endurgreiðslu eftir innlögðum afurðum, eftir bústærð, eftir landshlutum og eftir búgreinum í einstökum landshlutum.
3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða:
Þrátt fyrir ákvæði 2. málsgr. b) liðar 1. gr., er landbúnaðarráðherra heimilt við
gildistöku laga þessara að ákveða að leggja gjald á innflutt kjarnfóður, þótt ákvörðun
fulltrúafundar Stéttarsambands bænda um það efni liggi ekki fyrir.
Gjört að Bessastöðum, 23. júni 1980.
Kristján Eldjám.
(L. S.)

______________
Pálmi Jónsson.
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[57. mál]

um aÖ takmarka aðgang erlendra herskipa og herflugvéla að 12 mílna landhelgi
íslands.
Flm.: Benedikt Gröndal.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að
um aðgang erlendra herskipa og herflugvéla
takmarka svo sem framast verður unnt þann
við væntanlegan hafréttarsáttmála og gefin út
ritaður.

undirbúa setningu nýrrar reglugerðar
að 12 mílna landhelgi íslands til að
aðgang. Reglugerðin verði í samræmi
sem fyrst eftir að hann verður undir-

Greinargerð.
Fyrir nokkrum vikum varð það slys að eldur kom upp í sovéskum kjarnorkukafbát skammt frá Okinawa í Japan. Kafbáturinn varð stjórnlaus, og greip um sig
ótti í Japan um að geislavirkni frá honum kynni að valda tjóni á mönnum og fiskimiðum. Svo fór, að kafbáturinn var dreginn til Vladivostok, og kjarnorkumengun
varð engin. Báturinn var oft innan japanskrar landhelgi, meðan þessu fór fram —
í fullum rétti samkvæmt alþjóðalögum.
Þetta atvik varð meðal annars til þess, að fulltrúar margra þjóða á hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Genf í ágústmánuði gerðu að umræðuefni rétt herskipa og herflugvéla til að fara um landhelgi annarra ríkja, og mæltu þeir fyrir
breytingum í þá átt, að þessi réttur yrði takmarkaður.
Sú regla hefur lengi gilt, að herskip annarra þjóða, sem ekki eiga í ófriði, hafi
rétt til „meinlausrar siglingar“ (innocent passage eða passage inoffensif) innan landhelgi ríkis. Er þar að sjálfsögðu átt við sjálfa landhelgina, sem áður var víða 3 mílur,
en er nú 12, og kemur þetta 200 milna efnahags- eða mengunarlögsögunni ekki við.
Kafbátuin hefur þó verið gert að sigla jafnan á yfirborði.
„Meinlaus'* sigling mun fela í sér, að herskip hafi vopnabúnað sinn allan „slíðraðan“ og sigli viðstöðulaust. Þannig búin hafa þau notið sama siglingafrelsis og
kaupskip, en hafa að öðrum kosti þurft að fá sérstakt leyfi viðkomandi lands. Þessar
reglur eiga ekki við um sund, sem eru eina leiðin frá einu hafsvæði til annars.
Tillaga þessi er flutt að gefnu tilefni til að vekja athygli á málinu, þar sem
fjölfarnar siglingaleiðir kafbáta, þar á meðal kjarnorkukafbáta, svo og annarra
herskipa af mörgum gerðum, liggja skammt frá landi okkar.
Hér er í gildi tilskipun um „aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, sem
ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði“. Tilskipunin var gefin út af Kristjáni
hinum tíunda 24. júlí 1939, vafalaust samkvæmt ósk ríkisstjórnar Islands. Tilskipunin
er sem hér segir:
TILSKIPUN
24. júlí 1939
um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði,
að íslenzku forráðasviði.
Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, Vinda
og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og Aldinborg,
Gjörum kunnugt: Þar eð ekki eru til reglur um aðgang herskipa og herloftfara
erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslenzku forráðasviði, en Vér hins vegar
teljum þörf á að slík ákvæði verði sett, viljum Vér hér með fyrirskipa eftirfarandi
reglur:
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I. KAFLI
Erlend herskip.

1. gr.
Herskipum erlendra ríkja, sem ekki eiga í ófriði, er frjálst að koma á íslenzkar
hafnir og í aðra íslenzka landhelgi, enda hafi koma þeirra verið fyrirfram tilkynnt
opinbera boðleið, og ekki annað ákveðið í sérstökum dæmum. Þó skal ekki fleirum
en þremur herskipum sama ríkis, heimilt að dvelja í sömu íslenzkri höfn, og ekki
má dvöl herskips í höfn vera lengri en 15 dagar.
Undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar er hægt að gera með sérstöku leyfi,
fengnu opinbera boðleið.

a)
b)
c)
d)

2. gr.
Undanþegin ákvæðum 1. greinar eru:
herskip, sem flytur erlendan þjóðhöfðingja eða opinberan fulltrúa hans, svo og
þau skip, er því fylgja, enda séu þau ekki fleiri en þrjú,
herskip, sem lenda í sjávarháska,
herskip, sem ætluð eru einungis til eftirlits með fiskveiðum eða til vísindalegra
rannsókna,
herskip, sem sigla viðstöðulaust gegnum íslenzka landhelgi (passage inoffensif).

3. gr.
Erlendu herskipi er óheimilt að framkvæma sjómælingar eða dýptarmælingar
(aðrar en þær, sem nauðsynlegar eru skipinu á ferð þess) og að halda hvers konar
heræfingar í íslenzkri landhelgi eða á íslenzku landi.
Erlendur kafbátur skal jafnan vera ofansjávar, meðan hann heldur sig innan
íslenzkrar landhelgi.
4. gr.
Erlendu herskipi er skylt að fylgja á íslenzku forráðasviði gildandi ákvæðum
um hollustuháttu, hafnsögu og tollgæzlu.
5. gr.
Erlendum herskipum er skylt að leggjast við akkerisfestar á þann stað í íslenzkri
höfn, eða skipalægi, er hlutaðeigandi hafnaryfirvöld, ef til eru, benda þeim á, og
er samkvæmt beiðni skylt að flytja sig til í höfn eða skipalægi, eftir nánari tilvísun.
Leyfi, sem gefin hafa verið erlendum herskipum, til að dvelja í íslenzkri höfn,
eða á íslenzku skipalægi, eru afturkallanleg hvenær sem er.
6. gr.
Áhöfn erlends herskips, sem liggur í íslenzkri höfn, er óheimilt að bera vopn
í landi, þó skal liðsforingjum, undirforingjum og liðsforingjaefnum heimilt að bera
þau vopn í landi, er tilheyra einkennisbúningi þeirra.
II. KAFLI
Erlend herloftför.
7. gr.
Erlendum herloftförum er bannað að koina á íslenzkt forráðasvið, nema samkvæmt áður fengnu leyfi opinbera boðleið. Undanþegin ákvæðum þessarar greinar
eru:
a) loftfar, sem flytur erlendan þjóðhöfðingja eða opinberan fulltrúa hans, svo og
þau loftför, er því fylgja, enda séu þau ekki fleiri en þrjú,
b) loftfar, sem haft er meðferðis á erlendu herskipi, er það dvelst í eða siglir um
íslenzka landhelgi,
c) loftfar, sem er í háska statt.
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8. gr.
Loftfari, sem haft er meðferðis á erlendu herskipi, sem dvelst í eða siglir um
íslenzka landhelgi, er óheimilt að hefja sig til flugs á íslenzku forráðasviði, nema
að fengnu leyfi samkvæmt undanfarandi grein, og skulu með leyfisbeiðninni fylgja
þær upplýsingar, er getur í næstu grein hér á eftir.
9. gr.
Beiðni um leyfi það, sem um ræðir í 6. grein, skulu fylgja upplýsingar um eftirfarandi atriði:
1. Tölu þeirra herloftfara, er taka eiga þátt í fluginu.
2. Tegund og einkenni loftfaranna.
3. Ráðgerða leið yfir íslenzkt forráðasvið.
4. Staði þá, sem ráðgert er að heimsækja.
5. Komu- og brottfarartima.
6. Sé um loftför með þráðlausum firðritunar- eða firðtalstækjum að ræða, skulu
tilgreind hin ýmsu kallmerki.
7. Áhöfn og tölu hennar.
8. Vopnaútbúnað loftfaranna.
9. Myndatæki, sem loftför hafa meðferðis.
10. gr.
Erlend herloftför skulu á íslenzku forráðasviði fylgja vandlega gildandi ákvæðum, sem sett eru til öryggis loftferðum.
Heimilt er að hafa í herloftfari vopn, án skothleðslu, svo og ljósmyndatæki án
annars útbúnaðar til myndatöku.
Erlendum herloftförum er bannað að halda heræfingar á íslenzku forráðasviði.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.
Gjört í Christiansborgarhöll, 24. júlí 1939.
Undir Vor konunglega hönd og innsigli.
Christian R.

(L.S.)

Sþ.

_______________
Hermann Jónasson.

62. Tillaga til þingsályktunar

[58. mál]

um eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir sima elli- og örorkulífeyrisþega.
Flm.: Guðrún Helgadóttir, Albert Guðmundsson.
Alþingi ályktar að samgönguráðherra feli Póst- og símamálastofnuninni
framkvæma reglugerð nr. 426/1978 um eftirgjöf á afnotagjaldi af síma elli- og
orkulífeyrisþega á þann veg, að íbúar allra sérbyggðra íbúða fyrir aldraða og
yrkja njóti umræddrar eftirgjafar, ef þeir uppfylla skilyrði reglugerðarinnar
öðru leyti.

að
örörað

Greinargerð.

Tillaga þessi var áður flutt á 102. löggjafarþingi, en hlaut ekki afgreiðslu.
Á undanförnum árum hefur Reykjavíkurborg og fleiri sveitarfélög byggt íbúðir
fyrir aldrað fólk. Einnig rekur Sjálfsbjörg slíka byggingu fyrir öryrkja, sem eru
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svo mikið fatlaðir að þeir þarfnast sérstaks húsnæðis, en geta þannig að mestu leyti
séð um sig sjálfir. Ibúar þessa húss njóta niðurfellingar af síma og hið sama gildir
um íbúa þriggja af fjórum íbúðarhúsum fyrir aldraða í Revkjavík. f hinu fjórða,
húsinu nr. 27 við Dalbraut og þrem hjónahúsum sem tengd eru við það, hefur
íbúum verið synjað um þessa niðurfellingu, þar sem almenningssími sé í aðalhúsinu. Hið sama er þó að segja um öll húsin, því að almenningssími er í þeim
öllum. Nokkru meiri þjónusta er í húsunum við Dalbraut 27, en þeir, sem það geta,
hugsa þar að öllu leyti um sig sjálfir. Húsaleiga þar er töluvert hærri en í hinum
húsunum vegna þessarar þjónustu.
Sími er svo mikilvægt tæki hinum öldruðu til að vera i sambandi við ættingja
og vini að einn almenningssími fyrir tugi íbúða dugar þar ekki til. Þess vegna
leggja þeir áherslu á að halda síma sínum, þó að þeir flytjist í hús þar sem þeir
búa við ákveðið öryggi, enda nutu þeir flestir niðurfellingar afnotagjalds áður og
áttu ekki von á að vera sviptir henni, þó að þeir flyttu í betri íbúð.
í reglugerð nr. 426/1978 er ekkert sem styður þennan afgreiðslumáta. Þar segir
svo í 3. grein:
„Skilyrði til að ársfjórðungsgjald megi fella niður eru:
a) Að viðkomandi elli- og örorkulífeyrisþegi njóti óskertrar uppbótar á elli- eða
örorkulífeyri (tekjutrygging), samkv. 19. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar.
b) Að umsækjandi búi einn í íbúð, eða sé hann í hjónabandi eða öðru sambýli,
þá uppfylli hver einstaklingur kröfur reglugerðar þessarar. Umsækjandi telst
þó uppfylla skilyrði þessarar greinar, enda þótt fólk undir tvítugsaldri dveljist á
heimilinu.
c) Að ekki sé annar sími í íbúðinni.“
Það er ekkert sem bendir til þess í reglugerð, að gera skuli mun á íbúum í
húsum, sem sérstaklega eru ætluð öldruðum, og íbúum í öðrum sambýlishúsum.
Við afgreiðslu þingsályktunartillögu þessarar á s. 1. vori var málinu vísað til
öryrkjabandalags íslands, sem mælti eindregið með samþykkt þess. f umsögn Jóns
Skúlasonar f. h. póst- og símamálastjórnarinnar kom fram, að „stofnunin er því
mjög mótfallin að þurfa að hafa með höndum frekari framkvæmdir hér að lútandi",
og telur bréfritari að almannatryggingar ættu að vera svo ríflegar að þessarar niðurfellingar gerðist ekki þörf. Var svar stofnunarinnar gjörsamlega utan við það sem
um var spurt, enda háttvirt Alþingi þegar búið að setja lög um niðurfellingu afnotagjalda þeirra, sem hafa óskerta tekjutryggingu.
í löngu bréfi ráðuneytisstjóra samgönguráðuneytisins kom fram, að hann telur
ibúðarhús, sem sérstaklega eru ætluð öldruðum, til elliheimila, og er ekkert um
það að segja annað en að hér gætir verulegrar vanþekkingar. Auk þess lýsir hann
einnig andstöðu sinni við lög um niðurfellingu afnotagjalda og telur „ekki rétt að
ganga lengra á þessari braut“.
Um það er ekki beðið. Hér er einungis farið fram á að allir þeir, sem uppfylla
skilyrði reglugerðarinnar, njóti niðurfellingar afnotagjalda eftir sömu reglum. Hús
eins og húsið nr. 27 við Dalbraut er ekki elliheimili, enda greiðast tryggingabætur
vistmanna þar á annan hátt en vistmanna elliheimila. Hér er um íbúðir að ræða,
þar sem íbúar greiða húsaleigu, en ekki herbergi þar sem öll þjónusta verður að
koma frá starfsfólki. Verði íbúar sjúkir þurfa þeir að flytjast á sjúkrahús eða
elliheimili þar sem hjúkrun er ekki í boði i íbúðarhúsunum.
Hér er um ósæmilega mismunun að ræða, sem tafarlaust ber að leiðrétta.
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Sþ.

63. Tillaga til þingsályktunar

T59. mál]

um aldurshámark starfsmanna ríkisins.
Flm.: Birgir ísl. Gunnarsson, Salome Þorkelsdóttir, Albert Guðmundsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að endurskoða lagareglur um aldurshámark starfsmanna ríkisins. Skal sú endurskoðun unnin í samráði við samtök ríkisstarfsmanna og markmið hennar vera það að kanna, hvort ekki sé rétt að hækka
aldursmörk þau, sem nú er miðað við, gera reglurnar sveigjanlegri svo og að setja
fastari reglur um möguleika eldri starfsmanna til að gegna hlutastörfum, ýmist á
sínum gamla starfsvettvangi eða í öðrum stofnunum.
Greinargerð.
Samhljóða tillaga var flutt á síðasta þingi, en hlaut ekki afgreiðslu.
Ýmis vandamál, sem steðja að öldruðu fólki, eru vaxandi umræðuefni í þjóðfélaginu. Meðalaldur landsmanna hefur hækkað og heilsufar batnað. Hlutfall aldraðra í íbúatölu landsins hefur vaxið undanfarin ár. Málefni aldraðra eru því mjög
á dagskrá um þessar mundir.
Eitt þeirra vandamála, sem aldrað fólk á við að glíma, er sú staðreynd að við
ákveðin aldursmörk er fólk í mjög mörgum tilvikum látið hætta störfum. Á þetta
einkum við hjá ríki og sveitarfélögum.
1 13. gr. iaga nr. 38/1954, um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, segir,
að starfsmanni skuli veita lausn, þegar hann er 70 ára að aldri. Sambærilegt ákvæði
er í lögum nr. 27/1935, um aldurshámark opinberra starfsmanna, eins og þeim hefur
verið breytt með lögum nr. 5/1947.
Það er mat margra, sem þekkja vel til félagslegra og heilsufarslegra vandamála
aldraðs fólks, að fátt sé mönnum þungbærara en að þurfa algjörlega að hætta störfum
við ofangreint aldursmark, óháð heilsu og starfsgetu. Slíkt hefur oft í för með sér
alvarleg vandamál fyrir viðkomandi einstakling.
Mörg einkafyrirtæki hafa fyrir löngu reynt að laga sig að þessu vandamáli og
veita starfsmönnum sínum möguleika á að starfa meðan heilsa og kraftar leyfa.
1. mars 1979 fluttu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tillögu í borgarstjórn
þess efnis, að endurskoðaðar yrðu reglur Reykjavíkurborgar um þessi mál. Tillagan
var samþykkt og nefnd skipuð sem skilaði áliti í mai 1980. Tillögur nefndarinnar
um breyttar reglur voru samþykktar í borgarráði 20. mai 1980 og fylgja tillögurnar
með greinargerð þessari sem fylgiskjal.
Sem fyrr segir var samhljóða tillaga flutt á síðasta þingi og var henni þá vísað
til allsherjarnefndar sameinaðs þings. Nefndin leitaði umsagnar hjá allmörgum aðilum. Eftirtaldir aðilar skiluðu jákvæðri umsögn: Starfsmannafélag ríkisstofnana,
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Bandalag háskólamanna, Aiþýðusamband Islands og fjármálaráðuneytið.
Auðvelt ætti því að vera að afgreiða tillöguna á þessu þingi, og er það von
flutningsmanna, að sú endurskoðun, sem tillagan gerir ráð fyrir, leiði til mannlegri reglu um þessi mál en nú er í gildi.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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FylgiskjaL
Tillögur nefndar,
sem fjallað hefur um endurskoSun á reglum
um aldurshámark starfsmanna Reykjavíkurborgar.
Samþykktar í borgarráði Reykjavikur 20. maí 1980.
Tillaga I.
Starfsmaður skal láta af störfum og starf hans verða laust við fyrstu mánaðamót eftir að hann nær 71 árs aldri.
Lífeyrisgreiðslur hefjast þegar starfsmaður lætur af störfum í samræmi við
reglugerð um Lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar.
Þegar starfsmaður, sem náð hefur 70 ára aldri, fer úr starfi sínu er heimilt
að ráða hann á timavinnukaup í allt að % starf hjá Reykjavíkurborg, án þess að
það hafi áhrif á rétt hans til að taka lífeyri. Jafnframt er heimilt að ráða starfsmann á tímakaupi í fullt starf, enda fresti hann þá töku lífeyris, án þess að það
hafi áhrif til hækkunar lifeyris.
Ef slík endurráðning er til starfa, sem falla undir kjarasamninga verkalýðsfélaga, greiðast laun skv. þeim samningum, en annars greiðist tímavinnukaup skv.
2. tölulið, gr. 1.2.2. i aðalkjarasamningi starfsmanna Reykjavikurborgar.
Starfsmaður, sem óskar að ráða sig til vinnu eftir sjötugt samkvæmt þessum
skilmálum, skal sækja um það skriflega til yfirmanns viðkomandi stofnunar með
6 mánaða fyrirvara. Skal starfsmanni hafa borist svar innan 3ja mánaða frá umsókn. Sé unnt að verða við ósk starfsmanns skal ráðning gilda til 2ja ára, eða til
fyrstu mánaðamóta eftir að 73 ára aldri er náð, nema annar hvor aðili segi upp
með venjulegum uppsagnarfresti. Við þau aldursmörk er heimilt á sama hátt og
áður að framlengja starf hans um eitt ár. Starfsmaður skal láta af störfum 74 ára
og eigi síðar en næstu mánaðamót þar á eftir.
Endanleg ákvörðun um ráðningu skal tekin af borgarstjóra að fenginni umsögn
yfirmanns viðkomandi stofnunar ásamt umsögnum þeirra sérfræðinga, sem talið er
rétt að leita tii hverju sinni. Náið samstarf skal haft við starfsmann um alla tilhögun.
Tillaga II.

1 framhaldi af tillögu um breytingu verkaloka leyfir nefndin sér að gera það
að tillögu sinni, að borgarráð hefji viðræður við stjórn Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar um möguleika á að breyta reglum Lifeyrissjóðs STRV á þann veg, að
starfsmaður geti hætt störfum að hluta við 65 ára aldur og jafnframt tekið lífeyri
sem svarar þeim hluta vinnunnar, sem lagður er niður. Markmið slíkrar tilhögunar
yrði fyrst og fremst að stuðla enn frekar að aflíðandi verkalokum og aðlögun að
eftirlaunatímabiii.
Tillaga III.
Jafnframt beinir nefndin þvi til borgarráðs að athuga möguleika á því, að
Ráðningarstofu Reykjavikurborgar sé gert kleift að hafa á hverjum tima upplýsingar um fjölda þeirra, sem hinar nýju reglur taka til, og jafnframt stöðu einstakra stofnana borgarinnar með tilliti til hlutastarfa og hentugra starfa fyrir eldra
fólk.
Greinargerð.
Til grundvallar tillagna eru lagðir eftirfarandi meginþættir:
1. Að æskilegt sé, að fólk fái að starfa svo lengi sem unnt er hverju sinni, en að
því tilskildu að vinnan sé við hæfi og vilja hvers og eins og vinnutími sé hóflegur.
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2. Að æskilegt sé að stuðla að aflíðandi verkalokum og milda þannig þá breytingu,
er óhjákvæmilega verður við verkalok.
3. Að æskilegt sé að breikka það bil þar sem möguleiki er á minnkandi og/eða
breyttri vinnu og verkalokum þannig, að ákveðið val sé um á hvern hátt verkalok
verða og þau verði á þann hátt meir við hæfi og vilja hvers og eins.
Tillaga I.
Hér er lagt til, að starfsmaður láti af störfum við fyrstu mánaðamót eftir að
71 árs aldri er náð.
Meginmarkmið þeirrar tillögu er í raun að jafna raunverulegan starfsaldur allra
frá því sem nú er, þ. e. a. s. miða við lífaldur, en ekki tiltekna dagsetningu. Þessi
tilhögun hefur jafnframt í för með sér að verkalok dreifast á mismunandi tíma
ársins. Ætla má að slíkt geti orðið nokkurt stjórnunarlegt hagræði almennt.
Hér þarf því að breyta 13. gr. reglugerðar um réttindi og skyldur starísmanna
Reykjavíkurborgar frá 7. desember 1967.
Kjósi starfsmaður að starfa áfram skal lionum heimilt að sækja um það fyrst
til 2ja ára og að þvi tímabili loknu er heimild til eins árs ráðningar í viðbót.
1 báðum tilvikum skal sótt um skriflega með 6 mánaða fyrirvara til yfirmanns
viðkomandi stofnunar og skal starfsmanni hafa borist svar ínnan 3ja mánaða frá
umsókn. Með þessari tilhögun er leitast við að veita vinnuveitanda nokkurt svigrúm
til ákvörðunar og jafnframt hefur starfsmaður nokkurn umþóttunartíma til að meta
aðstæður miðað við þá úrlausn, sem hann fær.
Sá möguleiki er opnaður að undir ákveðnum kringumstæðum sé heimilt að ráða
starfsmann í fullt starf á tímakaupi, enda fresti hann töku lífeyris. Slík tilhögun
getur hentað báðum aðilum betur í ákveðnum tilvikum, þ. e. a. s. að ráða í fullt
starf fremur en hálft.
Taldi nefndin rétt að loka ekki alveg fyrir slíka leið á þeirri forsendu m. a.,
að vilji fólks í þessu efni og jafnframt starfsvilji og starfsgeta cr mjög svo einstaklingsbundin.
Að mati nefndarinnar hlýtur meginreglan þó ávallt að vera sú, að starfi fólk
eftir 71 árs aldur sé einungis um hlutavinnu að ræða.
Sé ekki kleift að veita starfsmanni störf við sömu stofnun og hann hefur
starfað við og telja verður æskilegast skal hann eiga þess kost, ef unnt er, að
starfa við aðra stofnun borgarinnar. Skulu eldri starfsmenn, sem sótt hafa um
áframhaldandi vinnu, svo sem unnt er hverju sinni sitja fyrir um hlutastörf hjá
stofnunum borgarinnar.
Ákvörðun er í höndum borgarstjóra að fenginni umsögn yfirmanns viðkomandi stofnunar. Æskilegast er að leitað sé eftir, ef þurfa þykir, umsögn sérfræðinga á félagslegum og heilsufarslegum þáttum varðandi ákvörðun um hvern og einn.
Jafnframt er æskilegt að hlutast sé til um að starfsmaður fái allar tiltækar
upplýsingar um réttindi sín og möguleika eftir verkalok, og skal í því efni t. d.
bent á starfsemi Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar í þágu aldraðra. Nefndin
leggur þannig áherslu á, að ekki sé einungis haft náið samstarf við starfsmann
varðandi tilhögun, heldur og að honum séu kynntir, eftir því sem tök eru á, þeir
valkostir, sem í raun liggja fyrir eftir verkalok.
Tillaga II.
Nefndin hefur allmikið fjallað um þann möguleika að starfsmenn eigi kost
á að minnka við sig vinnu við 65 ára aldur og hefja jafnframt töku lífeyris að
hluta. Hér verða lítiliega reifaðar hugmyndir nefndarinnar í því efni.
Þegar 65 ára aldri er náð og starfsmaður hefur verið fastráðinn hjá Reykjavíkurborg í a. m. k. 5 ár skal starfsmaður hafa heimild til að sækja um hentugra
starf og/eða hlutastarf. Skal beiðnin vera skrifleg og send til yfirmanns viðkom-
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andi stofnunar og með 6 mánaða fyrirvara. Endanleg ákvörðun um það, hvort unnt
sé að verða við ósk starfsmanns skal vera í höndum borgarstjóra.
1. Sé unnt að verða við beiðni starfsmanns um hentugra starf skulu endanlegar
lífeyrisgreiðslur hans miðaðar við það starf, sem hærra var launað.1)
2. Sé unnt að verða við beiðni starfsmanns um minnkandi vinnu og hann kýs
jafnframt að hefja töku lífeyris skal lífeyrir svara til þess hluta vinnunnar,
sem lagður er niður.2)
Iðgjaldagreiðslur skulu vera í samræmi við núgildandi ákvæði.3) Þau réttindi,
sem starfsmaður aflar sér á tímabilinu, reiknast út og greiðast við endanleg verkalok. Starfsmaður, sem breytir á þann veg til við 65 ára aldur, hefur heimild til að
fara fram á áframhaldandi störf eftir 70 ára aldur með sömu skilyrðum og aðrir.
Samkvæmt núgildandi reglugerð um réttindi og skyldur starfsmanna Reykjavíkurborgar (13. gr.) er starfsmanni heimilt að láta af störfum með rétti til eftirlauna eftir að hann er orðinn 65 ára. Lagt er til að þeir starfsmenn, sem orðnir
eru 65 ára, geti óskað eftir breyttum störfum og/eða hlutastörfum við sömu eða
aðra stofnun borgarinnar.
Skal sótt um slíkt til forstöðumanns viðkomandi stofnunar bréflega með 6
mánaða fyrirvara. Skal borgarstjóri taka lokaákvörðun um möguleika á breytingu
að fenginni umsögn forstöðumanns og í samráði við Ráðningarstofu Reykjavíkurborgar, og jafnframt skulu kallaðir til þeir sérfræðingar, er nauðsynlegir teljast
hverju sinni. Sé unnt að verða við beiðni starfsmanns um hlutastarf og hann kýs
að hefia töku áunnins lífeyris skal hann taka lífeyri, sem nemur þeim hluta vinnunnar, sem lagður er niður. Ef breytt er um starf skal miðað við það starf, sem
hærra er launað. Endanlegur lífeyrir skal miðaður við það starf, sem hærra er
launað.
óski starfsmaður, sem farið hefur í hlutastarf 65 ára, eftir að starfa áfram á
þeim grunni eftir 71 árs aldur, skal hann sækja um það á sama hátt og gert er ráð
fyrir í tillögu I. Skulu árin til 71 árs aldurs teljast með starfstíma.
Samkvæmt tillögunni á starfsmaður eftirfarandi möguleika við 65 ára aldursbilið:
1. Láta af störfum og hefja töku fulls lífeyris.
2. Halda áfram í starfi sinu til 70 (71) ára aldurs.
3. Starfa í breyttu og hentugra starfi.

4. Starfa í hlutastarfi og njóta lífeyris, sem nemur þeim hluta vinnunnar, sem
lagður er niður.
Hér er starfsmanni gefinn kostur á að minnka við sig vinnu eða breyta um
starf 5 árum áður en hann skal láta af störfum samkvæmt reglugerð. Því er takmarkið hér sem og í tillögu I að verkalok verði fremur aflíðandi en snögg.
Þessar hugmyndir fela þær forsendur í sér, að settar verði nýjar reglur inn
í reglugerð Lífeyrissjóðs STRV varðandi eftirlaunagreiðslur, 13. gr.
Einnig þarf, miðað við tillögu, að breyta því ákvæði 13. gr. reglugerðar sjóðsins,
að upphæð eftirlauna sé hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja
starfi þvi, sem sjóðfélagi gegndi síðast.
1) Sjá 16. gr. reglugerðar LífeyrissjóSs STRV.
2) Sjá einnig 16. gr. sömu reglugerSar.
3) Sjá 13. gr. reglugerSar LífeyrissjóSs STRV.

Hugmyndin beinist að því markmiði í störfum nefndarinnar að verkalok verði
aflíðandi.
Ætla má að með minnkandi vinnu án tekjuskerðingar skapi menn sér fremur
áhugamál utan vinnu, þannig að vinnan sem slík hafi ekki jafnmikið gildi og áður.
Á þann veg kemur ákveðin aðlögun að eftirlaunaaldri og jafnframt verða verkalok ekki eins hastarleg.
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Jafnframt má ætla að þeir starfsmenn, sem minnka við sig vinnu 65 ára, hafi
tilhneigingu til og séu jafnframt betur í stakk búoir til að hætta vinnu við 71 árs
aldur heldur en þeir, sem vinna fulla vinnu allt til þess dags.
Tillögurnar fela jafnframt í sér breytingu á núgildandi ákvæðum 13. greinar, er
varða starfslok, í reglugerð um réttindi og skyldur starfsmanna Reykjavíkurborgar.
Tillaga III.
í tillögum þessum gegnir Ráðningarstofa Reykjavíkurborgar ákveðnu lykilhlutverki. Nefndin leggur til að öllum stofnunum Reykjavíkurborgar verði skylt að
senda Ráðningarstofunni ársfjórðungslega yfirlit yfir stöðu hverrar stofnunar með
tilliti til hlutastarfa og hentugra starfa fyrir eldra fólk. Jafnframt skal hún á hverjum tíma fá yfirlit yfir fjölda þeirra starfsmanna, er reglurnar taka til. Skal hún
kynna starfsmönnum rétt þeirra í tæka tíð og hafa milligöngu um samstarf einstakra borgarstofnana, ef breyttri tilhögun verður ekki komið við á vinnustað starfsmanns.

Sþ.

64. Fyrirspurnir.

[60. mál]

I. Til iðnaðarráðherra um framkvæmdir RARIK á Melrakkasléttu.
Frá Níelsi Á. Lund.
Hvenær er áformað að ljúka lagningu rafmagnslínu, svonefndrar Blikalónslínu, á Melrakkasléttu?
II. Til fjármálaráðherra um úrvinnslu skattaframtala vegna ákvörðunar um búmark.
Frá Sighvati Björgvinssyni.
1. Hvernig var háttað úrvinnslu úr skattaframtölum bænda vegna ákvörðunar
um framleiðslukvóta?
2. Voru einhverjar breytingar gerðar í því sambandi á upplýsingum, framsetningu, úrvinnsluatriðum, álagningarstofnum eða niðurstöðum framtalanna,
og þá hverjar?
3. Voru skattayfirvöld höfð með i ráðum um úrvinnslu framtalanna, ef ekki,
þá hvers vegna?
4. Hefur skattayfirvöldum verið gert viðvart um niðurstöður úrvinnslunnar og
þær breytingar eða lagfæringar sem kunna að hafa verið gerðar á atriðum
í skattaframtölum í því sambandi?
5. Hafi það verið gert, liggur þá fyrir mat ríkisskattstjóra á því, hvort umræddar breytingar — ef gerðar hafa verið — kunni að geta haft áhrif á
álagningu opinberra gjalda á viðkomandi framteljendur?
III. Til fjármálaráðherra um álagningu opinberra gjalda.
Frá Sighvati Björgvinssyni.
1. Hversu margir framteljendur voru til tekjuskatts úr bændastétt árin 1975—
1980?
2. Hversu margir voru gjaldendur tekjuskatts úr bændastétt þau hin sömu ár?
3. Hvaða fjárhæð nam sá álagði tekjuskattur á hverju þeirra ára?
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4. Hver var meðaltekjuskattsgreiðsla bænda á hverju þessara ára um sig, og
til samanburðar, hver var þá meðaltekjuskattsgreiðsla sjómanna, verkamanna
og iðnaðarmanna sðmu ár?
5. Hver var fjárfestingin í landbúnaði á hverju þessara ára 1975—1980?

IV. Til landbúnaðarráðherra um útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir.
Frá Þorbjörgu Arnórsdóttur.
Hyggst rikisstjórnin gera einhverjar ráðstafanir til að mæta þeim vanda er
við blasir hjá bændastéttinni í landinu, þar sem augljóst er að lögbundnar útflutningsuppbætur nægja ekki til að bændur fái greitt fullt grundvallarverð
fyrir afurðir sínar á verðlagsárinu 1979—1980?

Sþ.

65. Tillaga til þingsályktunar

[61. mál]

um athugun á endurbótum á veginum undir ólafsvíkurenni.
Flm.: Gunnar Már Kristófersson.
Alþingi ályldar að fela ríkisstjórninni að láta kanna hvernig best verði hagað
endurbótum á veginum undir Ólafsvíkurenni, þannig að komið verði í veg fyrir
hættu af grjóthruni og snjóflóðum.
Greinar gerð.
Á árunum 1963 og 1964 var lagður vegur fyrir Ólafsvíkurenni er tengir saman
Neshrepp utan Ennis og Ólafsvík. Með honum opnaðist hringleið um Snæfellsnes
sem tengir saman alla þéttbýlisstaði þar og sveitahéruð.
Vegurinn er mikil samgöngubót fyrir íbúa á norðanverðu Snæfellsnesi auk þess
sem hann er nauðsynlegur vegna heilsugæslu, atvinnurekstrar og annarra samskipta
þéttbýlisstaða á Snæfellsnesi. Það er viðurkennt vandamál, að þessi vegur er hættulegur vegna grjóthruns og snjóflóða, en hann hefur þá sérstöðu umfram aðra vegi
lagða við svipaðar aðstæður, að hann er að hluta lagður í snarbrattri skriðu þar
sem engir einstakir steinar hanga utan í, heldur er öll skriðan úr lausum steinum
þar sem losun á einum getur valdið losun á öðrum og þar með allri skriðunni.
Vestast í Enninu er vegurinn sprengdur inn í þursaberg, en ofan við það er laus
snarbrött skriða.
Vandamálið er þríþætt: I fyrsta lagi hrun á bæði smáu og stóru grjóti úr skriðu
og hátt ofan úr fjalli, í öðru lagi hætta á falli stórra stykkja úr þursaberginu ofan
á veg, og i þriðja lagi er einnig fyrir hendi hætta á snjóflóðum, sem falla ekki ósjaldan.
Nokkrar umræður hafa farið fram um möguleika á að koma i veg fyrir þessar
hættur, bæði meðal vegagerðarmanna og heimamanna, og hefur helst verið hallast
að því, að um tvær lausnir væri að ræða: Að byggja yfir veginn og þannig láta hrun
og snjóflóð fara yfir hann og fram í sjó. Er talið að byggja þurfi yfir um 1000 metra
af honum til að koma í veg fyrir hrun og snjóflóðahættu. önnur lausn gæti hugsanlega verið að byggja veginn fram í sjó, en sá vegur gæti líklega orðið laus við hrun,
hins vegar mætti búast við að snjóflóð gætu náð fram á hann. Vegurinn yrði að
vera mjög hár til áð verja hann fyrir sjávaröldum, því að sjávarsveifla á þessum
slóðum er um 5 metrar. Talið er að lengd vegar, ef byggður yrði út í sjó, þyrfti að
vera um 1500 metrar.
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Um fleiri leiðir gæti verið að ræða til að draga úr hættu á þessum vegi, þó talið
sé að þessar tvær séu líklegastar til bóta.
Ályktun þessi miðar að því, að rikisstjórnin láti kanna hvernig gera megi þennan
veg hættulausan og þannig tryggja öruggari samgöngur milli þéttbýlisstaða á Snæfellsnesi.

Nd.

66. Nefndarálit

[17. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 3 1. febr. 1980, um timabundið olíugjald til fiskiskipa,
sbr. lög nr. 11 11. apríl 1980.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Sjávarútvegsnefnd neðri deildar hefur rætt frv. á þrem fundum. Ekki varð samkomulag um afgreiðslu málsins.
Minni hluti nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt.
Meiri hl. nefndarinnar skilar séráliti.
Alþingi, 29. okt. 1980.
Garðar Sigurðsson,
form., frsm.

Sþ.

Halldór Ásgrímsson.

Páll Pétursson.

67. Tillaga til þingsályktunar

[62. mál]

um upplýsinga- og merkingaskyldu við ríkisframkvæmdir.
Flm.: Skúli Alexandersson, Sigurður Magnússon.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um að við allar nýbyggingar og meiri háttar framkvæmdir á vegum ríkisins, ríkisstofnana og við fram-

kvæmdir, sem ríkið er a. m. k. helmingsaðili að, verði við upphaf framkvæmda
sett upp skilti sem á verði skráðar upplýsingar um framkvæmdina. Slíkt skilti verði
uppi allan framkvæmda- eða byggingartima.
Félagsmálaráðherra setji reglugerð um gerð slikra skilta.
Greinargerð.
Þingsályktunartiliaga þessi var flutt á 102. löggjafarþinginu, en hlaut ekki afgreiðslu fyrir þinglok. Tillagan er nú flutt að nýju.
Mikið skortir á að upplýsingar um það, sem er að gerast á vegum rikisins,
bæði í sambandi við félagslega starfsemi og framkvæmdir, séu fyrir hendi eða séu
veittar á eðlilegan og aðgengilegan hátt, án þess að sérstaklega sé eftir leitað.
Almenningur á sæmilega greiðan aðgang að upplýsingum um hversu mikið fé er
veitt til hinna ýmsu verkefna á fjárlögum hvers árs, en upplýsingar um það, hvernig
féð nýtist — í hvað fjármagnið fer, koma sjaldan fram þannig að almenningur hafi
aðgang að. Þar sem mannvirki eru reist á vegum rikisins og kostuð af almannafé er
sjálfsagt að þau séu vel merkt þannig að byggjandinn, þ. e. almenningur, sjái, hvað
sé verið að framkvæma á hans kostnað, og geti fylgst nokkuð með hvernig framkvæmdum miðar áfram.
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Með samþykkt þeirrar þingsályktunartillögu, sem hér er lögð fram, væri stigið
skref í þá átt að veita á aðgengilegan og ódýran hátt nokkrar upplýsingar um framkvæmdir á vegum ríkisins, auk þess sem samþykkt hennar áorkaði því að aðrar
upplýsingar, sem sjálfsagt er að séu veittar við allar framkvæmdir, hvort sem er á
vegum ríkisins eða einstaklinga, kæmu fram.
Framkvæmdir má merkja með stóru og greinargóðu skilti, er komið verði fyrir
á áberandi stað. Upplýsingar á slíku skilti væru t. d.: Heiti mannvirkis, byggingaraðili, tilgangur, nofn verkfræðings, arkitekts og annarra hönnuða, verktaka og
stjórnenda.
Kostnaðaráætlun þyrfti að sýna og geta um upphafsár framkvæmda og áfangaskipti ef um meiri háttar framkvæmdir er að ræða. Útlits- eða yfirlitsmynd er
æskileg þar sem því verður við komið. Fleira mætti nefna.
Upplýsingar þær, sem hér er lagt til að komið verði á framfæri, gætu dregið úr
þeim misskilningi að hálfnað sé verk þá hafið er. Þær gætu orðið mönnum hvatning til að stvtta framkvæmdatíma og botnplötum og grunnum, sem standa óhreyfðir
í mörg ár, mundi fækka. Auk hinnar sjálfsögðu upplýsingaþjónustu mundi slík merking geta orðið til þess að drifin yrðu af byrjuð og hálfnuð verk og framkvæmdir
ekki látnar standa yfir of langan tíma.

Sþ.

68. Tillaga til þingsályktunar

[63. mál]

um starfrækslu strandstöðvar til fjarskiptaþjónustu á Gufuskálum á Snæfellsnesi.
Flm.: Skúli Alexandersson, Pétur Sigurðsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að beita sér fyrir því, að Landssimi Islands komi upp og starfræki strandstöð á Gufuskálum eða á öðrum stað á Snæfellsnesi, sem tryggi alhliða fjarskiptaþjónustu fyrir hafsvæðið frá sunnanverðum
Vestfjörðum um djúpmið Breiðafjarðar suður fyrir Snæfellsnes.
Greinargerð.
Þingsályktunartillaga þessi var flutt á 102. löggjafarþinginu, en hlaut ekki af
greiðslu fyrir þinglok. Tillagan er nú flutt að nýju.
Fjarskiptasamband skipa á milli og frá þeim til strandstöðva er einn aðalþátturinn við það að gæta öryggis sæfarenda. Jafnframt er með fjarskiptunum haldið
uppi sambandi milli ættingja og vina, útgerðar- og viðskiptamanna í landi frá þeim
sem á sjónum eru.
Grunnurinn undir þessari starfsemi og um leið sá þátturinn, sem öryggisþjónustan byggir mest á, eru strandstöðvar Landssíma Islands.
Strandstöðvarnar eru ekki enn það vel búnar að þjónusta þeirra nái til alls
hafsvæðisins umhverfis landið. Sérstaklega á þetta við um VHF eða metrabylgjukerfið, en sifellt fleiri skip hafa tekið upp viðskipti á metrabylgju í stað millibylgju.
I 7. gr. laga um tilkynningarskyldu íslenskra skipa, nr. 40 frá 1977, 2. málsgr.,
segir: „Landssíminn skal einnig sjá um, að skipum á þeim hafsvæðum hér við
land, sem búa við mjög slæm móttökuskilyrði, verði bætt aðstaðan með uppsetningu
nýrra strandstöðva."
Svæðið frá sunnanverðum Vestfjörðum um djúpmið Breiðafjarðar suður fyrir
Snæfellsnes fellur undir þær aðstæður sem nefndar eru í þessari lagagrein. Móttökuskilyrðin á svæðinu eru það vond að hin lögbundna tilkynningarskylda fiskiskipa hefur meira og minna fallið niður. Loðnunefnd hefur einnig gengið illa að
hafa samband við sín viðskipta- og veiðiskip á þessu svæði. Uppsetning og rekstur
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strandstöðvar Landssímans fyrir þetta svæði er því öryggismál sem eðlis málsins
vegna þarf ekki að fjölyrða um.
Á Gufuskálum á Snæfellsnesi hefur Landssími Islands yfir að ráða aðstöðu, sem
gerir auðvelt að koma upp slíkri strandstöð nú þegar. Þar er fyrir hendi íbúðarhúsnæði fyrir starfsmenn, og aðrar aðstæður ættu að gera auðvelt að starfrækja
þar strandstöð, m. a. rafmagnsframleiðsla með vélum sem tryggir starfsemi óháða
rafmagni fluttu eftir óöruggum flutningslínum.
Nú munu vera til athugunar hugmyndir um það að leggja niður vakt við sumar
af strandstöðvum Landssímans og fjarstýra þeim frá Gufunesi. Slíkar hugmyndir eru
að mati flutningsmanna þessarar tillögu rangar — miklu frekar er þörf á fleiri
strandstöðvum en að dregið sé úr starfsemi þeirra sem fyrir eru. Á það skal bent,
að eftir að strandstöð væri tekin til starfa á Gufuskálum og öruggt metrabylgjusamband komið á frá Vestfjörðum suður fyrir Snæfellsnes eru enn eftir stór svæði
við landið sem ekki hafa slíkt samband frá strandstöðvum. Þar er um að ræða
Húnaflóa og Skagafjörð og hafsvæði þar út af, Héraðsflóa, suðurfirði Austfjarða,
þ. e. svæðið milli Nes- og Hornafjarðarradíós, sem þessar strandstöðvar ná ekki að
þjóna. Því takmarki verður að ná mjög skjótt, að öllum þessum svæðum verði veitt
fullnægjandi þjónusta frá strandstöð Landssíma Islands.

Sþ.

69. Tillaga til þingsályktunar

[64. mál]

um launasjóð rithöfunda.
Flm.: Halldór Blöndal, Guðmundur G. Þórarinsson, Birgir ísl. Gunnarsson,
Gunnar Már Kristófersson, Salome Þorkelsdóttir, Árni Gunnarsson,
Friðrik Sophusson, Davíð Aðalsteinsson, Sverrir Hermannsson.
Alþingi ályktar að skipuð verði hið fyrsta, að tilhlutan menntamálaráðuneytisins,
nefnd til að athuga og endurskoða lög nr. 29/1975, um launasjóð rithöfunda, og
reglugerð þeim lögum samkvæmt.
Nefndin skal skipuð eftir tilnefningu þingflokkanna og skila áliti áður en næsta
reglulegt Alþingi kemur saman.
Greinargerð.
Tillaga sama efnis var flutt á síðasta þingi vegna mikillar óánægju og andmæla
fjölmenns hóps íslenskra rithöfunda út af síðustu úthlutun starfslauna úr launasjóði rithöfunda í mars s. 1. Fyrsti flutningsmaður var þá Sigurlaug Bjarnadóttir, er
sat á þingi sem varamaður, og er tillagan nú flutt í samráði við hana. 1 grg. sagði
m. a.:
„Undanfarnar deilur um mál þetta skulu ekki raktar hér né dómur á þær lagður.
Þær hafa nýlega verið til umræðu á Alþingi. Menntamálaráðherra núverandi gaf
þar fyrirheit um, að reynt skyldi að kanna, hvort ásakanir á hendur stjórn launasjóðsins um flokkpólitíska hlutdrægni og önnur ámælisverð vinnubrögð við úthlutun
starfslauna ættu við rök að styðjast.
1 slíku máli er erfitt að leggja fram óyggjandi sannanir, en með tilliti til þess,
sem á undan er gengið, virðist eðlilegt og nauðsynlegt að tekin verði til endurskoðunar lög þau og reglugerð, sem launasjóðurinn starfar eftir. Sú endurskoðun og
hugsanlegar lagfæringar á starfsreglum sjóðsins mundu að dómi flutningsmanna
geta komið í veg fyrir deilur af því tagi, sem nú eru uppi.
Tillaga þessi felur ekki í sér ákveðnar tillögur um breytingar hér að lútandi, það
yrði hlutverk væntanlegrar þar til skipaðrar nefndar, þó skal á það bent, að vænlegra virðist að stjórn launasjóðsins, sem fer með úthlutun starfslaunanna, væri
fjölmennari en nú er, t. d. fimm eða sjö menn í stað þriggja. Þannig væri tryggð
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing),
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meiri yfirsýn, fleiri sjónarmið kæmn fram og um leið væri dregið úr þeirri hættu,
að óeðlilega mikið vald safnaðist á hendur eins eða tveggja manna í sjóðsstjórninni.
Þá bæri einnig að skoða þá hugmynd, hvort ekki væri farsælast, þegar öll kurl
koma til grafar, að stjórn launasjóðsins yrði skipuð af Alþingi, en samkv. núverandi
skipan er það stjórn Rithöfundasambands íslands, sem tilnefnir alla stjórnarmenn,
þrjá talsins. Til launasjóðsins var stofnað með lögum frá Alþingi og sjóðurinn nýtur
árlega framlaga af almannafé. 1 ár nemur sú upphæð á fjárlögum fyrir 1980 114
milljónum króna. Alþingi getur því ekki leitt hjá sér svo alvarlega misklíð sem nú
er upp komin um ráðstöfun þessara fjármuna.
Það er skoðun flutningsmanna, að sú tilhögun á úthlutun starfslaunanna, sem
hér er bent á, væri likleg til að skapa meira jafnvægi og frið um úthlutunina. Margir
islenskir rithöfundar munu þeirri skoðun hlynntir sem illskástu lausninni á þessu
viðkvæma máli eins og það stendur nú.
Gera verður ráð fyrir, að þingflokkarnir mundu vanda svo sem kostur er til
útnefningar á fulltrúum sinum í sjóðsstjórnina. Til þessa trúnaðarstarfs þurfa að
veljast gagnmenntaðir og viðsýnir menn með haldgóða þekkingu á íslenskum bókmenntum og aðstæðum islenskra rithöfunda í dag, — menn, sem treystandi er til
fyllstu óhlutdrægni og trúmennsku i þvi vandasama hlutverki, sem úthlutun starfslaunanna er hverju sinni.
Það varðar miklu fyrir framtíð íslenskra rithöfunda og ritmenntar i landinu,
að takast megi að lægja þær öldur óánægju og missættis, sem nú hafa risið um málefni launasjóðsins. 1 þeim tilgangi er þessi tillaga fram borin.“

Nd.

70. Nefndarálit

[17. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 3 1. febr. 1980, um tímabundið oliugjald til fiskiskipa, sbr. lög nr. 11 11. apríl 1980.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Þetta er þriðja frv. um timabundið olíugjald sem lagt er fram á Alþingi á þessu
ári. Fyrsta frv. var lagt fram i janúarmánuði og samþykkt á Alþingi 24. janúar
1980 og var oliugjald með þvi ákveðið 5%. I frumvarpi þvi, sem núverandi sjávarútvegsráðherra lagði fram í marsmánuði á þessu ári, var oliugjald til fiskiskipa
lækkað i 2.5%. Látið var i veðri vaka að ein af ástæðum þess að lækka þetta gjald
um helming á miðri vetrarvertið væri sú, að skráð gasoliuverð á Rotterdammarkaði
hafi þá um nokkurt skeið farið lækkandi. Við, sem stóðum að nefndaráliti á þskj.
281 um þetta mál, vöruðum við að breyta gjaldinu þann tíma sem eftir var af því
fiskverðstimabili, þvi engin teikn voru á lofti sem gáfu til kynna að olíuverð færi
lækkandi á þvi timabili, enda kom það á daginn að breyting varð ekki á olíuverði
til lækkunar þetta fiskverðlagstímabil.
Þetta frumvarp gerir ráð fyrir að þrefalda tímabundið oliugjald og talið er gróft
reiknað að þessi hækkun, sem fer fram hjá skiptaverði til sjómanna, sé um 6
milljarðar króna og er þá loðnuaflinn ekki tekinn með í þessari upphæð. Sjávarútvegsnefnd óskaði eftir þvi til þess að flýta afgreiðslu þessa máls, að fulltrúar Farmanna- og fiskimannasambands Islands, Landssambands isl. útvegsmanna og Alþýðusambands Islands kæmu á fund nefndarinnar til að skýra viðhorf sin til þessa máls.
Þar sem þing Sjómannasambands Islands var haldið þessa daga var málið sent þvi
til umsagnar.
Fulltrúar L.l.Ú. og F.F.S.Í. mættu á fundi nefndarinnar og skýrðu viðhorf sin
til málsins, en enginn fulltrúi kom frá A.S.l. og engin umsögn barst frá þvi. Fulltrúar L.l.Ú. skýrðu málið efnislega og það væri forsenda fyrir atkvæði fulltrúa útgerðarinnar í Verðlagsráði, að þessi hækkun yrði gerð á olíugjaldinu. Fulltrúar
F.F.S.I. lýstu yfir andstöðu sinni við að taka í vaxandi mæli af sjómönnum fram
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hjá skiptum með þeim afleiðingum að sjómenn fá ekki launahækkanir í samræmi
við aðra launþega. Sjómannasamband íslands ályktaði á þingi sínu að þann vanda,
sem hækkun olíuverðs skapar úteerðinni, beri að leysa með sameiginlegu átaki
landsmanna allra, en velta henni ekki yfir á sjómenn eina, eins og lagt er til með
frv., og leggur til að það verði fellt.
Við undirritaðir nefndarmenn erum sammála því, að rekstrarvandamál útgerðarinnar eru mikil og taprekstur hefur farið hraðvaxandi allt þetta ár. Vanskilaskuldir
útgerðarinnar einnar eru sennilega ekki undir 25—30 milliörðum króna. Lausn á
þeim vanda finnst ekki með því að hækka olíugjaldið um 200% þegar eftir eru þrir
mánuðir af árinu.
Við fiskverðsákvörðunina, sem gilda á frá 1. október s. I., er verulega gengið á
sjómenn. Það er því ekki óeðlilegt að i þeirri stétt gæti vaxandi óánægju þegar
stjórnvöld standa hvað eftir annað að því að láta kjör þeirra ekki fylgja kauphækkunum annarra vinnustétta í þjóðfélaginu. Auk þess má minna á að aðgerðir stjórnvalda til að draga úr sókn i veigamestu fisktegundir leiða til kjararýrnunar sjómanna
og útgerðarmanna, sem þeir hafa tekið bótalaust og án mótmæla.
Við undirritaðir nefndarmenn teljum að óskynsamlegt sé að rýra kjör sjómanna
enn frekar en gert hefur verið, en teljum að hlut útgerðarinnar vegna hækkunar
á oliuverði eigi að hæta með sameiginlegum aðgerðum sem nái til allra landsmanna,
og erum við reiðubúnir til samráðs við sjávarútvegsráðherra um að leysa vanda útperðarinnar með þeim hætti.
Við viljum ekki efna til vaxandi ófriðar milli sjómanna og stjórnvalda, eins og
samþykkt þessa frumvarps mun gera, og erum þvi andvígir að frumvarpið nái fram
að ganga, en teljum að ríkisstjórnin verði að standa við loforð sitt til útgerðarinnar
að bæta henni verðhækkanir á olíu með sérstökum aðgerðum.
Alþingi, 30. okt. 1980.
Karvel Pálmason,
fundaskr.

Nd.

Matthías Bjarnason,
frsm.
Halldór Blöndal.

Pétur Sigurðsson.

71. Frutnvarp til laga

[65, mál]

um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt.
Flm.: Steinþór Gestsson, Matthias Bjarnason, Friðrik Sophusson, Halldór Blöndal.
1- gr.
2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. laganna falli niður.
2. gr.
2. mgr. 1. tl. 31. gr. laganna falli brott.
3. gr.
59. gr. laganna ásamt fyrirsögn falli brott.
4. gr.
3. málsl. 1. mgr. 91. gr. laganna orðist svo:
Skýrslu þeirra, sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi,
en ekki eru bókhaldsskyldir samkvæmt ákvæðum bókhaldslaga, skal fylgja rekstrarreikningur.
5- gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi,
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Ákvæði til bráðabirgða.
Með því að þeir, sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi,
hafa við álagningu 1980 hlotið hækkaðan skatt vegna ákvæða 2. mgr. 1. tl. A-liðs
7. gr. og 59. gr. skal sú hækkun felld niður.
Jafnframt skal skattstjóri leiðrétta aðrar tilfærslur, sem gerðar voru vegna
þeirra ákvæða, sem felld eru úr gildi með lögum þessum.
Greinargerð.
Þegar skattalögin voru til meðferðar á Alþingi á s. 1. vetri stóðu flm. þessa frv.
að flutningi breytingartillögu sem gekk í þá átt að nema úr lögum skyldu skattstjóra til að ákvarða laun tiltekinna þjóðfélagshópa, og setja þeim skatt í samræmi
við það.
Sú tillaga var þá felld í Nd. með nokkrum atkvæðamun, enda sátu þá margir
alþm. hjá við atkvæðagreiðsluna og nokkrir voru fjarverandi þegar tillagan kom
til afgreiðslu. Þá er ástæða til að minna á, að áður en Alþingi kom saman til funda
höfðu 2000 bændur sent frá sér áskorun um að leiðrétting fengist á skattalögunum
að þessu leyti. Má því vænta þess, að önnur niðurstaða fáist nú, þegar að nýju verður
reynt á afstöðu alþm., þar sem reynslan hefur sýnt það berlega við skattlagninguna
á liðnu sumri, hversu þau ákvæði laganna eru fráleit, sem gert er ráð fyrir að fella
niður með því frv. sem hér er borið fram.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
1. gr. frv. gerir ráð fyrir því, að úr gildi verði fellt það afmarkaða ákvæði að
þeir menn, sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, skuli skyldugir til að telja sér til tekna eigi lægri laun en þeir hefðu þegið fyrir starf sitt frá
óskyldum eða ótengdum aðila. Það er fráleitt að mati flm. að gera mönnum að telja
sér tekjur sem aldrei hafa orðið til, enda ekki mögulegt að greiða tekjuskatt nema
af raunverulegum tekjum. Og það verður að telja ranga stefnu að ákvarða mönnum
ákveðna vinnuskyldu, eins og þetta ákvæði skattalaganna leiðir til í reynd verði
það ekki fellt niður.
Um 2. gr.
2. gr. frv. miðar að hinu sama og 1. gr. þess, verður þó að fylgja eftir til þess
að taka af öll tvímæli um afnám þeirrar skyldu manna til að telja sér til skatts
tekjur, sem þeir hafa ekki haft, en nú er í lögum.
Um 3. gr.
3. gr. frv. felur í sér ógildingu 59. gr. laganna, en í henni eru fyrirmæli til skattstjóra um að honum beri skylda til að ákvarða manni, sem starfar við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, tekjur af starfinu. Með þvi að leggja til að fella
59. gr. úr gildi er sú skoðun flutningsmanna viðurkennd, að tekjur séu ekki slíks
eðlis að hægt sé að hugsa sér að þær hafi orðið til, heldur séu þær raunveruleg
stærð og skattlagning á tekjur við það miðuð og annað ekki.
Um 4. gr.
4. gr. frv. felur í sér þá breytingu eina, að þeir einstaklingar, sem hafa með
höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og ekki eru bókhaldsskyldir, þurfi
ekki að láta efnahagsreikning (höfuðstólsreikning) fylgja skattskýrslu sinni til
skattstjóra, heldur aðeins rekstrarreikning.
Um ákvæði til bráðabirgða.
Með þessu ákvæði er felldur niður sá skattauki, sem við álagningu 1980 leiddi
af ákvæðum þeim i 7. gr. og 59. gr., sem felld eru úr gildi við samþykkt þessa frumvarps.
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72. Frumvarp til laga

[66. mál]

um breyting á lögum um tollheimtu og tolleftirlit, nr. 59 frá 28. maí 1969, með siðari
breytingum.
Flm.: Matthías Á. Mathiesen, Friðrik Sophusson, Árni Gunnarsson,
Albert Guðmundsson, Sverrir Hermannsson.
1. gr.
50. gr. laga nr. 59/1969 orðist svo:
Aðflutningsgjöld falla í gjalddaga þegar far tekur höfn, þar sem vara verður
affermd. Heimilt er að veita greiðslufrest á aðflutningsgjöldum skv. ákvæðum laga
þessara. Greiðslustaður er hjá tollstjóra viðkomandi lögsagnarumdæmis, þar sem
höfn sú er, er far var affermt.
Um gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda af vörum, sem látnar hafa verið
í tollvörugeymslu, fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 47/1960, nema gjaldfrestur hafi
verið veittur skv. lögum þessum.
2. gr.
53. gr. laga nr. 59/1969, sbr. lög nr. 31/1979, orðist svo:
Fjármálaráðherra getur heimilað tollstjórum að veita greiðslufrest tolla og annarra aðflutningsgjalda, samkvæmt umsókn frá innflytjanda, sbr. 50. gr. Slíkan frest
má veita fyrirtækjum, sem stunda innflutningsverslun að aðalatvinnu, þar á meðal
flutningamiðlurum og umboðsmönum innflutningsfyrirtækja. Þá skal og heimilt
að láta þennan rétt ná til iðnfyrirtækja vegna innflutnings á vélbúnaði, tækjum og
hráefni.
1 umsókn skal greina frá þeim efnum, sem eru forsendur þess að meta hvort
umsækjandi verði talinn uppfylla skilyrði þess að hljóta greiðslufrest.
Skilyrði fyrir greiðslufresti er að umsækjandi setji tryggingu fyrir aðflutningsgjöldum. Slík ábyrgð getur verið í formi bankaábyrgðar, trygginga (ábyrgð) frá
vátryggingarfélagi, sem viðurkenningu hefur hlotið eftir þeim reglum, sem hér gilda,
eða aðrar þær ábyrgðir, sem tollstjórar meta gildar.
Upphaf greiðslufrests miðast við lok komumánaðar flutningsfars (skips eða
flugvélar) og er gjalddagi, sem jafnframt er eindagi, eigi skemur en 45 dögum
eftir lok komumánaðarins. Með sama hætti er heimilað að miða upphaf greiðslufrests
við lok úttektarmánaðar tollvöru úr tollvörugeymslu. Séu lok greiðslufrests á fríeða helgidegi verður gjalddaginn næsti virkur dagur. Fjárhæðir, sem greiðast með
gíróseðli, teljast greiddar á réttum tíma séu þær stimplaðar greiðslustimpli í síðasta
lagi á gjalddaga í lögsagnarumdæmi viðkomandi tollstjóra. Sé greiðsla send í pósti,
verður umslagið að vera póststimplað í síðasta lagi á gjalddaga, einnig í lögsagnarumdæmi viðkomandi tollstjóra.
Veittan greiðslufrest má afturkalla hvenær sem er. Skal afturköllun vera rökstudd. Verði vanefndir á skilyrðum greiðslufrests, er tollstjóra heimilt að synja um
áframhaldandi úttekt gegn greiðslufresti um lengri eða skemmri tíma.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um greiðslufrest aðflutningsgjalda skv. grein þessari svo og 50. gr.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta var, ásamt tveimur öðrum frv. um tollamál, flutt á siðasta
þingi. Flutningsmenn voru þeir sömu og flytja þau nú. Frumvörpin þrjú voru rædd
á síðustu dögum þingsins og hlutu góðar undirtektir. Frumvarpinu fylgdi þá svofelld greinargerð:
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A árinu 1977 skipaði þáverandi fjármálaráðherra, Matthías Á. Mathiesen, nefnd
manna til þess að endurskoða lög og reglur um tollheimtu og tolleftirlit. Nefndina
skipuðu þeir Halidór V. Sigurðsson ríkisendurskoðandi, Björn Hermannsson tollstjóri,
Július Sæberg Ólafsson framkvæmdastjóri, Hjalti Pálsson framkvæmdastjóri og
Ásgeir Pétursson sýslumaður, sem jafnframt var skipaður formaður nefndarinnar,
en Þorsteinn Geirsson, skrifstofustjóri fjármálaráðuneytisins, var ritari nefndarinnar.
1 umfangsmiklu starfi nefndarinnar var leitað álits fjölda aðila, auk þess sem
Rekstrarstofan (J. Ingunar Hansson og Gunnar H. Guðmundsson) gerði yfirgripsmikla úttekt á tollamálum fyrir nefndina.
1 álitsgerð, sem nefndin skilaði í ágúst 1978, leggur hún einróma til við fjármálaráðherra að upp verði tekinn hér á landi greiðslufrestur á aðflutningsgjöldum
(tollkrít).
Stjórnvöld hafa enn ekki flutt frumvarp á grundvelli þessa ítarlega nefndarálits
og hafa flutningsmenn þessa frumvarps því ákveðið að flytja kjarna þess, þ. e.
hugmyndirnar um tollkrit, sem sérstaka breyting á tollalögunum, en Ijóst er að
tollalöggjöfin í heild þarfnast breytinga til endurbóta og samræmis við nútímahætti
í viðskiptalífinu og opinberri stjórnsýslu. Tekið er fram að ofangreind nefnd á ekki
aðild að frumvarpi þessu, þótt efni þess sé byggt á tillögum hennar.
Síðan nefndarálitið kom fram hefur talsvert verið rætt um tollkrít, nauðsyn
hennar og hagkvæmni. Fram kom í nefndarálitinu að beinn sparnaður fyrir þjóðarbúið yrði um þrír milljarðar á núverandi verðlagi, samkvæmt útreikningum Rekstrarstofunnar.
Hér er um að ræða mikið hagsmunamál fyrir alla landsmenn og brýnt að
Alþingi taki afstöðu til lagabreytinga sem kveða á um almennan greiðslufrest á
aðflutningsgjöldum. Þannig yrði stuðlað að sparnaði, hagræði og lægra vöruverði
neytendum, flutningsaðilum svo og hinu opinbera til hagsbóta.
Hér á eftir er getið ýmissa atriða úr nefndaráliti tollanefndar frá ágúst 1978 og
greinargerðar Rekstrarstofunnar um tollamál og tölur reiknaðar til núgildandi
verðlags af Rekstrarstofunni. Óskað hefur verið eftir því, að nefndarálitið verði
sent alþingismönnum.
í upphafi vann nefndin að því að kynna og skilgreina þá þætti, sem koma við
sögu varnings til landsins, geymslu hans, meðferð, skjalakerfi og greiðslu aðflutningsgjaldanna. Leitað var upplýsinga um heildarkostnað, sem yrði við upptöku
nýrra starfshátta, og væntanlegan sparnað.

Kostnaður vegna meðferðar á vörum og skjalakerfi myndast einkum þannig:
a) Vegna uppskipunar, geymslu og flutnings varnings til innflytjenda og millifærslu
milli geymslna.
b) Vegna skjalakerfis, útfyllingar umsókna, ferða í tollskrifstofur og banka og
þátttöku í endanlegri afgreiðslu skjala þar.
Eftir frumathugun og síðar að fengnum margháttuðum upplýsingum frá opinberum aðilum, innflytjendum og þá sérstaklega sérfræðilegri rannsókn Rekstrarstofunnar virtist nefndarmönnum að tollkrít gæti haft áhrif til lækkunar á alla fyrrgreinda kostnaðarþætti.
Eftir allítarlega könnun var nefndin sammála um það að eðlilegt væri að fremur
yrði stefnt að setningu löggjafar um tollkrít en að leysa úr því efni með stjórnvaldserindi.
Alþingi hefði við setningu síðustu löggjafar um tollamál ákveðið að meginreglan skyldi vera sú, að tollar skyldu staðgreiddir við afhendingu varnings, en
nú mætti telja vafasamt að taka svo mikilvæga ákvörðun í formi reglugerðarsetningar
einnar og þyrftu ítarlegri lagafyrirmæli til að koma.
Rétt er að hafa í huga að ákvarða verður hverjir það séu, sem geti fengið heimild
til að njóta tollkrítar. Nefndin var á einu máli um það að ekki komi til álita að
aðrir fái tollkrit en þeir, sem stunda innflutning sem aðalvinnu, þ. e. innflutningsfyrirtæki. Komi þó að vísu ekki til greina að einskorða allan innflutning við inn-
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flutningsfyrirtækin ein. Þaö verði að gera ráð fyrir því, að einstaklingar eða leikmenn,
sem taka þátt í innflutningi, hafi frjálsar hendur í því hér eftir sem hingað tii.
Álitið er að tollkrít yrði til þess að innflytjendur næðu hraðari veltu í sölu varnings, en við það ættu þeir léttara um vik að mæta þeim skuldbindmgum, sem þeir
hafa tekið á sig og kæmu til er gjaldfrestur væri útrunninn.
Þegar rætt var um tímamörk tollkritar voru nefndarmenn sammála um að
tollkrít nái til allra aðflutningsgjalda og upphafstími tollkritar miðist við komudag
skips.
Fram kom að fulltrúar atvinnustéttanna í nefndinni, þeir Júlíus S. ólafsson
og Hjalti Pálsson, töldu að taka yrði tillit tii þess, að oft bærust innflutningsskjöl eftir komu skips, og því yrði gjaldfrestur að vera rýmri.
Eftir ítarlegar umræður um það, hversu langur gjaldfrestur skyldi vera, má
segja að nefndarmenn hafi komist að samkomulagi um að leggja tii að hann skyldi
vera 60 dagar frá komudegi skips.
Þá var tekið til umræðu hvort greiða skyldi vexti af leyfilegri tollkrít, meðan
lánstími stendur, eða ekki, og urðu menn sammála um það, að ekki væri rétt að
krefja um vexti af tollkrítinni sjálfri, en hins vegar bæri að sjálfsögðu að greiða
dráttarvexti af hugsanlegum vanskiium svo og ef ekki væri framvísað skjöium
fyrr en hinum almenna gjaldfresti væri lokið.
Þá leggja nefndarmenn til að innflytjandi verði annaðhvort að hafa tollkrít á
öllum innflutningi sínum eða engum. Telja þeir þetta veigamikið atriði, sem ekki
ætti að víkja frá. Eila væri hætt við ýmsum flækjum og töfum, sem gengju í berhögg
við ætlaðar umbætur, þó svo að e. t. v. þurfi að gera undantekningu frá þessu á
aðiögunartíma.
Þrátt fyrir þetta álit nefndarinnar hafa margir innflytjendur látið þá skoðun
í ljós, að slík ákvæði gætu verið vafasöm og líkleg til að fæla marga frá því að
notfæra sér hugsanlegan gjaldfrest. Benda þeir á árstíðabundna vöru, sem kemur of
seint án þess að innflytjandi fái þar nokkru um ráðið eða ef röskun kemst á reglubundnar vörusendingar vegna verkfalla eða annarra ófyrirsjáanlegra atvika, sem innflytjandi ræður ekki við. Virðast þeir flestir á einu máii um nauðsyn á valfrelsi
innflytjandans varðandi gjaldfrest vegna einstakra vörusendinga, þó þannig að sé
gjaldfrestsheimildin ekki nýtt innan fyrrgreinds frests (3. mgr. 53. gr.) verði
hann ekki veittur síðar fyrir þá vörusendingu.
Nefndin taldi í samræmi við álit J. Ingimars Hanssonar, að unnt væri að taka

upp tollkrít án þess að gerðar væru breytingar á útleysingu vöru, aðrar en þær,
að tollurinn er lánaður í ákveðinn tíma. Slíkt hefði eingöngu áhrif á geymslutíma vöru.
Er þá rétt að taka tiilit til þessara atriða:
1) Styttist geymslutími vöru hjá farmflytjanda fæst ódýrari geymsla og meðferð.
Erfitt er að spá, hve mikil sú stytting yrði. Gert er ráð fyrir einni viku.
2) Lækkun yrði á vaxtakostnaði, ef heildarbirgðir vöru i landinu minnkuðu.
Gert er ráð fyrir einnar viku styttri geymsiutíma.
Samkvæmt þeim upplýsingum, sem Rekstrarstofan aflaði, er kostnaður við tollm«ðferð vöru 9% af cif-verði og tollum. Er þá gert ráð fyrir vaxtakostnaði 3—4%
og uppskipun og meðferð í vöruskemmum 3—4%, eða um 100 000 kr. á sendingu,
miðað við 3 000 000 kr. meðalsendingu. Pappírskerfið kostar 1.5%, þ. e. bæði hjá
opinberum aðilum og einkaaðilum, eða um 35 000 kr. á sendingu.
Hér skiptir einna mestu máli hve geymslutími vöru, áður en hún er seld, styttist
við upptöku tollkrítar. Enginn vafi er á því að umtalsverðum sparnaði má koma á í
sambandi við bætt vinnubrögð og pappírskerfið.
Þá er ljóst að geymsla á hafnarbakka er mun dýrari en hjá kaupmönnum. Af
því er pappírskerfið varðar ætti tollkrít að geta sparað innflytjendum vinnu og
tafir við ferðir til tollyfirvalda.
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Skv. skýrslu Rekstrarstofunnar er sparnaður af því að varan stöðvist einni viku
skemur i hafnarskemmum talinn nema um 1 600—1 700 millj. kr. vegna vaxta og
ca. 150 millj. kr. vegna minni tjónaáhættu.
Jafnhliða tollkrítinni má koma á ýmsum breytingum til að stytta þann tíma sem
afgreiðsla þessara mála tekur í banka og í tolli. Slíkar breytingar gætu einnig leitt
til sparnaðar við meðferð innflutningsskjala.
Hér er þess að geta, að heildartími til útleysingar á vöru er um það bil ein vika
að jafnaði. Af þeim tíma tekur meðferð í tolli um það bil tvo daga, en mikill meiri
hluti skjala er þó afgreiddur á einum degi.
Ljóst er að þá töf, sem tollmeðferðin veldur á afhendingu vörunnar, má stytta
með tilteknum aðgerðum:
1) Afnám bankastimplunar gerir bankameðferð og tollmeðferð óháða hvora annarri
og gerir innflytjendum kleift að flýta útleysingu. Sé bankastimplun haldið,
er hægt að flýta meðferð mála samhliða vinnu við bankameðferð og tollmeðferð.
Til er vísir að slíku kerfi í formi innlagningar tollskjala án bankastimplunar.
Það kostar að vísu fleiri heimsóknir innflutningsaðila í tollinn. Þeim mætti þó
fækka án flókinna kerfisbreytinga.
2) Unnt væri að leyfa afhendingu vöru að lokinni styttri yfirferð í tolli. Það mætti
breyta framkvæmd vöruskoðunar þannig að hún færi fram óháð skjalameðferð
eða við afhendingu vöru.
Með óháðri vinnu í tolli og banka aukast likur innflytjenda á því að geta
skipulagt ferðir, skjöl og skilriki þannig að starfsemi styttist. Með heimild til
þess að afhenda vöru að lokinni styttri skoðun í tolli má komast af með eina
heimsókn innflytjanda vegna hvers tollskjals. 1 skýrslu Rekstrarstofunnar
kemur fram að með óháðri vinnu í banka og tolli muni innflytjendur spara um
kr. 5 000 við meðferð hverrar sendingar og við skemmri yfirferð í tolli um kr. 3 000
á sendingu. Árlegur sparnaður yrði þá um 900—1000 millj. kr. Auk þessa ávinnings gætu innflytjendur flýtt útleysingu vöru a. m. k. um tvo daga, ef bankaog tollmeðferð eru framkvæmdar samtímis eða ef framkvæmd tollmeðferðar ei
breytt þannig að afhending vöru er gerð óháðari tollmeðferð.
Hafnarstjórn Reykjavíkur ritaði nefndinni bréf hinn 23. febrúar 1978. I bréfinu
er vakin athygli á því, að vörur liggja á hafnarsvæðum í innflutningshöfnum hérlendis fimm til sex sinnum lengur en í höfnum nágrannalanda. Segir síðan í bréfinu
að þessi langi geymslutími krefjist þess, að geymslurými á hafnarsvæðum sé hlutfallslega miklu stærra hérlendis en í erlendum höfnum. Þrátt fyrir aukningu á
geymslurými á síðustu árum hefur ekki tekist að mæta þessum þörfum og með
nútimatækni fara vandamálin vaxandi. Afleiðingarnar eru að vörurnar eru geymdar
í óhentugum geymslum, jafnvel úti, geymslukostnaður verður óhæfilega hár og
skemmdir tíðar. Enn fremur hefur skortur á geymslurými áhrif til seinkunar á
afgreiðslu skipa og dregur þar með úr eðlilegri afkastagetu hafnarmannvirkja.
Hér er að sjálfsögðu um þýðingarmikið atriði í þjóðhagslegum skilningi að
ræða, enda þótt ljóst sé að skipafélögin reyna eftir megni að láta það ekki trufla
skipaferðir þótt mikið sé í hafnarskemmum. Afköstum er haldið uppi með því að
flytja vörurnar í aðrar skemmur. Athugun á þessum milliflutningum milli skemma
leiddi í ljós að um 11% vöru var flutt á milli skemma. Ekki verður önnur ályktun
af þessu dregin en sú, að þessi háttur hefur hugsanlega tvöfaldað meðhöndlunarkostnaðinn samanborið við aðra vöru. Telja má að unnt sé að spara þennan kostnað
með vikustyttingu á geymslutima vörunnar í hafnarskemmum.
Það liggur í augum uppi að þjóðhagslega er núverandi ástand mjög óhagkvæmt.
Hér er um mjög dýr mannvirki að ræða, þ. e. a. s. hafnirnar, og það verður að ætlast
til þess að þau skili fyllstu afköstum áður en framkvæmdir hefjast við smíði nýrra
hafnarmannvirkja. Enda þótt ríkissjóður leggi ekki fram fjármagn til hafnargerðar í Reykjavík, er hér um mjög mikilvægt atriði í þjóðarbúskapnum að ræða
sökum þess hve flutningsstarfsemi, þar með talin upp- og útskipun og geymsla á
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varningi, er stór þáttur í þjóðarframleiðslunni. Aukin afköst og bætt nýting hafnarsvæða og hafnarbakka er þvi þjóðhagslegt markmið, sem ber að stefna að. Er
einmitt alveg sérstaklega á þetta bent í bréfi Gunnars B. Guðmundssonar hafnarstjóra
í Reykjavík.
Fram kom í nefndinni, að framanritaðar forsendur, sem mæla með tollkrít, geti
vissulega haft áhrif á hagkvæmari innkaup til landsins og þar með lækkað verð innfluttrar vöru, auk beins og óbeins sparnaðar aðila og áhrifa þess á kostnað, vöruverð
og verðbólgu.
Um einstakar greinar.
Um 1. gr.
Lagt er til að breyta 2. mgr. 50. gr. laga nr. 59/1969 þannig að heimilt verði
að veita gjaldfrest á aðflutningsgjöldum (tollkrít) til þess að koma við æskilegri
hagræðingu í innflutningi og lækkun vöruverðs.
Um 2. gr.
í 53. gr. eru settar fram grundvallarreglur um framkvæmd ákvæða 1. gr., en
um einstök atriði verði nánar kveðið á í reglugerð er fjármálaráðherra setur.

Nd.

73. Frumvarp til laga

[67. máll

um breyting á lögum um tollheimtu og tolleftirlit, nr. 59 frá 28. mai 1969, með
siðari breytingum.
Flm.: Friðrik Sophusson, Matthías Á. Mathiesen, Árni Gunnarsson,
Albert Guðmundsson, Sverrir Hermannsson.
1. gr.
7. gr. laganna breytist þannig:
a) 1 upptalningu i 2. mgr. bætist:
2. Grundartangi.
11. Reyðarfjörður.
12. Höfn í Hornafirði.
Röð annarra aðaltollhafna breytist til samræmis.
b) Úr upptalningu i 4. mgr. falli niður:
16. Reyðarfjörður.
19. Höfn í Hornafirði.
Röð annara tollhafna breytist til samræmis.
2. gr.
3. málsliður 1. mgr. 16. gr. laganna orðist svo:
Einnig geta þeir ákveðið, í samráði við hafnaryfirvald og stjórnanda fars, að
ferming eða afferming fars skuli fara fram á tilteknum stað i höfn, er hentugastur
þykir vegna eftirlits hverju sinni.
3. gr.
1. málsliður 4. mgr. 19. gr. laganna orðist svo:
óheimilt er að leggja aðkomuskipi að bryggju eða öðru hafnarmannvirki fyrr
en að fengnu leyfi tollgæslunnar, sem einnig getur ákveðið í samráði við hafnaryfirvöld og stjórnanda fars, hvar í höfn skipið skuli leggjast.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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4. gr.
í 1. mgr. 23. gr. laganna falli niður orðin „og færa í það, hvaða vörusendingar
eru affermdar í hverri höfn“.
5. gr.
Ur 26. gr. laganna falli 3. mgr. niður.
6. gr.
37. gr. laganna breytist svo:
a) 8. mgr. orðist svo:
Geymsluhafi hefur haldsrétt í vörunni fyrir kröfu sinni um greiðslugjald.
Haldsrétturinn útilokar þó ekki að tollstjóri geti selt vöruna á opinberu uppboði, og skulu þá tollur og önnur opinber gjöld, svo og geymslugjald, greiðast
af uppboðsandvirðinu í réttu hlutfalli við kröfuupphæðir.
b) 9. mgr. falli niður.
7. gr.
Úr 1. málslið 38. gr. laganna falli niður orðið „sérstöku" og orðin „1 hvert sinn“.
8. gr.
39. gr. laganna hljóði svo:
Stjórnendum farartækja, sem flytja ótollafgreiddar vörur, er óheimilt að fá
þær til geymslu eða umsjár öðrum en tollgæslunni eða þeim, sem hefur umráð
viðurkenndrar vörugeymslu samkvæmt 37. gr., nema leyfi viðkomandi tollstjóra
komi til. Má hánn setja þau skilyrði fyrir leyfinu, sem nauðsynleg eru til þess að
tryggilega sé með vöruna farið.
9. gr.
í 2. mgr. 40. gr. laganna komi i stað orðsins „þaðan“ orðin: úr vörslu þess aðila.
10. gr.
42. gr. laganna hljóði svo:
Þegar lokið er flokkun innfluttrar vöru eftir losun úr farartæki ber útgerðarmanni eða afgreiðslumanni að afhenda viðkomandi tollyfirvaldi eða umboðsmanni
þess skrá um allar sýnilegar vantanir og skemmdir, sem komið hafa í ljós við
flokkun varanna. Sé vara geymd óflokkuð í gámum eða á annan hátt, ber að geta
þess. Tollyfirvald lætur þegar fara fram rannsókn á vöruvöntun og skemmdum,
eftir þvi sem við verður komið.
11. gr.
Ur 49. gr. laganna falli 3. mgr. niður.
12. gr.
Úr 1. mgr. 52. gr. laganna, sbr. lög nr. 31/1979, falli niður orðin „stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðilja“.
Í3. gr.
Úr 54. gr. laganna falli 2. málsliður 1. mgr. niður.
14. gr.
55. gr. laganna hljóði svo:
Ef vðru vantar úr aðkomufari, skal draga verðmæti þess, sem vantar, frá tollverði vörusendingar, enda hafi viðkomandi tollyfirvaldi verið tilkynnt um vöntun,
hafi hún komið í ljós við flokkun, sbr. 42. gr.
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Þá skal einnig lækka tollverS vara vegna vöntunar, þótt hún hafi ekki komið
í Ijós við flokkun, ef svo stendur á að vöruvöntun verður ekki ráðin af útliti ytri
umhúða vörunnar eða varan hefur verið geymd óflokkuð. Skilyrði þess, að tollverð
sé lækkað, er það, að krafa berist innan ákveðins frests, sem fjármálaráðuneytið
setur, og að vöntunin sé sönnuð með vottorði tryggingarfélags eða á annan hátt,
sem tollyfirvald metur gilt.
15. gr.
56. gr. laganna hljóði svo:
Hafi vara orðið fyrir skemmdum á leið hingað til lands, við affermingu eða i
vörugeymslu innflytjanda, farmflytjanda eða tollvörugeymslu, skal lækka tollverð
hennar eða endurgreiða toll vegna hennar sem svarar til þeirrar verðrýrnunar sem
orðið hefur á vörunni, enda sé hún sönnuð með framvísun tjónauppgjörs tryggingarfélags, farmflytjanda eða farmsendanda.
16. gr.
57. gr. laganna, sbr. lög nr. 31/1979, breytist þannig:
a) Úr 2. tölulið falli niður orðin „enda sé þá sett fullnægjandi trygging fyrir aðflutningsgjöldunum, þar til varan er sannanlega komin til útlanda eða útflutningur hennar nægilega tryggður samkvæmt nánari skilyrðum, sem sett verða
þar að lútandi".
b) Úr 3. tölulið falli niður orðin „Ákvæði þetta tekur eigi til endursendinga á einstökum hlutum úr gölluðum vélum“.
c) Nýr 4. töluliður hljóði svo:
Nú er vara send til útlanda til viðgerðar á kostnað framleiðanda, sem tekið
hefur ábyrgð á vörunni, og skal þá ekki heimta toll af vörunni þegar hún er
flutt inn aftur eftir að viðgerð er lokið, hvort sem um sama hlut er að ræða,
viðgerðan, eða annan hlut ógallaðan, sem kemur í hans stað, enda séu færðar
sönnur á að viðgerðin hafi verið ókeypis og ábyrgðin innifalin í upphaflegu
tollverði vörunnar.
17. gr.
Úr 59. gr. laganna, sbr. lög nr. 2/1970, falli niður í niðurlagi 4. mgr. orðin „og
getur eftir atvikum látið rannsaka atvinnuhúsnæði, reikningshald og bréfaviðskipti
nefndra aðila“.
18. gr.
Úr 68. gr. laganna falli niður orðin „stöðvun tollafgreiðslu til hans, svo og“.
19. gr.
Ur 1. mgr. 69. gr. laganna, sbr. lög nr. 66/1973, falli niður orðin „eða skrá um
talningu á vörum“.
20. gr.
f 3. mgr. 72. gr. laganna komi i stað orðanna „ef ástæða er til að ætla“ orðin:
ef færðar eru sönnur á.
21. gr.
I 73. gr. laganna bætist ný 2. mgr. er hljóði svo:
Skilyrði þess, að framangreindum viðurlögum sé beitt, er að tilvikið falli undir
ákvæði 3. mgr. 72. gr.
22. gr.
Lðg þessi taka þegar gildi.
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Greinargerð.
Frumvarp þetta var, ásamt tveimur öðrum frv. um tollamál, flutt á síðasta þingi.
Flutningsmenn voru þeir sömu og flytja þau nú. Frumvörpin þrjú voru rædd á síðustu dögum þingsins og hlutu góðar undirtektir. Þessu frumvarpi fylgdi þá svofelld
greinargerð (breytingar hafa verið gerðar á fylgiskjalsnúmerum):
Á þingskjali 72 (66. mál, Nd.) er frumvarp til laga um svokallaða „tollkrít“.
1 þvi frumvarpi er gert ráð fyrir verulegum breytingum á 50. og 53. gr. laga um
tollheimtu og tolleftirlit, þannig að fjármálaráðherra geti heimilað tollstjórum að
veita greiðslufrest tolla og annarra aðflutningsgjalda.
Samtök þeirra, sem stunda innflutning, og farmflytjendur hafa um nokkurt
skeið sýnt mikinn áhuga á greiðari og ódýrari innflutningsverslun. Á viðskiptaþingi
Verslunarráðs íslands, sem haldið var í apríl 1979, voru tollamál sérstakur liður á
dagskrá. Var þar samþykkt að vinna að framgangi tillagna um breytingu á lögum
um tollheimtu og tolleftirlit þar sem að því væri stefnt að:
1. Aðskilja vöruskoðun, tollafgreiðslu og meðferð tollskjala annars vegar og flutning vörunnar hins vegar, þannig að vöru megi flytja beint frá skipi í vörugeymslu innflytjanda.
2. Gera tollyfirvöldum mögulegt að taka upp reikningsviðskipti við innflytjendur
að því er varðar innheimtu aðflutningsgjalda.
3. Kostnaður við tollheimtu og tolleftirlit sé borinn af ríkissjóði, eins og við aðra
löggæslu, enda nýtur hann teknanna, auk þess sem stjórnvöld ákveða umfang
eftirlitsins. Með þvi er stefnt að aukinni hagræðingu í störfum tollgæslunnar.
Sparnaður og hagræðing í kjölfar þessara breytinga, ef þær ná fram að ganga,
er augljós. Nægir i því sambandi að vísa til álits tollanefndar frá 15. ágúst 1978.
Eins og fyrr segir, er ein helsta breytingin til að innleiða gjaldfrest á aðflutningsgjöldum breyting á 50. og 53. gr. laganna. Á þingskjali 72 er ítarleg greinargerð
með þeim breytingum. Gjaldfrestur á aðflutningsgjöldum gerir hins vegar nauðsynlegar ýmsar breytingar á lögum um tollheimtu og tolleftirlit til aðlögunar nýrri
skipan á uppgjöri aðflutningsgjalda. Eru þær nauðsynlegu breytingar settar fram
i þessu frumvarpi. Jafnframt eru gerðar breytingar til einföldunar og til samræmis
breyttum viðskiptaháttum, sem auka enn á þann hag fyrir þjóðarbúið, sem gjaldfrestur á aðflutningsgjöldum er. Hins vegar eru ekki gerðar tillögur um breytingar
sem leiði til þess, að kostnaður vegna tollgæslu verði borinn af rikissjóði frekar en
nú er. Kanna þarf nánar þann útgjaldaauka sem slíkt skapar fyrir ríkissjóð. Einnig
þykir rétt að kanna ítarlega hvaða reglur gilda um greiðslu kostnaðar vegna tollgæslu i nágrannalöndum okkar. Sennilegt er þó, að slík breyting leiði til sparnaðar
við toilgæslu og lækkunar vöruverðs, því að ætla má að umfang tollgæslunnar ráðist
þá frekar af aðstæðum hverju sinni og einfaldari og hagkvæmari leiða verði yfirleitt leitað. ósennilegt er, að kostnaður ríkissjóðs af tollgæslunni aukist verulega við
slika breytingu. Heildarkostnaður við tollgæsluna ætti hins vegar að lækka. Ekki
þykir þó rétt að setja fram tillögur um slíkar breytingar fyrr en að undangenginni
itarlegri könnun.
Frumvarp þetta ber að skoða sem framlag flutningsmanna til þeirra mikilvægu
umræðna, sem nú fara fram um gjaldfrest á aðflutningsgjöldum. Fjölmörg atriði
þarf að kanna, en æskilegt er að málinu verði hraðað eftir föngum.
Um einstakar greinar.
Um 1. gr.
Eftir að járnblendiverksmiðjan á Grundartanga tók til starfa eru afgreidd þar
á viku hverri mörg skip, sem koma þangað beint frá útlöndum og sigla aftur án
viðkomu á öðrum höfnum. Þá munu vera uppi ráðagerðir um að koma á fót tollvörugeymslu á Reyðarfirði og er forsenda þess, að þar sé aðaltollhöfn. Höfn í Horna-
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firði er í örum vexti sem útgerðar- og viðskiptamiðstöð, en sem stendur er engin
aðaltollhöfn á svæðinu frá Eskifirði til Vestmannaeyja. Þessar breytingar eru því
æskilegar vegna breyttra flutningaleiða.
Um 2. gr.
óvarlegt sýnist að tollgæslumenn geti án nokkurs samráðs við stjórnanda fars
ákveðið losunarstað skips í höfn, þar sem slíkt getur valdið miklum aukakostnaði
fyrir útgerðina.
Um 3. gr.
Sjá athugasemd við 2. gr.
Um 4. gr.
Við nútímaaðstæður er algerlega útilokað fyrir „stjórnanda fars“ að fylgjast
nákvæmlega með losun og færa inn í farmskrá, hvaða sendingar eru losaðar á hverjum stað.
Um 5. gr.
Telja verður fullnægjandi þá skýrslu, sem ákveðin er í 42. gr. laganna, enda
hefur annars ekki verið krafist til þessa, þar sem flutningur í vörugámum gerir
slíka talningu óframkvæmanlega jafnhliða affermingu.
Um 6. gr.
a) Óeðlilegt er, að ríkissjóður hafi algjöran forgang við skiptingu uppboðsandvirðis.
Skipafélögin og flugfélögin verða fyrir milljóna tjóni árlega vegna þessa
ákvæðis, þegar uppboðsandvirði hrekkur ekki fyrir meiru en tollum ög öðrum
opinberum gjöldum.
b) Það leiðir af breytingu á 8. mgr., sbr. a-lið, að fella 9. mgr. niður.
Um 7. gr.
Breytingin tengist gjaldfresti á aðflutningsgiöldum og miðar að þvi að heimila
tollyfirvöldum að gefa leyfi til beins heimflutnings vöru.
Um 8. gr.
Sjá aths. við 7. gr.
Um 9. gr.
Nauðsynlegt er hjá farmflytjendum, einkum hjá skipafélögum, að flytja vörur
milli geymslusvæða sinna, ýmist vegna öryggis, eðlis vöru eða rúmleysis. Tollstjóri
fær í raun ekki nákvæmar upplýsingar um geymslustað í byrjun, nema á hvers
vegum vara er geymd, og því ekki rökrétt að hann þurfi að leyfa slíka tilfærslu
hverju sinni.
Um 10. gr.
Þessi breyting er til samræmis við breytta starfshætti og flutningaaðferðir. Vegna
vinnuhraða er útilokað að gera slika skrá þegar að lokinní losun. heldur verður að
miða við flokkun, sem fram fer jafnhliða og i framhaldi af losun. Þá er orðið algengt
að vörur séu fluttar í gámum og oft geymdar í þeim til afhendingar. Er því útilokað
við flokkun eftir losun að segja til um, hvort eitthvað er athugavert við ástand eða
magn vöru, sem þannig er geymd.
Um 11. gr.
Þessi breyting er gerð vegna gjaldfrests á aðflutningsgjöldum, þar sem nákvæm
skoðun fer e. t. v. ekki fram við afhendingu og upplýsingar um að vara hafi glatast
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koma fram síðar. Einnig er eðlilegt að sömu reglur gildi um flutning innanlands
og milli landa og óréttlátt að innheimta toll af vöru sem „glatast hefur eða farist í
flutningi innanlands".
Um 12. gr.
Stöðvun tollafgreiðslu er harkaleg aðgerð, sem getur riðið fyrirtækjum að
fullu. Ákvæðin um dráttarvexti og dagsektir ættu að vera fullnægjandi.
Um 13. gr.
Breytinguna leiðir af gjaldfresti á aðflutningsgjöldum. Er lagt til að vörur, sem
afhentar eru án þess að tollur sé gre:ddur (gjaldfrestur veittur fyrir aðflutningsgjöldum), séu ekki veðhæfar fyrir aðflutningsgjöldum, enda væri sala þá óheimil og
gjaldfrestur kæmi ekki að haldi, heldur séu veð tekin í öðrum eignum skuldara.
Um 14. gr.
t núgildandi lögum er aðeins veitt heimild til að lækka tollverð vöru vegna
vöntunar. Er lagt til að það sé skýrt orðað, að innflytjanda beri ekki að greiða toll
af vöru sem hann aldrei fær, enda er svo almennt ekki gert, ef vöntunin hefur
verið staðreynd, sbr. 42. gr. Vegna breyttra flutningaaðferða með gámum getur verið
að vöruvöntun komi ekki fram fyrr en siðar, og þarf að breyta greininni til að
ná til slíkra sannanlegra tilvika.
Um 15. gr.
Breytingin stafar að nokkru af gjaldfresti á aðflutningsgjöldum og miðar að
því, að tollur lækki sem svarar skemmdum í öllum tilfellum, hvar svo sem varan
skemmist. Virðist eðlilegt að lita svo á, að vara, sem sannanlega skemmist áður en
til sölu kemur, hafi að þvi marki ekki verið flutt inn og skipti þá ekki máli hvort
hún skemmist i geymslum innflytjanda eða skipafélags.
Um 16. gr.
a) Nú er krafist fullnægjandi tryggingar á aðflutningsgjöldum fyrir endursendar
vörur þ^r til þær eru sannanlega komnar ti, útlanda eða útflutningur þeirra
nægjanlega tryggður samkvæmt nánari skilyrðum. Þetta ákvæði er bæði ósanngjarnt og óþarft og hefur valdið þe:m, sem þurft hafa að endursenda vörur,
verulegum óþægindum og kostnaði. önnur lagaákvæði tryggja, að „viðtakandi**
fær þessa vöru aldrei i sina vörslu án þess að áður hafi verið gengið frá greiðslu
aðflutningsgjalda. Er þvi óþarft að krefjast tryggingar í slíkum tilv:kum, frekar
en um aðrar vörur sem eru í vörslu farmflytjanda, þar til aðflutningsgjöld
hafa verið greidd. Er þvi lagt til að þetta tryggingarákvæði verði fellt niður.
b) I þessum tölulið er veitt he:mild til að endurgreiða aðflutningsgjöld af gölluðum vélum, sem endursendar eru til útlanda. I niðurlagi greinarinnar eru þó
einstakir hlutar úr gölluðum vélum undanskildir. Gallaður hluti úr vél getur
hæglega ver’ð verulegur hluti af heildarverðmæti vélarinnar. Sé um stórar vélar
að ræða, t. d. rafstöðvar. prentvélar o. fl., er fráleitt að þurfa að senda alla
vélina utan á ný til þess að fá notið þessa ákvæðis um endurgreiðslu aðflutningsgjalda, ef unnt er að senda gallaða hlutann sérstaklega. Er því lagt til að
þessi takmörkun verði felld niður.
c) Þessum tölulið er ætlað að koma í veg fyrir tvitollun af vörum, sem sendar eru
til v’ðgerðar á kostnað seljanda. Eru fyrst og fremst höfð í huga nákvæmnistæki, sem vandkvæði eru á að gera við hérlendis og seliandi hefur selt með
ákveðinni ábyrgð. Tillit til þessarar ábyrgðar hefur að sjálfsögðu verið tekið í
upphaflegu verði vörunnar og tollur þar með gre:ddur af ábyrgðinni i upphaflegu tollverði. Eigi að greiða toll á ný af ókeypis viðgerð er um tvítollun að
ræða.
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Um 17. gr.
Lagt er til að heimild tollyfirvalda í lögum nr. 2/1970 til að rannsaka atvinnuhúsnæði, reikningshald og bréfaviðskipti í þeim tilvikum, sem þar er um að ræða,
verði felld niður. Virðist eðlilegt að það sé verksvið dómstóla að úrskurða hvort
slík rannsókn skuli framkvæmd.
Um 18. gr.
Framlagning skjala getur verið ómöguleg og útvegun sönnunargagna getur tekið
langan tíma. Dagsektir eru nægjanlegt aðhald til þess að skjölum, sem unnt er að
afla. sé skilað. Stöðvun tollafgreiðslu er óeðlileg refsing í slíkum tilvikum og getUr
valdið þriðja aðila tjóni, t. d. erlendum seljanda, þótt hann eigi enga aðild að málinu.
Um 19. gr.
Sjá athugasemd við 5. gr.
Um 20. gr.
Orðin „ástæða til að ætla“ eru teygjanlegt hugtak og því lagt til að greinilegar
sé komist að orði.
Um 21. gr.
Rétt þykir að vitneskju leigusala um ólögmæta notkun fars af leigutaka þurfi til
að ákvæðum um upptöku fars verði beitt.
Um 22. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

74. Frumvarp til laga

[68. máll

um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl., með siðari breytingum.
Flm.: Friðrik Sophusson, Matthias Á. Mathiesen, Árni Gunnarsson,
Albert Guðmundsson, Sverrir Hermannsson.
1. gr.
I 2. gr. laganna hljóði nýr 13. tl. svo:
Vara, sem flutt er hingað til framhaldsflutnings (transit), enda uppfylli innflytjandi kröfur tollyfirvalda varðandi varðveislu hennar og flutning.
2. gr.
Á 3. gr. laganna verði svofelldar breytingar:
>
a) 1. tl. falli niður og breytast nr, annarra tl. til samræmis.
b) 1. tl. (áður 2. tl.) hljóði svo:
Að fella niður eða lækka hlutfallslega gjöld af vöru, sem hefur horfið,
eyðilagst, rýrnað eða orðið fyrir skemmdum á leið hingað til lands, við affermingu, í vörslu tollyfirvalda eða í viðurkenndum geymslum farmflytjanda, innflytjanda eða tollvörugeymslu, enda sé hvarfið, eyðileggingin, rýrnunin eða
skemmdirnar ekki sök viðtakanda vörunnar. Sé um algjöra eyðileggingu að
ræða skal vörunni fleygt.
c) 10. tl. (áður 11. tl.) b. hljóði svo:
Af vöru og hráefni eða efnivöru vegna vöru, sem flutt er út til sölu á
erlendum markaði. Umbúðir skulu teljast vara í þessu sambandi.
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Útflytjandi skal afhenda tollyfirvöldum kröfu sína um endurgreiðslu skv.
þessum lið, þegar viðkomandi vara er flutt út. Enn fremur skal hann leggja
fram þau vottorð, sem tollyfirvöld krefjast varðandi efnissamsetningu vörunnar.
Rannsóknastofnanir atvinnuveganna og Háskóli íslands skulu teljast fullgildir til
útgáfu slíkra vottorða.

3- gr.
Á eftir orðunum „þó ekki lægri verðtoll en 5%“ í 1. mgr. 4. gr. laganna komi:
Ef um er að ræða muni. sem sendir hafa verið til viðgerðar á göllum, sem seljandi
ber ábyrgð á, skal ekki krafist tolls, hvort sem sami munur kemur aftur viðgerður eða
annar samskonar munur ógallaður kemur í hans stað, enda séu færðar sönnur á,
að viðgerðin hafi verið ókeypis og ábyrgð innifalin í upphaflegu tollverði vörunnar.
4. gr.
4. mgr. 10. gr. laganna hljóði svo:
Nú verður skemmd eða rýrnun á vöru á leið hingað til lands, við affermingu
eða í vörslu tollyfirvalda eða í viðurkenndum vörugeymslum farmflytjanda, innflytjanda eða í tollvörugeymslu og innflytjandi á sannanlega ekki sök á skemmdinni eða rýrnuninni, og skal þá tollyfirvald lækka tollverð vörunnar sem svarar
verðrýrnun hennar.
5. gr.
18. gr. laganna breytist svo:
a) Úr 2. tl. 2. mgr. falli niður orðin „og enn fremur með hvaða fari sending er
afhent til flutnings áleiðis til Islands“.
b) Úr 12. tl. 2. mgr. falli niður orðin, „að aðeins einn vörureikningur sé gefinn
út yfir allar þær vörur sem eru i sendingu með tilgreindu fari“.
c) 5. mgr. falli niður.
6. gr.
Úr 1. mgr. 19. gr. laganna falli niður orðin „viðurkenningu (kvittun) viðskiptabanka um greiðslu eða tryggingu kröfu samkvæmt sölu- eða vörureikningi".
7. gr.
2. mgr. 20. gr. laganna falli niður.
8. gr.
Úr niðurlagi 23. gr. laganna falli niður orðin „og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila".
9. gr.
Á 35. gr. laganna verði þessar breytingar:
a) Aftan við 1. mgr. bætist: Hafi úrskurður f jármálaráðherra um flutning vöru
milli tollskrárnúmera í för með sér breyt’ngu á upphæð aðflutningsgjalda, þá
tekur sú breyting, að því er snertir aðflutningsgjöldin, ekki gildi fyrr en a. m. k.
tveimur mánuðum eftir að breytingin hefur verið auglýst í Lögbirtingablaði.
b) 2. mgr. orðist þannig:
Fjármálaráðherra skipar sérstaka nefnd og felur henni að gera tillögur um
úrskurði þá, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar. Nefndarmenn skulu hafa
yfir að ráða haldgóðri vöruþekkingu og vera óháðir tollyfirvöldum.
10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinarger ð.
Frumvarp þetta var, ásamt tveimur öðrum frv. um tollamál, flutt á síðasta þingi.
Flutningsmenn voru þeir sömu og flytja þau nú. Frumvörpin þrjú voru rædd á
síðustu dögum þingsins og hlutu góðar undirtektir. Þessu frumvarpi fylgdi þá svofelld greinargerð (breytingar hafa verið gerðar á fylgiskjalsnúmerum):
Frumvarp þetta er flutt í tengslum við tvö önnur frumvörp um breytingar á
lögum um tollheimtu og tolleftirlit (66. og 67. mál).
Megintilgangur frumvarpsins er að samræma ákvæði tollskrárlaga þeim tillögum, sem þar eru bornar fram, auk fleiri atriða. Vísast til greinargerða þeirra tillagna
um rökstuðning, sem í flestum tilvikum á einnig við um þetta frumvarp, auk þess
sem gerð er grein fyrir breytingartillögum við einstakar greinar.
Um einstakar greinar.
Um 1. gr.
Lagt er til að gera að skyldu sams konar heimildarákvæði og er í 3. gr. Ef vara
er flutt hingað til lands og ætlunin er að flytja hana úr landi aftur, virðist ástæðulaust að heimta toll af henni. Sennilegt er að islenskir innflytjendur gætu endurútflutt vörur, t. d. til Færeyja og Grænlands, og ástæðulaust að tollalög komi i veg
fyrir slíkt, ef það er mögulegt.
Um 2. gr.
a) 1. tl. laganna er óþarfur, ef breytingin á 1. gr. nær fram að ganga.
b) Breytingin er til samræmis við gjaldfrest á aðflutningsgjöldum. Lagt er til að
2. tl. breytist til samræmis við þá hugsun, að tollur skuli alltaf Iækka að tiltðlu
við skemmdir, hvar svo sem varan skemmist, ef það gerist áður en vara er
seld. Vara getur skemmst og verðmæti þar með rýrnað án þess að um eyðileggingu sé að ræða. í þeim tilvikum er hlutfallsleg lækkun gjalda sanngjörn.
Sé vara flutt beint frá flutningatæki í vörugeymslu innflytjanda getur verið að
skemmdir komi ekki strax i Ijós. Er því lagt til að sama verði látið gilda um
geymslu innflytjanda og nú gildir um geymslur tollyfirvalda og farmflytjenda,
um þau atriði er snerta skemmdir á vöru sem enn hefur ekki verið seld af innflytjanda þegar skemmdir komu i ljós.
c) Lagt er til, að 11. tl. verði orðaður þannig, að endurgreiða megi gjöld af hráefnum og efnivöru, sem notuð hefur verið til vinnslu útfluttra vara, hvort sem
vinnslan fellur undir iðnað siávarútveg eða aðra atvinnustarfsemi. Enn fremur
er gerð tillaga um bæra aðila til að gefa vottorð um samsetningu efnis eða vöru.
Um 3. gr.
Breytingu þessari er ætlað að koma í veg fyrir þá tvítollun sem nú viðgengst
þegar vara er send til viðgerðar á kostnað seljanda. Eru einkum höfð í huga nákvæmnistæki (linsur i myndavélar, rafeindatæki o. fl.) sem vandkvæði eru á að gera
við hérlendis oa seljand’ hefur selt með ákveðinni ábvrgð. Tillit til þeirrar ábyrgðar
hefur að sjálfsögðu verið tekið í upphaflegu söluverði vörunnar og tollur þar með
greiddur af ábvrgðinni i upphaflegu tollverði. Eigi að greiða toll á nýjan leik af
ókeypis viðgerð er um tvitollun að ræða. Vandamál hafa komið upp i þessu sambandi
um það, hver eigi að greiða tollinn, en erlendur seljandi telur sig fullnægja ábyrgðinni með því að afhenda á ný viðgerðan eða nýjan hlut i stað hins gallaða.
Um 4. gr.
Breytingin er til samræmis við gjaldfrest og til samræmis við breytingar á 2.
tl. 3. gr. laganna. Einnig virðist ekki ástæða til að setja það skilyrði til lækkunar
tollverðs, að rýrnun eða skemmdir fáist þættar,
Alþt, 1980. A. (103. löggjafarþing),
78
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Um 5. gr.
Tillagan miðar að einföldun í þeim tilgangi að auðvelda störf flutningamiðlara
og annarra, sem annast flutning vöru, og að tekið sé tillit til þeirrar óvissu, sem
oft er rfkjandi um ýmsa þætti sem krafist er upplýsinga um þegar vara er send
af stað. Auk þess er það ekki á valdi innflytjanda að sjá svo um að hinn erlendi
seljandi framfylgi öllum þeim atriðum sem núgildandi lög krefjast.
Um 6. gr.
Hér er lagt til að skyldan um stimplun bankaskjala sé felld niður. Sú breyting
er óhjákvæmileg forsenda flestra þeirra atriða sem hagræða má í tollafgreiðslu.
Ákvæðið um kvittun banka getur í sumum tilvikum tafið fyrir tollafgreiðslu á
vörum og komið í veg fyrir beinan heimakstur.
Handhöfn frumrits af farmbréfi er eðlileg sönnun fyrir löglegri heimild fyrir
vörunni.
Um 7. gr.
Viðurlög þau, sem nú eru, virðast með öllu ástæðulaus. Tilgreining rangs tollskrárnúmers á innflutningsskýrslu má oftast rekja til afsakanlegra mistaka, sem
í sumum tilvikum má rekja til upplýsinga starfsmanna tollsins sjálfs sem siðar
reyndust vera rangar. Hlutverk tollendurskoðunarinnar er að benda á og leiðrétta
slikar villur. óeðlilegt er að telja allar villur um tollskrárnúmer, sem kunna að koma
fyrir, vera vísvitandi tiraunir til tollsvika. Sé um misferli að ræða heyrir brotið
undir 2. mgr. 32. gr.
Um 8. gr.
Ástæður geta verið þær, að viðtakandi geti ekki uppfyllt þessi atriði innan tilskilins tíma. önnur viðurlög, sem nefnd eru í greininni, ættu að veita nægilegt aðhald.
Dagsektir má vera rétt að viðhafa, en stöðvun á tollafgreiðslu er óeðlileg viðurlög.
Um 9. gr.
a) Það er alkunna, að flokkun vara undir tollskrárnúmer getur oft verið álitamál.
Flokkunin byggist á vandasömu mati og er því eðlilegt að endurskoðun fyrra
mats geti leitt til annarrar niðurstöðu. enda eru úrskurðir um breytingar á
flokkun alltíðir. Æskilegt er að slíkar breytingar á flokkun hafi sem minnsta
röskun í för með sér fyrir þá er þær snerta. Með því er átt við að úrskurðir
um breytt tollskrárnúmer, sem leiða til breytinga á fjárhæð aðflutningsgjalda,
taki ekki gildi fyrirvaralaust, að því er varðar fjárhæð tolls. Frestur þarf að
vera það rúmur, að innflytjendur geti hagað innflutningi sínum í samræmi við
breyttar aðstæður. í þeim tilvikum skiptir ekki ðllu máli, hvort breyting leiðir
til hækkunar eða lækkunar aðflutningsgjalda.
Innflytjandi, sem um langan tima hefur flutt inn vöru undir ákveðnu tollskrárnúmeri án þess að tollyfirvöld eða rikisendurskoðun hafi gert við það athugasemd, á að geta treyst þvi, að breytingar á tollskrárflokkun, sem leiða til
breytts tolls, verði ekki teknar upp án fyrirvara. I mjög mörgum tilvikum hefur
innflytjandinn selt vöru sína á ákveðnu verði áður en hún er leyst úr tolli. Verðið
er þá reiknað í samræmi við fyrri tollflokkun, sem tollyfirvöld hafa samþykkt
án athugasemda. Leiði tollskrárbreytingin til hækkunar getur það leitt til riftunar
kaupa og innflytjandi situr uppi með óseljanlega vöru eða bíður stórfellt tjón,
sé hann bundinn af fyrirframsölunni á föstu verði.
Ef um er að ræða vörutegund, sem margir aðilar flytja inn, getur fyrirvaralaus breyting á tolli leitt til þess, að vörur, sem leystar eru úr tolli sitt
hvorn daginn, komi út á mjög misháu verði. Afleiðingin er sú, að fyrri aðilinn
situr uppi með óseljanlega vöru hafi tollur lækkað. Sé hins vegar um hækkun að
ræða situr sá siðari uppi irteð óseljanlega vöru, a. m. k. meðan birgðir keppinautanna, sem áður fengu tollafgreitt, endast.
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b) Enda þótt tollskrárlög veiti fjármálaráðherra endanlegt úrskurðarvald um ágreining, sem kann að rísa nm til hvaða tollflokks tiltekin vara skuli teljast, er
ljóst að hann verður í flestum tilfellum að styðjast við þekkingu og mat annarra.
Veltur því á miklu að ráðgjafar hans séu sérfróðir á þessu sviði og aðstaða þeirra
sú, að þeir geti beitt hlutlausu mati við úrlausnina. Notfæri ráðherra sér heimild
35. gr. tollskrárlaga um skipun nefndar til ráðuneytis um þessi mál, er brýn
nauðsyn að í hana séu valdir menn sem hafa yfir að ráða haldgóðri vöruþekkingu og séu óháðir tollyfirvöldum. Sé einkum leitað til starfsmanna tollsins, er sú hætta fyrir hendi, að viðkomandi hafi ákveðið þá vöruflokkun sem
ágreiningur hefur risið um og innflytjandi vill ekki una. Þar mcð eru tollyfirvöld í raun orðin annar aðili málsins. Undanfarandi rökræður um ákvörðunina,
sem leitað er úrskurðar um, gera hlutlaust mat aðilans því erfiðara.
Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

75. Tillaga til þingsályktunar

[69. mál]

um aukinn stuðning við stofnun og rekstur félagsbúa.
Flm.: Þorbjörg Arnórsdóttir.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til lun að sett verði í löggjöf fyllri ákvæði um félagsbú, hvað varðar hagstæða lánafyrirgreiðslu og aðra
tiltæka aðstoð, sem gæti orðið hvati þess að þetta búskaparform yrði tekið upp í
ríkari mæli.
Greinargerð.
Markmiðið með flutningi þessarar þingsályktunartillögu er að í löggjöf verði
sett ákvæði er stuðlað gætu að eflingu félagsbúsltapar hér á landi í framtíðinni.
Kostir þess búskaparforms eru ótviræðir frá rekstrarlegu, þjóðhagslegu og almennu
félagslegu sjónarmiði. Einyrkjabúskapur, sem er algengur víða um land, hefur
óneitanlega í för með sér vissa ókosti, sem beint eða óbeint rýra kjör bændastéttarinnar ef tekið er mið af kjörum annarra starfsstétta í landinu. Á það einkum við
takmarkaða möguleika sveitafólks á frídögum svo og takmarkaða möguleika á orlofi,
mikið vinnuálag, einkum tímabundið, og einnig tímabundna erfiðleika sem geta
steðjað að sökum veikinda. Hvers konar samvinna og samþætting í landbúnaði gæti
stuðlað að hagkvæmari rekstri, meiri möguleikum á verkaskiptingu, fjölbreyttari
framleiðslu og mun þægilegri aðstöðu þess fólks, er við landbúnað starfar. Á það
má einnig benda, að rekstur félagsbúa hefur beint þjóðhagslegt gildi, þar sem um
verulegan sparnað getur verið að ræða í innkaupum á innfluttum tæknibúnaði, sem
nauðsynlegur er við landbúnaðarframleiðsluna.
Fram til þessa hefur nær enginn hvati verið frá hinu opinbera til stofnunar
félagsbúa, en jafnvel frekar verið hvatt til tvíbýlis- eða fjölbýlisbúa, sem eftir sem
áður eru sjálfstæðar rekstrareiningar. Nú munu aðeins um 20 löggilt félagsbú í landinu, en um það bil 700 tvíbýlis- eða fjölbýlisbú.
Áhrif kvótakerfisins ættu að vera hvati til stofnunar félagsbúa og má segja að
þar væri um eðlilega hagræðingu að ræða í tengslum við framkvæmd þess. En með
tilliti til þeirrar hagkvæmni, sem rekstur félagsbúa gæti haft í för með sér, væri
eðlilegt áð þau nytu einhverra fleiri ívilnana, sem mundu þá jafnframt verka sem
stefnumarkandi ákvæði af hálfu hins opinbera. Greiðasta leiðin til stefnumörkunar
á þvi sviði er að stuðla að hagkvæmari stofnlánum eða viðbótarlánum til félagsbúa
óg gæti það átt við um lán til byggingaframkvæmdá, vélvæðingar, ræktunárfram-
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kvæxnda o. fl. Einnig gæti slík fyrirgreiðsla verið í formi hærri styrkja eða viðbótarstyrkja til félagsbúa.
Ýmsar aðrar aðgerðir gætu komið til greina, ekki hvað síst í nánum tengslum
við stefnumarkandi ákvæði sem sett væru af hinu opinbera og við ættu hverju sinni.
Erfið staða islensks landbúnaðar nú í dag og minnkandi tekjumöguleikar þess
fólks, er við hann starfar, kallar á að fundnar séu nýjar leiðir, sem stuðlað gætu
að aukinni hagkvæmni og fjölbreytni í landbúnaðarframleiðslu. Til þess að svo
geti orðið þurfa samtök bænda og ríkisvaldið að taka höndum saman um að finna
réttláta lausn á miklum vanda. Þar þarf að taka mið af þvi meginsjónarmiði, að
jafnframt því sem miða þarf landbúnaðarframleiðsluna við þarfir neytenda og
markaðsaðstæður hverju sinni þarf að tryggja að það fólk, er við landbúnað starfar,
hafi sambærileg laun og njóti sambærilegra félagslegra réttinda og aðrar starfsstéttir
í landinu.
Með stefnumarkandi ákvæðum af hálfu ríkisvaldsins um eflingu félagsbúskapar
og fjölgun félagsbúa væri því ótvírætt stigið stórt skref i átt til aukinnar hagræðingar og hagkvæmni og bættrar starfsaðstöðu í íslenskum landbúnaði á komandi
árum.

Nd.

76. Frumvarp til laga

[70. mál]

um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með siðari breytingum.
Flm.: Guðrún Helgadóttir, Albert Guðmundsson,
Alexander Stefánsson, Árni Gunnarsson.
1. gr.
41. tl. 3. gr. laganna hljóði svo:
Að lækka toll úr 90% i 40% af bifreiðum til bifreiðarstjóra, sem hafa akstur
leigubifreiða til fólksflutninga, akstur sendiferðabifreiða eða kennslu i bifreiðaakstri að aðalstarfi. Sé um öryrkja að ræða, sem rétt ættu til ívilnunar samkv. 27. tl.
3. gr., skal lækka toll um 20% til viðbótar. Ennfremur er heimilt að lækka toll úr
90% í stað 65% af bifreiðum til bifreiðarstjóra, sem hafa slíkan akstur að aukastarfi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Breytingin, sem hér er gerð tillaga um, er sú, að i töluliðinn bætist: „Sé um
öryrkia að ræða, sem rétt ættu til ívilnunar samkv. 27. tl. 3. gr., skal lækka toll
um 20% til viðbótar."
27. tl. 3. gr. laganna tekur til öryrkja, sem rétt eiga á lækkun tolla á bifreiðum
vegna bæklunar eða sjúkdóma. í 4. málsgrein segir svo: „Aðilar, sem njóta tollivilnunar samkv. 41. tl., geta eigi jafnframt fengið tollivilnun samkvæmt þessum tölulið.'*
I raun er þvi aðstaða öryrkja til kaupa á bifreið i atvinnuskyni mjög svipuð
og annarra sem á slik kaup hyggja. Nærri lætur að lækkun á tollum af meðalbifreið
fyrir öryrkja sé nú 40%, þar sem lækkun gjalda má nema allt að 750 000 kr. og
heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi allt að 1 500 000 kr. Lækkun tolla af
bifreiðum til atvinnurekstrar er 40%, eins og að ofan greinir.
Segja má þvi, að lækkun vegna örorku falli niður þegar um er að ræða kaup
á bifreið í atvinnuskyni, þar sem sú ívilnun nýtist ekki vegna ákvæðis 4. málsgreinar 27. tl. 3. gr. laganna. Varla fer þó á milli mála, að sá, sem orðið hefur
fyrir fötlun eða sjúkdómum, á allajafna við þrengri fjárhag að búa og akstur ef
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til vill eina starfið, sem hann getur stundað. Sýnist þvi sanngjarnt að hann njóti
frekari ívilnunar en hinn, sem heill er heilsu, enda allra hagur, að starfsgeta hans
nýtist eins og kostur er.
Með þessu frumvarpi er lagt til, að ívilnun hinum fötluðu til handa verði rýmkuð
nokkuð, eða um 20%, þegar um kaup á bifreið til atvinnurekstrar er að ræða. Bandalag islenskra leigubifreiðastjóra hefur vakið athygli á þessu máli og lýst eindregnuin
óskum um að úr verði bætt.

Nd.

77. Frumvarp til laga

[71. mál]

um breyting á lögum nr. 80 11. júní 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur.
Flm.: Pétur Sigurðsson, Matthías Bjarnason, Steinþór Gestsson,
Eggert Haukdal, ólafur G. Einarsson, Sverrir Hermannsson.
1.
Á eftir fyrri málslið fyrri mgr. 3. gr. laga nr. 80 frá 1938 komi nýr málsliður:
Skylt er að viðhafa hlutfallskosningu innan stéttarfélaga með 300 félagsmenn eða
fleiri til stjórnar og trúnaðarstarfa, við kosningu fulltrúa til landssambandsþinga og
þinga heildarsamtaka, ef 1/5 hluti félagsmanna krefst þess. Við kjör stjórna á landssambandsþingum og á þingum heildarsamtaka skal viðhafa hlutfallskosningu.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinarger ð.
Frumvarp þetta var flutt á 100. löggjafarþinginu, en varð eigi útrætt. Eftirfarandi
greinargerð fylgdi þá með frumvarpinu:
„Sú lýðræðiskrafa hefur lengi veríð uppi, að hlutfallskosningar verði teknar upp
í stéttarfélögum. Hafa frumvörp í þá átt verið borin fram á Alþingi. Nú nýlega hefur
þessi krafa verið ítrekuð. Á fundi verkalýðsráðs Sjálfstæðisflokksins, sem haldinn
var að Hellu á Rangárvöllum 14. og 15. október 1978, var gerð eftirfarandi samþykkt:
Ráðstefnan felur stjórn verkalýðsráðs að hefja nú þegar undirbúning að gerð
lagafrumvarps um hlutfallskosningar við stjórnar- og fulltrúakjör í Iaunþegasamtökunum. Stóraukið vald samtaka þessara og beiting þess á sviði efnahags- og atvinnumála þjóðarinnar gerir þá kröfu til Alþingis, að það setji slík lög. Slík löggjöf
mun draga úr hættu á því, að valdi samtakanna sé misbeitt í pólitískum tilgangi,
°g tryggja eftirlit og gagnrýni lýðræðislega kjörins minni hluta.“
Á fundinum var samþykkt að óska eftir því við þingflokk Sjálfstæðisflokksins
að taka mál þetta til flutnings á Alþingi. Nokkru síðar var haldinn sameiginlegur
fundur verkalýðsráðs og þingflokks um þetta mál og önnur, sem rædd voru á Hellufundinum.
í febrúar 1979 sendi þingflokkur og miðstjórn Sjálfstæðisflokksins frá sér ítarlega stefnuyfirlýsingu um efnahagsmál o. fl. og ber hún heitið „Endurreisn í anda
frjálshyggju“. í áttunda kafla þessarar stefnuyfirlýsingar er fjallað um kjaramál og
skyld atriði. Þar er því lýst yfir, að Sjálfstæðisflokkurinn skuli stuðla að þvi „að
koma á hlutfallskosningum í stéttarfélögum“.
Með þessu frv. er lagt til, að innan stéttarfélaga með 300 félagsmenn eða fleiri
geti fimmti hluti félagsmanna krafist þess, að hlutfallskosning sé viðhöfð til stjórnar
og annarra trúnaðarstarfa og við kosningu fulltrúa til landssambandsþinga og þinga
heildarsamtaka. Á þingum slíkra heildarsamtaka skal kjósa stjórnir með hlutfallskosningu.

622

Þingskjal 77

Hlutfallskosningar er einn þáttur lýðræðis. Þær miða að því að tryggja rétt
minni hluta. Hér á landi er hlutfallsfyrirkomulagið viðhaft við kosningar til Alþingis
og til sveitarstjórna, en einnig til dæmis við kosningar til Búnaðarþings.“
Frv. var flutt aftur á 102. löggjafarþinginu af sömu þingmönnum og flytja það
nú.
Þegar málið var tekið fyrir til 1. umr. flutti 1. flm. ítarlega framsöguræðu og
komst að orði m. a. á þá leið, að þegar nefnd fengi málið til meðferðar — þá verði
frv. sent til umsagnar þeim samtökum, sem lög þessi taka til, með þeirri ósk frá
Alþingi að þing þessara samtaka, sem haldin verða á þessu ári, taki mál þetta til
efnislegrar umræðu og segi álit sitt á því. M. a. vegna þessarar skoðunar á meðferð þessa máls hafi 1. flm. unnið ítarlega að öflun gagna fyrir framsögu málsins
svo að þær röksemdir og aðrar, sem fram kunna að koma — að sjálfsögðu bæði
með og móti, geti orðið hjálpargagn fyrir þá aðila í samtökum launþega sem skoða
vilja málið hlutlægt.
Á grundvelli þess hafa flutningsmenn ákveðið að láta umrædda framsöguræðu
fylgja flutningi frv. nú og fer hún hér á eftir:
Herra forseti. Frv. það, sem hér er til umr. og er á þskj. 255, flyt ég ásamt fimm
hv. þm. og er frv. þetta endurflutt. Það var fyrst flutt á 100 löggjafarþinginu, en þá
svo seint að það kom ekki til umr. Fyrsti flm. frv. þá var núv. hæstv. forsrh. og
meðal meðflm. tveir aðrir ráðh. núv. hæstv. ríkisstj., þeir hæstv. dómsmrh. og hæstv.
landbrh. Þótt ég þykist vita að stuðningur þeirra ráði ekki úrslitum um stuðning
hæstv. rikisstj. við frv., þykist ég þó vita að fleiri en þeir úr liði hæstv. ráðh. telji
að í þessum sem öðrum opnum hagsmunasamtökum almennings beri að auka lýðræðisleg áhrif hins almenna félagsmanns, um leið og ég veit — og hef raunar sannanir
fyrir — að allt slikt er fjarri vilja sumra, enda andstætt stefnu þeirra að gera neitt
sem gæti dregið úr valdaaðstöðu fylgihnatta þeirra innan verkalýðshreyfingarinnar.
Ég þykist vita, að margir hv. þm. muni spyrja af hverju við flm. séum að hreyfa
jafnþýðingarmiklu máli svo seint á þessu þingi, og skal ég skýra það nokkrum orðum.
Allar brtt. við lög þau, sem hér er um að ræða, hafa verið um langan aldur litnar
hornauga af meiri hl. verkalýðshreyfingarinnar og í sumum tilfellum sýnd mikil
andstaða þótt skynsamlegar hafi verið og þess virði að athugast. Þetta hefur ekki
verið að ástæðulausu, því tilfelli hafa komið upp sem hafa gefið ástæðu til slíkra
viðbragða. Þeir skammsýnu menn hafa verið til sem ekki hafa borið skynbragð á þann
hugsanagang sem rikir meðal alls þorra almennings í launþegahreyfingunni, að
lög um stéttarfélög og vinnudeilur séu þeirra skjöldur og um leið sverð í viðskiptum þeirra við viðsemjendur sína, vinnuveitendur. Er það þveröfugt við það sem
forustumenn kommúnista héldu fram þegar lög þessi voru í undirbúningi og til umr.
og afgreiðslu hér á Alþ. á sínum tima. Þess vegna hefur að sjálfsögðu verið snúist
til varnar með kjafti og klóm þegar lagðar hafa verið fram till. um einhliða og vanhugsaðar breytingar til skerðingar þess réttar sem í lögum felst á sviði þess sem
heyrir til athafna og aðgerða í kjarabaráttunni. Það er jafneðlilegt að viðbragða af
þessu tagi gæti í slíkum tilfellum, eins og það er óeðlilegt að löggjöf, sem komin er
nokkuð á fimmtugsaldurinn og fjallar um jafnþýðingarmikil atriði og starfsreglur
i santskiptum launþega og vinnuveitenda, þurfi ekki endurskoðunar og breytingar
við í samræmi við þá stórkostlegu þróun, framfarir og tæknibyltingu sem orðið hafa
á öllum sviðum atvinnulífsins á síðustu 3—4 áratugum.
En þessi lög fjalla um meira. Þau fjalla um innri mál verkalýðshreyfingarinnar
sjálfrar, skipulag hennar og réttindi þeirra einstaklinga sem hana skipa. Þótt ég telji
að Alþ. geti að sjálfsögðu breytt þessum lögum sem öðrum, sé meiri hl. fyrir hendi,
er ég ekki svo skyni skroppinn að ætla slíku máli framgang án umsagnar viðkomandi samtaka sjálfra, efnislegrar umræðu og helst meirihlutavilja innan samtakanna
sjálfra um framgang málsins. Ég tel ekki rétt að endanleg afstaða til svo þýðingarmikils máls sé tekin fyrir hönd samtaka með þúsundir eða tugþúsundir félagsmanna
á fámennisfundi pólitískra toppmanna þessara samtaka. Ég tel því eðlilegt að þing
sem flestra launþegasamtaka fái slíka till. til umsagnar og umræðu.
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Nú í ár eru mörg slík þing, bæði einstakra sérsamtaka og heildarsamtaka, haldin,
þ. á m. hið langstærsta, þing ASÍ. Mín ósk er sú, að þegar 1. umr. er lokið hér í
hv. d. og frv. hefur verið vísað til n. — sem ég tel eðlilegt að verði allshn. hv. d.,
i samræmi við það sem áður hefur tíðkast, þá verði frv. sent til umsagnar þeim samtökum, sem lög þessi taka til, með þeirri ósk frá Alþ. að þing þessara samtaka, sem
haldin verða á þessu ári, taki mál þetta til efnislegrar umr. og segi sitt álit á því. M. a.
vegna þessarar skoðunar minnar á meðferð þessa máls hef ég unnið ítarlega að öflun
gagna fyrir framsögu málsins svo að þær röksemdir og aðrar, sem fram kunna að koma
— að sjálfsögðu bæði með og móti, geti orðið hjálpargagn fyrir þá aðila í samtökum launþega sem skoða vilja málið hlutlægt. Fordæmi um meðferð frv. um þetta
efni, sem áður hefur verið flutt hér á Alþ., höfum við. Einnig höfum við hér á Alþ.
nær árleg dæmi fyrir okkur um að mál, sem hér eru fram borin, séu auk þess að
vera skoðuð í n. send þingi viðkomandi hagsmunaaðila. Á ég hér að sjálfsögðu við
Búnaðarþing.
I stuttri grg., sem fylgir með frv. því sem hér er til umr., er skýrt frá þeim hvata
sem lá að þessum frv.-flutningi. Segir þar m. a., með leyfi hæstv. forseta:
„Á fundi verkalýðsráðs Sjálfstfl., sem haldinn var að Hellu á Rangárvöllum
14. og 15. okt. 1978, var gerð eftirfarandi samþykkt:
Ráðstefnan felur stjórn verkalýðsráðs að hefja nú þegar undirbúning að gerð
lagafrv. um hlutfallskosningar við stjórnar- og fulltrúakjör í launþegasamtökunum.
Stóraukið vald samtaka þessara og beiting þess á sviði efnahags- og atvinnumála
þjóðarinnar gerir þá kröfu til Alþingis, að það setji slík lög. Slík löggjöf mun draga
úr hættu á því, að valdi samtakanna sé misbeitt í pólitískum tilgangi, og tryggja
eftirlit og gagnrýni lýðræðislega kjörins minni hluta.“
Á fundinum var samþykkt að óska eftir því við þingflokk Sjálfstfl. að taka mál
þetta til flutnings á Alþ. Nokkru síðar var haldinn sameiginlegur fundur verkalýðsráðs og þingflokks um þetta mál og önnur sem rædd voru á Hellufundinum.
I febr. 1979 sendi þingflokkur og miðstjórn Sjálfstfl. frá sér ítarlega stefnuyfirlýsingu um efnahagsmál o. fl. og ber hún heitið:
„Endurreisn í anda frjálshyggju.“ I áttunda kafla þessarar stefnuyfirlýsingar er
fjallað um kjaramál og skyld atriði. Þar er því lýst yfir, að Sjálfstfl. skuli stuðla
að því að koma á hlutfallskosningum í stéttarfélögum.“ — Svo sagði í grg. með frv.
Eins og ég hef þegar tekið fram er óhjákvæmilegt — þegar till. um slík stórmál
er borin fram eftir að margir áratugir eru liðnir frá umr. þess hér á Alþ. — að skoða
þann aðdraganda sem er að slíkum tillöguflutningi og á hverju hann sé grundvallaður. Mál þetta er nefnilega ekki nýtt innan verkalýðshreyfingarinnar þótt því hafi
ekki verið hreyft lengi. Síðast mun það hafa verið gert þegar endurskoðun laga
og skipulagsreglna ASÍ stóð yfir fyrir nokkrum árum. Ég hreyfði þá máli þessu innan
þeirrar nefndar sem að því starfi vann, en í henni átti ég sæti þá. Ekki átti till. mín
fylgi að fagna. Má vera að sumir nm. hafi óttast að auglýsa rýrt fylgi sitt innan
samtakanna ef þeir þyrftu á þeim vettvangi að ganga til kosninga eftir lýðræðisreglunni um hlutfallskosningar. En mál þetta hefur verið tekið upp af sjálfstæðisfólki
og öðrum innan launþegasamtakanna og i framhaldi af því á Alþ., eins og ég mun
koma nánar inn á í ræðu minni. M. a. vegna þess flutti Jóhann Hafstein tvívegis írv.
á Alþ. um að skylt væri að viðhafa hlutfallskosningar innan stéttarfélaga og við
kosningu fulltrúa til stéttarsambands ef % hluti félagsmanna krefðist þess.
í hið fyrra sinn flutti hann frv. sitt í Nd. 1946 og í hið síðara 1948, einnig í Nd.,
og voru meðflin. hans allir þm. Sjálfstfl. sem sæti áttu í deildinni, þ. ám. hæstv.
núv. forsrh.
Fyrir tilmæli og vegna góðrar samvinnu við félagasamtök sjálfstæðisverkamanna flutti Bjarni Snæbjörnsson, þáv. þm. Hafnfirðinga, frv. á Alþ. árið 1939, sem
fól i sér brtt. við lög um stéttarfélög og vinnudeilur, sem samþ. höfðu verið árið áður
á Alþ., árið 1938. I brtt. Bjarna var lagt til að viðhafðar yrðu hlutfallskosningar
innan verkalýðsfélaganna til stjórnar og trúnaðarstarfa ef ákveðinn hluti meðlima

624

Þingskjal 77

félaganna óskaði þess. í frv. hans voru einnig fleiri brtt. við sömu lög sem miðuðu
að því að tryggja jafnrétti meðlima verkalýðsfélaganna.
Nefnt frv. var afgreitt frá Alþ. með samkomulagi þáv. stjórnarflokka, Sjálfstfl.,
Framsfl. og Alþfl., er fólst í till. til rökstuddrar dagskrár sem forsrh., Hermann
Jónasson, flutti og byggðist á trausti þess, að efni frv. mundi ná fram að ganga
með frjálsu samkomulagi og lagaákvæða væri þá ekki þörf. Hin rökstudda dagskrártillaga, eins og hún var samþ., hljóðaði svo, með leyfi hæstv. forseta:
„I trausti þess, að samningar takist milli fulltrúa þeirra verkamanna, sem
lýðræðisflokkunum fylgja, er leiði til þess, að einungis eitt félag fyrir hverja stétt
verði á hverju félagssvæði og engir geti gerst mðlimir þess aðrir en menn þeirrar
stéttar, er félagið er fyrir; enn fremur að hið bráðasta verði gerðar nauðsynlegar
breytingar á ASÍ til þess, að það verði óháð öllum stjórnmálaflokkum og tryggt
verði á hverju félagssvæði og engir geti gerst meðlimir þess aðrir en menn þeirrar
starfa innan viðkomandi félags án tillits til stjórnmálaskoðana, þá tekur d. að svo
stöddu ekki afstöðu til frv. þessa og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.“
Til að skýra dagskrártillögu þessa og forsendu hennar er nauðsynlegt að fara
enn aftar í sögu verkalýðshreyfingarinnar. Frá stofnun Alþýðusambandsins 1916 og
allt fram að árinu 1930 voru menn frjálsir að sínum pólitísku skoðunum þótt kjörnir
væru á þing þess. Sátu menn þar án tillits til þess, hvaða stjórnmálaflokki þeir
fylgdu að málum. Eftir fullveldi okkar 1918 fer skipan stjórnmálaflokka hér á
landi að breytast, og þegar Jafnaðarmannaflokkurinn var stofnaður var biðlað
markvisst til verkamanna og verkalýðsfélaga, enda stofnendur flokksins margir
þeirra sem forustu höfðu innan verkalýðshreyfingarinnar. Þessir menn töldust til
þeirra sem höfðu hugsjónir lýðræðis við hún. Þess fór þó fljótlega að gæta, að styrkleiki kommúnista innan þessara raða fór vaxandi. Fljótlega urðu allhörð átök milli
þessara aðila: annars vegar þeirra, sem vildu stefna að þjóðfélagsbyltingu, jafnvel
vopnaðri, með yfirtöku og alræði öreiganna að kjörorði og markmiði, og hins vegar
þeirra, sem ná vildu aukinni velmegun og skilyrðum til betra lífs með hægfara en
stöðugri þróun. Þessi ágreiningur, sem fór vaxandi, olli klofningi í röðum Alþfl.manna, og 1930 er Kommúnistaflokkur íslands stofnaður sem deild úr alþjóðasamtökum kommúnista. Þeir hófu þegar hatramma baráttu gegn sínum fyrri félögum, bæði í
ræðu og riti, sem hefur staðið æ síðan. Að vísu hafa orðið nokkur hlé á, en sagan
hefur endurtekið sig. Samvinnutilboð og fagurgali þeirra við Alþfl. síðari áratugi
hefur alltaf verið undanfari nýs klofnings út úr Alþfl., sem markvisst hefur verið
unnið að af kommúnistum á bak við tjöldin meðan samvinnan hefur staðið yfir.
Þeim átökum, sem komu fram í dagsljósið 1930, svöruðu Alþfl.-menn með því
að misnota meirihlutaaðstöðu sína innan Alþýðusambandsins og breyta lögum þess
í þá veru, að aðeins flokksbundnir Alþfl.-menn mættu skipa trúnaðarstöður í verkalýðshreyfingunni og sækja þing Alþýðusambandsins. Þá urðu lög Alþfl. og Alþýðusambandsins sameiginleg og þau sömu.
En þróun verkalýðshreyfingarinnar hélt áfram og styrkur hennar óx, m. a. með
þvi að þeir launþegar gerðust þar félagsmenn sem öðrum fullmótuðum stjórnmálaflokkum fylgdu að málum. Á síðasta sameiginlega þingi þessara aðila, ASl og Alþfl.,
1940, var skilnaður þessara aðila samþykktur í beinu framhaldi af þeirri samþykkt
Alþingis, að í trausti þess að viðkomandi aðilar kæmu sér saman um að framkvæma
efnisatriðin úr frv. Bjarna Snæbjörnssonar mundi Alþ. að svo stöddu ekki taka
afstöðu til frv.
Sjálfstæðismenn hafa æ síðan viðurkennt að fyrri hluta þessarar till. hafi verið
framfylgt á Alþýðusambandsþingi 1940, en síðari hluta hennar, þ. e. jafnrétti til
trúnaðarstarfa án pólitískra skoðana, hvorki þá né síðar. Þessi réttarbót fékkst fram
fyrst og fremst vegna markvissrar baráttu sjálfstæðismanna. Þeir höfðu forustu á
Alþ. um setningu vinnulöggjafarinnar, laga um stéttarfélög og vinnudeilur, sem við
ræðum hér, 1938. En þau lög voru af andstæðingum þeirra, kommúnistum og vinstri
krötum, kölluð þrælalög, tugthúslöggjöf o. fl. í þeim dúr.
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í þessum lögum hefur þó ekki mátt breyta stafkrók þrátt fyrir þær stórfelldu
þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað á þeim meira en 40 árum sem liðin eru
síðan. Þeir, sem áður notuðu framangreindar lýsingar á lögum þessum, telja þau nú
helgasta vé verkalýðshreyfingarinnar og allar breytingar á þeim árás á þá sömu hreyfingu, eins og ég kom inn á í byrjun ræðu minnar.
Til að berjast fyrir lýðræðislegum rétti hins almenna launþega — hvaða stjórnmálaskoðun sem hann hefði — stofnuðu sjálfstæðisverkamenn og sjómenn málfundafélög víðs vegar um land og var hið fyrsta þeirra stofnað í Reykjavik 1937. Þeir hófu
þá einnig skipulagt starf innan verkalýðssamtakanna til að mæta misnotkun þeirra
og náðu umtalsverðum árangri innan þeirra og utan, m. a. að ná fram framangreindum breytingum á lögum Alþýðusambandsins. Að fenginni þessari réttarbót
drógu sjálfstæðismenn úr starfi sínu í verkalýðshreyfingunni. Þeir héldu að með
auknu lýðræði og auknu jafnrétti innan þeirra skapaðist friður, en það var öðru
nær.
Það er eftirtektarvert að veita athygli þeim sögulegu staðreyndum sem blasa við
þegar litið er til baka nokkra áratugi yfir starf íslenskrar verkalýðshreyfingar.
Þegar pólitísk misnotkun þeirra hefur keyrt úr hófi hafa sjálfstæðismenn innan
hennar gripið til gagnaðgerða og tekið upp baráttu gegn ofbeldi kommúnista og
fylgifiska þeirra þar, sem þeir eru æ ofan í æ staðnir að — þessari misnotkun að
segja — sínum pólitísku húsbændum og samtökum til íramdráttar. En þegar slik
stundarmisnotkun hefur verið knúin á bak aftur og réttlætisáfanga náð hafa sjálfstæðismenn dregið sig í hlé sem pólitískt afl innan samtakanna, trúir þeirri hugsjón
sinni að verkalýðshreyfingin eigi að vera lýðræðisleg samtök allra launþega —
hvaða pólitíska skoðun sem þeir hafa sem einstaklingar — sem ráði málum sínum
sjálf og vinni á faglegum grundvelli að hag allra félagsmanna sinna og þjóðarinnar
í heild.
Þessum áföngum hefur verið náð með þrotlausri vinnu og baráttu og þvi sem
alltaf verður sterkasta vopnið, réttlætiskennd hins almenna félagsmanns innan verkalýðshreyfingarinnar.
Á stríðsárunum stórjuku kommúnistar fylgi sitt, — ég veit að sumir munu telja
það helgispjöll að nota þetta nafn áfram eftir að fram á þetta árabil er komið, en ég
mun samt nota það, því eðlið er eitt og hið sama, — þá náðu þeir sæti í miðstjórn
Alþýðusambandsins 1942 og þeir náðu meiri hluta þar 1944. Og á þinginu 1946
höfðu kommúnistar næstum % af fulltrúum á þingi Alþýðusambandsins. Þessum
meiri hluta var m. a. náð með því ólýðræðislega kosningafyrirkomulagi sem þá gilti
og gildir enn innan verkalýðshreyfingarinnar og var þá sem nú notað til hins ýtrasta
af kommúnistum. Á því tímabili, sem fór í hönd eftir stjórnaryfirtöku þeirra, hófst
pólitísk misnotkun samtakanna á ný og hefur æ síðan verið þegar þeir hafa verið í
hreinum meiri hluta eða stjórnað með sínum tryggu meðreiðarsveinum. Misnotkunin
hefur komið fram á margan hátt: í pólitískum verkföllum og ýmsum ofbeldisaðgerðum. Má benda þar t. d. á a. m. k. tvo milliríkjasamninga sem Alþ. hefur beitt sér fyrir
og gert, en þá hafa þessi samtök gert tilraun til þess að hafa áhrif á gerðir Alþingis
með ofbeldi. Þau hafa verið með pólitískar samþykktir og aðgerðir gegn löglega
kjörnum stjórnvöldum, sem túlkaðar hafa verið sem samhljóða vilji allra félagsmanna. Og hjá þeim hefur verið ríkjandi sú gegndarlausa misnotkun síðari ára sem
öllum er kunnugt um og best sést á algerum sinnaskiptum á fáum mánuðum þegar
þeir taka við stöðu húskarla hjá pólitískum húsbændum sínum.
Strax árið 1945 var svo komið, að sjálfstæðisverkamenn og sjómenn höfðu gert
sér grein fyrir því, i hverju þessi möguleiki til misnotkunar var fólginn. Á landsfundi þeirra það ár var eftirfarandi ályktun samþykkt, með leyfi forseta:
„Landsfundur sjálfstæðisverkamanna og sjómanna, haldinn í júní 1945, skorar
á þm. Sjálfstfl. að beita sér fyrir því á Alþ., að komið verði á hlutfallskosningu til
stjórnar og annarra trúnaðarstarfa í öllum stéttarsamtökum landsmanna, svo sem
verkalýðsfélögum, iðnaðarmannafélögum, búnaðarfélögum og samböndum stéttarfélaga.“
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þá þegar hafði þetta kosningafyrirkomulag verið tekið upp í kosningum til
Búnaðarþings og hefur gilt þar síðan. — Hér er rétt að skjóta inn í til frekari áherslu
smákafla sem fylgdi því frv., með leyfi forseta:
„Með þessu kosningafyrirkomulagi er bændum gefinn kostur á að hafa áhrif
á skipun Búnaðarþings eftir því sem þeir hafa viljað og aðstöðu til. Einmitt með
þessari skipun Búnaðarþings ætti það að vera tryggt, að það væri nokkurn veginn
rétt mynd af því viðhorfi er bændurnir hafa til helstu áhugamála sinnar stéttar
ogreyndar þjóðmála yfirleitt. Líklegt er að öllum þyki vænt um þessi lagafyrirmæli.
Þau svipta engan bónda réttindum, heldur þvert á móti veita bændunum mikilsverð
réttindi sem þeim að sjáfsögðu ber og hefðu átt að vera búnir að fá fyrir löngu, en
hefur þó dregist til þessa. Nú mun þeim af öllum frjálshuga mönnum fagnað.“
Þess má geta, að þegar Stéttarsamband bænda var stofnað var ákveðið að viðhafa
þar hlutfallskosningar.
I framhaldi af fyrrnefndri samþykkt sjálfstæðisverkamanna og sjómanna 1945
tók landsfundur Sjálfstfl., sem haldinn var sama ár, þetta mál til umr. og í ályktun
fundarins er m. a. þessi kafli, með leyfi forseta:
„Fundurinn telur að tryggja beri að ópólitísk félagasamtök til almenningsheilla,
svo sem samvinnufélög, búnaðarfélög, verkalýðsfélög og önnur stéttarsamtök, séu
eigi misnotuð til framdráttar einstökum pólitískum flokkum og þvi sé skylt að
viðhafa lýðræðislegar reglur í stjórnarháttum þeirra, svo sem hlutfallskosningar til
allra trúnaðarstarfa. Mælist fundurinn eindregið til þess, að þm. Sjálfstfl. beiti sér
fyrir frainkvæmd þess á Alþingi."
Þegar hér var komið þessari sögu ákvað Jóhann Hafstein, þá ungur að árum,
nýkjörinn á Alþ., að flytja frv. í samræmi við þær viljayfirlýsingar sem hér hefur
verið greint frá. Árið 1946 flytur hann fyrra frv. sitt, en hið síðara 1948, eins og áður
segir. Voru þau í bæði skiptin samhljóða og voru á þá leið efnislega, að skylt væri að
viðhafa hlutfallskosningu innan stéttarfélaga til stjórnar og trúnaðarstarfa, svo
sem við kosningu fulltrúa stéttarfélaga til stéttarsambands, ef % hluti félaganna
krefst þess.
Miklar umr. urðu um frv. þetta strax við 1. umr. hér á Alþ. En að henni
lokinni var málinu vísað til allshn. Nd. Þá var fram undan 19. þing Alþýðusambandsins. Þótti rétt að óska eftir umsögn þess um málið og bíða með afgreiðslu þess frá
nefnd á meðan.
Með það í huga, sem hér er áður sagt um styrkleika kommúnista á þessu þingi,
þykir mér ekki undarleg sú umsögn sem Alþýðusambandsþing sendi Alþ. um frv.
þetta. í henni kom fram þá strax sú helgislepjugríma sem kommúnistar setja alltaf
upp ef þeir telja eitthvað eigi að gera sem hróflað geti við völdum þeirra. Breytir
þá engu þótt þeir geri kröfur um sams konar eða skyldar breytingar annars staðar
þar sem þeir telja sig ekki njóta lýðræðislegra áhrifa um stjórn í samræmi við fylgi
sitt, sbr. afstöðu Sigurjóns Péturssonar, forseta borgarstjórnar Reykjavikur, á landsþingi Sambands isl. sveitarfélaga í sept. 1978.
Jóhann Hafstein og Garðar Þorsteinsson lentu í minni hl. í allshn., en þeir gáfu
út mjög ítarlegt nál. og hröktu þar lið fyrir lið þær fullyrðingar sem komið höfðu
fram í umsögn þessa Alþýðusambandsþings, enda allsérstæðar eins og fleira sem frá
kommúnistum kemur þegar valdið er þeirra.
Ég mun nú í mjög stuttu máli draga fram þau rök, sem komu fram gegn frv.,
bæði í umsögn þessari og í umr. á Alþ„ og notuð eru enn í dag, og þau gagnrök sem
á móti eru færð.
í umsögn frá 19. þingi Alþýðusambandsins segir svo orðrétt, með leyfi forseta:
, Á frv. þetta má líta sem árás á félagafrels:ð í landinu, óskammfeilna tilraun til þess
að skerða óumdeilanlegan rétt verkalýðsfélaganna og annarra samtaka til að ráða
sínum innri málum,“ eins og það var orðað í umsögninni.
í þessu felst ásökun um það, að frv. sé brot á stjórnarskránni sem verndar félagafrelsið í landinu. En það fær að sjálfsögðu á engan hátt staðist, enda um breyt. á
lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, 3. gr. þeirra, en þar segir svo: „Stéttarfélög
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ráða málefnum sínum sjálf með þeim takmörkunum sem sett eru í lögum þessum.“
Það er gert ráð fyrir því í löggjöfinni sjálfri að setja takmörk á starf þessara félaga.
Það kemur þarna fram, að löggjafinn ráðgerir vissar takmarkanir á því að stéttarfélög ráði málefnum sínum sjálf, og mundi frv. það, sem hér greinir frá, heyra undir
eina slíka takmörkun.
Þá er enn fremur sagt, með leyfi forseta, að frv., ef að lögum yrði, mundi beinlínis
lögfesta pólitíska sundrungu innan samtakanna og lögfesta stjórnmálaerjur í verkalýðssamtökunum,“ eins og sagt var orðrétt. Þetta byggist á misskilningi, þar sem
ekkert ákvæði frv. hneig að lögfestingu sundrungar í þá tíð né heldur gerir mitt frV.
og samflm. minna það nú. Það er hvergi ýjað þar að pólitískum eða ópólitískum
áhrifum frv.-flutningsins.
Saga verkalýðshreyfingarinnar í þau 33 ár, sem liðin eru síðan þetta frv. var
flutt, hefur margsannað, en þó aldrei jafnáþreifanlega og síðustu misserin, að pólitísk
sundrung og pólitísk misnotkun, sem komin er út í hreinar öfgar, hafa fært samtökin
á barm klofnings. Eiga hlutfallskosningar engan þátt í slíku, en gætu hins vegar
að mínu mati hindrað að sú óhamingja hendi þau.
I umsögn þessa 19. þings Alþýðusambandsins sagði einnig, með leyfi forseta, að
„slík lagasetning mundi stöðugt verða uppspretta ófriðar meðal verkamanna og
verka lamandi á starfsemi verkalýðsfélaganna, en gera lýðræðið að skrípamynd".
Þetta verður að telja einstæða ályktun eða skoðun í lýðræðislandi, að hlutfallskosningafyrirkomulag, í stað kosningafyrirkomulags þar sem einfaldur meiri hl. ræður
úrslitum, geti gert lýðræðið að skrípamynd, þar sem hlutfallskosningafyrirkomulag
bæði hér á landi og annars staðar í heiminum er einmitt fram komið og framkvæmt
til þess að fullnægja betur en hitt kosningafyrirkomulag'ð hugsjónum og kröfum
lýðræðisins. Ég endurtek þetta sem ég sagði: Það er sett fram til þess að fullnægja
betur en hitt kosningafyrirkomulagið hugsjónum og kröfum lýðræðisins.
Það komu einnig fram í umsögnum þá — og reyndar hef ég heyrt slíkar umsagnir síðan hjá mönnuin sem spurðir hafa verið á götu um þetta mál — ýmsir
sleggjudómar um það, að með samþykkt slíks frv. væri verið að löghelga afskipti
stjórnmálaflokka af innri málefnum verkalýðssamtakanna. Eins og ég gat um áðan
hefur ekkert komið fram — hvorki áður fyrr í frv. sem flutt voru né nú hjá mér
og meðflm. mínum — í þá átt, og þeir sem hafa aðallega talað gegn þessu fyrirkomulagi, bæði kommúnistar og aðrir, hafa alltaf sniðgengið þá staðreynd, að hlutfallskosningafyrirkomulagið er það lýðræðislegasta sem þekkist og um leið það
réttlátasta og þeim þekkilegt ef þeir telja sig sjálfa hafa pólitískan hag af, eins og
ég gat um áðan, sbr. landsþing Samband ísl. sveitarfélaga og ummæli forseta bæjarstjórnar Reykjavíkur á því þingi eða eftir það.
I umr. á þessu sögufræga þingi mæddi mjög á þáv. forseta Alþýðusambandsins,
Hermanni Guðmundssyni, en þá sat hann hér á Alþ. fyrir kommúnista og var framsögumaður meiri hl. allshn. er málið kom til 2. umr. Það er eftirtektarvert, hve hann
og fleiri andmælendur frv. lögðu mikla áherslu á að undirstrika hve ólýðræðislegt
það væri, að minni hl., Vs félagsmanna, gætt gert kröfu um hlutfallskosningafyrirkomulag ef hann óskaði þess. Er ekki annað að sjá en verið sé að læða því inn, að
verið sé að rýra hlut þeirra 4/5 félagsmanna, sem vilja hreina meirihlutakosningu.
Þetta er auðvitað argasta fölsun því þessir aðilar, eins og allir félagsmenn, munu
njóta kosningarréttarins jafnt með hlutfallskosningum áfram. Það mun að sjálfsögðu
áfram vera meiri og minni hl. nema samkomulag sé um annað. Breytingin er sú,
ef slíkt frv. yrði samþykkt, að meiri hl., ef hann skapast, fer ekki lengur með skoðanir minni hl. sem sínar. Allir fá sama lýðræðislega réttinn til að koma skoðunum
sinum á framfæri, ef vissum skilyrðum er fullnægt, sem nú er loku fyrir skotið
allt of víða.
Sú röksemd, sem þarna kom fram, verður beinlínis hlægileg þegar haft er í huga
að einmitt á næsta þingi Alþýðusambandsins, 1948, voru samþykktar reglur um allsherjaratkvæðagreiðslu við kosningu stjórnar trúnaðarmannaráðs og fulltrúa til sambandsþings í félögum Alþýðusambandsins. Og í 1. gr. reglugerðarinnar, sem samþ.
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var af þessum sömu gagnrýnendum frv., eru ákvæði þess efnis, að allsherjaratkvæðagreiðsla skuli fara fram ef minnst Vs hluti fullgildra félagsmanna krefst þess skriflega. Hvar er þá réttur meiri hl.? Þetta finnst mér vera einn þáttur í þessari svokölluðu sýndarmennsku sem ríður húsum ekki aðeins hér á Alþ. heldur og innan
verkalýðshreyfingarinnar.
Ég hef í þessu máli mínu vitnað nokkuð til umr. sem urðu á Alþ. um áðurnefnt
frv. Jóhanns Hafsteins 1948, og eins og ég hef þegar bent á geri ég það vegna þess
að mörg rök, sem þá voru notuð málinu til framdráttar, gilda enn í dag. Sama er
áð segja um gagnrök. Þau eru hin sömu sem notuð eru nú þótt að sjálfsögðu sé af
meiru að taka nú 32 árum síðar. En til viðbótar vil ég draga fram enn eitt atriði.
í umr. 1948 hafði Gylfi Þ. Gíslason sig allnokkuð i frammi sem andmælandi frv.,
og vitnaði hann m. a. í harða andstöðu sjálfstæðismanna gegn lagaákvæðum um
hlutfallskosningar til Búnaðarþings á sínum tíma. Jón Sigurðsson, 2. þm. Skagfirðinga og einn af meðflm. Jóhanns Hafsteins, svaraði Gylfa og skýrði frá því, hvers
vegna þessi lagaákvæði voru tekin út siðar. Það var gert með samkomulagi Búnaðarþings og ríkisstjórnar, enda áfram ákveðið að hafa ákvæðið um hlutfallskosningar bundið í lögum Búnaðarfélagsins, og þarf þar % þingfulltrúa til að breyta
þeim. Síðan sagði Jón Sigurðsson fyrrum alþm. orðrétt, með leyfi hæstv. forseta:
„Nú kem ég að því, sem ég tel mest vert í þessu sambandi. Hvernig hefur þessi
skipun reynst? Ég held að mér sé óhætt að segja, að það sé samróma álit allra, að
hún hafi reynst vel. Ég segi það jafnt þó að ég hafi á sínum tíma verið henni andvigur. Þetta fyrirkomulag varð m. a. til þess að auka að miklum mun samstarf milli
þeirra sem eiga að vinna saman að sameiginlegum hagsmunamálum. Áður fyrr,
ineðan einn og sami flokkur fékk annaðhvort alla fulltrúana eða engan, myndaðist
oft óeðlilegt kapp sem hjá þeim, sem töldu sig afskipta, olli oft sársauka sem torveldaði alla samvinnu milli þeirra sem saman þurftu að vinna. Þetta hefur horfið
mikið. Ég fullyrði að samstarfið hefur orðið miklu betra síðan þessi breyting komst
á. Þetta var orsökin til þess, að þegar Stéttarsamband bænda var stofnað, sem er að
sumu leyti hliðstæðara verkalýðssamtökunum en Búnaðarfélag Islands, þá var þar
ákveðin hlutfallskosning, eða menn hafa rétt til að hafa hana sé þess óskað. Það
sýnir hvernig þetta fyrirkomulag hefur gefist. Það er stundum svo, að það þarf
nokkuð til að vekja athygli manna á hvað sé heppilegast, og ég fyrirverð mig ekki
neitt fyrir það.“ sagði Jón Sigurðsson, „þó að ég nú líti öðruvísi á þessi mál en
ég gerði fyrir 12 árum. Ég tel skyldu mína, ef ég kemst að því að ég hafi ekki á
réttu að standa, að breyta um og fylgja því sem réttara eða betra reynist, hver sem
afstaða mín kann að hafa verið áður fyrr. Þetta er sú regla sem ég hef fylgt, og
samkvæmt þessari reglu og samanborið við þá reynslu sem ég tel að bændastéttin
hafi hér fengið, þá hikaði ég ekki við að gerast meðflm. að þessu frv. þó ég telji
eðlilegast að upp úr þessu kæmi það, að verkalýðsfélögin hyrfu sjálfkrafa að þessu
ráði og ákvæðu það fyrirkomulag sem hér er lagt til, og ég gæti vel trúað að þessi
tilraun, sem hér er gerð, yrði til þess, að verkalýðsfélögin tækju þetta fyrirkomulag
upp í lög sín, eins og Búnaðarfélagið gerði á sínum tíma, og þar með er þá líka
okkar tilgangi náð.
Ég tel svo ekki ástæðu til að hafa um þetta fleiri orð,“ sagði Jón Sigurðsson
enn fremur. „Það er sannfæring mín, að slík breyting yrði verkalýðsfélögunum
aðeins til góðs. Þess vegna tel ég rétt að fylgja málinu og stuðla þannig að því að
það geti komist á rekspöl.“
Ég tek þessa tilvitnun fram af ásettu ráði, vegna þess hugsanagangs sem kemur
fram hjá þessum þá reynda þm. Og mig langar að lokum að vitna í aðra ræðu, nokkrar málsgreinar úr ræðu ólafs Thors við sömu umr., með leyfi forseta. Ólafur Thors
sagði:
„Ég get látið mér nægja í þessu máli þau rök sem flutt voru fram af þessum
unga manni Sjálfstfl.“ — þ. e. Jóhanni Hafstein — „sem þessi ungi maður Alþfl.“ —
þ. e. Gylfi Þ. Gíslason — „talaði um með svo miklu yfirlæti og kenndi hann í þeim
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tilgangi við æsku. Þessu litla sem var ósvarað af því sem hv. þm. Reykv. talaði
um“ — þ. e. Jóhann Hafstein — „hefur hv. 2. þm. Skagf.“ — þ. e. Jón Sigurðsson —
„gert full skil. Hann stakk svolitlum prjóni i belginn, svo að út fór allur vindurinn.
Það kom mér engan veginn á óvart og þarf engum að koma á óvart, þannig eru
ræður þessa hv. þm.“ — og þar átti Ólafur við sinn siðari vin, Gylfa Þ. Gislason.
Síðan hélt hann áfram:
„Mig undrar hins vegar hvað þetta mál sætir miklum andmælum hér í d., þvi
að þetta getur í hæsta lagi verið álitamál, hvort hér sé um réttlætismál að ræða.
Ég held að það sé ekki hægt fyrir neinn mann, sem nokkra reynslu hefur fengið
í lýðræðislegum eða félagslegum efnum, að mæla gegn slíku frv. með þeim ofsa sem
hér hefur verið gert. Þeir munu sanna það, þessir hv. þm., að þeir munu siðar
iðrast þessara orða sinna og skilja að þetta er eitt af þeim málum sem lífið ber fram
til sigurs. En þeirra framkoma er ekki verri en annarra sem gert hafa slíkt. Ég hef
líka stritast á móti málum, sem lifið hefur síðan kennt mér að var skammsýni að
vera ekki með frá öndverðu, eins og togaravökulögunum. Þetta er ekkert einsdæmi.
Menn spyrna á móti góðum málum, en það er engum til ánægju og ekki heldur til
sóma.
Ég get tekið undir það, sem hv. 2. þm. Skagf. sagði, að ég mundi helst kjósa
að þessi ákvæði gætu náð fram að ganga á þann hátt, að verkalýðsfélögin samþykktu
þetta fyrirkomulag hjá sér sjálf, og ef þetta frv. gæti orðið til þess að tryggja þessa
skipan þannig, eða skapa líkur fyrir því, þá yrðum við flm. ánægðir með það.“
Frá því að þetta mál var rætt á Alþ. fyrir rúmum þrem áratugum hafa orðið
stórkostlegar breytingar i framfaraátt í okkar þjóðfélagi. Tækni, vísindi og almenn
verkmenning er talið til hins sjálfsagða hjá atvinnuvegum okkar. Fátækt hefur verið
útrýmt að mestu leyti og sífellt fleiri þegnar verða eignafólk í hinum eiginlega skilningi þessa orðs. Atvinnuleysi þekkist vart nema vegna sérstakra óhappa eða aflabrests, en tryggingar gegn þvi, slysum, veikindum, örorku og elli eru til staðar auk
margs konar samhjálpar við þá sem bágstaddir eru af einni eða annarri ástæðu.
Islensk launþegasamtök hafa átt aðild að og sinn þátt i þessari framþróun.
Þetta hefur æ oftar verið viðurkennt af löggjafanum, og með lögum frá Alþ. hefur
samtökum launþega verið sýndur trúnaður til starfa í ráðum, stjórnum og nefndum,
sem hafa ótrúlega mikið vald i þióðfélaginu, og þar eru iðulega teknar ákvarðanir
sem hafa áhrif á gerðir stiórnvalda til stuðnings — hindrunar einnig. Jafnframt
hafa samtökin fengið til ráðstöfunar stórar upphæðir af fé skattborgaranna til ráðstöfunar að hagsmunamálum félagsmanna sinna. Með kjarasamningum sinum hafa
launþegasamtökin náð til ráðstöfunar sífurleaum fjármunum beint og óbeint. Félagsgjöld eru viðast í formi launaskatts, 0.75% til 1%, þar við bætast margvíslegir sjóðir,
t. d. sjúkra- og styrktarsjóðir og Atvinnuleysistryggingasjóður, sem löggjöf stendur
að vísu að baki. En mest munar þó um lífeyrissjóðina. Til þeirra renna 10% af
launum, þar af 4% frá launþegunum sjálfum. Þá má benda á bankastofnun, sparisjóði, húseignir, orlofshús o. fl., og er hér um milljarðaverðmæti að ræða sé í krónum
talið.
Það getur naumast verið álitamál, að hinn almenna launþega varðar það miklu,
hvernig þessu mikla f jármagni sé varið, og hann á kröfu til þess, að réttur minni hl.
sé tryggður i þeim efnum. Það hefur naumast farið fram hjá neinum, að sum
verkalýðsfélög hafa notað sjóði sina og eigur í pólitískum tilgangi, og nægir í þeim
efnum að skírskota til þeirra útvarpsauglýsinga sem dundu i eyrum manna út af
pólitískum deilumálum fyrir aðeins nokkrum misserum. Með hlutfallskosningum f
þessum samtökum er ekki verið að leggja til að óviðkomandi aðilar fái rétt til
óþarfahnýsni eða valda innan þeirra, heldur að eigendurnir sjálfir fái meðaðild að
ráðstöfun þessara verðmæta, að þeir fái rétt til að gagnrýna ef þeim finnst að misfara eigi eða fara á rangan hátt með eigur félagsmanna.
Hlutfallskosningafvrirkomulagið er að sjálfsögðu hægt að nota til annars en
pólitískrar ákvarðanatöku, t. d. innan ASl til að gæta hins faglega réttar minni-
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hlutahópa. En réttur þeirra til tjáningar og áhrifa innan samtakanna er nú æ oftar
fótum troðinn af pólitískum yfirtroðslumönnum, sem nota fjölmenn landssambönd
sín til pólitískra viðskipta í nafni heildarsamtakanna, stundum þvert ofaní hagsmuni
félagsmanna, en til framdráttar pólitískum húsbændum, ráðamanna sinna. Slík löggjöf mundi tvímælalaust draga úr því, að hluta launþegasamtakanna yrði misbeitt
í pólitískum tilgangi, um leið og réttur lýðræðislega kjörins minni hl. til gagnrýni
og eftirlits verður tryggður. Það á að vera liðin tíð, að félagsmenn launþegasamtaka
fái ekki að fylgjast með hvernig og hvers vegna ákvarðanir séu teknar, hvað þá
að hafa áhrif á ákvarðanatökuna nema i orði kveðnu. Ljósasta dæmið um þetta
var kúvending verkalýðshreyfingarinnar gagnvart núv. eða fyrrv. ríkisstj., þar sem
skýringarlaust var fallið frá kröfunni um samningana í gildi og fallist á að samningsrétturinn sé nánast tekinn af verkalýðshreyfingunni og settur í hendur pólitískra fámennishópa.
Dæmi sama eðlis er það, að grundvöllur kaupgjaldsvisitölunnar er til endurskoðunar. Verkalýðshreyfingin forðast það eins og heitan eldinn að taka það mál til
opinberrar umr., heldur eiga launþegar að bíða þess aðgerðalausir, hverjar málslyktir
verða, og sætta sig siðan við þá niðurstöðu umyrðalaust. Vinnubrögð af þessu tagi
beyra til liðinni tið og eru i hróplegri mótsögn við þá kröfu sem uppi er i þjóðfélaginu um opna umr. og rétt minni hl. til að fylgjast með og hafa áhrif á gang mála.
Þau pólitisku öfl, sem mestu ráða nú innan launþegasamtakanna, kommúnistar
og kratar, hafa það að opinberri stefnu að beita þeim fyrir sitt pólitíska tvíeyki og
telja verkalýðsfélögin vera tæki í hinni pólitísku baráttu.
Stór hluti félagsmanna verkalýðshreyfingarinnar er á móti þessari stefnu. Ef
hlutfallskosningar kæmust á i samtökunum er því ekki verið að innleiða pólitíska
starfsemi i þau, heldur að fyrirbvggja misnotkun þeirra i þessum tilgangi. Má í því
sambandi minna á hvatningu þm. kommúnista, sem enn er í minni, um að beita
samtökum verkalýðsins i pólitískum tilgangi gegn löggjafarsamkundu þjóðarinnar.
Min skoðun er sú, að nú hafi verið timabært að endurflytja þetta frv., sem
Jóhann Hafstein og fleiri sjálfstæðismenn fluttu á sinum tíma. með nokkrum breytingum i samræmi við breytt skipulag Alþýðusambandsins, til þess að fá fram umr.
um málið innan verkalýðshreyfingarinnar. Það má vera að þessi leið verði til þess
að næsta Alþýðusambandsþing taki þessa ákvörðun sjálft án aðstoðar löggjafans,
en alla vega hefur málinu verið hreyft hér, og vonandi verður orðið við þeirri ósk
minni að senda málið til umsagnar næsta Alþýðusambandsþingi og vonandi fleiri
þingum sem haldin verða á þessu ári.
Um frumvarpsgreinina sjálfa er þetta að segia: Minnstu félögin eru samkv.
ákvæðum hennar undanþegin þessari skyldu þótt skilyrðum væri fullnægt. Er þetta
m. a. vegna þess, að minni félögin hafa í flestum tilfellum ekki á að skipa starfskröftum til að vinna að framkvæmd málsins, enda vankantar þeir, sem áður eru
upp taldir, frekar til staðar hjá hinum stærri félagseiningum, en þó öllu helst hjá
landssamböndum og heildarsamtökum. Þess vegna eru ákvæðin skilyrðislaus um hlutfallskosningu til stjórnar landssambandanna og heildarsamtakanna. En þær stjórnir
fara með hið raunverulega vald milli þinganna, ekki aðeins sambandanna sjálfra,
heldur einnig einstakra félaga innan þeirra.
Það skal tekið fram, að kosningafyrirkomulag er brevtilegt hjá félögum einstakra heildarsamtaka. Þar á ég við auk Alþýðusambandsins bæði BSRB og Farmanna- og fiskimannasamband Islands, og er sums staðar viðhöfð mjög lýðræðisleg
kosning, sem ég hef þó ekki haft aðstöðu til að kynna mér mjög itarlega.
Ég minntist á það í upphafi ræðu minnar, að samkvæmt gamalli hefð ætti mál
þetta heima í allshn., en við nánari athugun finnst mér —- og reyndar forseta lika —
að málið eigi fullt eins heima i félmn., sem þá mun ekki hafa verið til á Alþingi.
Ég legg því til, að málinu verði að þessari umr. lokinni vísað til félmn. hv. d., og
ég endurtek þá ósk mína, að Alþýðusambandsþing á næsta hausti verði beðið að
tjá sig um mál þetta."
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[72. mál]

um breyting á lögum nr. 40 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1980.
Flm.: Birgir Isl. Gunnarsson, Halldór Blöndal.

1- gr.

1. tl. E-liðs 30. gr. laganna orðist svo:
Vaxtagjöld, verðbætur, afföll og gengistöp skv. 2. mgr, 51. gr. Frádráttur skv.
þessum tölulið má aldrei nema hærri fjárhæð en 4 000 000 kr. á einstakling. Hjá
hjónum skal þetta hámark vera helmingi hærra.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981 og koma til framkvæmda við álagningu
tekjuskatts á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980.
Greinargerð.
Um langa hrið hefur það ákvæði verið í skattalögum að skattgreiðendur gætu
dregið frá tekjum sínum greidda vexti, verðbætur, afföll og gengistöp. Þessi regla
hefur fyrst og fremst komið til góða húsbyggjendum, og hefur hjálpað mörgum til
að eignast þak yfir höfuðið. Með þeirri breytingu, sem gerð var á lögum um tekjuog eignarskatt í febrúar 1980 (lög 7/1980), var þessi regla þrengd mjög. Nú takmarkast þessi heimild við fasteignaveðskuldir til þriggja ára eða lengri tíma, sem
sannanlega eru notaðar til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota, eða aðrar skuldir
til sömu nota, en slík vaxtagjöld er þó aðeins heimilt að draga frá tekjum á næstu
tveimur skattárum talið frá og með kaupári eða á næstu fjórum árum talið frá og
með því skattári, sem bygging er hafin á. Frádrátturinn takmarkast við 1 500 000 kr.
hjá einstaklingum og 3 000 000 kr. hjá hjónum.
Eins og verðbólgu í þjóðfélaginu er nú háttað og eins og útlánareglur banka
og vaxtakjör eru í dag, er ljóst að regla þessi er allt of takmörkuð. Þá er skattbyrði
almennings óeðlilega þung. Margir húsbyggjendur þurfa að fleyta sér í mörg ár á
vixlum og vaxtaaukalánum umfram það, sem veðlánakerfið gefur, áður en jafnvægi
fæst í fjármál þeirra. Þegar þessi nýja regla kemur til framkvæmda á næsta ári, er
því hætt við að margir húsbyggjendur lendi í erfiðleikum.
Frumvarp þetta miðar að því að rýmka heimild til frádráttar vegna vaxta. Vaxtafjárhæð skal miðast við 4 millj. kr. hjá einstaklingi, en 8 millj. kr. hjá hjónum.
Ekki er sérstaklega sett það skilyrði, að lán séu notuð til öflunar húsnæðis, en oft
er erfitt að rekja slíkt þegar húsbyggjendur taka mörg lán til skamms tíma, sem
mæta hvert öðru. Þessi almenna regla sparar og vinnu og rannsóknarstörf hjá skattstofum.

Ed.

79. Frumvarp til laga

[73. málj

um breyting á Iðgum um útflutningsgjald af sjávarafurðum nr. 5 13. febrúar 1976.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

1- gr.

Við lögin bætist nýtt ákvæði, til bráðabirgða og orðist svo:
Ákvæði til bráðabirgða.
Áður en útflutningsgjald er lagt á skv. 2. gr. skal draga frá f.o.b.-verðmæti
saltsildar framleiddri á sildarvertíð 1980 krónur 15 600 fyrir hver 100 kg innihalds
vegna umbúðakostnaðar og kostnaðar við sérstök hjálparefni.
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Útflutningsgjald skal ekki innheimt af ediksöltuðum síldarflökum eða söltuðum
sildarflökum sem verkuð eru á svipaðan hátt, framleiddum á sildarvertíð 1980, til
sölu i löndum Efnahagsbandalags Evrópu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Núverandi útflutninesgiald er 5.5% af f.o.b.-verðmæti útfluttra sjávarafurða og
er hað nær almenn regla. í eldri lögum um útflutningsgjald -— fyrir breytingu á
sióðakerfi siávarútvegsins 1976 — var heimilt að draga frá f.o.b.-verðmæti saltsíldar
ákveðna fiárhæð vegna umbúðakostnaðar og var þessi heimild t. d. notuð á árinu
1975. Við sióðakerfisbreytinguna var þessi heimild felld niður enda var útflutningsgjald há lækkað verulega og reynt að afnema sem flest sérákvæði.
Síldarsöltun hefur algiöra sérstöðu er varðar umbúðakostnað. Tunnurnar eru
fluttar inn og siðan út aftur nokkrum mánuðum seinna og eru þá að meðaltali nær
fimmtungur af þvi verðmæti, sem útflutningsgiald er lagt á. 1 öðrum greinum fiskvinnslu er umbúðakostnaður innan við 3% af tekjum.
Kostnaður við hverja tunnu og einkum kostnaður við sérstök hjálparefni, svo
sem krvdd og sykur, hefur hækkað verulega frá því í fyrra, eða úr þvi að vera
um 10100 kr. i um 15 600 kr. fyrir hver 100 kg innihalds í tunnu. Vegna alls þess,
er að ofan greinir, þvkir rétt að gera samsvarandi breytingu og gerð var í fyrra,
með lögum nr. 101/1979, til lækkunar á útflutningsgjaldi til þess að greiða fyrir
sildveiðum og síldarsöltun á þessari vertíð.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að frádráttur frá f.o.b.-verðmæti saltsíldar vegna kostnaðar við umbúðir og sérstök hiálparefni verði heimilaður eins og i fyrra með ákvæði
til hráðabirgða við lögin um útflutningsgjald og verði eingöngu bundinn við framleiðslu á sildarvertið 1980.
Með þessu er ekki tekið upp sérákvæði í meginmáli laganna um þetta efni, enda
þykir réttara að taka frá ári til árs afstöðu til sérstöðu síldarsöltunar að þvi er
varðar umbúðakostnað.
Siðari hluti bráðabirgðaákvæðis 1. gr. undanþiggur ediksöltuð síldarflök, framleidd á sildarvertíð 1980. útflutningsgjöldum. Sama gildir um önnur sérverkuð flök,
sem verkuð eru í legi likt og þau edikverkuðu.
Ástæður þessa eru þær, að hækkandi tollar á saltaðri síld í löndum Efnahagsbandalagsins hafa hindrað sölu á söltuðum síldarafurðum til þessarra landa, en
hins vegar er fryst og isuð síld þar tollfrjáls. Þykir rétt að greiða á þennan veg
fyrir því að þessi tiltölulega nýupptekni verkunarmáti á síld hér á landi geti þróast
áfram og þessi vara náð fótfestu á Evrópumarkaði í samkeppni við sams konar vöru
frá öðrum löndum.
Um 2. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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Sþ.

80. Fyrirspurn

[74. máll

til viðskiptaráðherra um leyfi til útflutnings á saltfiski.
Frá Geir Gunnarssyni og Matthiasi Bjarnasyni.
1. a)
b)
c)
d)
2. a)

Hverjum hefur verið veitt leyfi til útflutnings á saltfiski árið 1980?
Til hvaða landa?
Hversu mikið magn til hvers lands?
Hvenær voru einstök leyfi veitt?
Á hvaða verði var blautverkaður þorskur seldur? Verð á gæðaflokkum
tilgreint.
3. Hvaða reglur gilda um veitingu leyfa til útflutnings á fiski og fiskafurðum?
Er um að ræða einkaleyfisaðstöðu eða sérstakan rétt einhverra aðila?
4. Af hvaða ástæðum hefur beiðni ísporto um leyfi til útflutnings á saltfiski til
Portúgal ekki verið svarað?
Óskað er eftir skriflegu svari.

Nd.

81. Frumvarp til laga

[75. mál]

um breyting á lögum nr. 56 frá 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og
óréttmæta viðskiptahætti, og síðari breytingar á þeim.
Flm.: Friðrik Sophusson, Matthías Á. Mathiesen, Matthías Bjarnason,
Albert Guðmundsson.
1. gr.
8. gr. laganna hljóði svo:
Þegar samkeppni er nægileg til þess að tryggja æskilega verðmyndun og sanngjarnt verðlag skal verðlagning vera frjáis. Nú er verðlagning frjáls og getur
verðlagsstofnun þá skyldað hlutaðeigandi aðila til að tilkynna stofnuninni verðhækkanir.
Reynist samkeppni takmörkuð, eins og nánar er tilgreint i IV. kafla, eða samkeppni er ekki nægileg til að tryggja sanngjarnt verðlag eða horfur eru & ósanngjarnri þróun verðlags og álagningar, getur verðlagsráð ákveðið eftirtaldar aðgerðir
til að ná því takmarki, sem getur í 1. gr.:
1. Hámarksverð og hámarksálagningu.
2. Gerð verðútreikninga eftir nánar ákveðnum reglum.
3. Verðstöðvun í allt að sex mánuði i senn.
4. Aðrar reglur um verðlagningu og viðskiptakjör, sem verðlagsráð telur nauðsynlegar hverju sinni.

2. gr.
12. gr. laganna hljóði svo:
Verðákvarðanir samkvæmt 8. gr. skulu miðaðar við afkomu fyrirtækja, sem
rekin eru á tæknilega og fjárhagslega hagkvæman hátt og nýta eðlilega afkastagetu.
Verð og álagningu má ekki ákvarða lægri en svo, að fyrirtæki þeirrar tegundar,
er í 1. mgr. getur, fái greiddan nauðsynlegan kostnað v'ð innkaup eða endurinnkaup
vöru, framleiðslu, aðflutning, sölu, flutning ásamt afskriftum, svo og sanngjarnan
hreinan hagnað, þegar tekið er tillit til áhættunnar við framleiðslu vörunnar og sölu.
Alþt, 1980. A. (103. löggjafarþing),
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3. gr.
Siðasti liður 1. mgr. 54. gr. laganna (i-liður) hljóði svo:
i) 7. gr. laga nr. 121 30. des. 1978, um kjaramál, svo og önnur ákvæði, sem
fara í bága við þessi lög.
4. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981, og fellur þá jafnframt úr gildi X. kafli
laga nr. 13 frá 10. apríl 1979, um stjórn efnahagsmála o. fl.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er endurflutt, en það var flutt í Ed. á síðasta þingi. Flutningsmenn voru þá Eyjólfur Konráð Jónsson, Lárus Jónsson og Þorvaldur Garðar
Kristjánsson. Frumvarpinu var vísað til rikisstjórnarinnar, sem enn hefur ekki gert
tillögur um breytingar á núverandi skipan.
Eftirfarandi greinargerð fylgdi frumvarpinu á síðasta þingi:
„Hinn 16. maí 1978 voru staðfest lög um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Áttu þau að taka gildi 6 mánuðum síðar eða 16. nóvember
1978. Við gildistöku laganna áttu að falla niður þágildandi lagaákvæði um verðstöðvun, en allar samþykktir um verðmyndunarhöft áttu að halda gildi sínu, þar
til verðlagsráð hafði tekið afstöðu til þeirra. Samkvæmt 8. gr. átti verðlagning að
vera frjáls, þegar samkeppni er nægileg. Fyrr eða siðar hefði því nýtt verðlagsráð
þurft að taka afstöðu til þess, hvort og á hvaða sviðum frjálsræði í verðmyndun
kæmist á.
Þegar ný ríkisstjórn kom til valda i byrjun september 1978 voru sett bTáðabirgðalög, sem m. a. innihéldu ákvæði um verðstöðvun. Siðan þá hafa tvenn lagaákvæði fyrirskipað verðstöðvun. Nýja verðstöðvunarákvæð’ð var staðfest af Alþingi
i lögum um kjaramál (nr. 121/1978 frá 30. desember). Þessari viðbótarverðstöðvun
er ekki ætlaður takmarkaður gildistími og gildir hún áfram, þótt nýju verðlagslögin
taki gildi, sem kemur í veg fyrir hagkvæmni frjálsrar verðmyndunar.
Með lögum nr. 102/1978 var gildistöku nýju verðlagslaganna frestað til 1. nóvember 1979. Siðan var lögunum breytt með lögunum nr. 13, um stjórn efnahagsmála. frá 10. april 1979.
Eru nú allar verðákvarðanir háðar endanlegu samþvkki rikisstjórnarinnar. Þar
með eru verðlagslögin gerð óvirk, en þau voru byggð á mikilli vinnu og viðtækum
athugunum fjölmargra aðila um langt skeið. Miðar frumvarp þetta að því, að ákvæði
verðlagslaganna færist í upphaflegt horf.
Athugasemdir viS einstakar greinar lagafrumvarps þessa.

Við 1. gr.
Hér er 8. gr. laganna breytt til þess, sem hún var í upphaflegri gerð laganna.
Er sú breyting i samræmi við góða reynslu á Vesturlöndum af frjálsri verðmyndun,
en slæma reynslu okkar sjálfra af afskiptum af verðmyndun, þegar þeirra er ekki
þörf.

Við 2. gr.
Sú breyting, sem gerð var á 12. gr. laganna með lögum nr. 13 frá 10. apríl 1979,
um stjórn efnahagsmála, gefur verðlagsráði nánast enga forskrift um það, hvernig
verðákvarðanir skuli teknar. Hér er því lagt til, að 2. mgr. greinarinnar gefi fyllri
skilgreiningu, eins og var i upphaflegri samþykkt Alþingis,
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Við 3. gr.
I 8. gr. er verðlagsráði heimilað að grípa til verðstöðvunar til allt að sex mánaða í senn, ef verðlagsráð telur það þjóna markmiðum laganna og aðrar leiðir hafa ekki
skilað árangri. Af þeim sökum er eðlilegt, að bæði þau ákvæði, sem gilda um verðstöðvun, falli niður. í c-lið var fellt niður gildandi ákvæði frá 1975, og með þessari breytingu félli einnig niður ákvæði frá september 1978, enda er reynslan, að sú
verðstöðvun, sem gilt hefur nær samfellt frá 1979, hefur öfugan árangur borið.
Við 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.“

Sþ.

82. Tillaga til þingsályktunar

T76. máll

um úttekt á björgunarnetum.
Flm.: Helgi Seljan.
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta sérfróða menn gera úttekt á
notagildi björgunarnets Markúsar B. Þorgeirssonar með það fyrir augum, að séu
þetta talin nauðsynleg öryggistæki, þá skuli um það sett ákvæði í reglugerð um
örygg:smál, að skip skuli búin þessum netum svo og að þau séu tiltæk á hafnarsvæðum.
Greinargerð.
Björgunarnet Markúsar B. Þorgeirssonar hafa vakið verðskuldaða athygli og
hlotið hina lofsamlegustu dóma. Telja margir, sem gerst til þekkja í björgunarmálum okkar, að gildi þeirra sé mikið og ótvirætt. Það er álit þeirra, að með því
að hafa net þessi i skipum og bótum sé um ótviræða framför að ræða og í mörgum
tilvikum geti netin skipt sköpum.
öryggi á vinnustöðum er nú mjög til umræðu. Vinnustaður sjómannsins er á
hafi úti við misjafnar aðstæður og óblíðar á stundum. Einskis má þar láta ófreistað
að öryggi og björgunartæki séu sem allra best. Hversu oft heyrist ekki hörmuleg
frétt um að skipverji hafi fallið útbyrðis og þrátt fyrir ítrustu viðleitni hafi allar
björgunartilraunir revnst árangurslausar.
Það er skoðun margra, sem í hvivetna má trevsta, að einmitt við þessar aðstæður
komi björgunarnet Markúsar sannarlega að notum. Úr því þarf að fást skorið
óyggjandi, svo gera megi viðeigandi ráðstafanir varðandi reglugerðarsetningu um
að björgunarnetin skuli vera um borð i bátum og skipum, ef niðurstöður úttektar
verða ótvíræðar í þá átt.
Hið sama gildir um öryggi á hafnarsvæðum. Þar þarf einnig að hyggja vel að
hvert notagildi björgunarnetanna gæti verið til að ná mönnum úr sjó. Dómbærir
aðilar telja á því engan vafa.
Allt bendir því til þess, að hér eigi skjótt við að bregða og fá um úrskurð, sem
tekur af allan vafa.
Hér er of mikið í húfi til að unnt sé að skella við skollaeyrum, og álit flm. er
það, að svo sterk rök hnigi að því að taka beri upp björgunarnet Markúsar, að
sjálfsagt sé að hreyfa inálinu á þann veg, sem þingsályktunartillagan segir til um.
Þar hlýtur að þurfa að koma til tafarlaus úttekt, þar sem svo margir viðurkenndir aðilar telja löggildingu sjálfsagða.
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Ed.

83. Frumvarp til laga

[77. mál]

um breytingu á lögum nr. 87 frá 24. des. 1971, um orlof.
Flm.: Gunnar Már Kristófersson, Karl Steinar Guðnason.

1- gr.

3. gr. laganna orðist svo:
Orlof skal vera 2 dagar fyrir hvern unninn mánuð á síðasta orlofsári og reiknast
hálfur mánuður eða meira sem heill mánuður, en skemmri tími telst ekki með. Það
telst vera vinnutími samkvæmt þessari grein, þótt maður sé frá vinnu vegna veikinda
eða slysa, meðan hann fær kaup greitt eða hann er í orlofi. Laugardagar, sunnudagar og aðrir helgidagar teljast ekki orlofsdagar. Orlofsárið er frá 1. maí til 30.
april.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þegar orlofslög voru sett af Alþingi á árinu 1942, var lagt til grundvallar að
hver sá, sem lögin tóku til, skyldi fá jafnmarga virka daga í orlofi og hann hafði
unnið marga almanaksmánuði næsta orlofsár á undan.
Samkvæmt gildandi lögum um orlof er aðalreglan sú, að orlof er 2 dagar fyrir
hvern unninn mánuð.
Við setningu laganna 1942 var vinnuvika verkafólks yfirleitt 48 klst. í dagvinnu, unnin á 6 virkum dögum, mánudegi til og með laugardegi. Á þeim tíma var
því næsta eðlilegt, miðað við regluna um einn orlofsdag fyrir hvern unninn mánuð,
að allir virkir dagar vinnuvikunnar teldust til orlofsdaga. Frídagar, sem til falla á
orlofstímabili, og helgidagar, hafa ávallt ver’ð utan orlofs.
Almenn vinnuvika verkafólks hefur verið stytt í áföngum frá 1942 og er nú 40
klst. i dagvinnu, sbr. lög nr. 88 24. desember 1971, með síðari breytingum.
í 2. mgr. 2. gr. nefndra laga er sú meginstefna mörkuð, að vinna skuli 8
dagvinnustundir á degi hverjum frá mánudegi til og með föstudegi, og í 4. mgr.
sömu greinar er ákveðið að næturvinna taki við strax eftir dagvinnulok á föstudögum, þ. e. þegar lokið er lögbundinni vinnuviku. F’mm daga vinnuvika er þvi
staðreynd hjá meginþorra verkafólks, unnin á mánudegi til og með föstudegi.
Laugardagar eru þannig í reynd frídagar hjá öllu verkafólki öðru en því, sem vinnur
afbrigðilegan vinnutíma, en það fólk fær þá jafnan annan vikudag sem frídag i
stað laugardagsins.
I samræmi v’ð þá þróun, sem hér hefur verið rakin, hlýtur það að teljast
réttlætismál, að til orlofsdaga teljist einvörðungu þeir fimm vinnudagar í viku
hverri, sem dagvinnuskylda fellur á, þ. e. mánudagur til og með föstudegi, en
hvorki laugardagur, sunnudagur né aðrir frí- eða helgidagar, sem til falla á orlofstimabili.
Þessi eðlilega og sjálfsagða leiðrétting hefur þó ekki átt sér stað, því samkvæmt
gildandi lögum um orlof eru laugardagar taldir til orlofsdaga gagnstætt öðrum
viðteknum fridögum. í nokkrum tilfellum hafa bó stéttarfélög fengið fram leiðréttingu i þessum efnum með þvi að taka upp í kjarasamninga sina ákvæði um, að
laugardagar skuli ekki teliast með orlofi fremur en aðrir frídagar.
Þessi mismunandi tilhögun um ákvörðun orlofsdaga skapar óviðunandi misrétti
milli starfshópa, jafnvel á einum og sama vinnustað. Úrelt lagaákvæði, sem ekki eru í
samræmi við þá þróun vinnutímans sem átt hefur sér stað, mega ekki standa í vegi
fyrir því. að jafnrétti komist á hvað lengd orlofstímans snertir.
Orlofslögin voru á sinum tima sett til þess að tryggja verkafólki lágmarkshvíld
frá störfum og þá höfð í huga vinnuverndarsjónarmið. Á þeim tæplega 40 árum,
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sem lögin hafa verið í gildi, hefur lágmarksorlof lengst úr 2 í 4 vikur, en er nú mun
styttra hér á landi en víðast i nálægum löndum þar sem almennt orlof er 5—6
vikur. (25—30 vinnudaga á ári).
Enda þótt flutningsmenn þessa frumvarps telji fyllilega tímabært að lengja
lágmarksorlof hér á landi til samræmis við þá þróun, sem átt hefur sér stað og að
var vikið hér að framan, er ekki í þessu frumvarpi gerð tillaga um slíkt, m. a. vegna
þess að það er skoðun flm„ að áður þurfi að ráða bót á misrétti, sem nú á sér
stað, svo og að finna leiðir til þess að auka orlofsgreiðslur, sem nú eru að dómi
flm. of lágar hér á landi og tryggja engan veginn efnahagslegt öryggi verkafólks á
orlofstímunum.
Með frumvarpi þessu er einungis leitast við að leiðrétta augljóst ranglæti og
samræma orlofsrétt verkafólks þeirri þróun vinnuvikunnar, sem almennt hefur átt
sér stað á þeim tíma er liðinn er frá því er gildandi lagaregla var upp tekin,
jafnframt því sem leiðrétt verði það misrétti, sem nú viðgengst milli starfsstétta
hvað lengd orlofsins snertir.

Sþ.

84. Tillaga til þingsályktunar

[78. mál]

um framtíðarskipan lífeyrismála.
Flm.: Jóhanna Sigurðardóttir, Magnús H. Magnússon, Karvel Pálmason,
Karl Steinar Guðnason.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um að grundvallarbreyting verði gerð á lífeyrisréttindakerfi þjóðarinnar í því skyni að tryggja öllum
að lokinni starfsævi sambærileg réttindi og viðunandi afkomuöryggi.
í því skyni verði komið á samfelldu lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn sem tryggi
öllum verðtryggðan lífeyri á sömu forsendum.
Við framtíðarskipan lífeyrismála verði því eftirfarandi meginhugmyndir lagðar
til grundvallar:
1. Stofna skal samfellt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn, sem tryggir öllum 67 ára
og eldri verðtryggðan lífeyri á sömu forsendum. Heimilt verði að flýta töku
lífeyris eftir nánari reglum.
2. í þessu augnamiði skulu starfandi lífeyrissjóðir hlita samræmdum reglugerðarákvæðum settum af heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, sem einnig veitir
starfsleyfi og hefur yfirumsjón með starfseminni.
3. Lögð verði sérstök áhersla á skráningu lífeyrisréttinda, þannig að þegar áunnin
lífeyrisréttindi iðgjaldagreiðenda verði sambærileg.
4. Lögboðnir lífeyrissjóðir skulu sameinast í einn almennan lífeyrissjóð, sem
opinn skal öllum Islendingum og öðrum hérlendum launþegum sem í hann vilja
ganga. Réttindi verði ekki aftur flutt úr þessum sjóði nema samkvæmt ákvæðum milliríkjasamninga. Aðrir lífeyrissjóðir en lögboðnir sjóðir skulu eiga rétt á
inngöngu í hinn almenna lífeyrissjóð. Með víðtæku samkomulagi ríkisvalds við
launþegasamtök og viðkomandi aðila skal leitast við að sem flestir landsmenn gerist meðlimir almenna sjóðsins, en á hinn bóginn ekki gert ráð fyrir
skylduaðild meðan iðgjaldagreiðandi kýs heldur aðild í öðrum starfandi sjóði.
5. Iðgjöld, hvort sem um er að ræða hluta launþega eða atvinnurekenda, skulu
skoðast sem hluti af launum viðkomandi launþega og þar af leiðandi ótvíræð
eign hans. Við flutning réttinda milli sjóða skal gjörvallur eignarhluti aðila
yfirfærður til hins nýja sjóðs, þ. á m. hluti hans í uppsöfnun sjóðsins miðað við
innlag hans og veru í sjóðnum á þann veg að sjóðurinn væri tómur, ef allir
segðu sig úr honum.
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6. Stefnt skal að því, að hinn almenni lífeyrissjóður verði gegnumstreymissjóður,
þar sem miðað er við að iðgjöld allra greiðenda mæti jafnóðum uppsöfnuðum
réttindum lífeyrisþega. Um sjóðssöfnun i þeim skilningi og lánastarfsemi verði
þar af leiðandi ekki að ræða.
7. Réttur til lífeyris miðast við iðgjaldagreiðslur, þó þannig að tiltekinn lágmarksupphæð lífeyris sé ævinlega greidd.
Lágmarksréttur til lífeyris gildi fyrir alla þá, sem átt hafa lögheimili hér á
landi a. m. k. 20 almanksár á aldrinum 16 til 67 ára. Upphæð lágmarkslífeyris
taki mið af dagvinnukaupi í almennri verkamannavinnu (2. launafl. Dagsbrúnar
1. árs). Að öðru leyti ávinnst lífeyrisupphæð með stigum á grundvelli iðgjalds.
8. Iðgjöld og yfirfærð réttindi umreiknist í stig, sem lögð verða til grundvallar
í útreikningi upphæða lífeyris. í reglugerð skal kveða nánar á um lágmarksupphæð lífeyris og hvernig iðgjaldagreiðslur umreiknast í stig, sem ákveði lifeyrisgreiðslur. Gæta skal þess, að þegar áunnin réttindi lífeyrisþega skerðist
ekki að neinu leyti.
Hinn almenni lífeyrissjóður verði séreignasjóður, þar sem uppsöfnun stiga
á persónulegum reikningi veita réttindi til hærri lífeyris, þannig sé heimilt að
nota frjáls framlög umfram skylduiðgjald til uppsöfnunar stiga og þá til hækkunar á væntanlegum lífeyri.
9. Sameiginleg stig hjóna eða sambúðarfólks verði lögð saman og skipt til helminga á sinn hvorn sérreikning þeirra fyrir þann tíma sem sambúð varir. Sérhver
aðili fengi þannig greiddan lífeyri í samræmi við uppsöfnuð stig. Heimavinnandi
húsmæður og fráskildar konur fara þannig ekki varhluta af áunnum lífeyri.
Nánari reglur, sem kveða á um að ónotuð áunnin réttindi erfist til maka eða
sambúðaraðila, verði settar.
10. Aðrar bætur tryggingakerfisins verði ekki háðar iðgjöldum launþega og verði
farið með þær í umsjá Tryggingastofnunar ríkisins líkt og hingað til, nema
hvað stefnt skal að endurskoðun upphæða. Tryggingastofnun ríkisins skal einnig
falin rekstur hins almenna lífeyrissjóðs.
Greinargerð.
Alþýðuflokkurinn telur að ekki verði lengur undan því vikist að uppræta það
misrétti sem ríkir í lífeyrismálum þjóðarinnar.
Einn og hálfur áratugur er nú liðinn frá því Alþýðuflokkurinn tók upp baráttu
fyrir einum lífeyrissjóði fyrir alla landsmenn. Lítið hefur áunnist, því stuttu seinna
upphófst þróun, sem stefnt hefur í þveröfuga átt, þannig að nú á nær hver starfsstétt í landinu sinn lífeyrissjóð. Sumir hafa þannig áunnið sér sæmilegan eða
góðan rétt, en aðrir búa við lítinn eða lítinn sem engan rétt. Kerfið er þungt
í vöfum, yfirsýn er takmörkuð og misrétti mikið, auk þess sem lífeyrissjóðirnir hafa
frekar verið notaðir sem lánastofnanir heldur en til að sinna hlutverki sínu eða
tryggja fólki viðunandi afkomu í ellinni.
Verðbólgubálið leggur sinn skerf til þess að brenna upp fé lífeyrissjóðanna.
Iðgjaldagreiðendur verða að bæta mismuninn upp í hærri iðgjöldum en ella væri
nauðsynlegt.
Lánastarfsemi lífeyrissjóða hefur hjálpað fjölmörgum ungum fjölskyldum til
að koma sér upp þaki yfir höfuðið, og menn hafa verið fegnir að eiga aðgang að
slíkum möguleika. Hins vegar hafa lifeyrissjóðir aldrei staðið sig fyllilega sem
góðir byggingalánasjóðir að hætti erlendra fyrirmynda, sem einungis skipta sér
af slíku, enda ekki gert ráð fyrir að þeir geri það. Þessi lánastarfsemi hefur þó
orðið til þess að slæva vitund og árvekni stjórnmálamanna fyrir þeirri nauðsyn að
setja á fót viðunandi húsnæðislánakerfi. Það var ekki fyrr en með stefnumótun
Magnúsar H. Magnússonar um breytta skipan húsnæðislána og hækkun lánshlutfalla,
að grundvöllur var lagður til að koma á skynsamlegra fyrirkomulagi lífeyrismála,
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því þar með var stefnt að því að húsbyggjendur og lífeyrissjóðir yrðu leystir úr
þeirri úlfakreppu að verða að treysta hver á annan í þessu efni. Með framkvæmd
hugmyndarinnar um hreinan lífeyrissjóð ber því samhliða brýna nauðsyn til að
huga betur að húsnæðismálum, sérstaklega með lánaþörf ungs fólks í huga.
Ásælni ríkissjóðs hefur einnig farið vaxandi í þessa sjóði, m. a. til að fjármögnun
verðbólgunnar færi ekki einungis fram með seðlaprentun.
Nú vill svo til, að lífeyrissjóðir eru ungir að árum flestir hverjir, þannig að
heildargreiðslur lífeyris hafa verið tiltölulega litlar. Ljóst er, að slíku verður ekki
að heilsa er fram liða stundir og greiðslubyrði leggst með fullum þunga á sjóðina.
Þá verður útséð um, að byggingarlán eða ríkisaðstoð mun ekki koma frá lífeyrissjóðum. Þá munu lífeyrissjóðirnir sjálfir eiga fullt í fangi með að standa undir
útgjöldum sínum. Þegar kröfur um fullar verðbætur og lægri lífeyrisaldur koma til
framkvæmda munu flestir lífeyrissjóðir stefna í gjaldþrot að óbreyttu kerfi. Núverandi fyrirkomulag mun því í framtíðinni ekki geta staðið að fjármögnun húsnæðismálafjárfestingarsjóða eða fjármögnunarvanda ríkissjóðs og reyndar ekki einu sinni
geta risið undir greiðslum lifeyris. Undan því verður því ekki vikist að finna lausn á
þessum vanda, bæði að þvi er varðar lífeyrismálin og fjárþörf vegna fjárfestingarlána.
Baráttan fyrir einum Ifeyrissjóði, sem einungis verði beitt til hagsmuna fyrir
lífeyrisþega sjálfa, er því brýnni nú en nokkru sinni fyrr. Ef einungis er haft
í huga, að tryggja beri landsmönnum öllum sómasamlegan lífeyri, þá ber að hætta
því fjármálavafstri, sem stundað er með lífeyrissjóðina í dag. Ef tekið er dæmi
um mismunun og í hvaða óefni getur stefnt, má benda á Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins. Til að sjóðurinn geti gegnt hlutverki sínu sem lánasjóður, svo og greitt
mun betri verðbætur ásamt lægri lífeyrisaldri en almennt gerist, þarf aðstoð ríkisins að koma til, sjóðurinn sem slíkur stendur ekki undir sér. í heildarupphæðum
reiknað þarf 18% iðgjald til að dæmið standist, en verðbætur ríkissjóðs munu nema
sem svarar 8% iðgjalda.
Aðrir launþegar hafa ekki slíka vinnuveitendur og kerfið býður þeim ekki upp á
slika möguleika til verðbóta. Slíkt væri einungis mögulegt í gegnumstreymiskerfi
allra iðgjaldagreiðslna, og vegna hagstæðrar aldursskiptingar þjóðarinnar er ólíklegt
að hærra iðgjald en 11% þurfi að koma til í slíku kerfi til að veita svipuð kjör til
handa öllum landsmönnum hvað snertir upphæð lífeyris og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins veitir sínum meðlimum í dag.
Kröfur verkalýðshreyfingarinnar um fullar verðbætur líkt og opinberir starfsmenn njóta eru sjálfsagðar í ljósi jafnréttis. Þær eru hins vegar óframkvæmanlegar
meðan ekki er gerð kerfisbreyting. Án kerfisbreytingar verður kröfunni ekki mætt
nema með ríkisstyrk, sem leiðir í reynd til þyngri skattbyrði.
Hugmynd þeirri, sem hér er lögð fram, er ætlað að stuðla að auknu jafnrétti fyrir
þá, sem nú búa við misjöfn skilyrði ólíkra lífeyrissjóða, svo og fyrir þá, sem ekki
geta stundað störf á vinnumarkaði vegna heimilisstarfa. Hugmyndinni er enn fremur
ætlað að stuðla að fjárhagslega traustu lífeyriskerfi, sem einungis skal beitt í þágu
lífeyrisþega sjálfra
Tillaga þessi byggir á stefnu Alþýðuflokksins til margra ára um samræmt
lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn með hliðsjón af þeirri þróun í lífeyrismálum,
sem átt hefur sér stað frá því Alþýðuflokkurinn fyrstur islenskra stjórnmálaflokka
lagði fram tillögur sínar um einn lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn.
Á 39. þingi Alþýðuflokksins, sem fram fór 31. okt. til 2. nóv. s. 1., voru lífeyrismálin til umræðu og ályktunar. Þingið samþykkti stefnu um útfærslu samræmds
lífeyriskerfis, sem tillaga þessi byggir á.
Lífeyrismálin og lífeyrissjóðakerfið eru flókin mál og umfangsmikil, en meginmarkmiðið með þessum tillöguflutningi er sú heildarstefna, sem í tillögunni felst,
fremur en tilteknar tæknilegar útfærslur í smáatriðum.
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Athugasemdir við einstaka liði.
1. Hér er lögð áhersla á samfellt kerfi frekar en einn sjóð, þar eð ekki þykir
rétt að beita þvingunum til sameiningar sjóða, ef einhverjir aðilar kjósa að
starfa utan við hinn almenna sjóð. Enn fremur er lögð áhersla á sveigjanleika
í töku lífeyris.
2. Oeðlilegt þykir að umsjón með lífeyrissjóðum sé í höndum fjármálaráðuneytis,
þegar til er fagráðuneyti, sem fer með tryggingamál. Ætlast er til, að ný reglugerð
um stofnun lífeyrissjóða kveði fastar á um meðlimatölu sjóðanna og verðtryggingu lífeyris en verið hefur.
3. Skýrir sig sjálft, en ekki er ætlast til að þegar áunnin réttindi lífeyrisþega
verði skert.
4. Lagt er til, að allir þeir lífeyrissjóðir, er stofnað hefur verið til með lögum, gangi
inn í hinn almenna sjóð, enda veiti hinn nýi sjóður ekki lakari lífeyri en þeir
fyrrnefndu, að því breyttu, að nú standa iðgjaldagreiðendur (launþegar og atvinnurekendur) sjálfir undir öllum kostnaði af sínum lífeyri, en ekki skattgreiðendur. Stefnt skal að því, að sem flestir landsmenn gangi í hinn nýja sjóð.
5. Framlag atvinnurekenda er tvímælalaust eign launþegans, en ekki lífeyrissjóðs.
Sama gildir um aðrar eignir og vaxtatekjur lífeyrissjóðanna. Þær eru allar eign
þeirra launþega, er lagt hafa fé í sjóðinn, og það í beinu hlutfalli við framlögin. Þegar sjóðfélagi skiptir um sjóð ber honum allur þessi réttur.
6. Gegnumstreymissjóður verðtryggir lífeyri og tryggir góða afkomu lífeyrisþega.
Þar er ekki mögulegt að viðhafa lánastarfsemi. Árétta verður því þá skyldu
stjórnmálamanna að finna viðunandi lausn á húsnæðislánamálum. Fyrirsjáanlegt
gjaldþrot flestra lífeyrissjóða, er fram líða stundir, er óhjákvæmilegt. Flókið
verðbótakerfi, sem þegar er tekið að seilast í ríkissjóð, býður upp á ríkisrekstur sjóðanna í staðinn. Með 4% iðgjaldi fá menn lífeyri sem nemur 60—70%
af besta kaupi æviskeiðsins, sem eiginlega kostar 18—20% iðgjald. Mismuninn
greiðir ríkissjóður, sem þannig stuðlar að hærri niðurgreiðslum á lífeyri til
hinna hærra launuðu, en litlum greiðslum til þeirra sem lítið höfðu. Þetta er
gömul saga, sem óþarfi er að við stuðlum að í okkar þjóðfélagi. Með gegnumstreymiskerfi er unnt að tryggja fullar verðbætur í samræmi við þau laun,
sem menn hafa haft á æviskeiði sínu, án þess að fjárhagsgrundvöllur lífeyris sé
í hættu.
7. Stefnt er að ekki lægri lágmarkslífeyri en sem nemur um 300 þús. kr. á mánuði.
Nú mun elillífeyrir ásamt tekjutryggingu nema tæpum 200 þús. kr. Sett er
skilyrði um 20 ára búsetu og er það í samræmi við samþykkt ILO nr. 102 um
lágmark félagslegs öryggis.
8. Stigakerfi það, sem stefnt skal að, verður að vera svo skýrt, að iðgjaldagreiðandi
geti auðveldlega fylgst með hversu mikil réttindi hann hefur áunnið sér á
hverjum tíma. Frjáls framlög til lífeyrissjóðs eru hugsuð sem sparnaðarform,
þar sem menn geta valið sér betri lífeyri í ellinni, jafnvel yfir hugsanlegt hámark.
9. Skýrir sig sjálft.
10. Þar sem á skortir að lágmarksréttindi náist getur mismunurinn fjármagnast
að hluta af iðgjðldum þeirra hærra launuðu eða í gegnum almannatryggingakerfið. En athuga ber vel, að lífeyriskerfi, sem byggt er upp með gegnumstreymi og skýra kostnaðarreikninga í huga, sem endurspegla eiga starfslaunaævi lífeyrisþegans, sé haldið fyrir utan það kerfi velferðarbóta, sem ætlað er
að tryggja mönnum afkomu án þess að um iðgjöld hafi verið að ræða. Tryggingakerfi okkar hefur fram til þessa verið byggt upp á þennan hátt, en ljóst er
að það veldur ekki þeirri kröfu, að fjármögnun síðasta hluta æviskeiðsins
verði í þolanlegu jafnvægi við það, sem á undan var gengið. Það er þessi
vandi, sem hinum framlögðu hugmyndum er ætlað að bæta úr.
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Einnig er lögð áhersla á mikilvægi þess, að jöfnunaráhrif skattakerfisins liggi
að baki bótum almannatrygginga og íþyngi ekki iðgjöldum til hins nýja sjóðs, því
ljóst er að iðgjöld þyrftu að hækka verulega, ef gegnumstreymissjóðurinn ætti að
fjármagna aðra bótaflokka almannatryggingakerfisins.
Við breytta skipan lífeyriskerfisins er einnig lögð áhersla á endurskoðun annarra
bótagreiðslna, sem eru í umsjá Tryggingastofnunarinnar, og ber í því sambandi
að gera almannatryggingakerfinu kleift að greiða örorkulífeyri á sama grundvelli og
ellilífeyri.

Sþ.

85. Tillaga til þingsályktunar

[79. mál]

um efnislegar breytingar á gjaldskrám þjónustustofnana.
Fhn.: Friðrik Sophusson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá svo um, að þjónustustofnunum
ríkisins verði gert skylt að senda allar tillögur um efnislegar breytingar á gjaldskrám til umsagnar Neytendasamtakanna og Verslunarráðs íslands.
Greinargerð.
Á síðasta þingi flutti undirritaður tillögu sama efnis að öðru leyti en því, að þá
var aðeins lagt til að Neytendasamtökin yrðu umsagnaraðili. Tillagan varð ekki
útrædd. Þá fylgdi tillögunni svofelld greinargerð:
„Ríkið er stærsti og öflugasti framleiðandi þjónustu og hefur í langflestum tilvikum einokunarrétt á framleiðslunni. Það er því eðlilegt, að reynt sé að efla almennt
eftirlit og aðhald með gjaldskrám og verðlagningu á þjónustu ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja. Slíkt aðhald á að sjálfsögðu að vera að meginstofni til hjá Alþingi, en
öllum er Ijóst, að það hlýtur ávallt að vera nokkuð takmarkað. Alþingi setur lög um
ríkisstofnanir, en starfsemi þeirra er í mörgum atriðum stakkur sniðinn með reglugerðum ráðuneyta og stofnana.
Verðlagsyfirvöld fá til umsagnar og samþykktar hækkunarbeiðnir á gjaldskrám
opinberra stofnana. Hins vegar er minna hugað að samsetningu gjaldanna og
tilfærslu milli gjaldaliða gjaldskránna. Nýlegt dæmi um slíka breytingu eru áform
Pósts og síma um breytingar á skrefatalningu símtala.
Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök, sem hafa unnið sér rétt til að koma
fram fyrir hönd neytenda á ýmsum sviðum. Með þessari tillögu er ríkisstjórninni
falið að láta ríkisstofnanir leita umsagnar samtakanna á gjaldskrárbreytingum, en
slíkt stuðlar að sterkari stöðu Neytendasamtakanna almenningi til hagsbóta.“
Skömmu eftir að tillagan var lögð fram, eða nánar tiltekið 23. apríl 1986, barst
mér svofellt bréf frá Verslunarráði íslands, undirritað af Árna Árnasyni framkvæmdastjóra:
„Þann 18. júní 1979 skipaði framkvæmdastjórn Verslunarráðs íslands nefnd til
að kanna gjaldskrá og þjónustu Pósts og síma. Skilaði nefndin niðurstöðum sínum
nú í ársbyrjun og voru þær þá kynntar fréttamönnum. Fylgja þær hér með.
Þegar þessi vinna var unnin, var sú hugmynd rædd, m. a. við Neytendasamtökin,
að æskilegt væri, að samtökin fyrir hönd neytenda og Verslunarráð íslands fyrir
hönd atvinnulífsins ættu aðild að undirbúningi gjaldskrár Pósts og síma hverju
sinni. Verslunarráðið fagnar því framkominni tillögu til þingsályktunar um gjaldskrárbreytingar þj ónustustofnana.
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Það skiptir atvinnulífið miklu máli, hvernig gjaldskrám opinberra þjónustustofnana er háttað. Má þár einkum nefna rafveitur, hitaveitur og póst- og símaþjónustu. Eðlilegt má teljá, að við slíkar gjaldskrárákvarðanir sé fylgt ákveðnum
meginreglum:
1. Starfseniin i heild standi undir kostnaði.
2. Hver þjónústuþáttur staridi einungis undir þeim kostnaði, sem þeirri þjónustu
er samfara, ásaint þáttfðku í heildarkostnaði.
Á þessu hefur hins vegar verið töluverður misbrestur.
1 Bandaríkjunum má nefna, að neytendasamtök og verslunarráð eiga þess kost
að kanna við gjaldskrárbreytingar, hvort notendum sé mismunað í gjaldskrá, og
gagnrýna tilkostnað við þjóriu'stuna. Er mjög æskilegt að koma slíku fyrirkomulagi
á hér. Þar sem fyrirtæki úr flestum greinum atvinnulífsins eiga aðild að Verslunarráði íslands gæti það verið hlutlaus aðili gagnvart atvinnulifinu til að koma frartt
fyrir þess hönd við gjaldskrárbreytingar. Eðlilegast er að Neytendasamtökin túlki
hins vegar sjónarmið neytenda eins og lagt er til. Áð lokum er rétt að undirstrika,
að gjaldskrá opinberra stofnana markist ekki af framfærsluskyldu við einstaka hópa,
Heldur komi slíkur stuðningur fram á fjárlögum hverju sinni.“
Með tílliti til þessa bréfs þótti mér rétt að breyta tillögunni í núverandi horf.
Þess skal að lókum gétið, að forráðamenn Neytendasamtakanna höfðu á sínum
tíma samband við flutningsmann og lýstu yfir stuðningi við efni tillögunnar.

Sþ.

86. Tiílaga til þingsályktunar

[80. mál]

um viðgerðarkostnað vegna alkalískemriida á steinsteypu í húsum.
Flm.: Birgir ísl. Gunnarsson.
Alþittgi ályktar að skóra á ríkisstjórnina að hún beiti sér fyrir því, að þeir húseigendur, sem léggja þurfa í mikinn viðgerðarkostnað vegna alkalískemmda á
steinsteypu í húsum sinum, fái fjárhagsriðstoð til þeirra viðgerða, annaðhvort í
formi bóta eða lána eða hvors tveggja. Ef nauðsyn ber til sérstakrar lagrisetningar í
þessu eftti skal ríkisstjörnin undirbúa slíka löggjöf og leggja fyrir Alþingi sem fyrst.

Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur órðið vart mjög alvarlegra skemmda á steínsteypu í
húsum hér á landi, einkum á hofuðborgársvæðinu. Það varð til þess m. a„ að i
byrjun árs 1967 skipaði iðnaðarráðherra néfnd til að fjalla um vandamál varðandi
steypuskemmdir og gerð steinsteypu. Hlririt nefndin nafnið Steinsteypunefnd. Nefndin hefur kostað ýmsar rannsóknir á vrindamálum í sambandi við steinsteypugerð
og birt nokkrrir skýrslur um þau mál.
Á s. 1. ári kom út rit á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins, þar
sem fjallað er um niðurstöður af rannsóknum á ástandi steyptra útveggja húsa, en
þær rannsóknir voru kostaðar af Steinsteypunefnd. Ber skýrslan nafnið „Steypuskemmdir, ástandskönnun“, en höfuttdur er Ríkharður Kristjánsson. í skýrslunni
er fjallað um helstu tegundir steypuskemmda og m. a. ítarlega gerð grein fyrir
svonefndum „alkaliskemmdum“, en rannsóknir á þeim efu tiltölulega nýtilkonmar
hér á landi. Þar kemur m. a. fram að tíðni alvarlegra alkaliskemmda er allmikil hér,
m. a. segir að búast megi við því, að a. m. k. 6.6% húsa, sem byggð hafa verið í
Reykjavík á árunum 1956—1972, hafi alvarlegar alkaliskemmdir, jafnframt megi búast
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við að slikar skemmdir sé að finna víðai. Skemmdir þessar koma frekar hgegt í ljós,
og má búast við að þessi tala kunni að hækka þegar fram líða tímar.
Um þetta vandamál, orsak'.r þess, leiðir til úrbóta, möguleika til viðgerða o. fl.
er ítarlega fjallað í þessari skýrslu. Þar kemur m. a. fram að liklegustu orsakirnar
séu notkun íslensks sements, sem hafi haft mikið alkalíinnihald, svo og notkun
alkalívirkra fylliefna, sem tekin hafa verið úr sjó hér á Reykjavíkursvæðinu, en
ekki verið þvegin. Hér skal ekki rakið frekar efni þessarar skýrslu, en hér birtist
sem fylgiskjal lokakafli hennar, en það er efnisútdráttur úr öðrum köflum hennar.
Hér skal þó vakin athygli á eftirfarandi orðum í skýrslunni: .,Ein er sú spurning, sem Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins getur ekki svarað og er hún þó
brennandi fyrir marga, en hún er hvort eigendur einir verði að bera þann mikla
fjárhagsbagga, sem alvarlegar alkaliskemmdir hafa í för með sér. í raun getur
Alþingi eitt svarað þessari spurningu. Höfundur þessarar skýrslu fær ekki annað séð
en Viðlagasjóður eða aðrir hliðstæðir sjóðir verði að hlaupa hér undir bagga, þar sein
enginn, ekki frægustu vísindamenn veraídar á þessu svið\ bjuggust við skemmdunum, bar sem þær nú koma fram.“
í apríl 1980 kom út á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og Borgarverkfræðingsins í Reykjavík rit, sem ber nafnið: „Viðgerðir á steinsteypu.“ Höfundur
er Vífill Oddsson. Rit þetta hefur að geyma leiðbeiningar um viðgerð’r á skemmdum
í steinsteypu. Þar kemur m. a. fram varðandi viðgerðir á alkalískemmdum, að ekki
séu enn fullreyndar þær aðferðir sem helst séu taldar koma til greina til viðgerða-,
þar sem uppgötvanir þessara skemmda séu svo nýjar af nálinni hér. Af þeim ástæðum hefur Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins farið þess á leit við húsnæðismálastjórn, að hún veiti fjármagn til frekari rannsókna og tilrauna á þessu sviðiSú beiðni er nú til umfjöllunar hjá húsnæðismálastjórn.
Hver sem niðurstaðan verður varðapdi heppilegustp aðferð til viðgerða á alkalískpmmdum í steinstevpu húsa er ljóst. að húseigendur. sem fyrir þessu hafa orðið,
hafa beðið mikið tjón og verða fyrir miklum útgjöldum. TJtgjöld á hvern hús- eða íbúðareiganda geta skipt milljónum og jafnvel tugum milljóna. Hér er um óvænt útgjöld
að ræða, sem rekja má til ytri orsaka, jafnvel til efnasamsetningar sements sem
Sementsverksmiðja ríkisins hefur framleitt og selt Þessu tjpni má jafna við tjón
sem nú er bætt t. d. úr Bjargráðasjóði Islands eða Viðlagatryggingu íslands. Það er
því mikið sanngirnismál, að þeir húseigendur, sem fyrir glíku verða, geti orðið sér
úti um fjármagn til að standa strauro af þeim mikla kostnaði sem þeir verða fyrir.
Hér skulp ekki gerðar ákveðnar tiljögur um i hvaða formi slíkar greiðslur eigi að vera
né úy hvaða sjóðum þær eigi að koma. Fleiri en ein leið koina til greina.
I lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 11. gr., 4. tl„ er ákvæði um að Byggingarsjóði ríkisins sé heimjlt að veita „lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og
endurnýjunar á eldra íbúðarhúsnæði“. Lagaheimild er því ótvíræð fyrir lánveitingu í
þe:ssu skyni. Slík lánafyrirgreiðsla mundi vafalaust hjálpa mikið, en Byggingarsjóð
ríkksins skortir fjármagn til þess. Ef um mikið tjóp er að ræða, kemur mjög vel til
greina að greiða hremar bætur, a. m. k. vegna hluta kostnaðarins. Til þess skortir
bó lagaheimildir, þvj að ekki verður séð að lög um Viðlagatryggingu íslands né um
B.iargráðasjóð íslands heimili bótagreiðslur fyrir tjón sem hér um ræðir.
Þingsályktunartillaga þessi gerir ráð fyrir því, að ríkisstjórnin taki mál þetta til
meðferðar og undirbúi nauðsynlega lagasetningu. Nauðsynlegt er að því verki verði
hraðað, því að viðgerðij- í nokkuð stórum stíl munu verða framkvæmdar innan
skamms.
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Fylgiskjal.
Lokakafli skýrslu um steypuskemmdir, ástandskönnun frá Rannsóknastofnun
byggingariðnaðarins.
Úrdráttur.
Prófanir við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins á nokkrum íslenskum fylliefnum árin 1963—1965 leiddu í Ijós, að nokkur þeirra voru alkalívirk.
Þessi vitneskja varð til þess, að árið 1967 var stofnuð nefnd af iðnaðarmálaráðherra, til þess að rannsaka þenslu og grotnun í steinsteypu. Nefndin hlaut nafnið
Steinsteypunefnd, og fjallar hún um hvers konar rannsóknir á steinsteypu.
Þessi skýrsla fjallar um niðurstöðu á rannsóknum á ástandi steyptra útveggja
húsa, en þær rannsóknir hafa verið kostaðar af Steinsteypunefnd.
Þessar rannsóknir gáfu til kynna að alkalískemmdir kynnu að leynast víðar en
álitið hafði verið og varð um það nokkur umræða á opinberum vettvangi. Sú umræða
leiddi í ljós, að svo kynni að fara, að alkalíefnahvörf yrðu nú álitin höfuðorsök meiri
hluta skemmda á útveggjum islenskra steinhúsa. Til að vega á móti þessari hættu var
ákveðið að gera þessa skýrslu mun umfangsmeiri en upphaflega hafði verið ætlað
og fjalla í upphafi um skemmdir almennt og hvað þeim veldur. Fjallar kafli 2 um
þau mál. Eru þar rakin áhrif helstu þátta i steypuframleiðslu, hönnun og niðurlögn
á skemmdalíkur og sagt hvernig draga megi úr þeim. Mjög áríðandi er, að vel sé að
niðurlögn steypunnar staðið, og einnig meðhöndlun hennar í byrjun hörðnunar meðan
hún er viðkvæmust. Þetta á einkum við, ef mikill munur er á hita steypunnar og
hita umhverfisins eða þegar þurr vindur blæs yfir nýsteypta plötu.
í kafla 2.5 er fjallað um rýrnun steypunnar og sýndar nokkrar skýringarmyndir (mynd 3 — mynd 7), sem sýna áhrif ýmissa þátta á rýrnun steypunnar.
Sýnir mynd 5 einkum greinilega, hve stór áhrif vatnsmagns eru á rýrnunina og hætta
á rýrnunarskemmdum eykst því stórlega, ef vatni er blandað í steypuna á byggingarstað til að hraða steypuvinnu og auka þjálni steypunnar. Þjálni steypunnar er hægt
að nuka í dag með þjálniefnum og jafnvel framleiða fljótandi steypu. Skýringamynd 7 sýnir greinilega, að sú þróun að lækka hámarkskornastærð steypuefnanna
eykur mjög vatnsþörf steypunnar og því rýrnunarhættu.
í kaflanum er sýnt, hvernig megi minnka mjög rýrnunina, en einnig hvað hönnuðir geta gert til að koma í veg fyrir að skemmdir af völdum rýrnunar verði alvarlegar.
í kafla 2.6 er fjallað um áhrif hitabreytinga á steinsteyptar byggingar en það
er skoðun höfundar, að mikið af skemmdum í fjölbýlishúsum stafi af þvi, að ekki
var nægilega tekið tillit til þeirra krafta, sem vakna þegar útveggirnir fylgja hita.sveiflum úti, en innveggir og plötur ekki.
I kafla 2.7 er fjallað um frostskemmdir í mismunandi mynd og hvernig hafa
megi áhrif á þær. Bent er á hin óumdeildu áhrif loftblendis, en einnig gefin upp
lík’ng, sem gerir okkur kleift að kanna áhrif hinna ýmsu þátta steypuframleiðslunnar á frostþolið. Athygli vekur hve vatns/sementshlutfallið hefur mikil áhrif.
í kafla 2.10 er fjallað um raka í steinsteyptum veggjum. Bent er á nauðsyn
þess að verja veggi betur gegn slagregni og gera steypuna vatnsþéttari. Myndir 12
og 13 sýna, hvaða lykilhlutverki lágt hlutfall milli vatns og sements gegnir í þessu
sambandk Einnig verður að benda á, að frágangi er mjög oft ábótavant og getur
það oft ráðið úrslitum. Kæruleysið í þessum efnum stingur miög í augu.
Kafli 3 fiallar almennt uin aikalíefnabreytingar og er að hluta tekinn beint úr
riti Guðmundar Guðmundssonar, „Alkalíefnabrevtingar í steinsteypu“, en nokkru
bætt inn i til að greina frá þvi, sem síðan hefur gerst.
Kafli 4 fjallar um könnunina á ástandi steyptra útveggja í Reykjavík og á
Akureyri og er fyrst lýst aðdraganda könnunarinnar og framkvæmd hennar. Skoðuð
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voru rúmlega 300 hús í Reykjavík, byggð fram til ársins 1972, þar af 30 byggð fyrir
1956. Á Akureyri voru skoðuð tæpega 250 hús byggð á árunum 1956—1972. Greint
var frá því, hvernig húsunum var raðað í skemmdaflokka. Þá er í þessum kafla
fjallað allýtarlega um það, hvernig greina megi skemmdavalda í sundur bæði út
frá útliti skemmdanna, en einn:g með samanburðarrannsóknum, sem geta orðið
nauðsynlegar, ef margir skemmdavaldar eru til staðar, eins og raunar er oftast
hérlendis og segja á til uin það hjá hverjum höfuðsökin liggi.
Kafli 5 greinir frá niðurstöðum fyrrgreindrar könnunar, og er byrjað á tíðni stakra
sprungna. Ef hugað er að tíðni skemmda, sem stafa af þurrkrýrnun og/eða hitabreytingum, þá virðist ástandið fremur hafa batnað með árunum, svo fremi sem
sambærileg hús eru borin saman. Hins vegar sýna fjölbýlishús mun hærri tíðni slíkra
skemmda auk þess sem þær eru þar alvarlegri og meira áberandi. Kann það að valda
því, að margir telja að sprungumyndun af þessu tagi sé nýtt fyrirbrigði. Þó ástandið
virðist hafa batnað er tíðni þessara skemmda uggvænlega há og langtum hærri en
tíðni skemmda af völdum alkalívirkni. Brýn nauðsyn er á, að þeir hönnuðir, sem
hanna fiölþýlishús, huv belur að þe’m kröfum, sera þau kunna að verða að mæta.
Útfellingar á veggjum fhvítt salt og hlaup) hafa aukist mjög i Reykjavík en
minnkað á Akureyri samfara aukinni notkun óþvegins sjávarefnis í Reykjavík.
Utbreitt sprungumynstur, sem er eitt af einkennum alkaliskemmda vex einnig
mjög á árunum 1956—1972, en var fyrir þann tíma svo sjaldgæft, að það kom ekki
frain í hönnuninni. Með útbreiddu sprungumynstri er þá átt við sprungunet, sem þekur
heila veggi, likt og sýnt var á mvnd 21, en sprungumynstur á mörgum eldri húsum
eru nftast staðbundin undir eða við lekastaði. Sé Reykjavik ein skoðuð nær tíðnin
hámarki á árunum 1962—1964 með 17% að meðaltali. Ef Kópavogur, Garðabær og
Seltjarnarnes eru tekin með er tíðnin nákvæmlega jöfn á árunum 1962—1972 eða 10%.
Á Akureyri er útbreitt sprungumynstur sjaldgæft, þó sker sig tímabibð 1962—1964
nokkuð úr með 10% tíðni.
Höfundur dró síðan frá þau hús, þar sem hann áleit vafamál hver aðalskemmdavaldur væri, en álvktar að þau. sem þá eru eftir séu alvarlega skemmd af völdum
alkab’efnabrevtinga. Myndin, sem þá kemur lit. er jafnt stígandi tiðni á húsurn byggðum á bilinu 1956—1970 (sjá mvnd 28) og er orðin 10% á timabibnu 1968—1970.
íslenska háalkalisementið kemur á markaðinn seint á árinu 1958 og 1962 er byrjað
að nota virkt sjávarefni i vaxandi mæli. Vaxandi útbreiðsla einkenna alkaliskemmda
stendur í beinu sambandi við notkun þessara tveggia efna. Ekki er vitað um virkni
allra þeirra efna. sem áður voru notuð, en full ástæða er til að ætla að virk efni hafi
verið á meðal þeirra. Einnig var flutt inn og notað að hluta erlent sement hér eftir að
ísl. sementið kom til sögunnar og var það ura 1967.
Siðan eru i skýrslunni sýnd dæmi um alkaliskemmd'r og rædd áhrif ýmissa þátta,
eins og þakgerðar, byggingarlags. slagregns, yfirborðsmeðhöndlunar o. fl., á þær.
Þá er ininnst á nokkur óleyst vandamál í sambandi við alkaliefnahvörf og
minnst á þá spurningu, sem húseigendur verða að fá svarað, hvort þeir einir verða að
bera þann fiárhagsbagga, sem af alkalískernmdum hlýst.
Þá er i kafla 5 fjallað um mótaðgerðir og það, hvað hefur verið gert U1 að draga
úr þessari hættu, og m. a. birtar þær nýju reglugerðir, sem bafa verið settar um fylliefni til steinsteypugerðar.

Að lokum er i kafla 5 birt niðurstaðan af flokkun húsanna i skemmdaflokka og
er það sýnt bæði i töfluformi (tafla 5.15 — tafla 5.18) og á myndum (mynd 34—36).
Ástand útveggjanna reyndist betra á Akureyri en í Reykjavik, eða 74% 1it;ð eða ekki
skemrad hús móti 59% i Reykjavik, sem aftur táknar að yfir 40% af skoðuðum húsum i Reykiavík bafi talsverðar eða alvarlegar skemmdir.
Samanburður á einbýlishúsum og blokkum er blokkunum mjög í óhag, og bendir
bað til bess. að hönnun beirra hafi oft verið ábótavant, þar sem yfir 60% af blokkum
byggðum á árunum 1956—1972 hafa sprungur, sem rekja má til hitabreytinga og
rýrnunar. Benda verður einnig á, að sé vatni bætt í steypuna á byggingarstað getur
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rýrnunarhættan auðveldlega aukist um 100%, og verður skilyrðislaust að hætta sliku.
Niitíma steinsteyputækni gefur ýmsa möguleika á að auka þjálni steypu og auðvelda
þannig niðurstöðu án þeirra slæmu aukaáhrifa, sem aukin vatnsiblöndun hefur í för
með sér.
j
í kafla 6 er lýst þeim rannsóknum, sem fara fram á rannsóknastofu á borkjörnum
úr skemmdum húsum, og lýst þeim smásjárrannsóknum, sem beitt er til að skera úr
um alkalívirkni í steypunni. Mynd 43 sýnir samræmið á milli greiningar á alkalískemmdum í smásjá og við skoðun húsanna sést að samræmið er mjög gott og mun
betra en búist hafði verið við, en það bendir til þess, að með mjög nákvæmri skoðun
húsanna megi fara nærri um orsök skemmdanna.
1 kafla 7 eru framkvæmdar tölfræðilegar rannsóknir á niðurstöðum könnunarinnar til að kanna marktækni hennar og sýndar líklegar sveiflur á nokkrum meðalgildum.
Eftir að höfundur hafði lokið við að skrifa þessa skýrslu barst honum i hendur
lokaverkefni Eysteins Haraldssonar frá Háskóla Islands, en það fjallar einnig um
ástandskönnun útveggja.
Þar sem skýrslunni var lokið reyndist ekki unnt að fjalla um fyrrgreint verkefni í þeim köflum, þar sem líkt efni er meðhöndlað, en lausleg skoðun bendir til að
gott samræmi sé milli þessara tveggja óháðu kannana.

Sþ.

87. Fyrirspurn

[81. mál]

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um framkvæmd laga um eftirlaun til
aldraðra.
Frá Magnúsi H. Magnússyni.
1. Hve margir hafa fengið greiðslur skv. II. kafla laga um eftirlaun til aldraðra?
2. Hve miklar eru þessar greiðslur samtals?
3. Hvað líður setningu reglugerðar skv. 18. gr. um nánari ákvæði um framkvæmd
laganna?

Sþ.

88. Fyrirspurn

[82. máll

’il landbúnaðarráðherra um þátt söluskatts, tolla og annarra aðflutningsgjalda í
framleiðslukostnaði landbúnaðarvara.
Frá Jóni Helgasyni.
Hversu stóran þátt í framleiðslukostnaði landbúnaðarvara eiga söluskattur, tollar
og önnur aðflutningsgjöld, sein bændur og vinnslustöðvar landbúnaðarins verða að
greiða og eðlilegt er að bændur fái endurgreidd, þegar þeir flytja út framleiðsluvörur
án útflutningsbóta?
Óskað er skriflegs $vars.
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89. Frumvarp til laga

[83. mál]

um Jarðboranir rikisins.

Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson, Egill Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson,
Guðmundur Karlsson, Salome Þorkelsdóttir.
1. gr.
Ríkið starfrækir fyrirtæki er nefnist Jarðboranir ríldsins. Skal það rekið sem
sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi.
Jarðboranir ríkisins heyra undir ráðherra þann sem fer með orkumál.
2. gr.
Hlutverk Jarðbor&na ríkisins er að eiga og reka jarðböra til notkunar við rannsóknir á orkulindum landsins og við Vinnslu á orku úr jörðu. Þeim er heimilt að
bora í öðru skyni, eftir því sem við verður komið.

3- gr.
Vegna náinna starfstengsla jarðborana og rannsókna til undirbúnings borun,
hieðan á henni stendur og að henni lokinni, skal dagleg starfsemi Jarðborana ríkisins fara fram í nánum tengslum við Orkustofnun.

4. gr.
Jarðboranir ríkisins framkvæma boranir samkvæmt beiðni Orkustofnunar eða
annarra aðila, sem þess óska, enda komi full greiðsla fyrir.
Gerður skal verksamningur fyrir hvert verkefni, sem Jarðboranir ríkisins taka
að sér. Skal gjaldskrá fyrir þjónustu þá, sem Jarðboranir ríkisins inna af hendr,
ákveðin með hliðsjón af því, að tekjur af borunum standi undir rekstrarkostnaði og
fjármagnskostnaði fyrirtækisins miðað við eðlilegan afskriftatíma.
Ráðherra skal staðfesta gjaldskrá Jarðborana rikisins.

5. gr.

Ráðherra skipar framkvæmdastjóra Jarðborana ríkisins og aðra fasta starfsmenn
fyrirtækisins að fengnum tillögum framkvæmdastjóra. Aðra starfsmenn ræður framkvæmdastjóri.
6. gr.
Ráðherra setur reglugerð um starfsemi Jarðborana rikisins.

7. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1981.
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Frumvarp þetta er flutt samhliða frumvarpi til orkulaga og leiðir af breytingum sem þar er gert ráð fyrir að verði gerðar á hlutverki Orkustofnunar.
Meginbreytingarnar, sem frumvarp þetta felur i sér frá gildandi lögum, eru, að
1) Orkustofnun er ekki falið að annast rekstur Jarðborana ríkisins, eins og
verið hefur, heldur skal fyrirtækið lúta sérstökum framkvæmdastjóra, sem ráðherra skipar,
2) ný ákvæði eru sett um starfshætti fyrirtækisins.
Rétt þykir að hafa sérlög um Jarðboranir ríkisins í stað þess að fjallað sé um
slíkt fyrirtæki í almennum orkulögum, svo sem verið hefur.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er um þá breytingu að ræða frá gildandi lögum, að fellt er niður ákvæði um
að ráðherra feli Orkustofnun eða öðrum aðila að annast rekstur fyrirtækisins.
Um 2. gr.
Hér er nánar og skýrar kveðið á um hlutverk og verkefni Jarðborana ríkisins en
gert er í gildandi lögum.
Um 3. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
í greininni er kveðið á um starfshætti Jarðborana ríkisins, sem leiðir af því,

að hér er um að ræða verktakafyrirtæki. Verksamning ber að gera, hvert svo sem
verkefnið er og fyrir hvaða aðila sem unnið er, Orkustofnun sem aðra.
Um 5. gr. — 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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[84. mál]

Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson, Egill Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson,
Guðmundur Karlsson, Salome Þorkelsdóttir.

I. KAFLI
Yfirstjórn og stefnumótun.
1- gr.
Ráðherra sá, sem fer með orkumál, hefur yfirstjórn þeirra mála, sem lög þessi fjalla um.
2. gr.
Meginmarkmið í orkumálum þjóðarinnar skulu sett fram í sérstakri orkumálaáætlun, er
tekur til 10 ára tímabils hið minnsta. Ráðherra leggur slíka áætlun fyrir Alþingi sem þingsályktunartillögu, og skal áætlunin endurskoðuð á fjögurra ára fresti, eða oftar ef ráðherra
þykir tilefni til.
í orkumálaáætlun skal gerð grein fyrir orkunotkun þjóðarinnar á áætlunartímabilinu,
nýtingu á orkulindum landsins, innflutningi orkugjafa og verðlagningu á orku. í áæ’luninni
skal í megindráttum gerð grein fyrir fjármagnsþörf á tímabilinu, bæði til fjárfestingar í
orkumannvirkjum, til rekstrar þeirra og til innflutnings á orkugjöfum. Þar skal enn fremur
rekja önnur þau atriði, er máli skipta við ákvarðanatöku um áætlunina.
Ráðherra skal árlega leggja fyrir Alþingi skýrslu um framvindu orkumálaáætlunar.

II. KAFLI
Orkuráð og orkumálastjóri.
3- gr.
Orkuráð skipa sjö menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum, kosnir hlutfallskosningu á Alþingi til fjögurra ára. Ráðherra skipar formann og varaformann úr hópi hinna
kjörnu ráðsmanna.
4. gr.
Hlutverk Orkuráðs er að hafa á hendi stjórn Orkustofnunar og Orkusjóðs.
5. gr.
Ráðherra skipar framkvæmdastjóra Orkustofnunar og setur honum erindisbréf. Nefnist
hann orkumálastjóri. Hann er jafnframt framkvæmdastjóri Orkusjóðs. Hann skal hafa lokið
háskólaprófi í greinum, er máli skipta fyrir starf hans, eða hafa sambærilega menntun.

III. KAFLI
Orkustofnun.
6. gr.
Hlutverk Orkustofnunar er að
1. annast gerð orkumálaáætlunar í samvinnu við aðra aðila, er vinna að áætlunargerð í
orkumálum, og vera ráðherra til ráðuneytis um stefnumótun, sbr. 2. gr.;
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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2. annast rannsóknir á orkulindum landsins, þ. e. vatnsorku, jarðhita og öðrum orkulindum á íslensku yfirráðasvæði, sem til greina þykir koma að nýta, eðli þeirra og
skilyrðum til nýtingar, og á leiðum til að tryggja að þær komi orkubúskap þjóðarinnar
að sem bestum notum;
3. rannsaka, með hverjum hætti innfluttir orkugjafar verði hagnýttir í orkubúskap þjóðarinnar með sem mestri hagkvæmni;
4. annast rannsóknir á orkubúskap þjóðarinnar, svo sem orkuþörf og leiðum til að mæta
henni, þar með talið möguleikum til orkusparnaðar;
5. stuðla að samvinnu allra aðila, sem að orkumálum starfa, og vinna að samræmingu í
rannsóknum, framkvæmdum og rekstri á sviði orkumála;
6. hafa eftirlit með jarðhitasvæðum og jarðhitavirkjum til varnar gegn hættu og tjóni af
þeim;
7. hafa umsjón með öllum fallvötnum og jarðhitasvæðum í eign ríkisins;
8. gefa út rit með skýrslum og upplýsingum um orkubúskap þjóðaiinnar svo og að annast
tengsl við almenning með fræðslu- og upplýsingastarfsemi um orkumál og málefni
orkuiðnaðarins í landinu;
9. láta einstökum aðilum, sem þess óska, í té leiðbeiningar og upplýsingar um orkumál,
gegn hæfilegu endurgjaldi.
7. gr.
Orkustofnun starfar í þrem deildum; vatnsorkudeild, jarðhitadeild og skrifstofu- og
hagdeild.
8. gr.
Ráðherra ræður fasta starfsmenn Orkustofnunar að fengnum tillögum orkumálastjóra.
9. gr.
Ráðherra kveður með reglugerð nánar á um hlutverk og starfshætti Orkustofnunar.
IV. KAFLI
Orkusióður.
10- gr.
Orkusjóður er eign ríkisins og ber það ábyrgð á skuldbindingum hans.
11- grHlutverk Orkusjóðs er að stuðla að hagkvæmum orkubúskap og nýtingu orkulinda
Islands með fjárhagslegum stuðningi við framkvæmdir og rannsóknir á sviði orkumála.

a.
b.
c.
d.

12. gr.
Ráðstöfunarfé Orkusjóðs er:
Vextir og afborganir af lánum sjóðsins.
Fé það, sem veitt er í fjárlögum, þar sem tekið sé tillit til orkumálaáætlunar.
Endurgreiddur kostnaður af rannsóknum, jarðhitaleit og annarri veittri þjónustu
Orkustofnunar.
Lán, sem sjóðurinn tekur til starfsemi sinnar.

13. gr.
Heimilt er að veita lán úr Orkusjóði sem hér segir:
1. Til orkuveitna vegna framkvæmda.
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2. Til aðila vegna leitar að jarðhita með jarðborunum og öðrum aðferðum.
3. Til einstaklinga vegna rafstöðva og hagnýtingar jarðvarma til einkanota, sem samveitum
er ekki ætlað að ná til.
14. gr'
Heimilt er að veita af fjárveitingum, er sjóðurinn hlýtur í því skyni, styrk til framkvæmda á sviði orkumála í strjálbýli, enda sýni kostnaðaráætlanir, að framkvæmdin geti ekki
borið sig fjárhagslega án sérstakra óendurkræfra fjárframlaga. Styrkinn skal veita sem stofntillag er má nema allt að þeirri fjárhæð, sem stofnkostnaður er umfram það er framkvæmdin
getur staðið undir.
15. gr.
Orkuráð ákveður lánveitingar og einstakar greiðslur úr Orkusjóði.
Orkuráð gerir árlega tillögu um fjárhags- og greiðsluáætlun fyrir Orkusjóð og sendir
ráðherra svo snemma að fylgt geti fjárlagafrumvarpi til Alþingis. Enn fremur gerir Orkuráð
tillögur um ráðstöfun stofntillaga til rafveitna í strjálbýli, sbr. 14. gr.
16. gr.
Ráðherra ákveður, að fengnum tillögum Orkuráðs, vexti og önnur útlánskjör Orkusjóðs.
17. gr.
Orkusjóður skal vera í vörslu Seðlabanka Islands, sem hefur á hendi daglega afgreiðslu,
innheimtu, bókhald, ársuppgjör og skýrslugerð.
Seðlabankinn skal hafa lokið gerð reikninga Orkusjóðs fyrir 1. mars ár hvert og hafa
afhent þá Orkuráði til samþykktar.
Allur kostnaður við rekstur Orkusjóðs greiðist af tekjum sjóðsins.
18. gr.
Ef ráðist er í framkvæmdir, sem undirbúnar hafa verið með rannsóknum og áætlanagerðum á vegum Orkustofnunar, skal þessi rannsóknar- og undirbúningskostnaður talinn
með stofnkostnaði þeirra og endurgreiðast Orkusjóði. Endurgreiðslu skal að fullu lokið eigi
síðar en fimm árum eftir að hafist er handa um hagnýtingu framkvæmdanna.
Endurgreiðsluskylda lántaka skv. 2. tl. 13. gr. fellur niður, ef enginn árangur næst við
leitina.
19. gr.
Orkusjóður getur falið Orkustofnun að hafa eftirlit með þeim framkvæmdum, sem
sjóðurinn veitir fé til. Er þá skylt að láta stofnuninni fyrir fram í té fullnægjandi upplýsingar
um hið fyrirhugaða verk og gefa henni kost á að fylgjast í hvívetna með framkvæmd þess.
Orkustofnun getur sett þau skilyrði um framkvæmd verksins, er hún telur þörf á til að stuðla
að sem bestum árangri. Ber að stöðvar greiðslur úr Orkusjóði til verksins, ef út af er brugðið.

V. KAFLI
Orkuveitur.
20. gr.
Orkuveita er hvert það fyrirtæki, er annast orkuvinnslu og dreifingu orku til almennings, annað hvort eða hvort tveggja, óháð því hver orkugjafi eða orkutegund er. Sé orkutegundin raforka nefnist veitan rafveita. Sé orkutegundin hitaorka í heitu vatni eða gufu nefnist
veitan hitaveita. Sá hluti rafveitu, er einungis annast orkuvinnslu, nefnist raforkuver, en
annist rafveitan einungis dreifingu nefnist hún dreifiveita.
Orkuveita starfar samkvæmt sérlögum eða einkaleyfi.
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21. gr.
Til þess að reisa og reka raforkuver 5 MW eöa stærra þarf lagaheimild.
Til að reisa og reka raforkuver, 1—5 MW, þarf leyfi ráðherra. Umsóknir skulu sendar
ráðherra, ásamt uppdráttum, kostnaðar- og rekstraráætlun hins fyrirhugaða orkuvers.
Ráðherra sendir gögn þessi Orkustofnun til umsagnar, áður en hann afgreiðir málið endanlega.
22. gr.
Ráðherra getur veitt orkuveitu einkaleyfi til dreifingar og sölu á tilteknu svæði um
tiltekið tímabil, að fenginni umsögn Orkustofnunar og viðkomandi sveitarfélaga. Veitingu
einkaleyfis skal ráðherra binda þeim skilyrðum, er nauðsynleg þykja til að tryggja jafnrétti
notenda, svo og hagkvæma og fullnægjandi dreifingu orkunnar.
23. gr.
Áður en einkaleyfi er veitt auglýsir ráðherra þrisvar í Lögbirtingablaðinu fyrirhugaða
ákvörðun um veitingu einkaleyfisins og um mörk orkuveitusvæðisins.
Eigi einhverjir aðilar orkuveitu á hinu auglýsta orkuveitusvæði, samkvæmt 1. mgr.,
skulu þeir skýra ráðherra frá því innan þriggja mánaða frá síðustu birtingu auglýsingarinnar,
ef þeir óska að halda rekstri hennar áfram. Leyfi ráðherra áframhaldandi starfsemi ákveður
hann jafnframt svæðismörk slíkrar orkuveitu. Slíkt leyfi veitir viðkomandi aðilum engan
frekari rétt en þeir höfðu áður.
24. gr.
Orkuveitu, sem hlotið hefur einkaleyfi skv. 22. gr., er skylt að selja orku öllum, sem
þess óska, innan takmarka orkuveitusvæðis hennar, með þeim skilyrðum og takmörkunum,
sem nánar eru ákveðin í lögum þessum og í reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim.
25. gr.
Um orkuveitu, sem hlotið hefur einkaleyfi skv. 22. gr., skal ráðherra setja reglugerð
samkvæmt tillögu stjórnar orkuveitunnar. í reglugerðinni skulu m. a. vera ákvæði um stjórn
og rekstur veitunnar, veitusvæði hennar, söluskilmála, löggildingu verktaka og sektir fyrir
brot á reglugerðinni.
26. gr.
Gjald fyrir orku frá orkuveitu, sem hlotið hefur einkaleyfi skv. 22. gr., skal ákveða í
gjaldskrá, sem stjórn veitunnar semur og ráðherra staðfestir. í gjaldskrá má ákveða sérstakt
stofngjald. Gjaldskrá skal endurskoðuð eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.
27. gr.
Jarðeigendur, sem eiga land þar sem leiðslur orkuveitu verða lagðar, svo og lóðareigendur og lóðarleigjendur, eru skyldir til að láta af hendi land, landsafnot og mannvirki,
sem þarf til að flytja og dreifa orku. Þeim er einnig skylt að þola jarðefnatöku svo og
eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem bygging og rekstur orkuveitunnar
kann að hafa í för með sér. Fullar bætur komi fyrir skv. mati, ef samkomulag næst ekki.

VI. KAFLI
Orkuvinnsla.
28. gr.
Það er hlutverk Landsvirkjunar að reisa og reka raforkuver. Landshlutafyrirtækjum er
það heimilt í viðkomandi landshlutum.
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29. gr.
Það er hlutverk sveitarfélaga eða sameignarfélaga þeirra að reisa og reka orkuver
hitaveitna, þar sem hagkvæmt þykir að þeirra mati, sbr. 40. gr.
30. gr.
Eigendur raforkuvera 5 MW og stærri og stofnlínukerfis landsins með 132 kV spennu
og hærri skulu mynda Samvirkjunarráð, er skal vera vettvangur samvinnu þessara aðila.
Skal Samvirkjunarráð skipað einum manni frá hverju orkufyrirtæki, nema Landsvirkjun
skal hafa jafnmarga menn og hinir eru til samans.

a.

b.
c.
d.
e.
f.

31- gr.
Hlutverk Samvirkjunarráðs er að
samræma framkvæmdir á sviði orkuvinnslu með tilliti til staðsetningar, stærðar og
tímasetningar nýrra virkjana, svo að tryggi sem best hagkvæmni og öryggi fyrir
landsmenn;
að gera tillögur til ráðherra um einstakar virkjunarframkvæmdir og um það, hvaða
orkufyrirtæki skuli ætlað að reisa og reka einstök ný orkuver;
að samræma framkvæmdir við stofnlínukerfið með tilliti til samrekstrar orkuveranna;
annast gerð orkumálaáætlunar í samvinnu við Orkustofnun, sbr. 2. gr. og 1. tl. 6. gr.;
semja álitsgerðir um lagafrumvörp um virkjunarframkvæmdir;
gera tillögur um gjaldskrá samkvæmt 35. gr.

32. gr.
Heimilt er að afhenda til eignar raforkuver Rafmagnsveitna ríkisins öðrum orkufyrirtækjum með þeim skilmálum, sem um semst.
33. gr.
Heimilt er að afhenda Landsvirkjun til eignar stofnlínur með 132 kV spennu, sem ríkið
hefur látið byggja. Þessar stofnlínur skulu þá afhentar með þeim skilmálum, sem um semst.
34. gr.
Landsvirkjun skal hafa á hendi samrekstur raforkuvera landsins.
35. gr.
Raforka frá stofnlínukerfi landsins skal seld orkuveitum frá tilteknum úttaksstöðvum.
Ráðherra ákveður gjaldskrá að fengnum tillögum Samvirkjunarráðs.
36. gr.
Ráðherra setur reglugerð um Samvirkjunarráð, samkvæmt tillögum ráðsins.
VII. KAFLI
Orkudreifing.
37. gr.
Dreifiveitur raforku skulu vera í eigu sveitarfélaga eða sameignarfélaga þeirra, þar sem
við verður komið. Að öðrum kosti getur ríkið átt aðild að dreifingunni með sveitarfélögum.
38. gr.
Stærð og mörk hverrar dreifiveitu samkvæmt 37. gr. skulu miðast við að sem mestri
hagkvæmni verði náð.
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39. gr.
Heimilt er að afhenda dreifiveitum samkvæmt 37. gr. til eignar dreifikerfi og tilheyrandi
eignir Rafmagnsveitna ríkisins á viðkomandi svæði með þeim skilmálum, sem um semst,
enda miðist þeir við að fullnægt verði ákvæðum 37. og 38. gr.
40. gr.
Vinnsla á heitu vatni úr jörð eða í sérstökum kyndistöðvum, dreifing þess og sala til
almennra nota er verkefni sveitarfélaga eða sameignarfélaga þeirra. Þar sem henta þykir
geta sveitarfélög eða sameignarfélög þeirra keypt heitt vatn frá jarðhitavinnsluvirkjum,
eldsneytisorkuverum eða iðnfyrirtækjum í eigu annarra, í stað þess að vinna það sjálf.

VIII. KAFLI
Almenn ákvæði.
41. gr.
Matsgerðir samkvæmt lögum þessum skulu dómkvaddir menn framkvæma. Um matsaðgerðir fer að öðru leyti eftir ákvæðum vatnalaga, nr. 15 frá 1923, nema annað sé fram
tekið í lögum þessum.
42. gr.
Öll gjöld samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum og gjaldskrám, sem settar verða
samkvæmt þeim, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda og stöðva afhendingu rafmagns og
hitaorku, ef ekki er staöið í skilum með greiðslu fyrir þau á settum gjalddaga.
43. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum.
44. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga skal setja í reglugerð, þar á meðal ákvæði
um skyldur einstaklinga, fyrirtækja og stofnana til að láta Orkustofnun í té skýrslur um
atriði, er orkumál varða og Orkustofnun þarf á að halda til að geta sinnt hlutverki sínu, og
um skyldu til samningsgerðar um samrekstur orkuvera, þar sem tveir eða fleiri aðilar annast
vinnslu raforku inn á sameiginlegt kerfi.
45. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerðum samkvæmt þeim skal farið að
hætti opinberra mála.
46. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin orkulög, nr. 58 29. apríl 1967, svo og lög nr. 84 9.
maí 1972 og nr. 51 25. apríl 1973, um breytingar á þeim lögum, nema III. kafli um vinnslu
jarðhita, VII. kafli um verndun jarðhitasvæða, jarðhitavirkni og eftirlit með þeim og IX.
kafli um Rafmagnsveitur ríkisins.
47. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1981.
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Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur verið mikil umræða um skipulag orkumála. Er það ekki að
ófyrirsynju. Mikilvægi þessara mála fyrir þjóðarbúskapinn í bráð og lengd orkar ekki tvímælis, og ör þróun, breytt viðhorf og nýjar þarfir kalla nú á skipulag við hæfi og trausta
yfirstjórn orkumála. Hér er lagt til að þessu markmiði verði náð með setningu nýrra
orkulaga.
í janúar 1977 skipaði þáverandi iðnaðarráðherra, Gunnar Thoroddsen, nefnd til að
endurskoða orkulög og gera tillögur um heildarskipulag og yfirstjórn orkumála. Nefnd þessi
skilaði tillögum sínum í október 1978. Samt hafa enn ekki verið sett ný orkulög. Frumvarp
það, sem hér er lagt fram, er að stofni til það sama sem nefnd þessi gerði tillögu um. Hins
vegar eru frávik í tveimur veigamiklum atriðum, þar sem er skipulag raforkuvinnslunnar og
hlutverk og skipulag Orkustofnunar. í nefndinni var ágreiningur um skipulag raforkuvinnslunnar og var skilað tveim tillögum um það efni, en í þessu frumvarpi er að finna
aðra þeirra.
Frumvarp það til orkulaga, sem hér er lagt fram, mótast af víðfeðmi þess viðfangsefnis
sem hér er við að fást. Samt greinast nýmæli frumvarpsins í þrjá meginþætti. Er þar um að
ræða nýmæli, sem varða rannsóknir á orkulindum landsins, eðli þeirra og skilyrðum til
hagnýtingar þeirra, nýmæli í skipulagi orkuvinnslunnar og dreifingu orkunnar og nýmæli er
varða hlutverk og skipulag Orkustofnunar og Orkuráðs.
Það hefur verið hlutverk Orkustofnunar að annast þann þátt orkumálanna, sem við
kemur rannsóknum og skyldum viðfangsefnum. Verður að telja grundvallaratriði í framkvæmd orkumálanna, að þau verkefni, sem Orkustofnun er falið að sjá um, fari vel úr hendi.
Hér er því mest um vert að Orkustofnun hafi sem best tök á að gegna sínu mikilvæga
hlutverki. Þær tillögur, sem varða Orkustofnun, miða því í meginatriðum að því að
1. styrkja stjórnun stofnunarinnar;
2. hnitmiða verksvið stofnunarinnar við rannsóknir á orkulindum landsins, áætlanagerð
um orkubúskapinn og aðstoð og ráðgjöf um stefnumótun í orkumálum;
3. efla áhrifavald stofnunarinnar og þátt hennar í heildarstjórn orkumálanna.
Með tilliti til þessa er lagt til að Orkustofnun sé fengin þingkjörin stjórn á þann veg, að
Orkuráði sé ætlað það verkefni auk þess að hafa með höndum stjórn Orkusjóðs svo sem nú
er. Þá gerir frumvarpið ráö fyrir aö sú starfsemi, sem nú heyrir undir Orkustofnun í einu eöa
öðru formi, en varðar ekki meginhlutverk stofnunarinnar, verði fengin öðrum aðilum í
hendur. Hins vegar er Orkustofnun fengið í hendur veigamikið verkefni við gerð orkumálaáætlunar, sem lagt er til að lögð sé fyrir Alþingi og gegna á mikilvægu hlutverki við stefnumótun í orkumálum.
Tillögur frumvarpsins, sem varða orkuvinnslu og orkudreifingu, hafa það meginmarkmið, að komið verði við mestri hagkvæmni í framkvæmdum og rekstri í orkubúskap þjóðarinnar. Tilgangurinn með því er að stuðla að sem bestri hagnýtingu orkulinda landsins, svo að
fullnægt verði orkuþörf með innlendum orkugjöfum og við sem lægstu og jöfnustu orkuverði
um allt land. Varðar mestu að skipulag raforkuvinnslunnar sé miðað að þessum markmiðum.
Frumvarpið gerir ráð fyrir að meginraforkuvinnslan verði á hendi eins fyrirtækis, þar
sem er Landsvirkjun. Jafnframt er svo ráð fyrir gert, að sjálfstæð oikufyrirtæki í hinum
einstöku landshlutum geti einnig annast orkuvinnslu, eftir því sem efni standa til.
Heildarstjórn raforkuvinnslunnar er komið á fót í formi samvinnu, sem fyrirtækjunum,
er hafa á hendi orkuvinnslu, er gert að hafa. Samvinna þessi lýtur að skipulegri yfirstjórn, er
varðar byggingu orkuvera og samrekstur þeirra. Reglur um þetta efni mótast mjög af þeirri
sérstöðu Landsvirkjunar að bera ægishjálm yfir öll orkuvinnslufyrirtæki landsins. Er og staða
Landsvirkjunar tnjög efld frá því, sem verið hefur, með því að henni er ætlað að gegna
aðalhlutverki í yfirstjórn raforkuvinnslunnar, svo sem fram kemur í reglunum um
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1. skipun Samvirkjunarráðs,
2. eignaraðild að stofnlínum og
3. samrekstur orkuveranna.
Samkvæmt frumvarpinu er reiknað með að fyrirtæki sveitarfélaga eða sameignarfélög
ríkisins og viðkomandi sveitarfélaga hafi á hendi raforkudreifingu og rekstur hitaveitna hvert
í sínu umdæmi. Er þá gert ráð fyrir að þessi landshlutafyrirtæki geti einnig annast raforkuvinnslu.
í frumvarpinu er ekki að finna ákvæði um skipulag eða form landshlutafyrirtækja né
heldur um að þau skuli sett á fót. Leiðir það af eðli málsins. Þátttaka sveitarfélaga í landshlutafyrirtækjum þýðir að þau verða ekki stofnuð nema að vilja þeirra. Enn fremur hljóta
viðkomandi sveitarfélög að hafa um það að segja, hvernig fer um eignaraðild, hlutverk,
stjórnun og almenna uppbyggingu hvers landshlutafyrirtækis. Slík fyrirtæki geta því orðið
með mismunandi móti eftir aðstæðum og viðhorfum í hinum einstöku landshlutum. Þess
vegna er ekki unnt að setja almenn ákvæði í lög, sem kveða á um þessi efni. Það ber og að
hafa í huga, að hvert landshlutafyrirtæki fyrir sig hlýtur að vera stofnaö með sérlögum.
Gert er ráð fyrir að Rafmagnsveitur ríkisins verði lagöar niöur jafnóðum og aöstæður
leyfa. Leiðir þetta af því, að rétt þykir, svo sem áður greinir, að landshlutafyrirtæki hafi á
hendi raforkudreifinguna. Verður þá ekki ástæöa til að halda áfram rekstri Rafmagnsveitna
ríkisins til orkuvinnslu, þar sem önnur orkufyrirtæki með aðild ríkisins verði fær um slíkt.
Með tilliti til þessa er ríkisstjórninni veitt heimild til að láta af hendi eignir Rafmagnsveitna
ríkisins til annarra orkufyrirtækja í landinu með þeim skilmálum, sem um semst. Framkvæmd þessa fer fyrst og fremst eftir því, hvort landshlutafyrirtækjum eða sveitarfélögum
verði gert kleift að taka við eignum Rafmagnsveitna ríkisins í viðkomandi landshluta. Starfsemi Rafmagnsveitna ríkisins getur hvergi orðið lögð niður, nema þar sem tryggt er að fyrir
hendi sé annar aðili fær um aö halda uppi þeirri þjónustu, sem um er að ræöa. Þess vegna
veröur þetta fyrirtæki ekki lagt niöur í einum áfanga, heldur smám saman, eftir því sem
aðstæður leyfa.
Þá eru ákvæði um ráðstöfun og afhendingu á þeim 132 kV stofnlínum, sem ríkið
hefur látið byggja. Lagt er til, að þessar stofnlínur verði í eigu Landsvirkjunar. Þá er og gert
ráð fyrir að skilmálar um afhendingu þessara eigna verði við það miðaðir, að unnt sé að selja
raforku frá stofnlínukerfinu samkvæmt einni gjaldskrá.
Þó að uppistaða sumra kafla í þessu frumvarpi, sem hér er lagt fram, sé úr orkulögum
nr. 58 frá 29. apríl 1967, er þar um veigamiklar breytingar aö ræða. Þannig er I. kafli
frumvarpsins, sem kveður á um stefnumótun, algjört nýmæli. Veigamiklar breytingar eru og
í II., III. og IV. kafla frumvarpsins, sem fjalla um Orkuráð og orkumálastjóra, Orkustofnun
og Orkusjóð. Þá er um nýsmíði að ræða þar sem er V. kafli frumvarpsins, sem kveður á um
orkuveitur. Þó er þar ekki um veigamiklar efnisbreytingar að ræða. En í þessum kafla
frumvarpsins eru samræmd og felld saman ákvæði um héraðsveitur og hitaveitur sem er að
finna í IV. og V. kafla gildandi laga. í VI. kafla er um að ræða nýmæli, er varða skipulag
orkuvinnslunnar. Þá er VII. kafli frumvarpsins nýmæli um skipulag orkudreifingar. Almennu ákvæðin í VIII. kafla frumvarpsins eru aftur á móti hliðstæð og samsvarandi ákvæði í
gildandi lögum.
í frumvarpi þessu er ekki að finna þá kafla í gildandi lögum, sem fjalla um vinnslu
jarðhita og verndun jarðhitasvæða, jarðhitavirkja og eftirlit með þeim. Samkvæmt frumvarpi
þessu er lagt til að orkulög nr. 58 frá 29. apríl 1967 falli úr gildi, en þó ekki III. og VII. kafli
laganna sem um þetta fjalla. Þykir betur fara á að hafa sérlög um þessi efni en ákvæði um
þau í almennum orkulögum.
í þessu frumvarpi er ekki að finna ákvæði um Rafmagnsveitur ríkisins nema sem varða
afhendingu á raforkuverum og dreifikerfi fyrirtækisins. Með því að gert er ráð fyrir að
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starfsemi Rafmagnsveitna ríkisins verði lögð niður eftir því sem aðstæður leyfa, þykir ekki
ástæða til að breyta gildandi lögum um það fyrirtæki. Samkvæmt frumvarpi þessu heldur því
IX. kafli orkulaganna frá 1967 um Rafmagnsveitur ríkisins gildi sínu.
í frumvarpi þessu er ekki heldur að finna ákvæði sem varða Jarðboranir ríkisins og
samsvara VIII. kafla núgildandi orkulaga. Er gert ráð fyrir að Jaröboranir ríkisins verði
teknar undan rekstrarstjórn Orkustofnunar. Samhliða þessu frumvarpi er því flutt sérstakt
frumvarp um Jarðboranir ríkisins, er felur í sér þær breytingar sem af þessu leiðir. Þykir
betur fara á því að hafa sérlög um þessi efni heldur en að kveða á um þau í almennum
orkulögum.
Meginbreytingar og nýmæli, sem felast í frumvarpi þessu, eru eftirfarandi:
1. Langtímaáætlun skal gerð um orkubúskap þjóðarinnar, til tíu ára hið minnsta, og skal
leggja árlega fyrir Alþingi skýrslu um framvindu áætlunarinnar.
2. Eigendur raforkuvera skulu koma á fót Samvirkjunarráði er fari með heildarstjórn
raforkuvinnslunnar.
3. Gert er ráð fyrir að Landsvirkjun hafi á hendi orkuvinnslu, þar sem landshlutafyrirtæki
koma ekki til greina, en landshlutafyrirtæki geti hvert á sínu veitusvæði reist og rekið
orkuver.
4. Heimilt verði að afhenda raforkuver og dreifikerfi Rafmagnsveitna ríkisins til annarra
orkufyrirtækja.
5. Heimilt verði að fela Landsvirkjun eignarráð á þeim stofnlínum sem ríkið hefur þegar
látið byggja, þ. e. Norðurlínu, Austurlínu og Vesturlínu.
6. Gjaldskrá fyrir raforkusölu verði hin sama á öllum útsölustöðum stofnlínukerfisins.
7. Orkuráð skal skipa sjö mönnum í stað fimm, sem verið hafa, og sjö varamönnum, sem
engir hafa verið.
8. Orkuráð skal hafa á hendi stjórn Orkustofnunar auk Orkusjóðs.
9. Jarðboranir ríkisins eru teknar undan rekstrarstjórn Orkustofnunar.
10. Orkustofnun er leyst undan því hlutverki að annast hagnýtar jarðfræðilegar kannanir,
m. a. vegna neysluvatnsleitar.
11. Tækninefnd Orkustofnunar er lögð niður.
12. Orkustofnun er falið sérstaklega að vinna að orkusparnaði.
13. Orkustofnun er falið sérstaklega að uppfræða almenning um orkumál.
14. Orkusjóður veröi efldur eftir því sem með þarf til að tryggja framkvæmd orkumálaáætlunar.
15. Orkusjóði er fengin almenn heimild til að veita orkuveitum lán til hitaveituframkvæmda.
16. Orkusjóði er heimilað að veita einstaklingum lán til hitaveituframkvæmda.
17. Orkuráð tekur ákvarðanir um lánveitingar úr Orkusjóði í stað tillögugerðar til ráðherra.
18. Rýmkaðar eru heimildir til að reisa raforkuver án leyfis stjórnvalda.
Frumvarpi þessu fylgja eftirfarandi fylgiskjöl:
I. Orkuiðnaður á íslandi — saga og þróun, núverandi staða, framtíðarhorfur.
II. Raforkuiðnaður á Norðurlöndum.
Athugasemdir við einstakar greinar f rumvarpsins.
Um 1. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 2. gr.
Hér er um að ræða nýmæli í orkulögum, þar sem gert er ráð fyrir að meginmarkmið í
orkumálum þjóðarinnar verði sett fram í sérstakri orkumálaáætlun til langs tíma. Með tilliti
Alþt. 1981). A. (103. löggjafarþing).
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til reynslunnar má halda því fram, að á fáum eða engum sviðum opinberra fjármála sé þörfin
brýnni fyrir vandaðan undirbúning ákvarðanatöku en í orkumálum, og kemur þar einnig til,
að einstakar orkuframkvæmdir eru oft mjög fjárfrekar. Löggjafinn hefur áður talið ástæðu
til að ákveða slíka málsmeðferð um einstaka mikilvæga málaflokka, svo sem vegamál, hafnamál og raunar einnig framkvæmdir á sviði heilbrigðismála. Þar sem einstakir áfangar orkumálaframkvæmda eru einatt mjög umfangsmiklir þykir rétt að miða hér við 10 ára áætlunartímabil, en með hliðsjón af óstöðugleika íslensks efnahagslífs þykir jafnsjálfsagt að gera ráð
fyrir að breytingar aðstæðna krefjist endurskoðunar á áætluninni á fjögurra ára fresti eða
oftar.
Gert er ráð fyrir að Orkustofnun og virkjunaraðilar vinni saman að gerð orkumálaáætlunar í umboði ráðherra. Þetta eru þeir aðilar, sem ætlað er að hafa á hendi þau verkefni er
mestu skipta um framtíðarstefnumörkun á þessu sviði. Að sjálfsögðu yrði leitað til annarra
aðila við gerð áætlunarinnar, eftir því sem aðstæður gæfu tilefni til. Sérstaklega er gert ráð
fyrir að gætt sé samræmis milli orkumálaáætlunar og annarrar áætlunargerðar til langs tíma á
vegum ríkisins.
Orkumálaáætluninni er ætlað að setja fram leiðir til þess að fullnægja skynsamlegri
orkunotkun þjóðarinnar á áætlunartímabilinu á sem hagkvæmastan hátt og gera í því
sambandi grein fyrir nýtingu á orkulindum landsins, innflutningi á orkugjöfum og verðlagningu á orku. Þá skal í áætluninni sett fram fjármagnsþörf á áætlunartímabilinu og gerð
grein fyrir því, hvernig staðið skuli undir fjármagnsútgjöldum, þ. e. afborgunum og vöxtum
af lánsfé.
Um 3. gr.
Hér eru gerðar tvær breytingar frá gildandi lögum. Annars vegar er fjölgað í Orkuráði
úr 5 í 7 menn. Hins vegar er gert ráð fyrir varamönnum, sem eru ekki í núgildandi lögum.
Fjölgun í Orkuráði er gerð til að stuðla betur að því, að allir stjórnmálaflokkar geti átt
fulltrúa í ráðinu.
Um 4. gr.
Hér er Orkuráði fengið mjög aukið hlutverk, þar sem er stjórn Orkustofnunar, sem það
hefur ekki haft með að gera. Jafnframt er Orkuráði falið að vera stjórn Orkusjóðs eins og
verið hefur.
Um 5. gr.
Hér er sú skipan óbreytt frá því, sem verið hefur, að orkumálastjóri er bæði framkvæmdastjóri Orkustofnunar og Orkusjóðs. Hins vegar er nú kveðið svo á, að orkumálastjóri skuli hafa lokið háskólaprófi í grein, er máli skiptir fyrir starf hans, eða hafa sambærilega menntun, í stað þess, sem áður var, að hann skuli hafa verkfræðimenntun.
Um 6. gr.
í grein þessari felast margar breytingar frá gildandi lögum. Hin veigamesta er sú er

varðar orkumálaáætlun skv. 2. gr. Þá er ekki lengur gert ráð fyrir því, að Orkustofnun hafi
yfirumsjón með eftirliti með raforkuvirkjum til varnar hættu og tjóni af þeim, þar sem
Rafmagnseftirlit ríkisins er nú orðið sjálfstæð stofnun. Fellt er niður ákvæði um að Orkustofnun skuli fylgjast með rekstri rafmagnsveitna, hitaveitna, orkuvera og annarra meiri
hátta orkumannvirkja, þar sem hér er um óraunhæft verkefni að ræða. Á hinn bóginn er
tekið inn það nýmæli, að við rannsóknir um hagkvæma nýtingu orkugjafa skuli sérstök
áhersla lögð á aðgerðir til orkusparnaðar. Enn fremur er það nýmæli að rannsaka skuli með
hverjum hætti innfluttir orkugjafar verði hagnýttir í orkubúskap þjóðarinnar með sem mestri
hagkvæmni. Þá er það nýmæli, að Orkustofnun skuli uppfræða almenning um það sem
orkunotendum má koma að gagni. Gert er ráð fyrir að þessi þjónusta Orkustofnunar sé veitt
í samvinnu við orkuveitur og samtök þeirra.
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Auk þess er grein þessi allbreytt að orðalagi frá samsvarandi grein í gildandi lögum.
Hún er stytt, einfölduð og gerð skýrari, án þess að um efnisbreytingar sé að ræða.
Um 7. gr.
Hér er kveðið á um deildaskiptingu Orkustofnunar. Nú eru verkefni Orkustofnunar í 6
deildum: raforkudeild, jarðhitadeild, jarðkönnunardeild, skrifstofu- og hagdeild, jarðboranir
ríkisins og jarðvarmaveitur ríkisins. I samræmi við það markmið að binda verkefni Orkustofnunar fyrst og fremst við ráðgjöf, rannsóknir og áætlanagerð, en efla stofnunina á þeim
vettvangi, er gert ráð fyrir að taka undan stofnuninni framkvæmdir og umsvif, sem ekki
heyra beint undir þessa starfsemi. Með tilliti til þessa er ekki gert ráð fyrir 3 af þeim 6
deildum Orkustofnunar sem nú eru.
Um 8. gr.
Geinin þarfnast ekki skýringa.
Um 9. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 10. gr.
Greinin er óbreytt frá núgildandi lögum.
Um 11. gr.
Hér er gert ráð fyrir að hlutverk Orkusjóðs sé að stuðla almennt að hagkvæmum
orkubúskap þjóðarinnar, auk hagnýtingar orkulinda landsins, svo sem nú segir í lögum. Þá er
það og nýmæli, að fjárhagslegur stuðningur Orkusjóðs skal ná til rannsókna á sviði orkumála
auk framkvæmda eins og verið hefur.
Um 12. gr.
Hér er að finna það nýmæli, að Orkusjóður verði efldur tií að tryggja framkvæmd
orkumálaáætlunar, sbr. 2. gr., eftir því sem með þarf. Felldur er niður hinn óraunhæfi
tekjustofn, sem sjóðnum er ætlaður samkvæmt núgildandi lögum, þar sem er rekstrarhagnaður af Rafmagnsveitum ríkisins og Jarðborunum ríkisins.
Um 13. gr.
Hér er talin upp sú lánafyrirgreiðsla, sem Orkusjóði er heimiluð. Ákvæði 1. tl. nær til
allra orkuveitna, bæði rafveitna og hitaveitna. Þetta er breyting frá núgildandi lögum, sem
gera ekki ráð fyrir lánum til hitaveituframkvæmda, þó að sjóðurinn hafi fengið nokkurt
fjármagn á s. 1. ári og í ár til þessara framkvæmda. Engin efnisbreyting er í 2. tl. í 3. tl. er sú
efnisbreyting, að heimilað er að veita einstaklingum lán til að hagnýta jarðvarmann, svo sem
til að hita upp hús sín, en það er ekki í gildandi lögum. Með rafstöðvum er átt við vatnsaflsstöðvar og mótorrafstöðvar, svo sem nú er í lögum um þetta efni, en hins vegar ekki kveðið á
um upphæð lána, svo sem nú er gert. Samt er ekki gert ráð fyrir breytingu á upphæð lána
þessara, heldur taliö, aö ákvæði um þetta efni eigi frekar heima í reglugerð en í lögum.
Um 14. gr.
Þessi grein er efnislega óbreytt frá núgildandi lögum. Hér er um að ræða m. a. það
ákvæði, sem heimilar framlög til sveitarafvæðingarinnar og þar með talið til styrkingar
dreifikerfis í sveitum.
Um 15. gr.
Hér er um aö ræöa þá breytingu frá núgildandi lögum, að Orkuráö ákveður lánveitingar
og einstakar greiðslur úr Orkusjóði, í stað þess, sem er í núgildandi lögum, að Orkuráð geri
tillögur um þessi efni og leita þurfi staðfestingar ráðherra á þeim tillögum. Hins vegar er gert

660

Þingskjal 90

ráð fyrir að Orkuráð geri tillögur til ráðherra um ráðstöfun stofntillaga til rafveitna í
strjálbýli, svo sem verið hefur.
Um 16. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru óbreytt frá núgildandi lögum.
Um 17. gr.
Greinin er óbreytt frá núgildandi lögum.
Um 18. gr.
Þessi grein er óbreytt frá núgildandi lögum að öðru leyti en því, að fellt er niður ákvæði
um að lán til leitar að jarðhita skuli vera að fullu endurgreidd Orkusjóði eigi síðar en fimm
árum eftir að hafist var handa um framkvæmdir til hagnýtingar þess jarðhita, sem fundist
hefur við leitina.
Um 19. gr.
Efnislega er þessi grein óbreytt frá núgildandi lögum.
Um V. kafla.
Hér er að finna almenn ákvæði um öll orkufyrirtæki, hver svo sem orkugjafi eða orkutegund er. Er þetta gagnstætt því, sem er í núgildandi orkulögum, þar sem m. a. sérkafli er
um héraðsrafmagnsveitur og annar kafli um hitaveitur. Með þessum hætti næst meiri samræming á ákvæðum um rafveitur og hitaveitur, enda gert ráð fyrir þeim möguleika, að eitt og
sama fyrirtækið geti haft á hendi hvort tveggja.
Um 20. gr.
Hér eru skilgreindar hinar ýmsu tegundir orkuveitna, og þarfnast greinin ekki skýringa.
Um 21. gr.
Þessi.grein fjallar einungis um leyfi til að reisa og reka raforkuver, þar sem ekki þykir
ástæða til að krafist sé hliðstæðs leyfis til að byggja og reka hitaveitur frekar en verið hefur.
Er hér um sams konar ákvæði að ræða og í núgildandi lögum, nema stærðarmörkum raforkuvera er breytt. í stað þess, að leyfi Alþingis hefur þurft til að reisa og reka raforkuver
stærra en 2 MW, er hér miðað við 5 MW. Og í stað þess, að nú þarf leyfi ráðherra til að reisa
og reka raforkuver stærra en 0.2 MW, er hér miðað við 1 MW.
Um 22. gr.
Hér er kveðið á um veitingu einkaleyfis á hliðstæðan hátt og í núgildandi lögum, jafnt
fyrir rafveitur sem hitaveitur, án tillits til þess, hver eigandi orkuveitunnar er. En hér eru
ákvæðin einfölduð og samræmd og gilda um orkuveitur almennt. Að vísu eru í gildandi
lögum sérákvæði annars vegar um rafveitur og hins vegar um hitaveitur. Þar er einkaleyfisveitingin ýmist bundin við sveitarfélög eða samtök þeirra eða sveitarfélögum veittur forgangsréttur undir vissum kringumstæðum, jafnframt því sem framsal einkaleyfis getur verið
heimilað.
Um 23. gr.
Hér er að stofni til um að ræða efnislega óbreytt ákvæði sem gilda nú um rafveitur. En
hliðstætt ákvæði er nú ekki að finna í þeim kafla orkulaga, sem fjallar um hitaveitur. Greinin
tekur nú til orkuveitna, hvort heldur er rafveitna eða hhaveitna.
Um 24. gr.
Þessi grein er að stofni til óbreytt frá núgildandi lögum, en á þar einungis við rafveitur.
Hér ná ákvæði greinarinnar einnig til hitaveitna eða orkuveitna almennt. Gert er ráð fyrir að
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skylda hitaveitna samkvæmt grein þessari sé m. a. háð þéttleika byggöar og öðrum skilyrðum, sem nánar verði kveðið á um í reglugerðum viðkomandi hitaveitna.
Um 25. gr.
Hliðstætt ákvæði í núgildandi lögum er aðeins um rafveitur. Greinin tekur nú einnig til
hitaveitna eða orkuveitna almennt.
Um 26. gr.
Grein þessi er efnislega óbreytt frá ákvæðum gildandi laga, bæði um rafveitur og hitaveitur. Þar sem talað er um stofngjald er átt við heimtaugargjald hjá rafveitum og heimæðargjald hjá hitaveitum.
Um 27. gr.
Þessi grein er óbreytt frá núgildandi lögum, nema í staðinn fyrir hitaveitu kemur orkuveita. Hliðstæð ákvæði er ekki að finna nú í þeim kafla orkulaga, sem fjallar um rafveitur.
Greinin tekur nú til bæði rafveitna og hitaveitna eða orkuveitna almennt.
Um 28. gr.
Hér er gert ráð fyrir að Landsvirkjun hafi á hendi meginraforkuvinnslu, en landshlutafyrirtæki geti hvert á sínu veitusvæði reist og rekið raforkuver. Ef landshlutafyrirtæki, sem
fyrir eru eða stofnuð kunna að verða, óska ekki að annast orkuvinnslu eða engin landshlutafyrirtæki eru fyrir hendi, getur Landsvirkjun reist þar og rekið raforkuver. Með landshlutafyrirtækjum er hér átt við sameignarfélög ríkis og viðkomandi sveitarfélaga, sameignarfélög sveitarfélaga eða fyrirtæki eins sveitarfélags.
Um 29. gr.
Hlutverki sveitarfélaga í þessu sambandi getur, ef svo ber undir, verið gegnt með
þátttöku í orkufyrirtæki, sem aðrir en sveitarfélög eiga aðild að.
Um 30. gr.
Hér er gert ráð fyrir að koma á heildarstjórn virkjunarframkvæmda og stofnlínukerfisins. Rétt þykir, að aðilar að þessum samtökum skuli vera eigendur meginorkuvera, og er því
miðað við 5 MW stærðarmörk. Þetta þýðir, aö nú féllu undir þetta ákvæði Landsvirkjun,
Rafmagnsveitur ríkisins, Laxárvirkjun, Orkubú Vestfjarða, Andakílsárvirkjun og Hitaveita
Suðurnesja. Enn fremur er gert ráð fyrir að eigendur aðalorkuflutningskerfis landsins séu
aðilar að þessum samtökum. Samkvæmt grein þessari getur fjöldi aðila, sem standa að
Samvirkjunarráði, verið breytilegur, ýmist fjölgað eða fækkað. Ný landshlutafyrirtæki gætu
verið stofnuð, og fyrirtæki, sem fyrir eru, sameinast, svo sem Laxárvirkjun verið sameinuð
Landsvirkjun, allt eftir því hver þróun mála verður.
Ákvæðin um skipan Samvirkjunarráðs taka mið af þeirri staðreynd, að Landsvirkjun
annast nú meginorkuframleiðslu landsins. Þess vegna þykir eðlilegt að það fyrirtæki hafi
jafnmarga menn í Samvirkjunarráði og önnur fyrirtæki til samans. Það þýðir, að ákvarðanir
á vettvangi ráðsins verða ekki teknar nema með samþykki Landsvirkjunar né getur Landsvirkjun komið málum fram nema komi til samþykki fleiri.
Um 31. gr.
Hér er um að ræða ákvæði til að tryggja sem best að þjóðhagslegra sjónarmiða sé gætt í
virkjunarmálum og einstakar orkuveitur fari ekki sínu fram án tillits til þess, enda er það í
raun sameiginlegur hagur allra fyrirtækjanna, að náð sé sem mestri hagkvæmni og öryggi
með framkvæmdum í orkumálum. Þar sem framkvæmdir eru í verkahring þessara fyrirtækja
hljóta þau að eiga mikið undir sér og mat þeirra á málum þessum vegur því þungt. Samráð

662

Þingskjal 90

fyrirtækjanna og tillögugerð er því best fallin til að stuðla að markvissri stefnumótun og
þjóðhagslega réttri ákvarðanatöku stjórnvalda, sem koma til með eftir sem áður að hafa
lokaorðið um þessi efni.
Með þessari grein er einnig brugðist sérstaklega við þeim nýju viðfangsefnum sem verða
til við samtengingu hinna ýmsu landshluta í eitt samveitusvæði. Er því Samvirkjunarráði
einnig ætlað það hlutverk að hafa hönd í bagga með tæknilegri framvindu stofnlínukerfisins.
Um 32. gr.
Hér og með 39. gr. er ríkisstjórninni veitt heimild til að leysa upp og leggja niður rekstur
Rafmagnsveitna ríkisins, eftir því sem aðstæður leyfa og henta þykir. Gert er ráð fyrir að
eignir Rafmagnsveitna ríkisins gangi til fyrirtækja, sem kunna að vera stofnuð til að taka við
viðkomandi rekstri eða fyrir hendi eru, svo sem Landsvirkjun eða landshlutafyrirtæki.
Um 33. gr.
Hér er gert ráð fyrir að Landsvirkjun taki við eignarráðum á þeim stofnlínum, sem ríkið
hefur þegar látið byggja, þ. e. Norðurlínu, Austurlínu og Vesturlínu. Er gert ráð fyrir að
þessar stofnlínur verði afhentar með þeim skilmálum sem um semst. Er þá átt við að
afhendingarkjörin stuðli að því, að komið verði á sömu gjaldskrá fyrir raforkusölu frá
stofnlínukerfinu. Þykir rétt að það sé gert frekar með beinu stofnframlagi frá ríkissjóði
en með rekstrarstyrkjum. Með byggingu þeirra stofnlína, sem hér um ræðir, er gert sérstakt
átak til samtengingar allra landsfjórðunga, en það er forsenda þess, að landið allt verði eitt
samveitusvæði. Þykir því rétt að þessar grundvallarframkvæmdir, sem ríkið sjálft hefur tekið
að sér, séu fjármagnaðar beint úr ríkissjóði, en frekari framkvæmdir séu bornar uppi af
viðkomandi framkvæmdaraðilum, enda þá ekki gert ráð fyrir að ríkissjóður standi sjálfur
framvegis undir stofnlínuframkvæmdum.
Um 34. gr.
Hér er gert ráð fyrir að Landsvirkjun annist samrekstur orkuvera landsins. Þykir það
leiða af sjálfu sér, þar sem Landsvirkjun yrði í senn eigandi meginorkuveranna og stofnlínukerfisirís.
Um 35. gr.
Hér er gert ráð fyrir að sama gjaldskrá gildi fyrir raforkusölu frá öllum úttaksstöðum
stofnlínukerfisins, sbr. það sem segir í 33. gr.
Um 36. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 37. gr.
Hér er mörkuð sú stefna, að það skuli vera hlutverk sveitarfélaga að annast dreifingu
raforku, en ríkið geti samt komið þar við sögu ef henta þykir.
Um 38. gr.
Hér er átt við að umdæmi landshlutafyrirtækja og annarra rafveitna taki mið af landfræðilegum og stjórnunarlegum aðstæðum, svo að náð verði sem mestri hagkvæmni í raforkudreifingunni.
Um 39. gr.
Hér vísast til þess sem segir um 32. gr.
Um 40. gr.
Hér er mörkuð sú stefna, að það skuli vera hlutverk sveitarfélaga að annast ekki
einungis dreifingu á heitu vatni, heldur og það sem viðkemur sjálfri orkuvinnslunni, sbr. 29.
gr-
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Um 41.—45. gr.
Hin almennu ákvæði í greinum þessum samsvara ákvæðum gildandi laga.
Um 46. gr.
Samkvæmt grein þessari verða áfram í gildi þeir kaflar orkulaga nr. 58 29. apríl 1967,
sem varða vinnslu jarðhita og verndun jarðhitasvæða, jarðhitavirki og eftirlit með þeim.
Um 47. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.
Orkuiðnaður á íslandi
Saga og þróun.
Mikið hefur verið ritað um sögu orkumála á íslandi, einkum raforkumál, m. a. á vegum
Orkustofnunar og Sambands íslenskra rafveitna. Sérstaklega er og bent á greinargerðirnar
„Um rafvæðingu á íslandi“ eftir Steingrím Jónsson (október 1974) og „Þróun rafveitumála
á íslandi" eftir Jakob Gíslason (apríl 1964). Pá er undirbúningi að útgáfu á Sögu rafstöðva á
Islandi langt komið á vegum Sambands íslenskra rafveitna, og í Sögu sveitarstjórna á íslandi,
2. bindi, er saga hitaveitna og rafveitna á íslandi rakin. Hér verður því aðeins stiklað á stóru.
Rafveitur.
Fyrsta vatnsaflsstöðin hér á landi var byggð af Jóhannesi Reykdal í Hafnarfirði árið
1904, og er almennt litið svo á, að með því hefjist rafvæðing íslands. í greinargerð sinni,
sem fyrr er nefnd, hefur Jakob Gíslason skipt þróunartímabili raforkumála í þrennt, nefnir
það
frumbýlingsárin 1904—1934,
samvirkjunar- eða samveituárin 1934—1964
og landsvirkjunar- eða landsveituárin 1964—
Framan við þetta tímabil má að vísu bæta forsöguárunum frá því að Edison fann upp
glóðarlampann 1897, en það varð kveikjan að gerð véla og rafbúnaðar til framleiðslu og
dreifingar raforku. Árið 1894 hélt svo Frímann B. Arngrímsson fyrirlestra í Reykjavík og
hvatti til nýtingar vatnsorkunnar á íslandi.
Frumbýlingsár 1904—1934.
Á þessu tímabili byggðu sveitarfélögin hvert fyrir sig smáar rafstöðvar og ráku rafveitur,
sem takmörkuðust við hin einstöku sveitarfélög. Þannig voru eftirtaldar 38 rafveitur stofnaðar:
1904 Hafnarfjörður.
1921 Bolungarvík.
1928 Flateyri.
1921 ísafjörður.
1928 Neskaupstaður.
1911 Eskifjörður.
1912 Siglufjörður.
1929 Selfoss.
1921 Höfn í Hornafirði.
1922 Stokkseyri.
1929 Fáskrúösfjörður.
1913 Seyðisfjörður.
1922 Stykkishólmur.
1929 Suðureyri.
1913 Vík í Mýrdal.
1922 Akureyri.
1929 Súðavík.
1915 Vestmannaeyjar.
1929 Kópasker.
1917 Bíldudalur.
1923 Keflavík.
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1918
1919
1919
1919
1920
1921

Patreksfjörður.
Þingeyri.
Hólmavík.
Húsavík.
Eyrarbakki.
Reykjavík.

1923
1923
1924
1926
1927
1927

Sauðárkrókur.
Ólafsfjörður.
Blönduós.
Akranes.
Borgarnes.
Hnífsdalur.

665
1930
1930
1931
1933
1934

Dalvík.
Búðareyri.
Hofsós.
Hrísey.
Hvammstangi

Stærsta rafveitan var Rafmagnsveita Reykjavíkur. Orkuver hennar, Elliðaárstöðin, varð
3.2 MW við stækkun hennar árið 1933. Uppsett afl rafstöðvanna 38 var um 5MW, en árleg
orkuvinnsla um 10 GWh. Yfirlit yfir staðsetningu rafstöövanna sést á mynd 1.
Samveitur 1934—1964.
Þáttaskil urðu í raforkumálum með stofnun Sogsvirkjunar. I lögum um hana er fram
tekið, að Sogsvirkjuninni beri að láta í té raforku til almenningsnota í nærliggjandi héruðum,
auk Reykjavíkur, og að síðar, þegar auka þarf virkjunina fram yfir það, að fallvatnið sé
virkjað til hálfs, skuli ríkisstjórnin framkvæma aukningar og gerast meðeigandi. Samkvæmt
sameignarsamningi ríkis og Reykjavíkur 1949 urðu aukningar þó áfram í höndum Sogsvirkjunar. Áætlanir höfðu þá þegar verið gerðar um veitur út frá væntanlegri Sogsvirkjun um
Gullbringu- og Kjósarsýslu, Árnes- og Rangárvallasýslur og til Vestmannaeyja. Sogsvirkjunin var þannig frá upphafi fyrirhuguð sem samvirkjun fyrir Suðvesturlandið. Síðan risu upp
samvirkjanir af þessu tagi víðs vegar um landið.
1937 Sogsvirkjun, ætluð fyrir Suðvesturland,
1937 Fossá í Engidal, ætluð fyrir ísafjörð og Hnífsdal,
1939 Laxárvirkjun, ætluð þegar í upphafi fyrir Akureyri, Eyjafjarðar- og S.-Þingeyjarsýslur,
1945 Skeiðsfossvirkjun, ætluð fyrir Siglufjörð og nálæg sveitarfélög,
1947 Andakílsárvirkjun, fyrir Akranes, Mýra- og Borgarfjarðarsýslur,
1949 Gönguskarðsá, ætluð fyrir kauptún og sveitir Skagafjarðarsýslu,
1953 Laxárvatnsvirkjun, síðari virkjun þar, ætluð fyrir kauptún og sveitir Húnavatnssýslna,
1953 Þverárvirkjun, fyrir Hólmavík, Drangsnes og nokkra aðra hreppa Strandasýslu,
1954 Rjúkandavirkjun fyrir Ólafsvík, Hellissand, Rif, Grafarnes og sveitir Snæfellsnessýslu.
Einnig ætluð fyrir Stykkishólm,
1958 Grímsárvirkjun fyrir allt miðbik Austurlands,
1958 Mjólkárvirkjun fyrir alla Vestfirði.
Síðar voru orkuveitusvæði Sogsvirkjunar og Andakílsárvirkjunar tengd saman um
Akraneslínuna svonefndu og Gönguskarðsárvirkjun og Laxárvatnsvirkjun tengdar saman
með háspennulínu yfir Kolugafjall. í lok þessa tímabils voru átta aðskilin samveitusvæði á
landinu:
1. Suðvesturland frá Vík og Vestmannaeyjum til Borgarness.
2. Utanvert Snæfellsnes.
3. Vestfirðir.
4. Steingrímsfjarðar-Reykhólasvæðið.
5. Vestanvert Norðurland frá Hrútafirði til Hofsóss.
6. Skeiðsfosssvæðið með Siglufirði, Ólafsfiröi og sveitum.
7. Laxárvirkjunarsvæðið frá Dalvík til Húsavíkur og Mývatnssveitar.
8. Austfiröir frá Seyöisfiröi um Egilsstaði til Fáskrúðsfjarðar.
Utan þessara samveitna voru þá enn 12 kauptún, hvert með sína dísilrafstöð.
Mynd 2 sýnir yfirlit yfir þessar samveitur og hinar stöku kauptúnarafstöðvar. Samanlagt afl í orkuverum allra rafveitnanna var í lok tímabilsins orðið um 150MW eða um það bil
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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30 sinnum meira en það var þrjátíu árum fyrr. Orkuvinnslan var um 650 GWh á ári eða 60
sinnum meiri en þá. Raforkuvinnslan í landinu var þá um 3 500 kWh á mann á ári.
Á þessu tímabili urðu þau þáttaskil, að ríkið hóf veruleg afskipti af rafvæðingu landsins
með lögum um Rafmagnsveitur ríkisins árið 1942 og síðar með raforkulögum árið 1946.
Með þeim var ríkinu veittur einkaréttur til vatnsaflsvirkjana, ef aflið var meira en 100
hestöfl.
Lög þessi breyttu ekki þeirri tilhögun, sem komin var á á Suðvesturlandi, en þar höfðu
Rafmagnsveitur ríkisins lagt línur frá Sogsvirkjun til sveitarfélaga og seldu orkuna við mörk
sveitarfélaganna. Hins vegar varð sú breyting í öðrum landshlutum, að Rafmagnsveitur
ríkisins tóku víða að sér dreifiveitur í þéttbýli. Við lok tímabilsins voru rafveitur sveitarfélaga
22 að tölu.
Þá var gerð 10 ára áætlun um rafvæðingu dreifbýlis á íslandi og lauk framkvæmd hennar
á þessu tímabili, að því marki sem að var stefnt, en síðan hefur stöðugt verið unnið að enn
frekari rafvæðingu dreifðra byggða á landinu. Þessi þáttur í raforkusögu íslands er að því
leyti sérstæður, að ríkið hafði um þessi mál algert frumkvæði í stað þess að fela rafveitum
sveitarfélaga að taka að sér nærliggjandi sveitir, svo sem gert var í nálægum strjálbýlislöndum, m. a. í Noregi og Svíþjóð.
Landsvirkjun 1964—
Önnur þáttaskil urðu í raforkumálum með stofnun Landsvirkjunar, en hún tók formlega
til starfa á miðju ári 1965. Sogsvirkjun var í upphafi eign Reykjavíkurbæjar, en varð síðar
sameign ríkis og Reykjavíkur. Landsvirkjun var þegar í upphafi eign ríkis og borgar, og átti
hvor aðili helming. Hins vegar er að finna í lögunum ákvæði, sem veitir Laxárvirkjun
einhliða ákvörðunarrétt til aðildar að Landsvirkjun. Þetta ákvæði er bein ábending um
samvirkjun landsins, þar sem stærstu virkjunarfyrirtækin geti haft samvinnu um hagkvæmar
virkjanir og orkuflutning milli landshluta.
Skömmu eftir stofnun Landsvirkjunar, þ. e. árið 1967, voru sett heildarlög um orkumál,
orkulög. Þar er verksvið Orkustofnunar og Orkusjóðs ýtarlega skilgreint, kveðið á um vinnu
og dreifingu raforku og jarðhita svo og um Rafmagnseftirlit og Rafmagnsveitur ríkisins.
Ef frá eru taldar þær stökkbreytingar í raforkunotkun, sem fólust í rafmagnseldun í
Reykjavík með tilkomu Ljósafossstöðvar árið 1937 og Áburðarverksmiðju með tilkomu
írafossstöövar áriö 1953, er raunar fyrst talað um stóriðju á íslandi í sambandi við fyrstu
virkjun Landsvirkjunar, Búrfellsvirkjun, sem tók til starfa árið 1969. Er þar átt við Álverið í
Straumsvík. Sigölduvirkjun er einnig tengd stóriðjuframkvæmdum.
Raforkunotkun í landinu hefur aukist mjög ört hin síðari ár. Einkum kemur þar til
stóriðja og rafhitun. Á árinu 1979 var raforkunotkun alls 12 875 kWh á mann á ári. Einungis í Noregi er þessi notkun hærri, enda langhæst í heimi, en tölurnar eru þessar fyrir
Norðurlönd:
Noregur ........................................................................
ísland ............................................................................
Svíþjóð ........................................................................
Finnland ......................................................................
Danmörk .........................................................................

20 205 kWh/íb
12 875 kWh/íb
11293kWh/íb
7 920 kWh/íb
4724kWh/íb

Norðurlönd alls .......................................................... 57 017 kWh/íb
Að loknum hinum tveim 30 ára tímabilum íslenskrar raforkusögu, eru nú liðin um 15 ár
af næsta tímabili. Þau þáttaskil hafa orðið, að raforka frá virkjunum Landsvirkjunar er flutt
til allra landshluta nema Austurlands og Vestfjarða, en tenging þeirra viö Landsvirkjunarsvæðið er þegar komin á framkvæmdarstig.
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Hitaveitur.
Ef frá er talin Gasstöðin í Reykjavík, sem starfrækt var frá 1910 til 1957, hafa orkufyrirtæki á íslandi fyrst og fremst verið rafveitur, með fallvötn sem orkugjafa, og hitaveitur með jarðvarma sem orkugjafa.
Heitar laugar munu hafa verið nýttar allt frá því á landnámsöld, einkum sem baðlaugar.
Þvottalaugarnar í Reykjavík voru notaðar allt frá því á öndverðri 19. öld þar til um 1930.
Fyrstu tilraunir til að nota hveravatn til húshitunar munu hafa verið gerðar um 1908.
Vatnsmagn Lauganna í Reykjavík var mælt árið 1927. Rafmagnsveitu Reykjavíkur var
síðan falið að annast boranir og rannsaka nýtingu heita vatnsins á árunum 1928—29. Lagning hitaveitu hófst árið 1930, og árið 1940 nutu 60 íbúðarhús, auk nokkurra stórbygginga,
hitaveitunnar. Þá hófst lagning hitaveitu frá Reykjum í Mosfellssveit, en lög um Hitaveitu
Reykjavíkur höfðu verið sett árið 1938. Frekari boranir eftir heitu vatni hafa leitt til stækkunar Hitaveitunnar, enda nær hún nú einnig til nærliggjandi sveitarfélaga.
20 hitaveitur hafa verið stofnsettar víða um land og eru þær nær allar í eigu sveitarfélaga. Á nokkrum stöðum, svo sem í Kópavogi og á Akranesi, voru reistar kyndistöðvar eða
fjarvarmastöðvar áður en hitaveita varð tiltæk. Svo mun nú einnig fyrirhugað á Vestfjörðum,
þar sem hagkvæmt þykir. Hitaveita Suðurnesja, sem tók til starfa árið 1978, er að því leyti
sérstæð, að hún er sameign ríkis og sveitarfélaga og hún framleiðir raforku til eigin nota og
getur raunar framleitt allmikla raforku til sölu á raforkukerfið.
Orkubú Vestfjarða, sem tók til starfa í ársbyrjun 1978, er einnig sameign ríkis og
sveitarfélaga. Hlutverk þess er bæði að annast vinnslu og dreifingu raforku svo og að byggja
og reka hitaveitur og fjarvarmaveitur.

Núverandi staða.
Orkufyrirtæki.
1. Virkjanafyrirtæki í sameign ríkis og bæjarfélaga.
1.1. Landsvirkjun.
„Landsvirkjun er sameignarfyrirtæki ríkisins og Reykjavíkurborgar og á hvor aðili um
sig helming fyrirtækisins.
Tilgangur Landsvirkjunar er:
1. Að byggja og starfrækja mannvirki til vinnslu og flutnings á raforku til almenningsnota
og iðnaðar.
2. Að selja raforku í heildsölu til rafmagnsveitna sveitarfélaga, rafmagnsveitna ríkisins og
iðjufyrirtækja, að svo miklu leyti sem héraðsrafmagnsveitur eða rafmagnsveitur ríkisins
hafa ekki milligöngu um raforkusölu til slíkra iðjufyrirtækja.
3. Að annast í samvinnu við orkumálastjóra áætlanagerð um nýjar aflstöðvar og aðalorkuveitur á orkuveitusvæði Landsvirkjunar.
Stjórn Landsvirkjunar er skipuð sjö mönnum. Sameinað Alþingi kýs þrjá stjórnarmenn
hlutfallskosningu og borgarstjórn Reykjavíkur kýs þrjá. Ríkisstjórnin og borgarstjórn
Reykjavíkur skipa sameiginlega sjöunda manninn, og skal hann vera formaður. Nái eignaraðilar ekki samkomulagi um skipun oddamannsins, skal hann skipaður af Hæstarétti.
Varamenn jafnmargir skulu kosnir og skipaðir á sama hátt.
Kjörtími stjórnarinnar skal vera 6 ár í senn. Heimilt er að endurskipa stjórnarmenn.
Nánari ákvæði um starfshætti stjórnarinnar og starfskjör stjórnarmanna skulu sett í
reglugerð."
Landsvirkjun selur raforku til eftirtalinna aðila, Rafmagnsveitu Reykjavíkur, Rafveitu
Hafnarfjarðar, Rafmagnsveitna ríkisins, íslenska Álfélagsins hf., íslenska Járnblendifélagsins hf. og Áburðarverksmiðju ríkisins.
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Landsvirkjun á og rekur eftirtaldar rafstöðvar:
Ástimplað afl
1979-12-31
kw

Orkuvinnslugeta
í meðalári
GWh

Orkuvinnsla
1979
gWh

150 000
240 000
26 400 v
47 800 >
14 600 J

800
1 640

517
1 491
123
240
101

Alls

478 800

2 940

2 472

Olíustöðvar
Elliðaárstöð .......................................................
Straumsvík .........................................................

19 000
35 000

•

7
0

Alls

54 000

0

Samtals

532 800

2 472

Stöðvar
Vatnsaflsstöðvar
Sigalda ........................................
Búrfell ........................................
Steingrímsstöð .............................
írafoss ..........................................
Ljósafoss ....................................

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

500

Landsvirkjun á eftirtaldar stofnlínur:
Soenna
kV

Stofnlína

Lengd
km

220
220
220
220
220

Búrfellslína I (Búrfell-Sog-Geitháls) ..........................................................................................
Búrfellslína II (Búrfell-Geitháls) ................................................................................................
Sigöldulína II (Sigalda-Búrfell) ..................................................................................................
fsallína (Geitháls-Straumsvík) ...................................................................................................
Hvalfjarðarlína (Geitháls-Brennimelur) ..................................................................................

97
103
37
18
59

Alls

314

132

Sogslína II (Sog-Elliðaár) ...........................................................................................................

51

132

Sogssvæði (Sogsstöðvar)

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

4

132

Korpulína (Geitháls-Korpa) .......................................................................................................

7

Alls

62

Sogslína I (Sog-EUiðaár) .................................................................................................... Alls
Sigöldulína I (Sigalda-Búrfell) ............................................................................................ Alls

45
37

Samtals

458

66
33

1.2. Laxárvirkjun.
„Laxárvirkjun er sameignarfyrirtæki ríkisins og Akureyrarkaupstaðar. Eign ríkisins er
35 hundraðshlutar og Akureyrarkaupstaðar 65 hundraðshlutar.
Tilgangur Laxárvirkjunar er að vinna raforku fyrir núverandi orkuveitusvæði virkjunarinnar með eigin aflstöðvum eða afla hennar á annan hátt og selja raforkuna í heildsölu til
rafmagnsveitna ríkisins og héraðsrafmagnsveitna frá aðalorkuveitu eða aflstöð.
Stjórn Laxárvirkjunar skal skipuð fimm mönnum. Þar til ríkið er orðið eigandi að
helmingi Laxárvirkjunar, skipar bæjarstjórn Akureyrar 3 menn, þar af einn sem formann
stjórnarinnar, en ríkisstjórnin 2. Þegar ríkið er orðið eigandi að hálfu fyrirtækinu, skipar
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bæjarstjórnin tvo menn í stjórnina, ríkisstjórnin tvo menn, en eignaraðilar skipa sameiginlega fimmta manninn, og skal hann vera formaður. Nái eignaraðilar ekki samkomulagi um
skipun oddamannsins, skal hann skipaður af Hæstarétti.
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
Kjörtími stjórnarinnar skal vera 6 ár.
Stjóm Laxárvirkjunar ræður framkvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu forstöðu og
ákveður verksvið hans.“
Laxárvirkjun á þrjár rafstöðvar:

Vatnsaflsstöð
Laxá .................................... ....................................
Jarðvarmastöð
Námafjall ............................ ....................................
Olíustöð
Akureyri .............................. ....................................
Samtals

Ástimplað afl
79-12-31
kW

Orkuvinnslugeta
í meðalári
GWh

Orkuvinnsla
1979
GWh

20 460

160

160

2 625

-

14 389

1

37 474

161

Laxárvirkjun á 66 kV stofnlínu, 56 km að lengd, sem tengir rafstöðvarnar við Námafjall
og Laxá við aðveitustöð á Akureyri.
Laxárvirkjun selur raforku í heildsölu til Rafveitu Akureyrar og Rafmagnsveitna ríkisins og kaupir jafnframt raforku af Rafmagnsveitum ríkisins um byggðalínu.
1.3. Orkubú Vestfjarða.
Með lögum nr. 76 31. maí 1976 var Orkubú Vestfjarða stofnað. Það tók til starfa 1.
janúar 1978. Orkubúið er í sameign ríkisins (40%) og sveitarfélaga á Vestfjörðum (60%).
Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja vatnsafl og jarðhita á Vestfjörðum, þar sem
hagkvæmt þykir. Skal Orkubú Vestfjarða eiga og reka vatnsorkuver og dísilraforkustöðvar
til raforkuframleiðslu, ásamt nauðsynlegum mannvirkjum til raforkuflutnings og raforkudreifingar. Fyrirtækið skal eiga og reka jarðvarmavirki og nauðsynlegt flutningskerfi og
dreifikerfi fyrir heitt vatn. Skal fyrirtækið og eiga og reka fjarvarmakyndistöðvar ásamt
nauðsynlegu dreifikerfi.
Rafstöðvar Orkubús Vestfjarða 1979
Ástimplaö afl Orkuvinnslugeta
1979-12-31 í meðalvatnsári
kW
GWh

Stöðvar
Vatnsaflsstöö var
Mjólká ..............................................
Reiðhjalli ..........................................
Sængurfoss ........................................
Blævardalsá........................................
Mýraá ................................................
Þverá ..................................................
Alls

Orkuvinnsla
1978
MWh

8 100
400
1 160
720
200
60
1 736

49,0
2,8
5,0
2,0
1,0
0,3
4,2

42 507
2 631
3 725
726
428
198
3 210

12 376

64,3

53 425
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Ástimplað afl Orkuvinnslugeta
1979-12-31
í meðalvatnsári
kW
GWh

Stöðvar

Orkuvinnsla
1978
MWh

Olíustöðvar
Reykhólar ..........................................................................
Flatey ..................................................................................
Patreksfjörður ....................................................................
Sveinseyri ............................................................................
Bíldudalur ..........................................................................
Þingeyri ..............................................................................
Flateyri ................................................................................
Suðureyri ............................................................................
Bolungarvík ........................................................................
ísafjörður ............................................................................
Súðavík ................................................................................
Reykjanes ..........................................................................
Drangsnes ..........................................................................
Hólmavík ............................................................................

660
35
1 540
420
1 000
500
650
745
420
2 950
200
100
420
420

Alls

10 060

26 008

Samtals

22 436

79 433

2 658
52
4099
259
2730
769
974
1 674
446
9277
268
2 197
605

2. Raforkufyrirtæki í ríkiseign.
2.1. Rafmagnsveitur ríkisins.
„Ríkisstjórnin starfrækir rafmagnsveitur, sem eru eign ríkisins og reknar sem fjárhagslega sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi undir umsjón þess ráðherra, er fer með
raforkumál. Stofnunin skal heita Rafmagnsveitur ríkisins.
Rafmagnsveitur ríkisins skulu hafa það verkefni — annað hvort einar sér eða í samvinnu
við önnur fyrirtæki — að framleiða, dreifa og selja raforku, hvort heldur er í heildsölu eða í
smásölu á tilteknu orkuveitusvæði, enda gegni önnur héraðsrafmagnsveita eigi því hlutverki.
Til þess að ná tilgangi þessum hafa Rafmagnsveitur ríkisins heimild til hvers konar
samninga við aðra aðila, enda sé í öllu fylgt fyrirmælum laga þessara viö gerð þeirra.
Ráðherra skipar forstjóra Rafmagnsveitna ríkisins. Nefnist hann rafmagnsveitustjóri
ríkisins. Rafmagnsveitustjóri ríkisins hefur á hendi stjórn á rekstri fyrirtækisins og framkvæmdum þess undir umsjón þess ráðherra, sem fer með raforkumál.
Ráðherra, er fer með raforkumál, skipar fimm menn til fjögurra ára í senn til að eiga
sæti í stjóm Rafmagnsveitna ríkisins og skal einn þeirra skipaður samkvæmt tillögum Sambands íslenskra rafveitna. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar. Stjórnin hefur á hendi
stjóm Rafmagnsveitna ríkisins undir yfirstjórn ráðherra.
Ráðherra ákveður starfshætti og starfskjör stjórnarmanna.
Til þess að skuldbinda Rafmagnsveitur ríkisins þarf undirskrift þriggja stjórnenda.“
Rafmagnsveitur ríkisins hafa þannig tvíþætt hlutverk: að vera virkjunarfyrirtæki og
rafveita. Rafmagnsveitumar eiga 11 vatnsaflsstöðvar og 37 dísilstöðvar dreifðar um land allt
eða sem hér segir:
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Rafstöðvar Rafmagnsveitna ríkisins 1979.
Ástimplað afl Orkuvinnslugeta
1979-12-31
í meðalvatnsári
kW
GWh

Stöðvar
Vatnsaflsstöðvar
Rjúkandi ..............................................
Laxárvatn ..............................................
Gönguskarðsá ......................................
Garðsá .................................................
Lagarfoss .............................................
Fjarðará ...............................................
Grímsá .................................................
Smyrlabjargará ....................................

Orkuvinnsla
1979
MWh

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

840
480
1 064
174
7 500
160
2 800
1 000

7,3
3,7
8,9
1,1
48,8
1,2
18,0
10,0

7 028
3 734
6 658
980
47 660
984
15 150
8 258

Alls

14 018

99,0

90 452

Olíustöðvar
Kirkjubæjarklaustur ...........................................................
Vík í Mýrdal ......................................................................
Ólafsvík ..............................................................................
Stykkishólmur ....................................................................
Búðardalur ..........................................................................
Saurbær ..............................................................................
Reykir ..................................................................................
Laxárvatn ............................................................................
Skagaströnd ........................................................................
Sauðárkrókur ....................................................................
Ólafsfjörður ........................................................................
Grímsey ..............................................................................
Hrísey ..................................................................................
Hjalteyri ..............................................................................
Raufarhöfn .............................. .........................................
Þórshöfn ..............................................................................
Bakkafjörður ......................................................................
Vopnafjörður ....................................................................
Bakkagerði ........................................................................
Seyðisfjörður ......................................................................
Mjóifjörður ........................................................................
Neskaupstaður ..................................................................
Eskifjörður ........................................................................
Fáskrúðsfjörður .................................................................
Stöðvarfjörður ....................................................................
Breiödalsvík ........................................................................
Djúpivogur ........................................................................
Höfn í Hornafirði ...............................................................

595
510
600
690
665
325
450
1 920
250
1 200
450
135
255
320
1 756
1 460
265
3 010
395
2 600
75
3 000
1 000
1 440
500
700
1 010
4 940

33
40
115
7 617
35
334
640
84
303
47
174
283
11 984

Alls

30 516

23 901

Samtals

44 534

114 353

32
54
89
8
426
46
82
47
1
42
1 019
366
-

RAFORKUKERFI
THE MAIN ELETRIC POWER SY
1980.10. 01.

BILDUDALUR
TÁLKNAFJÖROUR

SAMBAND ISLENZKRA RAFVEITNA
ASSOCIATION OF ICELANDIC ELECTRIC UTILITIES

VESTMANNAEYJAR 33 MW

ISLANDS
M IN ICELAND

SEYÐISFJORÐUR 3,8 MW
NESKAUPSTAÐUR 3,0 MW

E$KIFJOROUR
BÚÐAREYRt
FÁSKRÚÐSFJORÐUR
J5TOÐVARFJORÐUR
BREIÐDALSVlK

^ORKUVER 2 MW OG STÆRRI (power

plants

■ AÐVEITUSTOOVAR (sus stations)
■■ ■ 220 kV L.ÍNA ,220 kv transmission lineS)
»■■ ■ 132kVLÍNA (132 kv transmission linesj
66 kV LÍNA (66lv transmission lines)
22—33 kV LÍNA (22-33 kv transmission lineS)
___ ÁÆTLAÐ (PLANNED)

2Mwor morE)
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Rafmagnsveitur ríkisins framleiddu, keyptu og seldu raforku á árinu 1979 sem hér segir:
GWh
114
603
717
369
266

Raforkuvinnsla í eigin rafstöðvum ..............................................................................................................
Raforkukaup ..................................................................................................................................................
Raforka alls ....................................................................................................................................................
Smásala raforku .............................................................................................................................................
Heildsala raforku ...........................................................................................................................................
(þar af til 16 rafveitna sveitarfélaga .............................................................................. 143 GWh)
(þar af til Andakílsárvirkjunar ........................................................................................
33 GWh)
(þar af til Keflavíkurflugvallar .......................................................................................
33 GWh)
(þar af til Kísiliöjunnar ...................................................................................................
13 GWh)
(þar af til Laxá-virkjunar ...............................................................................................
10 GWh)
(þar af til Orkubús Vestfjarða .......................................................................................
3 GWh)
(þar af til Hitaveitu Akureyrar .....................................................................................
3 GWh)
Sala raforku alls .............................................................................................................................................
Flutningstöp og eigin notkun ........................................................................................................................
Byggöalínur í árslok 1979:
132 kV
km
Norðurlína: Brennimelur—Akureyri .........................................................................................
Kröflulína: Akureyri—Krafla .......................................................................................................
Austurlína: Krafla—Hryggstekkur .............................................................................................
Vesturlína: Hrútatunga—Glerárskógar ......................................................................................

297
82
142
34

Samtals

555

635
82

Stofnlínur Rafmagnsveitna ríkisins voru í árslok 1979 sem hér segir:
33 kV
km

Svæði
Suðurland ..............................................................................
Reykjanes ............................................................................
Vesturland ............................................................................
Norðurland vestra ...............................................................
Norðurland eystra ...............................................................
Austurland ............................................................................

149
94
33
85
250
303

Samtals

914

66 kV
km

132 kV
km

45
79
111
22
5
45

Alls
km

10

194
173
144
107
255
358

10

307

1 231

Dreifilínur Rafmagnsveitna ríkisins voru í árslok 1979 sem hér segir:
19 kV

11 kV
3-fasa
km

Alls
km

1-fasa
km

3-fasa
km

868
74
582
550
803
945

266
17
204
151
239
84

1 134
91
786
701
1 042
1 029

214
335
301

148
133
61

-

Samtals 3 822

961

4 783

850

1-fasa
km

Svæði
Suðurland ........................... .....................
Reykjanes ......................... .....................
Vesturland ......................... .....................
Norðurland vestra ............. .....................
Norðurland eystra ........... .....................
Austurland .......................... .....................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Alls
km

Alls
km

-

362
468
362
—

1 496
91
1 254
1 063
1 042
1 029

342

1 192

5 975

85

674
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3. Virkjanafyrirtæki í eigu sveitarfélaga.
3.1. Andakílsárvirkjun.
Andakílsárvirkjun er í eigu Akraneskaupstaðar og Mýra- og Borgarfjaröarsýslu.
Eignaraðild skiptist jafnt á hina þrjá eigendur. Stjórn Andakílsárvirkjunar er skipuð sjö
mönnum, þrem frá Akranesi, tveim frá Borgarfjarðarsýslu og tveim frá Mýrasýslu. Fyrirtækið á eina vatnsaflsstöð, Andakílsárvirkjun, 7 920 kW að stærð. Orkuvinnslugeta hennar
er 32 GWh í meðalári, en orkuvinnsla á árinu 1979 nam 25 GWh. Andakílsárvirkjun á 66
kV stofnlínu frá virkjun til Akraness og Borgarness, alls 60 km að lengd. Andakílsárvirkjun
selur rafmagn til rafveitna Akraness og Borgarness, Rafmagnsveitna ríkisins og til bændaskólans að Hvanneyri. Jafnframt eigin framleiðslu fær Andakílsárvirkjun talsvert rafmagn
frá Rafmagnsveitum ríkisins, sem þær hafa keypt af Landsvirkjun og flutt um Hvalfjörð.
3.2. Rafstöðvar í eigu rafveitna bæjar- og sveitarfélaga.
Rafveitur bæjar- og sveitarfélaga kaupa ýmist raforku af Landsvirkjun, Laxárvirkjun
eða Rafmagnsveitum ríkisins eða þær framleiða hana sjálfar að mestu eða öllu leyti í eigin
rafstöðvum. Nokkrar rafveitur eiga rafstöðvar, sem þær reka sem vara- eða toppstöðvar.
Rafmagnsveita Reykjavíkur á Elliðaárvirkjun, 3 160 kW, og framleiddi 2,5 GWh 1979.
Rafveita Vestmannaeyja á dísilrafstöð, 3 860 kW, og framleiddi 1,2 GWh 1979.
Rafveita Sauðárkróks á 200 kW dísilrafstöð.
Rafveita Siglufjarðar á Skeiðsfossvirkjun, 4 900 kW með um 20 GWh í vinnslugetu,
vinnslan 1979 var 15,4 GWh. Jafnframt á rafveitan dísilstöð á Siglufirði, 1 500 kW að stærð.
Alls framleiddi rafveitan 17,7 GWh 1979. Rafveitan á 22 kV stofnlínu frá virkjun til Siglufjarðar, 22 km að lengd. Rafveitan selur talsvert rafmagn til Rafmagnsveitna ríkisins (til
Fljóta og Ólafsfjarðar).
Rafveita Húsavíkur á 500 kW dísilrafstöð.
Rafveita Reyðarfjarðar á Búðarárvirkjun, 240 kW að stærð. Vinnsla 1979 var 0,9
GWh. Rafveitan á jafnframt 240 kW dísilstöð. Rafveitan kaupir jafnframt raforku af Rafmagnsveitum ríkisins.
4.

Rafveitur.

4.1. Rafmagnsveitur ríkisins.
Rafmagnsveitur ríkisins selja rafmagn í smásölu á orkuveitusvæðum sínum. I árslok
1979 bjuggu 45 417 manns á svæðum þessum, þar af 23 818 í kaupstöðum og kauptúnum og
21 599 í sveitum, en það eru 88,9% af öllum íbúum landsins í sveit.
4.2. Orkubú Vestfjarða.
Orkubú Vestfjarða sér um smásölu á raforku á Vestfjörðum. Á orkuvinnslusvæði orkubúsins búa alls 10 184 íbúar.
4.3. Rafveitur sveitarfélaga.
20 rafveitur eru í eign bæjar- og sveitarfélaga. 2 eru á stór-Reykjavíkursvæðinu, Rafmagnsveita Reykjavíkur og Rafveita Hafnarfjarðar. 6 á Reykjanesi, 2 á Vesturlandi, 4 á
Norðurlandi, 1 á Austurlandi og 5 á Suðurlandi.
Rafmagnsveita Reykjavíkur er stærsta rafveita landsins. Orkuveitusvæði hennar nær
yfir Reykjavík, Seltjarnames, Kópavog, Garðabæ að 4/s, Mosfellshrepp og Kjalarneshrepp.
Tala íbúa var þar í árslok 1979 107 271 eða 47,4% allra landsmanna. Rafveita Hafnarfjarðar þjónar Hafnarfirði, Bessastaðahreppi og hluta af Garðabæ. Aðrar rafveitur þjóna yfirleitt
aðeins viðkomandi kaupstað eða hreppi.

Raforkuvinnslufyrirtæki 1979,
Orkuvinnsla 1979

Ástimplað afl, 1979-12-31
Vatn
kW

Raforkufyrirtæki

Jarðvarmi
kW

Eldsneyti
kW

Alls
kW

Vatn
MWh

Jarðvarmi
MWh

Eldsneyti
MWh

Alls
MWh

Ríki og sveitarféiög ................... ...............
Landsvirkjun ...................... ...............
Laxárvirkjun ...................... ...............

511636
478 800
20 460
12 376

-

78 449
54 000
14 389
10 060

590 085
532 800
34 849
22 436

2 684 949
2 471 929
159 595
53 425

-

26 989
53
928
26 008

Ríki ............................................. ...............
Rafmagnsveitur ríkisins .... ...............
Kröfluvirkjun ...................... ...............

14 018
14 018
-

7 500
7 500

30 516
30 516
-

52 034
44 534
7 500

90 452
90 452
-

41963
41 963

23 901
23 901
-

156 316
114 353
41 963

Sveitarfélög ................................ ...............
Andakílsárvirkjun ............... ...............
Rafmagnsveita Reykjavíkur ...............
Rafveita Vestmannaeyja . . . ...............
Rafveita Sauðárkróks ......... ...............
Rafveita Siglufjarðar ......... ...............
Rafveita Húsavíkur ............. ...............
Rafveita Reyðarfjarðar .... ...............
Einkastöð ....................................
Svartsengi ............................

16 220
7 920
3 160

—
-

22 530
7 920
3 160
3 860
200
6 400
500
490

43 677
24 970
2 490
15 355
862
-

3 667
3 667

3 535
1 220
2 315
-

47 212
24 970
2 490
1 220
17 670
862
3 667
3 667

Samtals

664 649

2 819 078

45 630

54 425

2 919 133

240

-

541 874

7 500

115 275

-

938
982
523
433
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4 900

-

6 310
3 860
200
1 500
500
250

2 711
2 471
160
79

Jarðvarmavirkjunin við Svartsengi er í eigu Hitaveitu Suðurnesja og er talin einkarafstöð. Hún er 2 000 kW að stærð og framleiddi 6 737 MWh af raforku á
árinu 1979, þar af fóru 3 667 MWh út á almenningsnetið en 3 070 MWh voru notaðir af hitaveitunni sjálfri.

os
Or
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Rafveitur 1979
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

íbúatala
1979-12-01

Rafveitur
Rafmagnsveita Reykjavíkur .......................
Rafveita Hafnarfjaröar ..............................
Rafveita Vatnsleysu ....................................
Rafveita Njarðvíkur ....................................
Rafveita Keflavíkur ....................................
Rafveita Gerðahrepps ................................
Rafveita Miðneshrepps ..............................
Rafveita Grindavíkur ..................................
Rafveita Eyrarbakka ..................................
Rafveita Stokkseyrar ..................................
Rafveita Selfoss ............................................
Rafveita Hveragerðis ..................................
Rafveita Vestmannaeyja ............................
Rafveita Akraness ......................................
Rafveita Borgarness ....................................
Orkubú Vestfjarða ......................................
Rafveita Sauðárkróks ..................................
Rafveita Siglufjarðar ..................................
Rafveita Akureyrar ....................................
Rafveita Húsavíkur ....................................
Rafveita Reyðarfjarðar ..............................
Rafmagnsveitur ríkisins ..............................

Raforkusala 1979
kr.
MWh

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

107 271
13 081
521
1 860
6 539
917
1110
1 847
538
501
3 329
1 182
4 723
5 017
1 557
10 184
2 109
2 041
13 137
2 401
659
45 417

381 070
41 236
3 171
8 398
24 033
5 034
4 835
8 337
2 800
2 800
11 530
3 158
31 167
40 286
9 495
64 154
6 797
11 102
96 161
8 176
4 450
366 886

9 365 813
885 754
57 092
197 256
520 912
92 874
130 524
203 982
53 027
49 567
276 909
92 779
640 342
564 817
188 056
1 597 782
198 282
269 378
1 451 176
199 877
97 500
6 991013

Samtals

225 941

1 135 076

24 124 712

Yfirlit yfir heildsöluverð á rafmagni 1. október 1980.
Verð
Virkjanir

Stundir

kr/kW

kr/kWh

Meðalverð
við 5 000 st. nýt.tíma
kr/kWh

1. Almenn sala
Landsvirkjun
Aflgjald + orkugjald ..........................................
Nýtingartími .......................................................
<2 500
Nýtingartími ....................................................... 2 500—4 000
Nýtingartími .......................................................
>4 000
Andakílsárvirkjun
Aflgjald + orkugjald ..........................................
Nýtingartími .......................................................
<2 500
Nýtingartími ....................................................... 2 500—4 000
Nýtingartími .......................................................
>4 000
Laxárvirkjun
Aflgjald + orkugjald ..........................................

33 046

14,30
10,604
6,088
2,793

33 046

14,30
10,604
6,088
2,793

52 363

14,30
3,830

677
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Verð
Stundir

Virkjanir

Rafmagnsveitur ríkisins
Aflgjald + orkugjald ..........................................
Nýtingartími .......................................................
<2 500
Nýtingartími ....................................................... 2 500—4 000
Nýtingartími .......................................................
>4 000

kr/kW

kr/kWh

Meðalverð
viö5 OOOst.nýt.tíma
kr/kWh

37 065

16,00
11,750
6,790
3,390

Heildsöluverð Landsvirkjunar til rafveitna er hér miðað við afhendingu rafmagns undir
132 kV málspennu. Sé afhendingarmálspenna yfir 132 kV lækkar verðið um 7%, en sé hún
220 kV lækkar það um 5% frá 132 kV verði.
Verð Laxárvirkjunar miðast við afhendingu rafmagns undir 60 kV málspennu. Ef selt er
við 60 kV málspennu er verðið 48 939 kr/kW og 3,62 kr/kWh (13,40 kr/kWh meðalverð
við 5 000 st. nýtingartíma).
Landsvirkjun, Andakílsárvirkjun og Rafmagnsveitur ríkisins reikna aflgjald á meðaltal
fjögurra hæstu mánaðartoppa ársins, mældra sem 30 mín. meðalálag á afhendingarstað.
Landsvirkjun miðar gjaldskrá sína við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá
kaupanda sé ekki lægri en 0,85, en hjá Rafmagnsveitum ríkisins er miðað við meðalfasviksstuðul 0,8.

kr/kWh

2. Samningsbundin sala
Landsvirkjun
íslenska Álfélagið hf.1)11................................................................................................................
Áburðarverksmiöja ríkisins1) .......................................................................................................
fslenska Járnblendifélagið hf.2) ...................................................................................................

3,42
3,42
3,80

1) Hreint orkuverð miðað við 6,475 U.S. mill frá 1. október 1980.
Umreiknað á gengi 528,20 kr/$.
2) Hreint orkuverð miðað við 0,035 n.kr.
Umreiknað á gengi 108,71 kr/n.kr.

Dæmi um raforkuverð 1. október 1980.

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

Rafveitur
Rafmagnsveita Reykjavíkur ........................................
Rafveita Hafnarfjarðar ................................................
Rafveita Vatnsleysu .....................................................
Rafveita Njarðvíkur .....................................................
Rafveita Keflavíkur .....................................................
Rafveita Gerðahrepps ..................................................
Rafveita Miðneshrepps ................................................
Rafveita Grindavíkur ...................................................
Rafveita Eyrarbakka ....................................................
Rafveita Stokkseyrar ...................................................
Rafveita Selfoss .............................................................
Rafveita Hveragerðis ...................................................

Heimilisnotkun
3000 kWh, 3 herb. íbúð
kr/kWh

Stórar vélar
2500 st. nýt. tími
kr/kWh

46,87
48,62
53,62
53,62
53,22
53,22
53,22
53,22
46,20
46,20
49,95
46,20

30,18
30,18
40,09
40,09
39,53
39,53
40,09
40,09
32,64
32,64
35,83
32,64
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Nr.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rafveitur
Rafveita Vestmannaeyja ..................... .......................
Rafveita Akraness .............................. .......................
Rafveita Borgarness .....................................................
Orkubú Vestfjarða .......................................................
Rafveita Sauðárkróks ...................................................
Rafveita Siglufjarðar ...................................................
Rafveita Akureyrar .....................................................
Rafveita Húsavíkur .....................................................
Rafveita Reyðarfjarðar ...............................................
Rafmagnsveitur ríkisins ...............................................

Heimilisnotkun
300(1 kWh, .3 herb. íbúð
kr/kWh

Stórar vélar
2500 st. nýt. tími
kr/kWh

56,29
48,22
49,50
62,04
49,00
46,87
46,87
54,76
49,64
63,92

53,02
33,33
37,22
51,43
41,70
45,60
30,01
38,01
35,13
45,21

Birt með fyrirvara.

5. Einkarafstöðvar.
538 einkarafstöðvar voru í landinu í árslok 1979 með 30 279 kW í uppsettu afli.
Meðalstærð stöðvanna var því tæp 38 kW. Rafstöðvar þessar voru í eigu fyrirtækja, stofnana
og bænda. Flestar stöðvanna eru vararafstöðvar fyrir rekstur viðkomandi aðila. Undantekningar eru rafstöðvar bænda, er búa utan samveitusvæðanna. Engin sala á raforku fer fram frá
rafstöðvum þessum.
Undantékning er þó jarðvarmavirkjunin við Svartsengi, sem er í eigu Hitaveitu Suðurnesja. Hún er 2000 kW að stærð og framleiddi 6 737 MWh af raforku á árinu 1979, þar af
fóru 3 667 MWh út á almenningsnetið, en 3 070 MWh voru notaðar af hitaveitunni sjálfri.
Til nánari skýringar má taka fram eftirfarandi:
Hitaveita Reykjavíkur er í eigu 'Reykjavíkurborgar og tekur hitaveitusvæðið yfir
Reykjavík, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð. Heildaríbúafjöldi orkuveitusvæðisins er
113 958. Hitaveita Suðurnesja er sameign viðkomandi sveitarfélaga á Reykjanesi og ríkisins. Eignarhlutdeild ríkissjóðs er 40%, en sveitarfélaga 60%. Allar aðrar hitaveitur eru í
eigu viðkomandi sveitarfélaga.
Jarðvarmaveitur ríkisins (Orkustofnun) selja heitt vatn í heildsölu til Laxárvirkjunar
(Kísiliðjunnar hf., jarðvarmarafstöðvarinnar við Námafjall og Hitaveitu Hveragerðis).

YFIRLIT YFIR HITAVEITUR 1980-10-15
RH/sg
-Bráðabirgðatafla-

Hitaveitur

Stofnár

íbúar
79-12-01
Tala

Hitastig
v/hús
’C

Gj aldskrá
dags.

Heiraæðagj ald
400 ra^ hús
kr.

Vatnsgjald

kr.

min/l/ár
kr.

Fastagjald
mælir eða
hemill/ári
kr.

Meðalverð
400 m^ hús
kr.

Tekjur af
hitasölu
1979
þús.kr.

Reykjavik

1930

111.905

80

80-08-14*

739.354

Seltjarnarnes

1972

2.981

80-85

80-08-14*

566.400

Mosfellshreppur

1943

2.253

80

80-08-14*

1.058.680

Bessastaðahreppur

1980

-

80

80-08-14

815.000

520

Suðumes

1975

11.500

80-88

80-04-14*

718.866

-

149.160

Þorlákshöfn

1979

500

80

80-05-28

846.030

830

199.332

578.000

1.952

Selfoss

1948

3.157

78

80-05-09

413.000

195

53.600

24.840

180.000

161.432

1.180

80-85

80-05-09

640.500

-

50.400

30.000

176.000

74.257

91

96

80-01-28

480.000

-

45.600

32.400

224.000

13.859
15.974

Hveragerði
Laugarás

186

-

48.727

19.284

154.000

54.516

13.164

160.000

72.915

48.780

19.284

161.000

68.405

32.400

408.000

27.120

460.000

-

-

4.865.220

645.820

1967

162

80

80-08-14*

150.960

-

14.456

26.020

68.000

Brautarholt

1979

50

73

79-02-07

200.000

-

14.400

9.600

60.000

1.548

Vestmannaeyj ar

1976

1.650

75

80-08-14

673.480

607

-

48.000

487.000

74.372

Reykhólar

1974

90

100

80-01-29

200.000

-

24.000

14.400

60.000

977

Suðureyri

1977

512

60

80-08-14

981.834

-

171.880

21.435

812.000

48.700

Hvammstangi

1973

564

78-80

80-05-14*

610.237

-

92.208

42.036

309.000

56.488

Blönduós

1978

1.012

60

80-01-28

202.000

410

99.600

86.400

545.000

93.402

S auðárk rókur

1953

2.113

66-68

80-05-14*

445.363

-

45.360

-

191.000

99.125

Siglufjörður

1975

1. 700

80

80-05-09

326.744

-

202.080

-

586.000

137.233

ólafsfjörður

1944

1.100

57

80-08-14*

259.900

-

50.172

29.832

306.000

45.031

Dalvik

1969

1.253

60

80-05-09

301.000

-

52.800

18.720

504.000

64.158

Hrísey

1973

295

56

80-08-14*

353.646

-

63.720

35.400

386.000

13.700

Akureyri

1977

9.000

82-90

80-08-14*

651.794

823

-

494.000

481.288

Húsavik

1970

2.587

80

80-08-14*

159.924

23.040

175.000

121.312

Reykjahlið

1969

284

80

80-08-14*

402.500

58.926

158.000

7.923

Egilsstaðir

1979

450

60-65

80-08-14*

721.440

564.000

-

Alm. veitur

156.389

Einkaveitur

1.600

Samtals

157.989

248/m^húss
428

197.472
52.560
148.334

-

7.165.091
-

-

-

-

-

-

-

7.165.091

Forsendur:
ORKUNOTKUN. Heitt vatn 84 kWh/m3/ári; 20 W/m3. Heitt vatn yfir 65°C, hitafall niður í 40°C. Heitt vatn undir 65°C, hitafall niður í 35°C. Heimæðagjöld miðast yfirleitt við eldri hús.
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Framtíðarhorfur

Framtíð orkuiðnaðar á íslandi er einkum háð því, hvaða stefna verður tekin varðandi
skipulagsmál, stóriðju, húshitun og almenna orkunotkun, þ. á m. orkusparnað.
Á meðfylgjandi fjórum blöðum, sem birt eru í nýútkominni skýrslu um „Raforkuspá
1977—2000“, er sýnd áætluð raforkunotkun til aldamóta, og er þá m. a. reiknað með þrem
möguleikum á þróun húshitunar. í spá þessari er hins vegar ekki tekið tillit til skipulegra
aðgerða til orkusparnaðar, og er þessa sérstaklega getið í skýrslunni. En svo sem kunnugt er,
er nú víða um lönd unnið að því að koma á sérstökum aðgerðum til varnar gegn orkusóun.
Verði slíkar ráðstafanir gerðar hér á landi er hugsanlegt að það geti haft allveruleg áhrif á
framvindu í orkumálum þegar fram líða stundir.
Þá er talið, að jarðvarmi eigi eftir að nýtast mun víðar á landinu en áður þótti líklegt, og
hefur aukin bortækni á allra síðustu árum átt ríkan þátt í þeirri þróun. Hraði í uppbyggingu
hitaveitna getur því haft veruleg áhrif á áætlanir um raforkuvirkjanir.
Stóriðja hefur að sjálfsögðu gífurleg áhrif á þróun orkuiðnaðar, þar á meðal á virkjunarhraða. Ekki liggja fyrir neinar ákvarðanir stjórnvalda um frekari stóriðjufyrirtæki en fyrir
eru eða bygging er hafin á. í fyrrnefndri orkuspá er ekki reiknað með nýrri stóriðju.
Á árinu 1979 var raforkuframleiðsla á landinu öllu um 2,9 TWh, en það er aðeins
10,4% af þeim 28 TWh, sem talið er hagnýtt virkjanleg vatnsorka í landinu. Samkvæmt
orkuspánni verða sambærilegar tölur 4,1—4,7 TWh (14,6—16,8%) árið 1990 og 5,3—6,3
TWh (18,9—22,5%) árið 2000. Sést af þessu, hve gífurlegar orkubirgðir eru í landinu. Og er
þá jarðvarmi ótalinn, en gert er ráð fyrir að hagnýtt virkjanlegur jarðvarmi sé af svipaðri
stærð.
Þýðing orkuiðnaðar víða um heim hefur farið mjög vaxandi á undanförnum árum.
Skipulag þessa iðnaðar hefur því víða verið tekið til athugunar. Hér á landi er slík endurskipulagning orðin mjög brýn, enda stendur íslenskur orkuiðnaður, einkum raforkuiðnaður,
að ýmsu leyti á tímamótum. Endurskoðun orkulaga frá 1967 er því orðin tímabær.
Samtenging raforkukerfisins felur í sér nauðsyn á heildarstjórn framkvæmda og
rekstrar. Einnig er ljóst, að samræma verður allar aðgerðir í orkumálum og ber þá og að
athuga nýtingu annarra orkugjafa en vatnsafls, einkum jarðvarma. Þá er frá talin orkunotkun ökutækja og skipa. Vegna nýtingar hinna ýmsu orkugjafa virðist því stofnun raunverulegra orkuveitna vera orðin tímabær hér á landi. Stækkun orkuveitusvæða er í sjónmáli.
Landshlutaveitur, þar sem landfræðileg og félagsleg mörk ráða, virðast best geta samræmt
tæknilegar, fjárhagslegar og félagslegar kröfur til orkudreifingar. Hins vegar þarf heildarstjórn raforkuvinnslu að ná til landsins alls.
Heimildir:
1. Orkumál (útg. Orkustofnun).
2. Ársskýrslur SÍR (útg. Samband ísl. rafveitna).
3. „Um rafvæðinguna á íslandi", eftir Steingrím Jónsson, fyrrum rafmagnsstjóra (útg.
Samband ísl. rafveitna, 1974).
4. „Þróun rafveitumála á íslandi", eftir Jakob Gíslason, raforkumálastjóra (útg. Raforkumálaskrifstofan, 1964).
5. „Saga sveitarstjórna á íslandi“, eftir Lýð Björnsson (útg. Samband ísl. sveitarfélaga,
handrit 1978).
6. Raforkuspá 1977—2000 (skýrsla Orkuspárnefndar, júlí 1978).

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Orkuspárnefnd
(júli 197 8)

RAFORKUSPÁ YFIRLIT
Heildarþörf með mismikilli rofhitun *

I SLAN D
Rafhitun

Ár

A*

Rofhitun

B*

Rafhitun

GWh

GWh

19 80

340 5

3 2 55

32 48

19 8 5

40 7 1

3 7 37

3 6 70

19 9 0

4 7 17

428 1

4 119

19 9 5

5438

49 3 3

467 2

200 0

62 82

570 0

53 33

C*

GWh

SUÐURLAND OG REYKJANES
Ár

Rafhitun

A

Rafhitun

B

Rafhitun

GWh

GWh

GWh

1 9 80

24 1 9

2404

2399

19 85

2 7 13

2690

2 6 54

1 9 90

3053

302 5

29 59

19 9 5

3467

34 3 5

33 33

2000

39 60

3 92 3

378 3

C

VESTURLAND
Ár

Rafhitun

A

Rafhitun

B

Rafhitun

GWh

GWh

GWh

198 0

4 2 3

39 1

3 9 1

19 85

4 98

438

434

19 9 0

5 5 5

48 5

46 9

199 5

6 23

54 1

5 1 3

2000

70 1

606

56 3

* Sjd koflo 4.2

Rafhitun húsnsðis

C

(Heildarskýrsla Orkuspárnefndar júlí 1978)
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Orkuspárnefnd
(júli 1978)

RAFORKUSPÁ YFIRLIT
Heildorþörf með mismikilli rofhitun

VESTFIRÐIR
Ár

Rafhitun

A

Rofhitun

B

Rofhitun

GWh

GWh

GWh

1980

1 1 1

7 1

7 1

1985

2 07

1 0 1

1 0 1

19 90

2 78

1 2 9

1 1 7

199 5

3 30

1 59

1 39

2000

388

1 92

1 65

C

NOROURLAND
Ár

Rafhitun

A

Rafhitun

B

Rafhitun

GWh

GWh

GWh

1980

298

283

28 2

198 5

394

366

34 3

1990

494

46 1

4 1 2

199 5

6 1 3

575

4 96

200 0

7 52

7 07

59 8

C

AUSTURLAND
Ár

Rafhitun

A

Rafhltun

B

Rafhitun

GWh

GWh

GWh

1980

1 54

1 05

1 05

1985

2 60

1 43

1 38

19 9 0

33 7

1 8 1

1 62

199 5

404

2 23

1 9 1

2000

48 1

2 7 1

224

C

1100

Áœtluð aflþörf með stórlðju fyrir
——------------ — Allt landið

MW

-1100

------------------------- Suðurland og Reykjanes

1000-

900.

— ------------------- Norðurland
■■■'

■ Veslurlond

---------------------

Austurland

-1000

O rk u sp á rn e fn d
(jú li 197 8)

MW

- 900

— —---------------- Vestfirðir

800-

- 800

- 700

-600

’C
3

oa
ai

þfC—i.

-500

- 400

- 300

- 200

______ - 100

2000

50
O

GWh

Astluð roforkuþörf ó íslondi,
án stðriðju

Ath Orkuspóm tekur oOeins til forgongsroforku

6 Heildorþörf ef öll hús ó þéttbýlisstöðum uton
jorðhitosvœðo meö 300 íbúum og fleiri eru
hituð með fjorvormoveitu, sem nýtir oðro orku
en forgongsroforku

Rofhitun A

C Heildorþörf ef húshitun með roforku héldist^
óbreytt fró 1978

Rofhitun 6

O rk u sp á rn e fn d
(jú li 1978)

A Heildorþörf ef öll hús uton jorðhitsvœðo
eru hituð meö forgongsroforku

Rofhitun C

v

5’
Cfl

©

05

8
2000 Ór
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RAFORKUIÐNAÐUR 'A NORÐURLÖNDUM

TORMEHJW

Vannkraftstasjon
Hydro powerpfant

Varmekraftstasjon
Thermal power plant

Transf- eller kopl.-stasjon
Substation

,

400kVledning line
275kVledning ime
220 kV ledning ane
132/150 kVledning
(bare Danmark og Island)
132/150 kVlme
(only Denmark and lceland)

>

Likestromledning DCime
Samkjoringsforbindelse for
lavere spenning enn 220 kV
Interconnection tor voltage
lower than 220 kV

)

Midl.tidig driftspenning
Temporary voltage
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Fylgiskjal II.
Raforkuiðnaður á Norðurlöndum
Danmörk.
Vinnsla og dreifing á raforku í Danmörku er að öllu leyti í höndum notenda („100%
forbrugerejet system“). Ríkið á þar enga eignaraðild að, ef frá eru taldar dísilstöðvar á
Grænlandi.
Arið 1974 lagði þáverandi ríkisstjórn fram frumvarp til laga í danska þinginu um
raforkumál, sem svo var endurflutt árið 1975 af þáverandi ríkisstjórn.
Samband danskra rafveitna (DEF) fékk málið til athugunar og taldi frumvarpið
ónauðsynlegt. Því samdi DEF og lagði fram skýrslu í málinu til samkomulags og samvinnu
milli viðskiptaráðuneytisins og Sambands danskra rafveitna í stað framkomins lagafrumvarps.
Frumvarpið var hins vegar samþykkt sem lög árið 1976.
Raforkumálum í Danmörku má skipta í tvo landfræðilega hópa, annars vegar Jótland og
Fjón og hins vegar Sjáland, Láland, Falstur og Mön.
Svæði þessi hafa enn ekki verið tengd saman. Jótland er tengt við Svíþjóð um Gautaborg (250 kV, 176 km) og við Vestur-Þýskaland um Flensborg. Sjáland er tengt við Svíþjóð
um Helsingjaborg (400 kV, 91 km) og um Soffero (132 kV, 25 km). Jafnframt hefur nú
verið byggð háspennulína milli Jótlands og Noregs (250 kV, 230 km) og önnur er í byggingu.
Jótland-Fjón.
Á Jótlandi og Fjóni er raforkuframleiðslan í höndum sjö sjálfstæðra fyrirtækja, sem
hvert um sig á eitt eða tvö raforkuver. Fyrirtæki þessi eru:
I/S Fynsverket.
I/S Midtkraft.
I/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning.
I/S Nordkraft.
I/S Skærbæværket.
An/S Sönderjyllands Höjspændingsværk.
I/S Vestkraft.
Sex fyrirtækjanna eru sameignarfélög og það sjöunda er samvinnufélag.
Hvert þessara fyrirtækja er í eigu þriggja til sextán rafveitna, alls um 70, sem eru
annaðhvort bæjarrafveitur (Árósar, Álaborg, Óðinsvé o. fl.) eða rafveitur samvinnufélaga,
sem aðallega sjá um dreifinguna í dreifbýli. Stærð fyrirtækjanna er frá 9% til 25%. Fyrir
utan raforkuframleiðslu og flutning hennar til rafveitna framleiða 4 fyrirtækjanna einnig
varmaorku til fjarhitunar.
Skipulag þetta var að mestu leyti stofnsett á árunum eftir heimsstyrjöldina síðari. Fljótt
komust menn að raun um, að nauðsyn bæri til að koma á fót samvinnu á milli raforkuframleiðenda. ELSAM var því stofnað á árunum 1956—1957 og er sameignarfélag
fyrmefndra sjö raforkufyrirtækja. Samningur tilgreinir nánar verkefni Elsam. Stjórn Elsam
skipa formaður, varaformaöur og forstjórar frá hverju hinna sjö fyrirtækja, er mynda Elsam.
Fram kemur í samningnum, að það sé skylda hvers fyrirtækis að fullnægja sjálft allri
orkuþörf sinni, þar með talin varaorka. Þó geta fyrirtækin keypt orku hvert af öðru, sé
aukaorka fyrir hendi. Þessu verður þó örugglega breytt á þann veg, að fyrirtæki sjái sameiginlega um orkuþörf alls Jótlands-Fjóns svæðisins, þannig að hvert fyrirtæki beri ábyrgð —
með stækkun eða fjárframlagi — af hlutfallslegum hluta sínum af heildinni.
Áætlun er gerð árlega um, hver eigi að stækka eftir fimm ár, hversu mörg MW, hvaða
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vélastærð og hvaða tegund. Aðeins sá, sem er útnefndur til að auka við uppsett afl sitt, byggir
nýtt orkuver. Aðrir, sem vanhagar um meiri orku, verða að fá undanþágu og kaupa þá orku,
er þá vanhagar um, frá öðrum. Markmiöið hefur verið að hafa um 20% varaafl, en reyndin
hefur orðið sú, að það hefur orðið nokkru meira.
Aukning á uppsettu afli til skiptis hjá hinum sjö fyrirtækjum, um eina „einingu“ hverju
sinni, hefur því nokkurn veginn komið heim við árlega heildaraukningu á Jótlandi-Fjóni.
En með tilkomu stærri orkuvera, eins og kjarnorkuvera, sem búast má við í náinni
framtíð og verða byggð og í eigu fyrirtækjanna sameiginlega, og enn fremur því, að fyrirtækin breytast misjafnlega að stærð, verður ekki hægt að halda við þessari eðlilegu þróun.
Því hefur verið sett upp áætlanadeild hjá Elsam, sem mun hanna sameiginleg orkuver og
jafnframt veita raforkufyrirtækjunum tæknilega sem og aðra aðstoð við byggingu venjulegra
aflstöðva á þeirra vegum.
Háspennukerfið, sem tengir hin ýmsu fyrirtæki saman í eitt kerfi, er byggt og fjármagnað af Elsam, sem einnig sér um samtengingar við Sjáland.
Þetta er í framkvæmd þannig, að 400 kV stofnlínur eru eingöngu byggðar af Elsam, 150
kV stofnlínur eru ýmist byggðar af Elsam eða hinum einstöku raforkufyrirtækjum, 60 kV
línur eru eingöngu byggðar af hinum ýmsu raforkufyrirtækjum.
Stofnlínur með 150 kV spennu og þar yfir eru áætlaðar og reistar samkvæmt árlegri
áætlun, og er þá jafnframt ákveðið, hver skuli greiða kostnaðinn.
í heild eru allar ákvarðanir teknar í samvinnu milli ELSAM og hinna ýmsu raforkufyrirtækja.
Raforkufyrirtækin fjármagna framkvæmdir sínar með eigin fé eða með lánum. ELSAM
fjármagnar sinn hluta mestmegnis með fjárframlögum frá hinum sjö raforkuaðilum, en getur
þó notað lánakerfið og eigið fjármagn. Að mestu leyti er þetta sú 100% eigin-fjármögnun í
raforkuiðnaðinum, sem ríkið hefur gert að ósk sinni.
Þar sem fjárþörf fyrirtækjanna er misjöfn eftir því, hvernig staða þeirra er, hefur
ELSAM komið sér upp umfangsmiklu innbyrðis lánakerfi, svo að raforkuiðnaðurinn er ekki
eins háður hinum almenna lánamarkaði. Vextir eru tiltölulega háir, svo að hagnaður raforkufyrirtækjanna leitar fljótt í þennan raforkubanka.
Hvert fyrirtæki ræður sjálft raforkuverði sínu og fjármálum, en hin mikla samvinna um
fjármál hefur í för með sér nokkra samræmingu á raforkuverði, þó undir eftirliti nefndar
viðskiptaráðuneytisins um raforkuverð, sbr. raforkulög (Lov om elforsyning).
Sjáland-Láland-Falstur-Mön.
Raforkuiðnaðurinn á Sjálandi, Lálandi, Falstri og Mön er í höndum fimm stórra fyrirtækja, Rafveitu Kaupmannahafnarborgar (Köbenhavns Belysningsvesen (KB)) og Frederiksberg-bæjar, sem eru í eigu viðkomandi borga, og hlutafélaganna Nordsjællands Elektricitets og Sporvogns Aktieselskab (NESA) og Sydöstsjællands Elektricitets Aktieselskab
(SEAS) og samvinnufélagsins Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk (NVE)
ásamt mörgum rafveitum í eigu 17 kaupstaða og nokkurra minni bæja, svo og nokkrum
spennisfélögum.
KB og SEAS sjá bæði um framleiðslu og dreifingu á raforku. KB á orkuverin Amagerværket 250 MW, Svanemölleværket 130 MW og H. C. örsted Værket 250 MW, alls 630
MW. SEAS á orkuverin Stigsnæsværket 410 MW og Masnedöværket 115 MW, alls 525
MW.
Fyrirtækin Frekeriksberg Kommune (FK), NESA og NVE framleiddu upphaflega alla
orku sína sjálf, en stofnuðu þegar á árinu 1937 sameignarfélagið Elektricitetsselskabet
Isefjordværket I/S (IFV) með það fyrir augum að framleiða raforku fyrir eignaraðila sína.
Tilgangurinn var sá, að með samvinnunni væri mögulegt að byggja stærri og þar með ódýrari
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raforkuver. Síðar hafa kaupstaðir á orkuveitusvæðum NESA og NVE gengið inn í IFV sem
meðeigendur NESA og NVE. IFV, sem nú sér um alla orkuframleiðslu á svæðinu, hefur
byggt raforkuverin Asnæsværket 760 MW og Kyndbyværket 270 MW, alls 1030 MW.
Kostnaður skiptist á hina þrjá aðaleigendur eftir árlegri afl- og orkunotkun þeirra.
Raforkuverin á Sjálandi eru öll gufuaflstöðvar að frátalinni einni dísilstöð í Kaupmannahöfn og einni gastúrbínustöð hjá IFV og SEAS. Orkuver „Köbenhavns Belysningsvæsen (KB)“ eru jafnframt byggð sem fjarvarmastöðvar.
IFV og SEAS starfa saman í Samköringen IFV-SEAS, sem hefur það takmark að nýta
sameiginlega hið uppsetta afl og reka það þannig, að heildarkostnaður við orkuframleiðslu
og orkukaup verði eins lágur og auðið er, og er hér jafnframt tekið tillit til orkuviðskipta við
KB og Svíþjóð (með milligöngu Kraftimport). Samkvæmt núverandi samningi skipta hlutaðeigendur kostnaðinum við afl- og orkunotkun samkvæmt árlegu mesta álagi fyrirtækjanna og
jafnframt á notkun þeirra á gufuorku.
Sem fyrr segir, sækjast KB og Samköringen eftir hagkvæmri notkun uppsetts afls. í
þessu er einnig tekið tillit til Svíþjóðar, en Kraftimport I/S (KI) sér um hag hennar í
Danmörku. KI er byggt upp af Köbenhavns Kommune, IFV og SEAS, sem samanstendur af
sambræðslu raforkufyrirtækja fimm kaupstaða á orkuveitusvæði SEAS og sambræðslu
rafveitna þriggja kaupstaða á Lálandi-Falstri. Markmið KI er að sjá um öll raforkuviðskipti í
samvinnu við erlend raforkufyrirtæki og að skipta raforkunni á milli fyrirtækjanna. KI hefur
ekkert fast starfslið, en IFV sér um alla daglega stjórnun. Tæknimenn, útnefndir af KI, sjá
um allan rekstur, en NESA er fengið það verkefni að halda við og sjá um raforkukerfið,
jafnframt því að gera áætlanir og annast nýbyggingar.
Vattenfall og Sydkraft eru hinir sænsku samvinnuaðilar KI og hefur KI gert skriflegan
samning um stofnlínur og sölu á raforku. Jafnframt er samkomulag á milli KI og Sydkraft um
samræmingu á nýbyggingum og raforkusölu, ásamt samvinnu varðandi tæknileg mál. I því
felst jafnframt samkomulag þess efnis, að KI greiði hluta af fyrstu vélasamstæðu í kjarnorkuveri Sydkrafts, Barseværket.
Mikilvægt atriði í rekstrinum er samningur á milli Svíþjóðar og Sjálands um að hafa
sameiginlega tiltæka varaorku og -afl.
Uppbygging og samvinna í raforkuiðnaðinum er í stöðugri endurskoðun hjá hinum
ýmsu raforkufyrirtækjum, sem nú hafa verið sett undir eftirlit viðskiptaráðuneytisins með
sérleyfisákvæðum raforkulaganna.

Finnland
Eftir eignaraðild má skipta raforkuframleiðendum innan samrekstrarsvæðanna í Finnlandi í þrjá hópa:
Iðnaður ............................................................................................................................
þar af timburiðnaður 30%
þar af annar iðnaður 27%
Ríkið ................................................................................................................................
Sveitarfélög ....................................................................................................................
Alls

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

57,0%

33,0%
10,0%
100%
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Enn fremur eru nokkrir smáframleiðendur, sem falla ekki inn í þetta kerfi.

Helstu fyrirtæki
Eigendur
Imatran Voima Osakeyhtiö .............................................................................. Ríkið
Oulujoki Osakeyhtiö .......................................................................................... Ríkið
Kemijoki Oy ........................................................................................................ Ríkið
Sydfinska Kraft Ab ............................................................................................ Iðnaður
Lánsi-Suomen Voima Oy .................................................................................. Iðnaður
Pohjolan Voima Oy .......................................................................................... Iðnaður
Syd-österbottens Kraft Ab .............................................................................. Sveitarfélög
Helsingfors stads elverk .................................................................................... Sveitarfélög
Finnland er þar að auki samtengt við Svíþjóð og Sovétríkin og sér Imatran Voima um
þau viðskipti af Finnlands hálfu.
Samrekstur orkuveranna hefur yfirleitt verið byggður á gagnkvæmri samvinnu, þar sem
engin heildarstjórn samrekstrarins er fyrir hendi. Imatran Voima er þó aðal-aðilinn í því
efni, þar sem það á helstu stofnlínurnar.
Breyting varð á árinu 1975, er Imatran Voima, Samband raforkuframleiðenda iðnaðarins og Samband finnskra rafveitna stofnuðu nefnd um raforkuframleiðslu („Elproducenternas samarbetsdelegation“). Aðalmarkmið nefndarinnar er að stuðla að framleiðslu og
flutningi á raforku á grundvelli alhliða samvinnu.
Ríkisstjórnin hefur borið fram á þingi tillögu um ný raforkulög. Samkvæmt þeirri tillögu
skal öll áætlanagerð á sviði raforkumála, bæði á landsgrundvelli og innan einstakra héraða,
fara fram samkvæmt lögum. Ríkisstjórnin setur sérstaka nefnd til að sámræma áætlanagerð
varðandi landið í heild. Vegna áætlana innan héraða skal landinu skipt í samstarfssvæði
(,,samarbetsomráden“). Rafveitum hvers svæðis er skylt að vinna saman að gerð áætlunar
um raforkuöflun fyrir svæðið — og slík áætlUn hlýtur síðan staðfestingu viðskipta- og iðnaðarráðuneytisins. Til þess að öðlast leyfi til rafveiturekstrar, svo og til byggingar meiri háttar
orkuvera og flutningslína, þarf sérstakt leyfi.
Samvinna raforkuframleiðenda hefur haldið áfram að aukast. Imatran Voima og
sveitarfélögin á Helsinki-svæðinu stofnuðu árið 1975 sameiginlegt fyrirtæki, Helsingin Seudun Lámpövoima Oy, en markmið þess er að byggja og starfrækja kjarnorkuver, sem
framleiða mun bæði raforku og varma til fjarhitunar.
Noregur
í árslok 1975 voru raforkuver landsins 619 að tölu með 16.727 MW í uppsettu afli, sem
skiptist þannig eftir eigendum, að 52% var í eigu bæjar- og sveitarfélaga og samtaka þeirra,
36% voru í eigu ríkisins og 12% voru í eigu einkafyrirtækja og iðjuvera. 65 vatnsorkuveranna voru yfir 100 MW að stærð, sem jafngilti 86% allra vatnsorkuvera landsins. Nánari
skipting er þannig:

Ríki .......................................... ..........................
Sveitarfélög .............................. ..........................
Einkafyrirtæki .......................... ..........................

71
333
215

Fjöldi
11,5%
53,8%
34,7%

Afl
35,7%
5998 MW
52,1%
8746 MW
12,1%
2037 MW

Nú þegar er búið að virkja um 53% þess vatnsafls, sem talið er hagkvæmt að virkja, og
er þá frátalið það, sem verndað er, skv. ákvörðun Stórþingsins árið 1973.
Byggðir Noregs eru mjög dreifðar um hið víðfeðma land, og þar sem nýtanlegt vatnsafl
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er í öllum hlutum landsins var ekki nema eðlilegt, að þróunin yrði sú, að hin einstöku og oft
einangruðu byggðarlög ættu frumkvæðið að rafvæðingu landsins. Hammerfest, nyrsti bær
Noregs, var fyrsta bæjarfélagið, sem kom sér upp vatnsaflsvirkjun. Var það árið 1890. Síðan
fylgdu önnur sveitarfélög þar á eftir. Þetta hafði í för með sér fjöldann allan af rafveitum,
sumar hverjar mjög smáar, flestar með eigin orkuver.
Árið 1920 er talið, að um 2000 raforkufyrirtæki hafi verið í Noregi, en í árslok 1971 var
talan komin niður í 528. Af þeim eru aðeins 37 með yfir 200 GWh orkuvinnslugetu á ári.
Þessi 528 raforkufyrirtæki skiptast í raforkuver, dreifiveitur og iðnfyrirtæki, sem að nokkru
eða öllu leyti fullnægja eigin orkuþörf. Á undanförnum árum hefur sú stefna verið ríkjandi
að fækka raforkufyrirtækjunum til að fá hagkvæmari rekstrareiningar. Rafveitur hafa því
sameinast á einn eða annan hátt.
Norska raforkumálastjórnin (Norges vassdrags- og elektricitetsvesen-NVE) var sett á
stofn árið 1920. Að vísu hafði ríkið áður skipt sér af raforkumálum með löggjöf og leyfisveitingum. Með því gat ríkisvaldið haft mikil áhrif á þróun raforkumála.
öll raforkufýrirtæki verða að starfa samkvæmt heimildarlögum, samkvæmt þeim verða
virkjanir að greiða árlegan skatt til ríkis og sveitarfélaga ásamt ýmsum hlunnindum til þeirra
svæða, þar sem virkjanaframkvæmdir eiga sér stað. Einkafyrirtæki verða að afhenda orkuver
sín bótalaust til ríkisins, er heimildarleyfi þeirra ganga úr gildi. Þetta ákvæði gildir eingöngu
um orkuver einkafyrirtækja.
NVE skiptist í fjórar aðaldeildir, stjórnunardeild, vatnsorkudeild, raforkudeild og
virkjanadeild (rafmagnsveitur ríkisins).
Rafmagnsveitur ríkisins eru framkvæmda- og rekstraraðili. Þær hanna, byggja og reka
raforkuver ríkisins. Þær eiga hins vegar ekki dreifiveitur og annast því ekki smásölu. Rafmagnsveitumar eru reknar á sama hátt og hvert annað stórt raforkuvinnslufyrirtæki. Rafmagnsveitumar eiga 27.8% af öllu uppsettu afli í raforkuverum landsins. Orkuver þeirra em
dreifð um Noreg allan. Rafmagnsveiturnar eiga jafnframt 32% af 132 kV-stofnlínum og
79% af 275 kV- og 380 kV- stofnlínum. Að því er tekur til stofnlína með 110 kV spennu, og
hærri, var hluti ríkisveitnanna í árslok 1975 um 53%. Skiptingin var þessi:
110-132 kV 220-275 kV
Ríkið ..................................................
Sveitarfélög ......................................
Einkafyrirtæki ..................................

40,8%
54,9%
4,3%

75,4%
24,6%
0,0%

380 kV

Alls

55,6%
44,4%
0,0%

52,9%
44,4%
2,7%

Alls 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Rafmagnsveitumar selja raforkuna eingöngu í heildsölu, rúman helming til orkufreks
iðnaðar og afganginn til rafveitna. Rafmagnsveiturnar sjá um inn- og útflutning á raforku og
taka þátt í margháttaðri samvinnu og samræmingu annarra raforkufyrirtækja.
Lengi vel borgaði það sig betur í Noregi að virkja heima í héraði en að byggja flutningslínur í samrekstri með öðmm.
Að lokum kom að því, að samrekstrarfyrirtæki voru sett á stofn í hinum ýmsu hémðum
landsins til að auðvelda alla samvinnu um raforkumál. Fyrirtækin voru stofnuð smátt og
smátt, eftir því sem þörf gerðist, eða sem hér segir:
Samkjöringen (östlandet) (Sö), stofnað árið ......................................................
Nordenfjeldske Kraftsamband (NKS), stofnað árið..............................................
L/L Vestlandske Kraftsamband (VKS) stofnað árið ............................................
Samkjöringen Nord-Norge (SNN), stofnað árið ..................................................
A/S Vest-Norges Samkjöringsselskab (VNS), stofnað árið ................................

1932
1953
1959
1960
1961
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Þessi samtengdu svæði taka nú yfir mestallan Noreg og var þeirri samtengingu lokiö um
1974.
Noregur er á fimm stöðum samtengdur við Svíþjóð og á einum stað við Sovétríkin.
1970 var „Samkjöringen af kraftverkene í Norge“ stofnuð, en starfssvið hennar er
skipulögð samvinna í orkumálum á landsgrundvelli. Allir þeir aðilar, er voru í fyrrnefndum
samrekstrarfyrirtækjum, gátu orðið félagar í hinum nýju samtökum. Nýir félagar geta þau
raforkuver orðið, sem hafa minnst 100 GWh ársframleiðslu, og enn fremur hin ýmsu fylki
landsins. Tekjur félagsins eru framlög félaga, en orkuvinnsla þeirra er þar lögð til grundvallar. Eitt atkvæði fylgir hverri 100 GWh ársframleiðslu félaga. Þann 1. janúar 1972 voru
félagar í Samkjöringen með alls 582 atkvæði, sem skiptast þannig, að 50.8% voru í höndum
sveitarfélaga og samtaka þeirra, 28,8% í höndum ríkisins og 20,4% í höndum einkafyrirtækja. 66 af félögum voru með minna en 200 GWh ársframleiðslu og höfðu því aðeins eitt
atkvæði hvert.
Svæðin eru nú fjögur með skrifstofum í Osló, Bergen, Þrándheimi og Narvík. 100
manns starfa hjá Samkjöringen, þar af starfa tveir þriðju á aðalskrifstofunni og við svæði í
Osló.
Iðnaðarráðuneytið norska hefur nú uppi áætlanir um að endurskipuleggja raforkuiðnaðinn og norsku raforkumálastjórnina (NVE). Fækkun raforkufyrirtækja, einkum
þeirra smáu (nú yfir 300 að tölu), er ofarlega á baugi. Skýrsla um þessi mál kom út á miðju
ári 1975, „Elforsyningens fremtidige organisation í Norge“, og vísast í hana varðandi nánari
upplýsingar.
Svíþjóð
Ríkisfyrirtækið Vattenfall (Rafmagnsveitur sænska ríkisins) er stærsta raforkufyrirtæki
landsins og sér það nær eingöngu um orkuvinnslu og orkuflutning, og er þar um að ræða
40% af heildarraforkuvinnslunni. Það sér einnig að nokkru leyti um smásölu rafórku (u. þ.
b. 8%), aðallega í afskekktari hlutum landsins, og hefur ríkið veitt til þess sérstöku fjármagni. Fyrirtækið var sett á stofn áriö 1909. Þrjú næststærstu vinnslufyrirtækin eru
Sydsvenska Kráft AB, Krángede AB og Stockholms Energiverk. 6,2% rafarkufyrirtækja í
Svíþjóð eru í eigu ríkisins, 62,8% í eigu sveitarfélaga og 31% í eigu annarra aðila.
Eins og Norðmenn, hafa Svíar reynt að draga úr fjölda raforkufyrirtækja með það fyrir
augum að gera fyrirtækin að hagkvæmari einingum. Hefur talsvert unnist á í þessu efni.
Árið 1960 ákváðu virkjanafyrirtæki í eigu hlutafélaga og bæjarfélaga ásamt Vattenfall
að gera skýrslu um vandamál á sviði samrekstrar virkjana. A þeim tíma voru raforkuver í
megindráttum í tveim hópum: Vattenfalls- og Krángede-hópunum. Þar fyrir utan voru
nokkur fyrirtæki, sem tilheyrðu í reynd hvorugum hópnum og höfðu viðskipti við báða aðila.
Samningur um samrekstur gekk í gildi árið 1965, en hefur síðan verið í gagngerðri endurskoðun í nefnd, sem í eru fulltrúar annars vegar frá Vattenfall en hins vegar frá virkjunum
hlutafélaga og bæjarfélaga.
Samkvæmt samrekstrarsamningum var sett á stofn samrekstrarnefnd, sem tekur fyrir
þau mál, sem eru efst á baugi hverju sinni. í nefndinni eiga sæti sex fulltrúar, þrír frá
Vattenfall og þrír frá hinum aðilunum. Formaður nefndarinnar er kjörínn til tveggja ára í
senn, til skiptis frá Vattenfall og hinum félögunum. Nefndin kemur saman tvisvar á ári og er
ráðgefandi. Hún hefur ekkert skrifstofuhald.
Sameiginlegur samrekstur Vattenfall og annarra aðila fer fram á tvennan hátt:
Krángedegruppens Samkörings AB (KGS) kemur fram sem ein heild gagnvart Vattenfall. í KGS eru fimm virkjanafyrirtæki, sem vinna saman í samrekstri. Þessi fyrirtæki eru:
AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning.
AB Örebro Kraftförmedling.
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Krángede Aktiebolag.
Stockholms Energiverk.
Sydsvenska Kraftaktiebolaget.
Öll viðskipti þessara fyrirtækja við Vattenfall fara fram um KGS.
Hinir aðilarnir í samrekstrinum hafa allir hver um sig beint samband við Vattenfall.
Þau virkjanafyrirtæki eru:
Bálforsens Kraftaktiebolag.
Graningeverkens AB.
Voxnans Kraftaktiebolag.
Vármlands Kraftaktiebolag.
Skellefteá Stads Kraftverk.
Stora Kopparbergs Bergslag AB, Kraftverken.
Samrekstrarnefndin (SNF) hefur ekkert skrifstofuhald, en hefur hins vegar tvær fastanefndir sér til aðstoðar, þ. e. almenna nefnd (SKNA) og orkuskiptanefnd (SKNK).
Sú reynsla, sem sænski samreksturinn hefur veitt, er yfirleitt mjög góð. Ný vandamál
hafa alltaf frá tíma til tíma komið fram, sem hafa aukið starfsemi nefndanna. Mun það hafa
mikil áhrif á endanlega skipan samrekstrarnefndarinnar.
Stofnlínukerfið sænska er allsérstakt. Samkvæmt ákvörðun þingsins, frá 1946, skal ríkið
eitt byggja allar stofnlínur með yfir 200 kv-spennu. Það hefur því fallið í hluta Vattenfall að
byggja og reka helstu stofnlínurnar. önnur raforkuver greiða síðan Vattenfall fyrir raforkuflutning. Ný reglugerð þessu viðvíkjandi var gerð í árslok 1968.
Starfandi er stofnlínudeild. Vattenfall tilnefnir fjóra menn og aðrir aðilar hina fjóra,
níundi maður nefndarinnar, formaðurinn, er hins vegar skipaður af hinu opinbera. Á vegum
nefndarinnar starfa tvær undirnefndir, áætlananefnd og rekstrarnefnd.
Loks ber að nefna Centrala driftledningen (CDL), sem er myndað af Vattenfall og 13
öðrum virkjanafyrirtækjum. Þrátt fyrir nafnið hefur CDL engin afskipti af daglegum rekstri
eða samrekstri. CDL var fyrst og fremst sett á stofn sem áætlunarstofnun, sem hefði það
verkefni að koma í veg fyrir orkuskömmtun og annað neyöarástand. Náin samvinna er á
milli CDL og samrekstrarnefndarinnar.
Jafnframt hefur CDL síðar tekið að sér áætlanir fyrir allt framleiðslukerfi landsins á
sviði raforkumála. Starfssvið CDL hefur því aukist mjög, og hefur því staðið fyrir dyrum
umskipan starfseminnar. Staða CDL mun þá styrkjast og er mikils vænst af henni í framtíðinni.
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cc

Raforkuver 1977
MW
Vatnsorka ......................
Gufuorka ......................
Gas- og dísilorka ...........

Danmörk
GWh

8
6 121
325

20
20 968
157

MW

Finnland
GWh

2 395
5 745
900

11 967
19 398
369

MW
492
19
96

ísland
GWh
2 520
82

MW

Noregur
GWh

17 205
134
22

72 292
180
48

MW

Svíþjóö
GWh

13 209
9 706
1 719

52 755
34 584
136

Noröurl. samt.
MW
GWh
33 309
21 725
3 062

139 554
75 130
792

21 145
19 645
7,6

31 734
27 885
13,8

2 602
2 421
7,4

72 520
82 133
4-11,7

87 475
84 087

215 476
216 171

4,0

4-0,3

Heildarframleidsla:
1976 ......................
1975 ......................
Aukning í % .................

19 645
17 551
11,9

27 804
25 134
10,6

2 421
2 295
5,5

82 199
77 486
6,1

84 304
78 573
7,3

216 373
201 039
7,6

Uppsett afl MW:
1977 .................... ....
1976 ......................

6 454
6 236

9 040
8 030

607
503

17 361
16 933

24 634
23 799

58 096

55 501

Þingskjal 90

Heildarframleiðsla:
1977 ......................
1976 ......................
Aukning í % .................
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Nd.

91. Nefndarálit

[13. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám.
Frá menntamálanefnd.
Menntamálanefnd fjallaði um málið á fundi 5. nóv. og mælir með að frv. verði
samþykkt. Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Ólafur G. Éinarsson, Friðjón Þórðarson og Vilmundur Gylfason.
Alþingi, 6. nóv. 1980.
Ingólfur Guðnason,
form., frsm.

Halldór Blöndal.

Finnbogi Hermannsson.

Guðrún Helgadóttir.

Ed.

92. Frumvarp til laga

[85. mál]

um þingfararkaup alþingismanna.
Flm.: Jón Helgason, Helgi Seljan, Egill Jónsson, Kjartan Jóhannsson.
1. grAlþingismaður nýtur þingfararkaups úr ríkissjóði. Þingfararkaup greiðist frá
fyrsta degi næsta mánaðar eftir kjördag eða eftir að þingseta hefst og til síðasta
dags þess mánaðar, er kjörtímabili eða þingsetu lýkur. Kaupið greiðist fyrsta hvers
mánaðar fyrir fram að 1/12 hluta hvert sinn.
2. gr.
Alþingismaður, sem á lögheimili utan Reykjavíkur, en verður að hafa dvalarStað í Reykjavík eða grennd vegna fjarlægðar frá heimili sínu, á rétt að fá greiddan
húsnæðiskostnað vegna þingstarfa, enn fremur dvalarkostnað um þingtímann.
Alþingismaður, sem gegnir þingmennsku í kjördæmi utan Reykjavíkur og
Reykjaness og nýtur ekki greiðslu skv. 1. mgr., á rétt á að fá greiddan kostnað vegna
dvalar í kjördæmi sínu. Landskjörinn þingmaður fær sama dvalarkostnað og þingmaður i því kjördæmi þar sem hann var í framboði.
3. gr.
Alþingismaður, sem er ekki búsettur í Reykjavík eða grennd, á rétt á að fá
endurgreiddan ferðakostnað milli heimilis síns og vinnustaðar.
Enn fremur á alþingismaður rétt á að fá endurgreiddan kostnað við þær ferðir
aðrar er hann þarf að fara innanlands vegna starfs síns, nema um sé að ræða ferðalög innan kjördæmis hans, sem greitt er fyrir skv. 4. gr.
4. gr.
Alþingismaður fær á ári hverju fjárhæð til greiðslu kostnaðar við ferðalög i
kjördæmi sínu. Heimilt er að hafa upphæðina misháa eftir kjördæmum. Landskjörinn
þingmaður fær sama ferðakostnað og þingmaður í því kjördæmi þar sem hann var í
framboði.
Ákvæði í 1. málsgr. taka ekki til ráðherra.
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Alþingismaður á rétt á að fá endurgreiddan póst- og símakostnað vegna þingstarfa.

6. gr.
Varaþingmaður fær greitt þingfararkaup skv. 1. gr., húsnæðiskostnað samkvæmt
reikningi og dvalarkostnað þann tíma sem hann situr á þingi, svo og endurgreiddan
ferða-, póst- og símakostnað skv. 3. og 5. gr.
7. gr.
Nú getur alþingismaður ekki gegnt þingstörfum um stundarsakir vegna starfa
á vegum ríkisstjórnarinnar eða sem fulltrúi Alþingis, og skal honum þá eigi
að síður greitt þingfararkaup skv. 1. gr., húsnæðiskostnaður skv. 1. mgr. 2. gr. og
ferðakostnaður samkv. 4. gr.
Hverfi þingmaður af þingi um sinn vegna slyss eða veikinda fær hann þingfararkaup eigi að síður allt að einu ári. Húsnæðiskostnaður, dvalarkostnaður og
ferðakostnaður greiðist þó í lengsta lagi til loka þess þings sem þingmaðurinn hefur
verið kvaddur til.
Nú er þingmaður forfallaður af öðrum ástæðum en getur í 1. og 2. málsgr. og
varamaður tekur sæti hans á þingi, og missir hann þá þingfararkaups og annarra
kjara þann tíma sem hann er fjarverandi.
8. gr’
Alþingismaður, sem setið hefur á Alþingi eitt kjörtímabil eða lengur, á rétt á
biðlaunum, er hann hættir þingmennsku. Biðlaun jafnhá þingfararkaupi skv. 1. gr.
skal greiða í þrjá mánuði eftir eins kjörtimabils þingsetu, en í sex mánuði eftir
þingsetu i 10 ár eða lengur.
9. gr.
Reglum um eftirlaun þingmanna skal skipað með sérstökum lögum.
10. gr.
Ráðherra, sem er ekki alþingismaður, á rétt á þingfararkaupi.
11. gr.
Nú gegnir alþingismaður starfi hjá ríki eða rikisstofnun með þingmennsku. Skal
hann þá njóta launa hjá riki eða rikisstofnun samkvæmt mati viðkomandi ráðuneytis, þó aldrei hærri en 50%.

12. gr.
Kjaradómur skal ákveða þingfararkaup skv. 1. gr., húsnæðis- og dvalarkostnað
skv. 2. gr. og ferðakostnað skv. 4. gr.
Ákvörðun Kjaradóms skal gilda frá 1. október ár hvert til 30. september næsta ár.
Verði verulegar og almennar breytingar á launum, húsaleigu eða dvalarkostnaði
opinberra starfsmanna á gildistíma ákvörðunar Kjaradóms skal Kjaradómur taka
ákvörðun sína til endurskoðunar.
i3.gr.
Skrifstofustjóri Alþingis skal úrskurða um reikninga þá sem alþingismanni
skulu endurgreiddir skv. 3. og 5. gr.
Vilji alþingismaður ekki una úrskurði skrifstofustjóra getur hann skotið honum til úrskurðar forseta Alþingis sem fella endanlegan úrskurð.
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14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 4 6. mars 1964,
um þingfararkaup alþingismanna, lög nr. 72 3. maí 1965 og lög nr. 57 16. apríl 1971,
um breyting á þeim lögum, svo og lög nr. 111 30. desember 1978, um biðlaun alþingismanna.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þegar eftir gildistöku laga þessara skal Kjaradómur taka til ákvörðunar þau
atriði, sem honum ber að úrskurða um samkvæmt lögum þessum, og gilda þær
ákvarðanir frá 1. maí 1980 til 30. sept. 1981.
Greinargerð.
Helsta breytingin, sem felst í frumvarpi þessu frá gildandi lögum um þingfararkaup alþingismanna, nr. 4 6. mars 1964, er að lagt er til að Kjaradómur ákveði þingfararkaup alþingismanna. Nú njóta alþingismenn launa samkvæmt ákveðnum flokki
í launakerfi opinberra starfsmanna. Þykir rétt að gera hér breytingu á og taka upp
sama hátt á ákvörðun launa alþingismanna og gildir um ákvörðun launa hæstaréttardómara og ráðherra. Laun þeirra eru ákveðin af Kjaradómi. Er lagt til í 12. gr„ að
Kjaradómur ákveði laun alþingismanna fyrir eitt ár í senn, frá 1. október til 30. september næsta ár. Þá er lagt til í greininni, að verði verulegar og almennar breytingar
á launum opinberra starfsmanna, húsaleigu eða dvalarkostnaði á gildistíma ákvörðunar Kjaradóms skuli hann taka ákvörðun sína til endurskoðunar.
Annað nýmæli, sem í frumvarpi þessu felst, er að ákvörðun húsnæðis- og dvalarkostnaðar þingmanna, sem lögheimili eiga utan Reykjavíkur, en verða um þingtímann að hafa dvalarstað í Reykjavík eða grennd vegna fjarlægðar frá heimili sínu,
svo og hliðstæð þóknun til þeirra þingmanna, sem ekki eru búsettir í viðkomandi
kjördæmi, en gegna þingmennsku í kjördæmi utan Reykjavíkur og Reykjaness, er
falin Kjaradómi. Einnig er honum falið að ákveða upphæð ferðakostnaðar, sem þingmönnum er gre;ddur á ári hverju vegna ferða í kjördæmum, sbr. 4. gr. Fram til
þessa hefur þingfararkaupsnefnd ákveðið fjárhæðir þessar. Með þessum ákvæðum
eru Kjaradómi falin þau verkefni, sem þingfararkaupsnefnd hefur til þessa annast,
en það þykir rétt og eðlilegt og í samræmi við þá meginstefnu sem mótuð er í
frumvarpinu um ákvörðun sjálfs þingfararkaupsins. Að því er húsnæðiskostnað
þingmanna með heimili utan Reykjavíkur varðar hefur í frumvarpinu ekki þótt
ástæða til þess að gera greinarmun á því, hvort þingmaður býr í eigin húsnæði eða
ekki. Hann á nú jafnan rétt til greiðslu húsnæðiskostnaðar.
Þá er í 5. gr. frumvarpsins tekið fram, að alþingismaður eigi rétt á að fá endurgreiddan póst- og símakostnað vegna þingstarfa sinna, en Um það er ekki ákvæði í
gildandi Iögum, en löng framkvæmdavenja. Gert er ráð fyrir að skrifstofustjóri
Alþingis úrskurði slíka reikninga, sbr. 13. gr.
í 11. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingu á 2. gr. gildandi laga, eins og
hún var orðuð með lögum nr. 57/1971. Er nú lagt til að alþ’ngismaður, sem gegnir
starfi hjá ríki eða ríldsstofnun með þingmennsku, skuli aðeins njóta launa frá
vinnuveitanda sínum samkvæmt ákvörðun ráðuneytis, þó skuli þau laun eigi nema
meiru en hálfum föstum launum sem greiða skal fyrir starfann.
Með lögum nr. 111 20. desember 1978 voru sett ákvæði um biðlaun alþingismanna.
Ákvæði þeirra laga eru felld inn í frumvarpið, sbr. 8. gr., þar sem þau þykja eiga
heima í lögum sem fjalla um launakjör þingmanna. Um eftirlaun þingmanna er
hins vegar gert ráð fyrir að sé fjallað í sérstökum lögum, svo sem gert hefur verið
hingað til, sbr. 9. gr. frumvarpsins.
Önnur ákvæði þessa frumvarps skýra s:g sjálf.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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93. Tillaga til þingsályktunar

[86. mál]

um iðnaðarstefnu.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
Með tilliti til líklegra breytinga i atvinnulífi landsmanna á næstu árum og vaxandi hlutdeildar iðnaðar í atvinnuöryggi og lífskjörum þjóðarinnar ályktar Alþingi
að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir framkvæmd iðnaðarstefnu, sem hafi eftirfarandi meginmarkmið:
1) Að örva framleiðni í íslenskum iðnaði þannig að framleiðnistig hans verði
sambærilegt við það, sem gerist í helstu viðskiptalöndum, og skilyrði skapist
fyrir bætt lífskjör.
2) Að stuðla að hagkvæmri fjárfestingu til að fjölga störfum í iðnaði og tryggja
fulla atvinnu með hliðsjón af aðstæðum í öðrum atvinnugreinum og áætlunum
um fjölda fólks á vinnumarkaði.
3) Að leggja sérstaka áherslu á að efla iðnað á þeim sviðum, þar sem innlendir
samkeppnisyfirburðir geta nýst til arðbærrar framleiðslu á vörum og þjónustu,
jafnt fyrir heimamarkað sem til útflutnings.
4) Að bæta starfsskilyrði og auka áhrif starfsfólks á vinnustöðum, og koma í veg
fyrir skaðleg áhrif af völdum iðnvæðingar á náttúru landsins og umhverfi.
5) Að tryggja forræði landsmanna yfir íslensku atvinnulífi og auðlindum, og stuðla
að æskilegri dreifingu iðnaðar og jafnvægi í þróun byggðar í landinu.
Meðal leiða til að ná ofangreindum markmiðum eru vegvísandi áætlanir, er
taki til einstakra iðngreina og verkefna í nýiðnaði svo og opinberar aðgerðir, sem
í aðalatriðum miði að eftirfarandi:
1) Bætt verði aðstaða til íðnrekstrar meö því að búa iðnaði sömu starfsskilyrði og
öðrum höfuðatvinnuvegum, m. a. í skattamálum og lánamálum.
2) Við gengisákvarðanir verði tekið tillit til samkeppnisstöðu iðnaðarins jafnt á
heimamarkaði sem erlendis.
3) Lánasjóðir iðnaðarins verði efldir og þeim gert kleift að takast á við stærri
verkefni og að auka verulega þátttöku sína í fjármögnun á umbótum og nýsköpun í iðnaði.
4) Fjármagn til rannsókna- og þróunarstarfsemi verði aukið og fyrirtæki örvuð
til aðgerða í þeim efnum.
5) Þjónustustofnanir iðnaðarins verði efldar og starfsemi þeirra löguð að breyttum þörfum, er m. a. miðist við að efla fræðslu og stuðla að aukinni framleiðni,
nýsköpun í iðnaði og útflutningi iðnaðarvara. Jafnframt verði reynt að tryggja
sem best samstarf iðnfyrirtækja og þjónustustofnana.
6) Ríkisvaldið hafi forystu um uppbyggingu fjármagnsfreks nýiðnaðar, m. a. orkufreks iðnaðar er hagnýti innlenda orku og hráefni. Slíkur iðnaður lúti íslenskum
yfirráðum, taki mið af æskilegri atvinnu- og byggðaþróun og umhverfisvernd.
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7) Nýting orkulinda og verðlagning orku miði að því að skapa innlendum iðnaði
vaxtarmöguleika og bætta samkeppnisstöðu.
8) Stjórn á iðnrekstri ríkisins verði samræmd og gerð markvissari með tilliti til
iðnþróunar. Þannig verði skipulagslegt forræði slíks iðnaðar í höndum aðila,
er hafi fjárhagslegt bolmagn til að undirbúa og standa fyrir arðvænlegum nýiðnaðarverkefnum.
9) Stuðlað verði að iðnþróun í landshlutunum, m. a. með starfsemi iðnþróunarfulltrúa á vegum samtaka sveitarfélaga.
10) Iðngarðar verði byggðir með lánafyrirgreiðslu til sveitarfélaga eða samtaka i
iðnaði.
11) Útflutningsviðleitni fyrirtækja verði örvuð.
12) Innkaupum opinberra aðila verði hagað á þann veg að þau örvi innlendan
iðnað og iðnþróun.
13) Felld verði niður aðflutningsgjöld á aðföngum þess iðnaðar sem á í samkeppni
við erlenda aðila.
14) Iðnaður á heimamarkaði fái aðstöðu til verðlagningar innan ramma verðlagslaga með hliðsjón af því, sem gerist um innfluttar samkeppnisvörur.
15) 1 því skyni að auka fjárfestingu í iðnaði verði stuðlað að eðlilegri eiginfjármyndun fyrirtækja.
16) Stuðlað verði að rekstrarformum, sem miði að auknum réttindum og ábyrgð
starfsfólks á vinnustað og á rekstri fyrirtækja.
17) Framhaldsnám og tæknimenntun taki mið af æskilegri iðnþróun, m. a. með
aukinni samvinnu milli skóla og stofnana og samtaka iðnaðarins. Aukin áhersla
verði lögð á fullorðinsfræðslu bæði á sviði verkkunnáttu og stjórnunar.
18) Upplýsingasöfnun og rannsóknir varðandi hag og þróunarhorfur í iðnaði verði
efldar.
19) Mótuð verði stefna um verktakastarfsemi, sem m. a. geri innlendum aðilum
kleift að annast meiriháttar verklegar frainkvæmdir. Samkeppnisstaða innlendra
verktaka gagnvart erlendum aðilum verði jöfnuð.
20) Rík áhersla verði lögð á bætt starfsumhverfi, og að koma í veg fyrir óæskilega
röskun umhverfis af völduin iðnrekstrar. Samstarf stjórnvalda og aðila í iðnaði
verði aukið til að ná því markmiði, svo og til að tryggja nauðsynlegar mengunarvarnir.
Við framkvæmd þeirra fjölþættu verkefna sem þingsályktunartillaga þessi gerir
ráð fyrir, þurfa stjórnvöld, samtök iðnaðarins og aðrir aðilar að stilla saman krafta
sína.
Iðnaðarráðuneytið hafi forystu um að samræma aðgerðir til að greiða fyrir
framgangi þessarar stefnu.
Greinargerð.
1. Bakgrunnur.
Tillaga þessi til þingsályktunar um iðnaðarstefnu var fyrst lögð fram skömmu
fyrir þinglok vorið 1979, en kom þá ekki til umræðu. Hún var aftur lögð fram óbreytt
haustið 1979 en var þá ekki rædd vegna skjótra þingslita. Hún er nú endurflutt með
lítilsháttar breytingum ásamt eftirtöldum fylgiskjölum:
1) Áliti Samstarfsnefndar um iðnþróun frá mai 1979.
2) Ályktun 38. Iðnþings Islendinga um iðnaðarstefnu og iðnþróun.
3) Ályktun aðalfundar Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi (30.—31.
ágúst 1979) um stefnumörkun í iðnaðarmálum.
4) Ályktun Fjórðungsþings Norðlendinga (2.—4. sept. 1979) um iðnþróun.
Efnisatriði þessarar greinargerðar eru í aðalatriðum hin sömu og áður, en tekið
er tillit til þess að áherslur á einstaka þætti hafa nokkuð breyst. Á ýmsum sviðum
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hafa þegar hafist aðgerðir í anda tillögunnar. Þar má m. a. nefna lagabreytingar um
sjóði iðnaðarins og eflingu þeirra með auknu fjármagni. Þá hefur tekjum af aðlögunargjaldi verið ráðstafað til verkmenntunar, hagræðingar og markaðsaðgerða í
stærstu greinum iðnaðarins og til margra annarra iðnþróunarverkefna. Staða iðnaðar
með hliðsjón af öðrum höfuðgreinum atvinnulífsins er í athugun með það í huga
að tryggja honum sambærileg starfsskilyrði.
2. Tilgangur þingsályktunartillögunnar.
Með tillögu þeirri til þingsályktunar, sem hér er lögð fram, er gerð tilraun til
þess að móta samræmda stefnu í iðnaðarmálum af hálfu hins opinbera og fá fram
skýra afstöðu Alþingis til þess, hver eigi að vera þáttur iðnaðar í þeirri þróun
atvinnulífs sem sýnist nauðsynleg á næstu árum. Mikilvægt er að skapa samstöðu
um þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru taldar eigi iðnaðurinn að geta gegnt því
hlutverki að verða ein meginundirstaða framfara í atvinnu- og efnahagslífi á komandi
árum.
Þess er vænst að með skýran vilja Alþingis í þessu máli að bakhjarli, geti
stjórnvöld og stofnanir og samtök iðnaðarins tekið með virkum hætti á þeim fjölmörgu vandamálum sem enn standa í vegi fyrir eðlilegri þróun iðnaðar og búið
honum hagstæðari skilyrði til vaxtar.
3. Tillögur Samstarfsnefndar um iðnþróun.
í september 1978 skipaði iðnaðarráðherra nefnd 9 manna með víðtæk tengsl og
reynslu í iðnaðarmátum. og skyldi nefndin m. a. hafa það hlutverk að undirbúa
fyrir iðnaðarráðuneytið Jróg að iðnaðarstefnu, sem hafa mætti til hliðsjónar við
opinbera stefnumótun á þessu sviði. í þeirri þingsályktunartillögu, sem hér er lögð
fram, hefur í meginatriðum verið tekið míð af tillögum nefndarinnar. Fylgir álit
hennar með þessari þingsályktunartillögu.
4. Horfur í atvinnumáTum — staða iðnaðar.
Margt bendir til að Islendingar séu á tlmamótum í atvinnumálum þar sem hagnýta þurfi mun fjölþættari kosti en hingað til. Þannig verði auk öflugs sjávarútvegs
og fiskiðnaðar að koma til fjölbreyttur iðnaður, sem m. a. byggi á og vaxi upp af
þeirri þekkingu og reynslu, sem við höfum öðlast i hefðbundnum atvinnugreinum
hingað til. Af öðrum þáttum, sem rennt geta stoðum undir öfluga innlenda iðnþróun,
má nefna ýmsar hráefnaauðlindir og innlenda orku, svo og ýmis önnur náttúruskilyrði og hugvit, til að framleiða samkeppnishæfar iðnaðarvörur til heimanota og
útflutnings.
Þessu nýja hlutverki sínu fær iðnaðurinn ekki valdið nema til komi breytt
viðhorf gagnvart málefnum hans og að honum verði markvisst sköpuð skilyrði til
vaxtar.
Eins og fram kemur í meðfylgjandi áliti Samstarfsnefndar um iðnþróun, rikir
nú meiri óvissa um þróun í atvinnumálum og varðandi atvinnuöryggi á næstu árum
en áður hefur verið talið, og gætu framundan verið miklar breytingar á þróun atvinnulífs og skiptingu vinnuafls í landinu eftir atvinnugreinum.
Að mati byggðadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins má í aðalatriðum rekja
líkurnar fyrir slíkum breytingum til þeirra þátta, sem hér greinir:
1) Liklegt er að fleira fólk komi á vinnumarkaðinn en áður hefur verið talið, m. a.
vegna aukinnar þátttöku kvenna í atvinnulífinu.
2) Fækkun fólks við landbúnaðarstörf gæti orðið meiri en áður hefur verið gert
ráð fyrir.
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3) Fjölgun starfa í iðnaði hefur orðið niun hægari en áður var áætlað, og hefur
starfsfólki í iðnaði fækkað hlutfallslega gagnstætt því sem ráð var fyrir gert.
4) Líklegt er talið, að hlutur starfa í byggingariðnaði af heildarvinnuafli í landinu
dragist nokkuð saman á næstunni.
5) Störfum í sjávarútvegi muni ekki fjölga verulega á næstu árum, þar sem auknum
afla verði væntanlega mætt með aukinni hagræðingu í fiskvinnslustöðvum og
með bættri nýtingu framleiðslugetunnar.
6) Brottflutningur fólks af landinu hefur aukist verulega á síðustu árum. Nam
hann um 3500 manns á ári, 1976 og 1977, og var það 1000 fleiri en fluttust til
landsins hvort ár. Á árinu 1978 fluttust um 700 manns brott af landinu umfram
aðflutta og á árinu 1979 nam hliðstæð tala 525 manns.
Á næstu árum verður að efla og hyggja upp arðvænlegan iðnað, með mikilli
framleiðni, til að mæta framangreindum breytingum í atvinnulífi landsmanna.
Líkur benda til, að iðnaður þurfi að taka við a. m. k. 2500 manns til viðbótar
á næstu 3 árum og um 2000—2500 að auki fram til ársins 1988, eða alls um 4500—5000 miðað við að þátttaka kvenna í atvinnulífi haldi áfram að vaxa svo sem verið
hefur. Hugsanlega gæti þörf fyrir ný störf orðið mun meiri, ef veruleg aukning
yrði á framleiðni í iðnaði og fækkun í einstökum greinum hans. Aukinn hlutur
þjónustu gæti þó vegið nokkuð hér á móti.
Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt um nauðsyn iðnþróunar og að
breikka þurfi undirstöður efnahagslífsins. Stjórnvöld hófu alvarlegar tilraunir við
skipulega stefnumótun í iðnaðarmálum í byrjun sjöunda áratugarins, m. a. í tengslum við inngöngu íslands i EFTA, Síðan hafa öðru hvoru verið gerðar tilraunir til
skipulegra átaka s. s. með tækniaðstoð Sameinuðu þjóðanna upp úr 1970, störfum
Iðnþróunarnefndar 1973—75, iðnkynningarstarfsemi 1976—77 og margháttuðum aðgerðum síðustu ár.
Þrátt fyrir þessa viðleitni hefur vantað samræmda iðnaðarstefnu af hálfu hins
opinbera.
Á árunum 1968 til 1973 varð veruleg aukning á framleiðslu í sumum greinum
iðnaðar. 1 þeim greinum sem tölulegar upplýsingar liggja fyrir um lét nærri að
heildarframleiðslan tvöfaldaðist. Eftir 1973 hefur vöxtur iðnaðarframleiðslu hins
vegar verið hægari og jafnvel borið á samdrætti sum árin,
Svipaða sögu er að segja um þróun framleiðni í iðnaði. Hún jókst hröðum
skrefum á árunum 1968 til 1973, en hefur síðan vaxið mun hægar og jafnvel staðnað

hin síðari ár. Eins og nú horfir dragast íslendingar aftur úr öðrum þjóðum í framleiðni í iðnaði, þrátt fyrir að fjárfesting í iðnaði hafi haldist nokkuð jöfn allt
tímabilið. Afleiðing þessa birtist m. a. í því að iðnaðurinn hefur ekki verið samkeppnisfær um vinnuafl, m. a. vegna lakari launakjara.
Frá árinu 1970 hefur iðnaðurinn mætt vaxandi samkeppni af völdum innflutnings eftir afnám tolla og minnkandi innflutningshöft. Þótt aðeins hafi í undantekningartilvikum orðið verulegur samdráttur í framleiðslu af völdum innflutnings,
hefur aðstaða innlendra framleiðenda þrengst á markaðnum og ekki orðið framleiðsluaukning hjá mörgum þeirra. Aðlögunartíminn í kjölfar EFTA-aðildar nýttist
ekki sem skyldi, m. a. vegna ófullnægjandi aðgerða til stuðnings iðnaði, örrar verðbólguþróunar og alþjóðlegra efnahagserfiðleika í kjölfar olíuverðhækkana, svo og
vegna þess að iðnfyrirtæki voru illa í stakk búin til að taka þátt í þeirri endurskipulagningu framleiðslu sem EFTA-aðild kallaði á.
Nauðsynlegt er að menn líti fordómalaust á þann sérstaka vanda, sem leiðir af
sambýli iðnaðar við sjávarútveg. Þar eð sjávarútvegurinn hefur haft alla yfirburði
sem aðalútflutningsatvinnuvegur landsmanna og í reynd verið burðarásinn í hagvexti hérlendis fram á síðustu ár, hafa ákvarðanir um meginatriði í efnahagsmálum
ráðist mjög af hagsmunum og aðstæðuin hans. Þannig ræðst gengi íslensku krónunnar og þar með afurðaverð útflutningsiðnaðar og samkeppnisverð á innfluttum
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iðnaðarvörum fyrst og fremst af afkomu og viðskiptakjörum sjávarútvegsins. Eftir
afnám verndartolla og innflutningshafta skiptir þetta atriði sköpum fyrir iðnaðinn.
Þetta sambýli iðnaðar og sjávarútvegs hefur haft meiri áhrif á þróunarmöguleika iðnaðar en margir gera sér grein fyrir og að líkindum reynst afdrifaríkari
en breytingar af völdum erlendrar samkeppni. Eitt af grundvallaratriðum fyrir
árangursríkari iðnþróun er því, að komið verði á jafnræði með þessum atvinnuvegum á þeim sv'ðum er máli skipta til að skapa vaxtarforsendur fyrir iðnað.
5. Leiðir að markmiðum.
Eftirfarandi meginviðhorf til iðnþróunar liggja að baki tillögum þeim sem fram
koma í þingsályktunartillögunni:
1) Að vinna þurfi að iðnþróun með samhæfðn átaki fyrirtækja og samtaka og stofnana iðnaðarins og opinberra aðila.
2) Að leggja verði mikla áherslu á þróun iðnaðar á næstu árum, með sérstöku
tilliti til aukins útflutnings iðnaðarvara.
3) Að búa þurfi iðnaðinum hagstæð vaxtarskilyrði með því að jafna aðstöðu hans
og annarra atvinnuvega. Þegar teknar eru ákvarðanir um aðalatriði efnahagsmála verði sérstaklega gætt að áhrifum þeirra á iðnaðinn.
4) Að skapa þurfi þannig jarðveg fyrir iðnþróun að frumkvæði sem flestra fái
notið sín við margbreytileg viðfangsefni og horft sé til sem flestra kosta, en
ekki eingöngu byggt á afmörkuðum sviðum iðnaðar.
5) Að lögð verði áhersla á að efla sérstaldega þær greinar og fyrirtæki, sem hafa
góð vaxtarskilvrði og geta veitt varanlega samkeppnisyfirburði. Iðnaður með
háa framleiðni getur að jafnaði greitt góð laun og þannig valdið miklum margföldunaráhrifum á atvinnu í þjónustugreinum. Endurmeta þarf stöðu greina,
sem fara halloka í samkeppni, en gjalda varhug við óraunhæfri aðstoð eða
verndaraðgerðum.
6) Að kanna sérstaklega með hvaða hætti verði unnt að nýta orkulindir landsins
þannig að landsmenn haldi forræði í þeirri uppbyggingu og að hún samrýmist að
öðru leyti þjóðfélagslegum markmiðum, sem viðtæk samstaða getur tekist um.
7) Að stuðla að aðlögun og nýsköpun í iðnaði með því að hvetja til vöruþróunar,
markaðsleitar og rannsóknar- og þróunarstarfsemi í fyrirtækjum. Slíkar aðgerðir séu örvaðar, m. a. með fjárhagslegri aðstoð hins opinbera, tæknilegum
stuðningi frá stofnunum iðnaðarins og aðgerðum í skattamálum.
8) Að auðvelda iðnaðinum að takast á við stærri verkefni en hingað til og styðja
sveitarfélög til að greiða fyrir iðnþróunaraðgerðum í landshlutunum, t. d. með
ráðningu sérhæfðra starfsmanna og byggingu iðngarða.
9) Að stuðla að nýsköpun i iðnaði m. a. með því að rikið eitt sér eða í samvinnu við
aðra aðila taki þátt í stofnun meiriháttar nýiðnaðarfyrirtækja. Stjórn rikisins
á eigin atvinnurekstri þarf að samræma og gera hana markvissari. Athuga ber
það form að setja eignarforræði yfir helstu fyrirtækjum í rikiseign á eina hendi.
Gera þarf auknar arðsemiskröfur til ríkisfyrirtækja og ráðstafa mætti arði
af slíkum fyrirtækjum til þróunar og uppbyggingar nýiðnaðar.
10) Að auka áhrif starfsfólks á eigið vinnuumhverfi og efla skilning þess á daglegum
viðfangsefnum og stöðu sinni í framleiðslunni. Þessi viðleitni getur stuðlað að
bættum rekstrarárangri fyrirtækja, og jafnframt vakið starfsfólk til umhugsunar um félagslegt inntak vinnunnar.
11) Að forðast að vaxandi iðnaður leiði til óæskilegrar röskunar á náttúru landsins
og félagslegu umhverfi. Iðnvæðing og aukin framleiðsla má ekki verða á kostnað
heilbrigðs umhverfis eða skynsamlegrar nýtingar auðlinda.
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12) Að tryggja að breytingar á atvinnuháttum stuðli að sem bestu jafnvægi í þróun
byggðar í landinu og ekki skapist misvægi sem leiði til verulegrar byggðaröskunar. Sérstaklega þarf að huga að iðnaði, sem treyst geti búsetu í sveitum og
smáum byggðakjörnum og aukið fjölbreytni í atvinnuframboði.
6. Framkvæmd iðnaðarstefnu.
Skortur á samhæfingu á störfum og stefnu hinna fjölmörgu aðila, sem í reynd
hafa áhrif á gang mála, er sá þáttur sem öðrum fremur hefur staðið í vegi fyrir
æskilegri þróun iðnaðar. í fámennu og tiltölulega fjármagnsvana þjóðfélagi ber brýna
nauðsyn til sameiginlegs átaks margra aðila, til að koma umbótum í framkvæmd.
Á sviði iðnþróunar hefur vöntun á stefnumörkun haft í för með sér sundurvirkni
í störfum opinberra stofnana, sem iðnaðinum þjóna, lánasjóða iðnaðarins og samtaka hans, með þeim afleiðingum að ekki hefur tekist að koma ýmsum nauðsynjamálum fram.
Að fenginni afstöðu Alþingis til þeirra stefnumiða sem sett eru fram i þessari
þingsályktunartillögu, þurfa stjórnvöld og samtök iðnaðarins og aðrir aðilar, er
málið varðar, að samstilla krafta sína og hrinda þeim aðgerðum í framkvæmd sem
tillagan felur í sér, m. a. með breytingu á löggjöf, aðgerðum í iðngreinum og einstökum fyrirtækjum.
Sú reynsla, sem fengist hefur af starfi Samstarfsnefndar um iðnþróun til þessa,
bendir til að þar sé æskilegt samstarfsform til að tengja þá aðila, sem láta sig
málefni iðnaðarins varða.
1 framhaldi af mótun iðnaðarstefnu skiptir miklu að skapa sem víðtækasta
samstöðu um framkvæmd hennar og tryggja að einstök mál verði farsællega til
lykta leidd.
Iðnaðarráðuneytið nnin beita sér fyrir framgangi iðnaðarmálefna innan stjórnkerfisins og nýta þar m. a. þann samráðsvettvang, sem fenginn er innan Samstarfsnefndar um iðnþróun.

Fylgiskjal I.
Álit Samstarfsnefndar um iðnþróun fylgir þingsálvktunartillögu þessari í sérstöku riti.
Fylgiskjal II.
1 ályktun 38. Iðnþings Islendinga, sem haldið var á vegum Landssambands iðnaðarmanna 4.—6. október 1979 segir m. a. um iðnaðarstefnu og iðnþróun:
„Það er skoðun Iðnþings að aldrei fyrr hafi verið þörf á jafnmiklu átaki til
eflingar iðnaði og einmitt nú. Iðnþingið fagnar þingsályktunartillögu iðnaðarráðherra, sem lögð var fram á síðasta Alþingi og byggð var á tillögum Samstarfsnefndar
um iðnþróun. Þingið fagnar sérstaklega að nú skuli Alþingi gefast kostur á að marka
samræmda heildarstefnu um iðnað hér á landi. Iðnþingið vekur athygli á þeim
megin tilgangi þingsályktunartillögunnar að reyna að skapa víðtæka samstöðu um
þær aðgerðir, sem nauðsynlegar eru taldar ef iðnaðurinn á að geta gegnt hlutverki
sínu. Þingið vill sérstaklega taka undir þá skoðun að brýna nauðsyn beri til sameiginlegs átaks margra aðila til að koma umbótum í iðnaðarmálum í framkvæmd.
Jafnframt sé mjög mikilvægt að starf að iðnþróunarmálum verði sem samfelldast
og unnt sé að halda þvi áfram með eðlilegum hætti, þótt breytingar verði á forystu
í landsmálum og einstökum áherslum og stefnumiðum. Þannig telur þingið að tillögur
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Samstarfsnefndar um iðnþróun geti verið grunnur að samræmdri heildarstefnu i
iðnaðarmálum, þrátt fyrir að menn séu ekki sammála um alla einstaka þætti tillagnanna. Iðnþróunarstefna er gagnslaus ef henni fylgja ekki aðgerðir. Iðnþing
leggur til að viðhöfð verði samskonar vinnubrögð hér á landi og í Noregi og Sviþjóð
þar sem 3—4 ráðuneyti lögðu sameiginlega fram lagafrumvarp um samræmdar aðgerðir til þess að auðvelda iðnfyrirtækjum og eigendum þeirra að bregðast við nýjum
viðhorfum og aðstæðum.
Um leið og Iðnþing fagnar því, að í starfi Samstarfsnefndar um iðnþróun og
í þingsályktunartillögu iðnaðarráðherra er tekið meira mið af grundvallarstefnu
Landssambands iðnaðarmanna en áður hefur verið gert, vill þingið enn einu sinni
ítreka þá skoðun sína, að eigi aðgerðir til eflingar iðnaði að bera nægilegan árangur
má ekki einskorða þær við svokallaðan samkeppnisiðnað eins og lengi hefur verið
gert. Nauðsynleg forsenda árangursríkrar iðnaðarstefnu er að hún taki mið af
öðrum atvinnuvegum og nái til alls iðnaðar, hvort sem hann er i beinni samkeppni
eða óbeinni“.

Fylgiskjal III.
Ályktun Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi um mikilvægi stefnumörkunar í iðnaðarmálum:
„Aðalfundur Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, haldinn í Nesjaskóla, A.-Skaft. dagana 30. og 31. ágúst 1979, leggur áherslu á mikilvægi opinberrar
stefnumótunar í iðnaðarmálum og lýsir stuðningi við framkomna þingsályktunartillögu frá iðnaðarráðherra þar um“.

Fylgiskjal IV.
1 ályktun Fjórðungsþings Norðlendinga uin iðnþróun segir m. a.:
„Fjórðungsþing Norðlendinga haldið á Dalvík 2.—4. sept. 1979 bendir á, að
uppbygging iðnaðar og efling þeirra iðnfyrirtækja, sem fyrir eru á Norðurlandi sé
áhrifaríkasta leiðin til að taka við því fólki, sem leitar inn á vinnumarkaðinn á
næstu árum og koma þar með í veg fyrir búseturöskun á Norðurlandi. Þingið lýsir
stuðningi við undirbúning samræmdrar iðnaðarstefnu í landinu og leggur í því
sambandi sérstaka áherslu á að lokið verði við Iðnþróunaráætlun fyrir Norðurland
og henni fylgt eftir með samstilltu átaki heimamanna og njóti verulegs stuðnings
stjórnvalda og lánastofnana.“

Ed.

94. Nefndarálit

[33. mál]

um frv. til 1. um málefni Flugleiða hf.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur haldið marga fundi um málið og rætt við stjórnendur Flugleiða
og fulltrúa eftirtalinna starfsmannafélaga: Félags ísl. atvinnuflugmanna, Félags Loftleiðaflugmanna, Flugfreyjufélags íslands, Félags flugvirkja og Starfsmannafélags
Flugleiða. Enn fremur komu á fund nefndarinnar eftirlitsmenn ríkisstjórnarinnar,
Birgir Guðjónsson og Baldur Óskarsson, ásamt starfsmanni Ríkisendurskoðunar,
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Rúnari Jóhannssyni. Samgönguráðherra, Steingrímur Hermannsson, sótti tvo fundi
nefndarinnar og nefndarmenn áttu viðræður við hann og fjármálaráðherra, Ragnar
Arnalds, um framkvæmd 5. gr. frumvarpsins. Formaður nefndarinnar átti einnig
viðræður við bankastjóra Landsbankans og stjórnarformann Flugleiða hf.
Á fundum nefndarinnar og í framangreindum viðræðum komu fram fjölmargar
upplýsingar og nefndinni vorn látin í té ítarleg gögn um fjárhagsstöðu og rekstraráætlanir fyrirtækisins.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt á þeim grundvelli, að 5. gr. frumvarpsins verði framkvæmd á eftirfarandi hátt:
1. Aukning hlutafjár ríkisins í 20% verði komin til framkvæmda fyrir næsta aðalfund.
2. Starfsfólki eða samtökum þess verði á sama tíma gefinn kostur á að eignast
hlutafé fyrir a. m. k. 200 millj. kr. og þannig stuðlað að því, að sameiginlegt
atkvæðamagn starfsfólks nægi til kjörs eins fuíltrúa í stjórn.
3. Aðalfundur Flugleiða verði haldinn fyrir lok febrúar 1981 og kosin ný stjórn
í samræmi við breytta hlutafjáreign, en framhaldsaðalfundur haldinn síðar, ef
þörf krefur.
4. Starfsmannafélagi Arnarflugs verði gefinn kostur á að kaupa hlut Flugleiða i
Arnarflugi.
5. Ársfjórðungslega verði ríkisstjórninni gefið yfirlit yfir þróun og horfur í
rekstri Flugleiða.
6. Frarn fari viðræður ríkisstjórnar og Flugleiða um nýjar reglur varðandi hlutafjáreign í fyrirtækinu, sem m. a. takmarki atkvæðisrétt einstaklinga og fyrirtækja,
sem hlut eiga í Flugleiðum.
7. Norður-Atlantshafsfluginu verði haldið fjárhagslega aðskildu, eins og frekast er
unnt.
Samgönguráðherra, Steingrímur Hermannsson, kynnti stjórn Flugleiða framangreind efnisatriði, 1.—7., á stjórnarfundi fyrirtækisins 6. nóvember 1980.
Alþingi, 7. nóv. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Gunnar Thoroddsen.
Vigfús B. Jónsson.
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.
Davíð Aðalsteinsson.

Ed.

95. Nefndarálit

[33. mál]

um frv. til 1. um málefni Flugleiða hf.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Umfjöllun nefndarinnar um þetta mál hefur verið nokkuð tímafrek, enda
aflað margvíslegra gagna frá Flugleiðum hf. Varla hefur það heldur farið fram hjá
neinum, að ýmis misskilningur hefur komið upp við meðferð málsins. Samgönguráðherra hefur a. m. k. einu sinni gefið í skyn að hann hafi verið plataður og
öðru sinni látið hafa eftir sér að hann skilji ekki forstjóra Flugleiða hf. Yfirlýsingar
ráðherra og formanns fjárhags- og viðskiptanefndar Ed. um mikla ósamkvæmni i
tölulegum gögnum frá Flugleiðum hf. hafa ekki reynst á röltum reistar, heldur misskilningi. Bréfaskriftir ráðherra og Flugleiða hf. hafa á hinn bóginn ekki leitt til
neinnar niðurstöðu um það, hvort Flugleiðir hf. hafi í reynd óskað eftir því að
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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halda áfram svonefndu Atlantshafsflugi. Margir hafa orðið til að draga i efa
traustleika stjórnar Flugleiða hf.
Við þessar aðstæður er einsýnt að löggjafinn gangi frá málinu á skýran og
einhlítan hátt, þannig að ekkert fari á milli mála. Jafnframt verður að gera þá
kröfu til Alþingis, að það velji sterkasta form sem völ er á varðandi frágang málsins.
Ekki leikur vafi á nauðsyn þess, að greitt verði úr fjárhagslegum örðugleikum
Flugleiða hf. til að tryggja samgöngur landsins við umheiminn. Á hinn bóginn hefur
verið talið nauðsynlegt að þær ríkisábyrgðir, sem hér um ræðir, yrðu bundnar
ákveðnum skilyrðum. Ekki skal gerður ágreiningur um efni skilyrðanna, enda
verið leitast við að sætta í þeim mismunandi sjónarmið, og boð borist frá samgönguráðherra til nefndarinnar, að hann telji af samtölum sínum við forsvarsmenn
Flugleiða hf. að fyrirtækið muni geta fallist á skilyrðin. Minni hluti nefndarinnar
gerir hins vegar tillögu um að 5. gr. frumvarpsins feli í sér áðurnefnd skilyrði, en
við umræður um málið á Alþ;ngi hafa einmitt komið fram óskir frá mörgum þingmönnum um breytingar á 5. gr. í þessa veru.
Nefndarálit um „framkvæmd“ 5. gr. eins og meiri hluti nefndarinnar leggur til,
hefur vitaskuld ekki lagagildi. Meiri hluti nefndarinnar leggur ekki heldur til neinar
breytingar á 5. gr., þannig að ríkisstjórnin hefur í raun áfram heimild til að auka
við eða draga úr skilyrðum. í þessu l'ormi afsalar löggjafinn sér valdi sínu á óviðunandi hátt. Valdframsal löggjafans, sein gengur svo langt, er ekki unnt að una við.
Álit meiri hluta nefndarinnar um framkvæmd skiiyrðanna breytir hér engu um.
Af slíkri yfirlýsingu þingnefndar er enginn bundinn, enda hefur hún ekki lagagildi. Hið rúma framsal löggjafans, sem felst i 5. gr. óbreyttri, mundi enn auka á
alla óvissu um framkvæmd og er þó ærinn samskiptavandi fyrir. Óþarft er reyndar
að minna á afleitt fordæmisgildi vinnubragða löggjafans af þvi tagi sem meiri hluti
nefndarinnar leggur hér til. Ekki verður heldur séð hvaða ástæður geti legið til þess,
að Alþingi víki sér undan þvi að binda í lög þau skilyrði, sem það vill setja.
Sá samskiptavandi, sem uppi er i málinu milli stjórnvalda og Flugleiða, svo og
mikilvægi þess að móta trausta stefnu í flugmálum gefur tilefni til þess að huga að
framhaldsmeðferð þessa máls og hvernig að þessum málum skuli unnið á næstu
misserum. í þessu sambandi vill minni hluti nefndarinnar vekja athygli á því, að
nær öll töluleg gögn málsins hafa borist frá Flugleiðum hf. Ekki hefur farið fram
óháð prófun aðiía með sérþekkingu á sviði flugrekstrar eða markaðssviðs fiugmála
á þessum gögnum. Vegna framtíðarstefnumótunar er vafalaust mjög æskilegt að
ríkisstjórnin eigi aðgang að sérfræðilegri ráðgjöf á þessu sviði. Milliganga slíks aðila
milli Flugleíða hf. og ríkisstjórnarinnar ætti líka að eyða misskilningi. Á þessum
forsendum vill minni hluti nefndarinnar benda á að athugað verði að fá óháðan
aðila með sérþekkingu á sviði flugrekstrar og markaðsmála i flugsamgöngum til þess
að gera úttekt á rekstrarlegri og markaðslegri stöðu Flugleiða hf. Þennan aðila ætti
þá að tilnefna í samráði við Flugleiðir hf. og hann ætti að eiga aðgang að rekstrarlegum gögnum hjá fyrirtækinu og fá að fylgjast með rekstrinum eftir þvi sem ástæða
þætti til. Það væri svo hlutverk þessa aðila að gera tillögur um skipulag íslenskra
flugmála og vera ríkisstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun á þessu sviði.
Með sérstakri tilvísun til þess, að Alþingi afgreiði skilyrði þau, sem það vill
setja, á skýran og ótvíræðan hátt og víki sér ekki undan því að láta vilja sinn koma
fram í lögunum sjálfum, leggur minni hluti nefndarinnar til að frv. verði samþykkt með viðeigandi breytingum á 5. gr. frv., sem tillaga er flutt um á sérstöku
þingskjali.
Alþingi, 8. nóv. 1980.
Kjartan Jóhannsson,

fundaskr.
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[33. mál]

við frv. til 1. um málefni Flugleiða hf.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (KJ).
5. gr. orðist þannig:
Við veitingu ríkisábyrgðar skv. 1. og 3. gr. skal ríkisstjórnin ganga frá því að
eftirtöldum skilyrðum verði fullnægt:
1) Aukning hlutafjár ríkisins í 20% hlutafjár, sbr. 2. gr., verði komin til framkvæmda fyrir næsta aðalfund Flugleiða hf.
2) Starfsfólki eða samtökum þess verði á sama tíma gefinn kostur á að kaupa
hlutafé i Flugleiðum hf. fyrir a. m. k. 200 millj. króna, m. a. í því skyni að auka
áhrif starfsfólksins almennt á stjórn fyrirtækisins, svo sem með kjöri eins manns
í félagsstjórn.
3) Aðalfundur verði haldinn í Flugleiðum hf. fyrir febrúarlok 1981 og kosin ný
stjórn í samræmi við breytta hlutafjáreign, en framhaldsaðalfundur haldinn
síðar, ef þörf krefur.
4) Starfsmönnum Arnarflugs hf. eða félagi þeirra verði gefinn kostur á að kaupa
hlut Flugleiða hf. í Arnarflugi hf. á eðlilegu markaðsverði. Náist ekki samkomulag um söluverð hlutabréfanna, skal það ákveðið af sérstökum gerðardómi.
Skal hann þannig skipaður, að stjórn Flugleiða hf. tilnefnir einn gerðarmann,
samtök starfsmanna Arnarflugs hf. annan, en oddamaður skal tilnefndur af
yfírborgardómaranum í Reykjavík.
Gerðardómurinn skal hafa lokið störfum innan 3ja mánaða frá tilnefningu
í hann.
5) Flugleiðir hf. gefi ríkisstjórn ársfjórðungslega yfirlit yfir þróun og horfur í
rekstri fyrirtækisins.
6) Fram fari viðræður ríkisstjórnar og Flugleiða hf. um breytingu á samþykktum
félagsins, er miði að því að takmarka atkvæðisrétt einstakra hluthafa, annarra
en opinberra aðila.
7) Norður-Atlantshafsflugi verði haldið svo fjárhagslega aðskildu i bókhaldi og
áætlunargerð sem frekast er unnt.
8) Fyrirtækið standi skil á opinberum gjöldum.

Nd.

97. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

[87. máij

um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins íslands, nr. 33 17. júní 1944.
Flm.: Matthías Á. Mathiesen, Geir Hallgrímsson.
1. gr.
77. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo:
Skattamálum skal skipa með lögum.
Hvorki má setja íþyngjandi reglur um skatta á tekjur eða eignir liðins árs
né afturvirkar og íþyngjandi reglur um breytta eða nýja skattstofna.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á 100. löggjafarþingi 1978 og fylgdi því þá greinargerð
þar sem sagði:
„í frumvarpi þessu er lagt til, að nýrri málsgrein verði bætt við 77. gr. stjórnarskrárinnar, en greinin er nú aðeins ein mgr., samhljóða fyrri mgr. 1. gr. þessa
frumvarps. Með nýrri mgr., síðari mgr. fyrstu greinar frv., er stefnt að því að
auka réttaröryggi á sviði skattamála og setja sem gleggstar skorður við því, að
afturvirk og íþyngjandi ákvæði séu sett um skatta á tekjur og eignir. Slik ákvæði
geta valdið skattþegnum — bæði mönnurn og ópersónulegum skattgreiðendum —
verulegum erfiðleikum, ekki síst þegar gerðar hafa verið ráðstafanir um fjármál í
réttmætu trausti þess, að skattlagning á tekjur og eignir verði í samræmi við þágildandi löggjöf.
Frá fjárlögum ríkisins og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga er eigi unnt að ganga
fyrr en um það leyti sem þeim er ætlað að taka gildi, oftast skömmu fyrir eða
um áramót. Þá fyrst liggja fyrir upplýsingar um tekjuþörf ríkis og sveitarfélaga.
Af þessum sökum hefur það lengi tíðkast, að skattvísitala hefur verið ákvörðuð
í fjárlögum seint á skattárinu, þ. e. árinu sem tekna eða eigna hefur verið aflað.
Ekki þykir að svo komnu máli fært að gera tillögu um að banna með stjórnarskrárákvæði að hafa þennan hátt á. Hitt verður að teljast réttmætt, að bannað
verði með stjórnarskrárákvæði, að settar séu reglur um íþyngjandi skatta á tekjur
og eignir árs, sem liðið er, þegar ákvæðið tekur gildi. Slík skattlagning hefur að
vísu átt sér stað, einkum þegar verulegir erfiðleikar hafa verið í efnahagsmálum
og ríkisfjármálum, en með því sýnist of langt gengið í skattheimtu. Af ýmsum
liefur þessi skattlagning verið vefengd og talin andstæð stjórnarskránni, og dregur
flutningur þessa frv. ekki úr þeirri skoðun. Frá því hefur verið skýrt, að þetta
álitaefni verði borið undir dómstóla vegna bráðabirgðalaga um kjaramál, nr. 96/
1978. Nauðsynlegt er að gera þá stjórnarskrárbreytingu, sem lagt er til í þessu frv.,
hvernig svo sem slíku dómsmáli lyktar.
Verulegum erfiðleikum er bundið að orða stjórnarskrárákvæði til að setja
skorður við setningu afturvirkra og íþyngjandi reglna um skatta. Því þótti gleggst
að lýsa óheimilt að breyta skatthlutföllum á tekjur og eignir árs, sem liðið er, ef þær
reglur eru skattþegni óhagkvæmar. Hins vegar er ekki lagt til að banna að setja
slíkur reglur á skattárinu og ákveða þar með skatt á tekjur og eignir, sem aflað
hefur verið fyrr á því sama ári.
Það verður að teljast sérstaklega bagalegt, ef afturvirk og íþyngjandi ákvæði
breyta skattstofni eða ákveða nýjan, t. d. lýsa óheimilt að draga viðhaldskostnað
íbúðar skattþegns frá tekjum, þó að slíkt hafi verið heimilt, þegar ráðist var í dýra
viðgerð. Af þeim sökum er skv. síðari hluta 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins lagt til að
óheimilt verði að breyta skattstofni eða lögfesta nýjan með afturvirkri og íþyngjandi breytingu frá gildandi lögum.
I 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins er einungis vikið að tekju- og eignarsköttum,
enda er mest þörf á reglum, sem koma í veg fyrir afturvirkni ákvæða um þá.
Vissulega geta þó fleiri ákvarðanir valdið erfiðleiltum, t. d. tollabreytingar, sem
gerðar eru eftir að greiðandi hefur gert tilteknar ráðstafanir, en áður en tollur
er greiddur. Torvelt sýnist þó að móta stjórnarskrárákvæði, sem bæði eru sanngjörn og framkvæmanleg, um þetta og hliðstæð atriði. Meðan nothæf tillaga um
slík stjórnarskrárákvæði kemur ekki fram, verður því að treysta því, að hóflega
verði með lagasetningu að því staðið.
1 2. mgr. 1. gr. er talað um „reglur“, og er með því stefnt að því, að ákvæðið
gildi bæði um lagareglur, sem Alþingi setur, og um hvers konar reglur, sem stjórnvöld kunna að setja á grundvelli laga, hvort sem þau stjórnvöld eru ráðuneyti,
skattayfirvöld eða sveitarstjórnir.“

709

Þingskjal 97—98

Eins og getið er hér að framan var þegar ljóst eftir setningu bráðabirgðalaganna í september 1978, þar sem ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar beitti afturvirkri
skattheimtu, að leitað yrði úrskurðar dómstóla um lögmæti þeirrar lagasetningar.
Fyrir skömmu var kveðinn upp dómur í Hæstarétti i einu sliku máli og er sá
dómur athyglisverður fyrir margra hluta sakir.
Ágreiningur varð í Hæstarétti við úrlausn þessa máls. Þríklofnaði dómurinn
og minnsti meiri hluti dómsins, þrír hæstaréttardómarar, taldi að ekki væri, eins
og í forsendum dómsins segir, „alveg næg ástæða til að telja þetta varða ógildi
lagaákvæða þeirra sem hér skipta máli“, þótt áður hafi verið tekið fram, að „slík
vinnubrögð af löggjafarvaldsins hálfu verði að teljast mjög varhugaverð“.
Það er ljóst mál af niðurstöðu þessa dóms, að meiri óvissa ríkir í þessum
málum nú en áður. Er því ástæða til að undirstrika nauðsyn þess, að Alþingi móti
réttarreglur, sem taki af öll tvímæli í þessum efnum, og skorður verði settar við
afturvirkni íþyngjandi skattaákvæða. Með því er skapað nauðsynlegt öryggi á sviði
skattamála.

Nd.

98. Frumvarp til laga

[88. mál]

um breyting á lögum um grunnskóla, nr. 63/1974.

Flm.: Ragnhildur Helgadóttir, Halldór Blöndal, Friðrik Sophusson.
1- gr.
2. mgr. 2. gr. laganna orðist þannig:
Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sinum í sem fyllstu samræmi við
eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og
eins. Virða skal rétt forráðamanna nemenda til þess að tryggja það, að menntun og
fræðsla gangi ekki gegn trúar- og lífsskoðunum þeirra. 1 skólastarfinu skal forðast
einhliða áróður um slíkar skoðanir og um álitaefni og ágreiningsmál í þjóðfélaginu.
2. gr.
2. mgr. 57. gr. laganna orðist þannig:
Óheimilt er að veita upplýsingar um vitnisburði nemenda öðrum en þeim sjálfum
og forráðamönnum þeirra, nema nauðsyn beri til vegna flutnings nemenda milli

skóla. Þó skal skólastjóra heimilt að veita öðrum þessar upplýsingar að fengnu samþykki forráðamanna nemenda vegna fræðilegra rannsókna, enda sé krafist fullrar
þagnarskyldu. Ef um er að ræða víðtæka fræðilega rannsókn, sem líklegt er að hafi
verulegt gildi, er menntamálaráðuneytinu heimilt að mæla svo fyrir, að þessar uppIýsingar um vitnisburði séu veittar án þess að leitað sé samþykkis skólastjóra eða
forráðamanna nemenda. Birta skal auglýsingu um slik leyfi i Lögbirtingablaði og
geta þess, hverjum það er veitt og í hvaða skyni. Sá sem leyfið fær, er bundinn
fullri þagnarskyldu, sem menntamálaráðuneytið getur mælt nánar fyrir um, og hann
ber að því leyti ábyrgð sem væri hann opinber starfsmaður. Hið sama er um starfsinenn hans.
3. gr.
Við bætist ný gr., sem verður 64. gr. A, svo hljóðandi:
Menntamálaráðuneyti, fræðslustjórum, skólastjórum, kennurum og öðrum starfsmönnum grunnskóla, námsstjórum og starfsmönnum við ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu í grunnskólum er heimilt að stunda fræðilegar rannsóknir i skólunum sjálfum og
heimill aðgangur að gögnum þeirra. Þeir, sem stunda vilja rannsóknir eftir þessari
mgr., skulu skýra menntamálaráðuneytinu frá því fyrir fram. Ráðuneytið skal setja
nauðsynleg skilyrði eða synja um rannsóknaaðstöðu. Skal þá litið til fræðilegs gildis
hinna fyrirhuguðu rannsókna, menntunar og reynslu þeirra, sem rannsóknirnar vilja
stunda, og rannsókna- og úrvinnsluaðferð. Þá þarf og til rannsóknanna leyfi viðkom-
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andi fræðslustjóra, skólastjóra og forráðamanna barna. Menntamálaráðuneytið getur
leyft rannsóknirnar gegn áliti þessara aðila, ef ætla má að þær hafi verulegt gildi. Ef
rannsóknin varðar ekki einkahagi eða skoðanir nemenda, heimilishagi þeirra, hagi
forráðamanna nemenda eða annarra, þarf ekki leyfi forráðamanna.
Menntamálaráðuneytið getur leyft öðrum en greindir eru i 1. mgr. fræðilegar rannsóknir í grunnskólum og á gögnum þeirra. Um leyfi viðkomandi fræðslustjóra, skólastjóra og forráðamanna nemenda fer eftir 1. mgr. Leyfi eftir þessari mgr. skal aðeins veita ef fyrir liggur rannsóknaáætlun, starfsmenn við rannsóknina hafa nægilega
menntun og reynslu, rannsóknin hefur verulegt fræðilegt gildi og með trúverðugum
hætti er gætt hagsmuna sem varða friðhelgi einkalífs. Kannanir á viðhorfum nemenda, einkalífi þeirra og heimilishögum, einkalifi og högum forráðamanna þeirra,
skólafélaga og annarra og á tilteknum atburðum, sem nemendur hafa orðið vitni
að, skal ekki leyfa, nema sérstaklega mikilvægir hagsmunir krefjist þess. Ef leyfi er
veitt skv. þessari mgr., skal birta um það auglýsingu í Lögbirtingablaði og geta þess,
hverjum það er veitt og í hvaða skyni. Sá, sem leyfið fær, er bundinn fullri þagnarskyldu, sem menntamálaráðunevtið getur mælt nánar fyrir um, og hann ber að því
leyti ábyrgð sem væri hann opinber starfsmaður. Hið sama er um starfsmenn hans.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt í eftirgreindum tilgangi:
1. Að vernda friðhelgi einkalífs;
2. að sporna gegn pólitískum áróðri i skólum;
3. að styrkja samband foreldra og barna annars vegar og samstarf heimila og skóla
með því að virða rétt foreldra til að tryggja að fræðslan gangi ekki gegn trúarog lífsskoðunum þeirra.
Frv. er samið í því skvni að settar séu lagareglur um fræðilegar rannsóknir í
grunnskólanum, þar sem bæði sé tekið tillit til einstaklingshagsmuna og þjóðfélagshagsmuna af því, að í grunnskólum séu nemendur ótruflaðir af öðru en því, sem skólinn skal vinna að eftir grunnskólalögum. og til hagsmuna af því, að fram fari fræðirannsóknir, er ekki séu aðeins frjálsar, heldur megi og fram fara í grunnskólum, ef
sérstaklega brýn þörf er á.
Um hlutverk grunnskóla er rætt í 2. gr. laga um þessar fræðslustofnanir, en þau
eru nr. 63 frá 1974. 1 engu er þar vikið að því, að nemendur eigi að vera rannsóknaandlag fyrir fræðimenn, heldur eru þar einungis hafðir í huga beinir og brýnir hagsmunir nemendanna sjálfra. Um skólarannsóknir o. fl. er fjallað í VIII. kafla laganna.
Þar segir í 62. gr., að menntamálaráðuneytið hafi með höndum ýmis verkefni, þar
á meðal rannsókna- og tilraunastarf í skólum. í 64. gr. segir: „Til rannsóknaverkefna
á sviði skóla- og uppeldismála, þ. á m. rannsókna- og tilraunastarfa skv. 62. gr., skal
árlega varið fé, sem ákveðið er á fjárlögum. Menntamálaráðuneytið ákveður skiptingu
fjárins.“ Þó að ákvæði þessi séu ekki jafnljós og skyldi, verður ekki séð, að þau heimili að í skólum fari fram annað rannsóknastarf en það sem er á sviði skóla- og uppeldismála. Vafalítið er teygjanlegt, hvaða rannsóknastarf það sé, en langt er gengið
ef kannanir á viðkvæmum persónulegum viðhorfum, kynlífsreynslu og öðru slíku,
eru taldar heimilar í grunnskólum eftir lagagreinum þessum. Ekki verður séð að
aðrar heimildir geti komið til álita. Ljóst er, að börf er á skýrari reglum en nú
eru í lögum um þetta efni. Til að bæta úr þessari þörf er gerð tillaga um reglur, sem
fram eru settar í 2. og 3. gr. þessa frv.
Við könnun þessa máls kom fram, að æskilegt er að setja í grunnskólalögin
ákvæði um rétt forráðamanna nemenda varðandi innrætingu trúar- og lifsskoðana og
um einhliða áróður um álita- og ágreiningsmál.

Þingskjal 98—99

711

Um greinar frv. er þessa að geta:
Um 1. gr. 2. mgr. 2. gr. grunnskólalaganna, nr. 63/1974, er nú þannig: „Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir
nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.“ Lagt er
til, að þessi orð standi óbreytt, en við sé bætt tveimur atriðum. Hið fyrra er um rétt
forráðamanna nemenda til að tryggja, að mcnntun og fræðsla gangi ekki gegn trúarog lifsskoðunum þeirra. Flm. telia þetta rétta stefnu og styðjast m. a. við 2. gr. v'ðbótarsamnings við samning um verndun mannréttinda og mannfrelsis, þ. e. mannréttindasáttmála Evrópu, sem forseti íslands fullgilti 19. júni 1953 og birtur var með auglýsingu í A-deild Stjórnartíðinda, nr. 11/1954. — Síðara atriðið, sem lagt er til að tekið
verði upp í 2. mgr. 2. gr. grunnskólalaganna, hefur þann tilgang að stemma stigu við
einhliða áróðri í grunnskólum. Er það í samræmi við 4. mgr. sömu lagagreinar, þar
sem áhersla er lögð á, að skólastarfið skuli Ieggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun
nemenda.
Um 2. gr, 2. mgr. 57. gr. grunnskólalaganna er nú þannig: „Óheimilt er að veita
upplýsingar um vitnisburði nemenda öðrum en þeim sjálfum og forráðamönnum
þeirra, nema nauðsyn beri til vegna flutnings nemenda milli skóla. Þó skal heimilt að
veita öðrum þessar upplýsingar vegna fræðilegra rannsókna, enda sé krafist fullrar
þagnarskyldu.“ Lagt er til, að fyrra atriðið standi óbreytt, en um undanþágur sé tekið
fram að skólastjóri veiti þær og að krafist skuli samþykkis forráðamanna nemenda.
Byggist þetta á þeirri skoðun, að ástæðulaust og raunar rangt sé að nemendur séu
hafðir til fræðirannsókna án vitundar og samþykkis forráðamanna þeirra nema sérstaklega standi á. Er það nánar skýrt í nýrri viðbót við mgr. Er þar ráðgert, að menntamálaráðunevtið geti veitt rannsóknaleyfi án samþvkkis skólastióra og forráðamanna,
ef tiltekin skilvrði eru uppfvllt. Ástæða sýnist vera til, að um slík leyfi sé almenningi
gert kunnugt og að glöggar reglur séu um ábyrgð þeirra, sem fyrir rannsóknum standa
og við þær starfa. Er orðum greinarinnar ætlað að ná þessum tilgangi.
Um 3. gr. Hér er um að ræða nýja grein, sem lagt er til, að kallist 64. gr. A.
Fyrri mgr. fjallar um rannsóknir, sem starfsmenn í menntamálaráðuneytinu og
við grunnskólana hyggjast framkvæma. Er leitast við að setja sem gleggstar reglur,
sem bæði geri mikilvægar rannsóknir framkvæmanlegar og séu í samræmi við hagsmuni nemenda og annarra af þvi, að ekki séu kannaðir hagir þeirra án brýnnar ástæðu.
— 1 2. mgr. er rætt um rannsóknir annarra aðila. Er lagt til, að þeir þurfi að uppfylla
strangari skilyrði en skólamenn. Varða skilyrðin bæði efni rannsókna og rannsóknarmenn. Sérstök ástæða hefur þótt vera til að taka fram, að rannsóknir á viðhorfum og
einkalífi skuli ekki leyfa nema sérstaklega standi á. Hið sama er um rannsóknir á
tilteknum atburðum, sem nemendur hafa orðið vitni að. Fræðimenn, sem kunna
að vilja gera slíkar kannanir, hafa sjaldnast til sliks miklar ástæður, og rannsóknirnar geta, einkum ef þær varða umtöluð atriði, haft óæskileg áhrif á unga nemendur.

Sþ,

99. Tillaga til þingsályktunar

[89. mál]

um áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins.
Flm.: Birgir Isl. Gunnarsson, Ragnhildur Helgadóttir.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til að kanna líkleg áhrif
tölvuvæðingar á skólakerfi landsins. Bæði verði kannað, hver áhrifin muni verða
á skólahaldið sjálft með aukinni tölvunotkun i skólum svo og hvaða kröfur tölvuvæðing í öllu athafna- og atvinnulífi gerir til skólakerfisins.
Nefndin reyni að meta i grófum dráttum, á hvaða sviðum þjóðlifsins tölvuvæðingin komi til með að hafa áhrif og í hvaða timaröð þau áhrif muni koma fram.
Bæði verði tekið tillit til þeirra, sem starfa munu með tölvum eða í tengslum við
þær, og einnig til allra hinna, sem verða neytendur tölvuefnis.
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Á grundvelli þessara athugana verði gerðar tillögur um, hvernig skólakerfið
bregðist við þessum áhrifum og þeim kröfum, sem af þeim munu hljótast. Þess
verði sérstaklega gætt, hver verði áhrif tölvuvæðingarinnar á almenna grunnmenntun.

Greinargerð.
Fyrirsjáanlegt er að notkun tölva muni vaxa mjög hratt á næstu árum og áratugum hér á landi, eins og raun hefur verið í Öðrum löndum. Við erum nú nokkuð
á eftir þeim þjóðum sem lengst eru komnar í þessum efnum, en þó ekki svo langt
á eftir að við eigum þess ekki kost að fylgjast með þróun annars staðar og laga
hana að þörfum okkar og aðstæðum. Þótt sjá megi fyrir öran vöxt tölvunotkunar,
verður að sjálfsögðu litlu spáð um nákvæmustu atriði þessa vaxtar. Því er mikil
og brýn nauðsyn að draga saman það, sem þó verður séð fyrir, og draga af því
ályktanir um nauðsynleg viðbrögð.
Það er greinilegt að tölvuvæðing mun taka til mikils hluta athafna- og atvinnulifs landsmanna. Augljósast er þetta á sviði þjónustu og viðskipta og á þeim sviðum
framleiðslu, þar sem nákvæmni í starfrækslu eða stjórnun skiptir mestu máli, svo
sem í tæknivæddum iðnaði eða umfangsmiklum úrvinnsluiðnaði. Við slíkar greinar
starfar verulegur hluti landsmanna. Er því ljóst að það verður i framtíðinni nauðsynlegur þáttur í nokkuð almennri starffærni manna að kunna viðeigandi skil á
tölvunotkun. En sé horft til þess, að allir landsmenn eru neytendur alls konar
þjónustu, er jafnframt ljóst að mikil þörf er almennrar fræðslu um tölvur. Það
eykur enn nauðsynina á almennri fræðslu og almenningsfræðslu um tölvur og tölvumál, að tölvuvæðing veldur verulegri röskun á hefðbundnum eða viðteknum starfsháttum. Almenn fræðsla virðist eðlilegasta og nánast eina leiðin til þess að gera
landsmönnum í senn kleift að fylgjast með í breytingunum og umbera erfiðleikana
sem af þeim hljótast, jafnframt því sem mönnum verði gert unnt að nýta þá miklu
og jákvæðu möguleika sem þessi tækninýjung getur haft í för með sér.

Sþ.

100. Fyrirspurnir.

[90. raál]

I. Til samgönguráðherra um athugun á úrbótum í flugsamgöngum við Vestfirði.
Frá Karvel Páhnasyni.
Hvað líður framkvæmd ályktunar Alþingis frá 29. maí s. 1. um athugun á
úrbótum i flugsamgöngum við Vestfirði?
II. Til samgönguráðherra um framkvæmd laga um tilkynningarskyldu íslenskra
skipa með því að tryggja metrabylgjusamband fyrir Norðvesturlandi, Vestfjörðum og Breiðafirði.
Frá Matthíasi Bjarnasyni.
1. Hvað hefur ríkisstjórnin gert til þess að gera Landssíma Islands kleift að
sjá um að til séu strandstöðvar til að framfylgja lögunum um tilkynningarskyldu íslenskra skipa?
2. Hvenær verður ráðist i framkvæmdir til þess að tryggja metrabylgjusamband
fyrir Norðvesturlandi, frá Almenningum að Horni um Húnaflóa og Skagafjörð?
3. Hvenær verður ráðist í framkvæmdir til þess að tryggja metrabylgjusamband
á hafsvæðinu við sunnanverða Vestfirði og á djúpmiðum Breiðafjarðar?
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Sþ.

101. Tillaga til þingsályktunar

[91. mál]

um aukna nýtingu silungastofna.

Flm.: Vigfús B. Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson, Sverrir Hermannsson,
Pétur Sigurðsson, Halldór Blöndal.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna ástand íslensku silungastofnanna og beita sér fyrir stóraukinni nýtingu þeirra í öllum þeim vötnum, sem
hæf þykja til slíks, hvort heldur er í byggðum eða óbyggðum.

Greinargerð.
Á síðari árum og áratugum hafa augu Islendinga opnast fyrir því að nýta auðlindir landsins sem best, enda hafa ýmsir möguleikar skapast í því sambandi.
Eitt af því, sem telja má til auðlinda á íslandi, eru stöðuvötnin í byggðum og
óbyggðum. Áttatíu þessara vatna eru yfir ferkílómetra (km2) að stærð og þau, sem
fisk fóstra, munu skipta hundruðum. Má ætla að árleg framleiðslugeta þeirra nemi
þúsundum tonna af silungi.
Eins og á stendur eru velflest stöðuvötn á íslandi sáralítið eða ekkert nýtt.
Segja má að íslensku silungastofnarnir og stöðuvötnin hafi fallið í skuggann fyrir
hinni árangursríku laxarækt í fallvötnunum. Á þeim árum, sem Islendingar börðust við hungurvofuna, var sóknin í veiðivötnin mun meiri og silungastofnunum
víða haldið í hæfilegri stærð, þannig að fiskarnir náðu eðlilegum þroska. En eftir
því sem fæðuöflun fólks varð auðveldari minnkaði sóknin i veiðivötnin og offjölgun
silungastofnanna kom til, með þeim afleiðingum að þar sem svo stendur á er silungurinn óhæfur til manneldis. Með tilliti til þess, að eðlileg byggð haldist í sveitum
landsins, og þess ástands, sem nú ríkir i hinum hefðbundnu greinum landbúnaðarins, hlýtur að vera skynsamlegt að hefjast handa um mun betri nýtingu á silungastofnunum. Slík nýting hlýtur að bjóða upp á mörg atvinnutækifæri og mikla
verðmætasköpun í fjölbreyttri matvælaframleiðslu bæði fyrir innlenda og erlenda
markaði. Auk þessa eru fyrirsjáanlegir næsta takmarkalitlir möguleikar á aukinni
sportveiði. En til þess að sú nýting, sem hér um ræðir, geti farið fram þarf að leysa
mörg verkefni og þyrfti að stefna á vissa áfanga hvað það snertir á næstu árum.
Hvað viðkemur sjálfum silungastofnunum þarf að kanna ástand þeirra og bæta
það samkvæmt því sem við á, t. d. með fækkunum, kynbótum og stofnskiptum í
vötnum. Þá má og trúlega víða bæta lífsskilyrði í vötnum með litlum tilkostnaði
og e. t. v. flytja silunga í fiskilaus vötn. Varðandi sportveiði á vötnum þarf að stórauka kynningarstarfsemi og leiðbeiningaþjónustu, einnig bæta aðstöðu i sambandi
við vötnin með lagningu vega, byggingu sumarhúsa og fjölgun báta með fullkomnum öryggisútbúnaði.
Eðlilegt má teljast að sú rannsókna- og leiðbeiningaþjónusta, sem hér þarf til
að koma, nái einnig til sjógöngusilunga, þótt þessi tillaga beinist fyrst og fremst
að nýtingu vatnasilungs.

Sþ.

102. Fyrirspum

[92. mál]

til forsætisráðherra um efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar.
Frá Halldóri Blöndal.
Mega alþingismenn gera ráð fyrir því, áður en þeir fara heim í jólaleyfi, að
þeir fái að sjá á borðum sinum tillögur ríkisstjórnarinnar í sambandi við þær ráðstafanir, sem hún telur nauðsynlegt að gera vegna myntbreytingarinnar sem fram
á að fara um áramót?
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

103. Frumvarp til laga

[93. mál]

um breyling á lögum nr. 59 frá 28. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit.
Flm.: Alexander Stefánsson, Skúli Alexandersson,
Jósef H. Þorgeirsson, Friðjón Þórðarson.
1- gr.
Upphaf 4. mgr. 7. gr. laganna orðist svo:
Auk aðaltollhafna eru hafnir í eftirtöldum kaupstöðum og kauptúnum tollhafnir samkværat lögum þessum:
1. Borgarnes, 2. Rifshöfn, 3. ólafsvík, 4. Grundarfjörður, 5. Stykkishólmur, 6.
Patreksfjörður o. s. frv.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Mál þetta var flutt á 100. og 102. löggjafarþingi. Síðara skiptið var það flutt
af sömu mönnum og nú, en á fyrra þinginu af síðasta flm. þessa frv. einum. Því
fylgdi svohljóðandi greinargerð:
„Árið 1969 voru sett ný lög um tollheimtu og tolleftirlit. Leystu þau af hólmi
lög nr. 68 frá 1956 um sama efni. 1 7. gr. laganna eru taldar upp 13 aðaltollhafnir
og 20 tollhafnir á landinu öllu. Áður voru aðaltollhafnir ekki taldar upp í lögum.
Þær voru ákveðnar og taldar upp í reglugerð, sjá 26. gr. reglugerðar um tollheimtu
og tolleftirlit, nr. 41 frá 13. mars 1957, og hétu þá tollafgreiðsluhafnir. Tollhafnir,
aðrar en aðaltollhafnir, höfðu hvorki verið taldar upp i lögum né reglugerð áður.
Aðaltollhöfn er höfn, þar sem för í utanlandsferðum mega fá fyrstu og siðustu
afgreiðslu hér á landi og þar sem hvers konar tollmeðferð vöru má fara fram.
Tollhöfn er höfn, þar sem ferma má og afferma ótollafgreiddar vörur og geyma
og tollafgreiða slíkar vörur án sérstakrar heimildar.
Þéttbýli það, sem nú nefnist Grundarfjörður, hefur ekki enn náð fertugsaldri.
Uppbygging kauptúnsins hófst þegar Hraðfrystihús Grundarfjarðar var byggt árið
1941. Siðan hefur byggðin vaxið jafnt og þétt. Nú eru um 700 manns búsettir í kauptúninu. Höfuðatvinnugreinar eru litgerð og fiskvinnsla. Hinn 22. janúar 1977 var
ný og glæsileg höfn tekin í notkun í Grundarfirði.
Frumvarp það, sem hér er á ferðinni, breytir gildandi lögum einungis að þvi
leyti, að Grundarfjörður verður tekinn í tölu tollhafna. Verða þær þá alls 21 á
öllu landinu. Frumvarpið er flutt að ósk heimamanna.“
Við 1. umræðu málsins komst flutningsmaður svo að orði m. a.:
„Frv. fjallar, eins og ég hef sagt, um tollhöfn i Grundarfirði. En að athuguðu
máli þykir mér þó rétt og raunar skylt og sjálfsagt að benda hv. n., sem fær þetta
mál til meðferðar, á að bæta landshöfninni í Rifi í tölu tollhafna auk Grundarfjarðarhafnar, svo fulls samræmis sé gætt. Lögin um landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi eru
nr. 38 frá 14. mars 1951. Þar eru hafnarskilyrði mjög góð frá náttúrunnar hendi.
Höfnin liefur byggst upp á undanförnum árum og er nú orðin allgóð, þó að enn
þurfi um að bæta.
Eðlilegt er að höfnunum fjórum á norðanverðu Snæfellsnesi sé gert nokkuð
jafnhátt undir höfði að því er tekur til þeirra mála, er hér um ræðir, og þær sitji
nokkurn veginn allar við sama borð að þessu leyti. Sennilega hefur höfundum
laganna frá 1969 þótt ofrausn að hafa fjórar tollhafnir á þessu svæði. Þeir hafa
máske talið auðveldara og einfaldara að láta tvær hafnir nægja. Skal þetta því rætt
nokkru nánar.
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Undanfarin mörg ár hefur enginn tollþiónn veriö á Snæfellsnesi. Á hinn bóginn
hafa lögreglumenn starfað í öllum kauptúnum á norðanverðu nesinu. Hafa þeir
annast tollgæslu jafnframt undir umsjón viðkomandi yfirvalda og haft nána samvinnu sin á milli í þeim málum sem og öðrum störfum. Hefur þetta fyrirkomulag
þótt vel gefast. í Rifi er og hefur verið búsettur hreppstjóri sem jafnframt hefur
átt sæti í stjórn Rifshafnar og er öllum málum á staðnum mjög vel kunnugur.
Auðvitað má á það benda, að í lögunum um tollheimtu og tolleftirlit sé að
finna heimildir sem nota megi, svo sem gert hefur verið, til að veita undanþágu
við framkvæmd laganna án þess að þeim sé breytt að þessu leyti. En hver sem
rennir augum yfir upptalninguna í lögunum og les um þær 13 aðaltollhafnir, sem
þar greinir, auk 20 tollhafna, hlýtur að sjá i hendi sér að hinar góðu hafnir í Grundarfirði og Rifi eiga þar heima.“

Nd.

104. Frumvarp til laga

[94. mál]

um breyting á lögum nr. 53/1966, um vernd barna og ungmenna.
Flm.: Birgir Isl. Gunnarsson.
1. gr.
Aftan við 15. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Taka barns af heimili og kyrrsetning barns er óheimil nema foreldrum og forráðamönnum sé birtur úrskurður samkv. 14. gr. í siðasta lagi innan viku frá því
er ráðstöfun fór fram og gætt sé ákvæða 20. og 32. gr.
2. gr.
Aftan við 1. málsgr. 16. gr. laganna bætist:
Skylt er að siyðja fullyrðing.ir um ölvun og lyfjanotkun bióðrannsókn eða
læknisrannsókn, nema brýn ástæða hamli. Ef slikar rannsóknir liggja ekki fyrir,
skal þess getið í skýrslu, hvers vegna slík rannsókn hafi ekki farið fram.
3. gr.

Aftan við 20. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Foreldrar og forráðamenn skulu ætíð hafa óhindraðan aðgang að öllum gögnum
er þá eða börn þeirra varða. Skal þeim heimilt að fá staðíest afrit af þeim. Séu
gögn dregin undan, er óheimilt að nota þau í barnaverndarmáli.
4. gr.
1. málsgr. 56. gr. iaganna orðist svo:
Foreldrar eða aðrir forsjármenn barns svo og aðrir þeir. sem hagsmuna eiga
að gæta vegna ráðstafana barnaverndarnefnda, geta borið mál undir barnaverndarráð til fullnaðarúrskurðar. Er ráðinu skylt að taka málið til skjótrar meðferðar og
úrlausnar. Skal úrskurður ráðsins Jiggja fyrir innan 30 daga frá því að ráðinu
barst málið til meðferðar, nema báðir málsaðilar samþykki lengri frest. Ákvæði
14., 15., 16. og 20. gr. eiga hér einnig við og getur barnaverndarnefnd mælt fyrir
um formlegan málflutning fyrir ráðinu.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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GreinargerS.
Frumvarp, nær samhljóða þessu, var flutt af Ellert B. Schram á 100. löggjafarþinginu og er það nú endurflutt í sömu mynd. Frumvarpinu fylgdi þá greinargerð,
sem birtist hér óbreytt:
Fá mál eru viðkvæmari og vandmeðfarnari en barnavernd og afskipti af heimilum eða einstaklingum af þeim sökum. Það verður að teljast neyðarráðstöfun,
þegar samfélagið þarf að grípa inn í fjölskyldumál og leysa úr vandamálum, sem
stafa af sálrænum, tilfinningalegum eða persónulegum ástæðum, ekki síst þegar
börn eða ungmenni eiga í hlut. Barnaverndarnefndir, barnaverndarráð, félagsfræðingar og aðrir, sem afskipti hafa af slíkum málum, bera að þessu leyti mikla og
vandasama ábyrgð.
Allajafna fara störf þessara aðila fram í kyrrþey, og ljóst er, að hversu margar
lagagreinar og reglur sem settar eru um framkvæind og meðferð barnaverndarmála
reynir fyrst og fremst á þroska, skilning og lipurð þeirra, sem til slíkra ábyrgðarstarfa veljast að dæma um velferð barns eða ungmennis. Óhætt er að fullyrða, að
við allan meginþorra barnaverndarmála gætir slíkra sjónarmiða.
Á hinn bóginn er nauðsynlegt, að löggjöf móti meginstefnu, sem taki tillit til
mannúðlegra viðhorfa og beri hag einstaklinganna, sem í hlut eiga, fyrir brjósti.
Lög um vernd barna og ungmenna, nr. 53/1966, hafa verið í endurskoðun um
nokkurt skeið, en lítið virðist miða og hljótt er um þá endurskoðun.
Að gefnu tilefni hefur flutningsmaður þessa frumvarps ákveðið að bera fram
nokkrar breytingartillögur við nefnd lög, en þær hníga allar í þá átt að tryggja
betur en nú er gert rétt foreldra eða forráðamanna barna, með hagsmuni barnsins
fyrir augum. Er þá gengið út frá þeirri meginforsendu, að barnið sé hluti fjölskyldu,
sem umfram allt megi ekki stía í sundur nema til þess liggi óumdeilanleg rök og
ástæður. í íslenskri löggjöf er allsráðandi sú meginregla, að fjölskyldan búi og lifi
saman, og aldrei má til þess koma, að barni sé ráðstafað og það tekið úr umsjá
foreldra vegna rangra upplýsinga eða á röngum forsendum.
Hér er ekki einvörðungu um það að ræða, að sjálfsagður réttur barnsins og
fjölskyldunnar sé hafður í huga, heldur höfðað til þeirrar grundvallarreglu í réttarríki, að aðilar máls eigi heimtingu á því að vera upplýstir um málsástæður og gögn,
sem úrskurður kann að byggjast á. Á þetta skortir nokkuð í núgildandi lögum.
Einstakar greinar skýra sig að mestu sjálfar.

Nd.

105. Frumvarp til laga

[95. máll

um breytingu á lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði.
Flm.: Matthías Á. Mathiesen, Ingólfur Guðnason,
Skúli Alexandersson, Karvel Pálmason.

1. gr.
Niður falli síðasti málsliður 20. gr. laganna. En aftan við greinina komi ný
málsgrein, svohlj óðandi:
Með samþykki sparisjóðsstjórnar, sem fært sé i gerðabók stjórnarinnar, er
sparisjóði heimilt að ganga í ábyrgð fyrir viðskiptaaðila sína. Taka skal öruggar
tryggingar fyrir öllum ábyrgðum sparisjóðs. Heildarupphæð ábyrgða, sem í gildi
eru á hverjum tíma, má ekki vera hærri en sem svarar 20% af heildarinnlánum
sparisjóðsins, nema með samþykki bankaeftirlits Seðlabanka Islands.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
I núgildandi lögum, sem orðin eru tæplega 40 ára gömul, er ákvæði er bannar
sparisjóðum að ganga í ábyrgð fyrir aðra. Hér er lagt til að ákvæði þetta verði
fellt niður, enda ákvæðið úrelt og hefur verið óeðlilegur fjötur á starfsemi sparisjóðanna og þjónustuhlutverki þeirra. Hér má enn fremur benda á að á síðasta
Alþingi voru samþykkt ný lög um Húsnæðisstofnun ríkisins. í þessum lögum er
gert ráð fyrir að húsnæðismálastjórn semji við innlánsstofnanir um afgreiðslu lána
úr Byggingarsjóði ríkisins og Byggingarsjóði verkamanna. Sá háttur hefur verið á
fyrri þjónustu Veðdeildar Landsbankans við Byggingarsjóð, að hún greiðir gjaldfallna afborgun lántaka til Byggingarsjóðs eftir umsaminn mánaðafjölda frá gjalddaga, hvort heldur greiðsla hefur borist eða ekki. 1 samningum Húsnæðisstofnunar
við innlánsstofnanir í samræmi við áðurgreinda lagabreytingu er gert ráð fyrir
sama fyrirkomulagi gagnvart þeim lánastofnunum er hún semur við. Núverandi
ákvæði í lögum, er banna sparisjóðum að ganga í ábyrgð, veldur því, að sparisjóðir
geta ekki veitt viðskiptamönnum sínum þá auknu þjónustu sem felst í fyrrgreindri
breytingu, nema til komi lagabreyting. I ýmsum öðrum tilvikum getur verið nauðsynlegt að sparisjóðir geti veitt þá þjónustu gagnvart viðskiptamönnum að einhvers
konar ábyrgð þurfi til að koma.
í þessu frumvarpi eru sett skilyrði fyrir því, hversu viðtækar ábyrgðir sparisjóður má taka á sig, og er þar m. a. mælt svo fyrir, að heildarupphæð ábyrgða,
sem í gildi eru á hverjum tíma, megi ekki vera hærri en sem svarar 20% af heildarinnlánum sparisjóðsins, nema til komi samþykki bankaeftirlits Seðlabanka Islands.
Gert er ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi.

Sþ.

106. Tillaga til þingsályktunar

[96. mál]

um vegagerð.
Flm.: Sverrir Hermannsson, Albert Guðmundsson, Birgir ísl. Gunnarsson, Eggert
Haukdal, Egill Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson, Friðrik Sophusson, Geir Hallgrímsson, Guðmundur Karlsson, Halldór Blöndal, Jósef H. Þorgeirsson, Matthías
Bjarnason, Matthías Á. Mathiesen, Ólafur G. Einarsson, Pétur Sigurðsson, Salome
Þorkelsdóttir, Steinþór Gestsson, Vigfús B. Jónsson, Þorv. Garðar Kristjánsson.
Alþingi ályktar að fella að nýrri vegáætlun sérstaka 12 ára áætlun um lagningu
hringvegar og vega til allra þéttbýlisstaða í landinu með bundnu slitlagi, svo og
fjölförnustu dreifbýlisvega.
Framkvæmdum skal hagað þannig (ekki forgangsröðun innan áfanga):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1. áfangi — árin 1981—1984:
Reykjavík — Akureyri — Húsavík (um Víkurskarð og Leirur)..........
Mosfellsdalur — Þingvellir ...........................................................................
Stykkishólmur — Ólafsvík — Hellissandur ..............................................
Patreksfjörður — flugvöllur — Tálknafjörður — Bíldudalur — Flókalundur ...............................................................................................................
ísafjörður — Þingeyri.....................................................................................
Súðavík — ísafjörður — Bolungarvík.........................................................
Egilsstaðir — Eskifjörður — Fáskrúðsfjörður ......................................
Egilsstaðir — Seyðisfjörður .........................................................................
Höfn i Hornafirði — Mánagarður — Almannaskarð ..........................
Vík í Mýrdal — Hella .................................................................................

438 km
25 —
80 —
159
58
26
93
25
12
94

—
—
—
—
—
—
—
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k)
l)
m)
n)
o)
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Fljótshlíðarvegur ...........................................................................................
Skeiðavegur frá Suðurlandsvegi að Þjórsárdalsvegi ..............................
Biskupstungnabraut frá Suðurlandsvegi að Laugarvatnsvegi..............
Þykkvabæjarvegur
.......................................................................................
Tenging við Akranes, Flateyri, Suðureyri, Hvammstanga, Skagaströnd, Sauðárkrók, Dalvík, Ólafsfjörð, Hauganes, Litla-Árskógssand
og Þorlákshöfn (bæði um Ölfus og Þrengsli) ......................................

126 —

Alls

1201 km

2. áfangi — árin 1985—1988:
a) Borgarnes — Stykkishólmur (um Heydal) — Búðardalur — Þorskafjörður ...............................................................................................................
b) Hringur af Vesturlandsvegi við Hvítárvelli um Uxahryggjaveg og
Borgarfjarðarbraut á Vesturlandsveg hjá Stafholti ásamt tengingu
við Reykholt um Reykdælaveg .....................................................................
c) Ólafsvíkurvegur frá Heydalsvegi að Fróðárheiði ..................................
d) Þingeyri — Bíldudalsvegur ...........................................................................
e) Sauðárkrókur — Siglufjörður .....................................................................
f) Egilsstaðir — Jökulsá á Brú .....................................................................
g) Egilsstaðir — Eiðar .........................................................................................
h) Eskifjörður — Neskaupstaður .....................................................................
i) Fáskrúðsfjörður — Djúpivogur — Höfn í Hornafirði — Vík í Mýrdal
j) Laugarvatnsvegur
.........................................................................................
k) Biskupstungnabraut frá Laugarvatnsvegi ..................................................
l) Landvegur .........................................................................................................
Alls

12
16
23
14

—
—
—
—

231 km
48
63
61
91
23
16
20
493
37
47
20

—
—
—
—
—
—
—
—
km
—
—

1 150 km

3. áfangi — árin 1989—1992:
Fróðárheiði .......................................................................................................
Kerlingarskarð ...............................................................................................
Laxárdalsheiði .................................................................................................
Vestfjarðavegur úr Þorskafirði að Flókalundi..........................................

13
23
37
122

km
—
—
—

e) Hólmavík — Norðurlandsvegur ...........................................................................

117

—

a)
b)
c)
d)

f) Siglufjarðarvegur frá Norðurlandsvegi að vegamótum Sauðárkróksbrautar ...............................................................................................................
g) Hringvegur um Eyjafjörð um Saurbæ og Möðruvelli í Eyjafirði ....
h) Akureyri — Grenivík .....................................................................................
i) Norðurlandsvegur frá vegamótum Norðausturvegar um Mývatnssveit
og Hólsfjöll og Austurlandsvegur að Jökulsá á Brú...............................
j) Mývatnsvegur .................................................................................................
k) Frá Húsavik um Kópasker og Raufarhöfn tilÞórshafnar ....................
l) Vopnafjörður — Möðrudalsöræfi .............................................................
m) Vopnafjörður — Bakkafjörður ...................................................................
n) Skeiðavegur frá Þjórsárdalsvegi að Flúðum .......................................
o) Þjórsárdalsvegur að Búrfellsvirkjun .........................................................
p) Skálholtsvegur .................................................................................................
q) Þingvallavegur frá Biskupstungnabraut að Þingvöllum ......................
Alls
Alls er hér um að ræða um 3 426 km.

20 —
50 —
23 —
203
42
217
70
43
13
32
15
35

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 075 km
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Eostnaður:
Á áætluðu verðlagi 1. ágúst 1981 er kostnaður áætlaður þannig, miðað er við 6.5 m
breiðan veg með 1 m vegöxlum og jöfnunarlagi:
Olíumöl ............................................................... 38 m.kr./km
Klæðning (tvöföld) .......................................... 24 — —
Undirbygging og brýr ...................................... 50 — —
Reiknað er ineð að í fyrsta áfanga verði 50% slitlags olíumöl og 50% klæðning,
öðrum áfanga 40% oiíumöl og 60% klæðning og í þriðja áfanga 30% olíumöl og
70% klæðning.
Áætlaður heildarkostnaður verður þá:

1. áfangi:
Slitlag — olíumöl 50% ...................................... 22 819 m.kr.
Slitlag — klæðning 50% .................................. 14 412 —
Undirbygging og brýr.......................................... 60 050 —
-----------------------(Kostnaður á ári 24 320 m.kr)
2. áfangi:
Slitlag — olíumöl 40% ...................................... 17 480 m.kr.
Slitlag — klæðning 60% .................................. 16 560 —
Undirbygging og brýr.......................................... 57 500 —
--------------------- —
(Kostnaður á ári 22 885 m.kr.)
3. áfangi:
Slitlag — olíumöl 30 % ...................................... 12 255 m.kr.
Slitlag — klæðning 70% .................................. 18 060 —
Undirbygging og brýr.......................................... 53 750 —
-----------------------(Kostnaður á ári 21 016 m.kr.)
Samtals

97 281 m.kr.

91 540 m.kr.

84 065 m.kr.
272 886 m.kr.

Kostnaður að meðaltali á ári 22 741 m.kr.
Fjármögnun:
Árlegar framkvæmdir verði fjármagnaðar þannig:
Úr Vegasjóði......................................................... 10 000 m.kr.
Úr Byggðasjóði.........................................................
3000 —
Happdrættislán .....................................................
5000 —
Af innflutningsgjaldi af bifreiðum .................
5000 —
23 000 m.kr. á ári
Allar framangreindar fjárhæðir haldi raungildi sínu ár frá ári.
Ef þörf krefur verði tekin erlend lán til sérstakra verkefna í samræmi við lánsfjáráætlun hverju sinni.
Vegáætlun og sérstök verkefni:
Með fjármagni á vegáætlun, og ef þörf krefur með erlendri lántöku í samræmi
við lánsf járáætlun hverju sinni, skal leggja sérstaka áherslu á eftirfarandi sérverkefni
ásamt byggingu vega upp úr snjó og lélegra vegarkafla, þótt síðar á tímabilinu
yrðu lagðir bundnu slitlagi (verkefnum er ekki raðað í forgangsröð):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Garður og brú yfir Botnsvog.
Vesturlandsvegur (efri hluti Norðurárdals).
Brú yfir Dýrafjörð.
Göng í gegnum Breiðadalsheiði.
Djúpvegur og tenging Inn-Djúps við Hólmavík.
Vegsvalir á hættulegum stöðum, svo sem Óshlíð og Ólafsfjarðarmúla.
Garður og brýr yfir Leirur i Eyjafirði.
Víkurskarð.
Melrakkaslétta.
Hvalnes — Hofsá.
Brú yfir Ölfusá við Óseyrarnes.
Reykjanesbraut (Reykjavík — Kópavogur — Garðabær — Hafnarfjörður).

Greinargerð.
Þegar þingsályktunartillaga sama eðlis var flutt á 100. löggjafarþingi fylgdi
henni stutt greinargerð svohljóðandi:
„Brýnasta hagsmunamál þjóðarinnar nú er gerð vega með bundnu slitlagi til
allra þéttbýliskjarna í landinu og lagning vega upp úr snjó. Samhliða beislun orku
fallvatna og í iðrum jarðar er þetta einnig arðgæfasta framkvæmdin. Því ber nauðsyn til að Alþingi taki þegar í stað ákvörðun í máli þessu.
Nánari grein verður gerð fyrir málinu í framsögu.“

Sþ.

107. Fyrirspurnir.

[97. mál]

I. Til samgönguráðherra um varaflugvöll fyrir millilandaflug.
Frá Guðmundi Bjarnasyni og Árna Gunnarssyni.
1. Hvaða aðila ber að taka ákvörðun um varaflugvöll fyrir millilandaflug, sé
þess talin þörf?
2. Hefur slík ákvörðun verið tekin og ef svo er, hverjar eru meginforsendur
hennar?
3. Hafi ákvörðun ekki verið tekin, er hennar þá að vænta? Hvaða staðir koma
helst til greina og hver eru aðalrökin með og móti hverjum þeirra?
II. Til viðskiptaráðherra um endurskoðun laga nr. 53 1980, um jöfnun og lækkun
hitunarkostnaðar.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Hefur viðskiptaráðherra látið hefja endurskoðun á lögum nr. 53 1980, um
jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar?
2. Ef svo er, hvenær má vænta þess, að lagt verði fram á Alþingi frumvarp,
sem byggir á endurskoðun þessari?

Ed.

Þingskjal 108—109

721

108. Nefndarálit

[85. mál]

um frv. til 1. um þingfararkaup alþingismanna.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Eyjólfur Konráð Jónsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 13. nóv. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.
Ólafur Björnsson.

Nd.

Gunnar Thoroddsen.
Guðmundur Bjarnason.

109. Frumvarp til laga

Davíð Aðalsteinsson.
Vigfús B. Jónsson.

[98. mál]

um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 51 frá 9. júní 1980.
Flm.: Sigurgeir Sigurðsson.
1. gr.
Við 17. gr. laganna bætast þrjár nýjar málsgreinar er orðist svo:
Heimilt er að veita sveitarfélögum eða félagasamtökum einstaklinga framkvæmdalán til byggingar verndaðra sölu/leiguíbúða aldraðra er nemi 75% byggingarkostnaðar.
Framkvæmdalánið endurgreiðist við sölu íbúða til notenda. Gert er ráð fyrir
að 25% íbúða í hverjum áfanga verði í eigu sveitarfélags eða félagasamtaka og
haldi þeir aðilar lánum samkvæmt 2. tl.
í reglugerð verði sett ákvæði um endursölu og/eða erfðarétt slikra söluíbúða
svo og skilgreiningu á vernduðum íbúðum.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Mikil hreyfing er nú um land allt í þá átt að leysa húsnæðismál aldraðra. Sú
staðreynd, að íbúðaeign landsmanna er mjög almenn, á að geta létt verulega undir
við lausn þessara mála.
Athugun hefur sýnt að aldraðir vilja gjarnan eiga sitt eigið húsnæði, en brúa
þarf bilið meðan á byggingu stendur þar til væntanlegur notandi getur selt sitt
eldra húsnæði og þá fyrst greitt (keypt) íbúð í vernduðu elliumhverfi. Útborgun
í fyrra húsnæði, sem yfirleitt er verulega stærra, nægir í flestum tilfellum til fullnaðargreiðslu nýrrar smáíbúðar.
Samþykkt þessarar breytingar hefði margþættan tilgang. Með byggingu verndaðra elliíbúða dregur að sama skapi úr byggingaþörf á almennum markaði og
kostnaði sveitarfélagsins við framboð lóða. Eignir ellilífeyrisþega halda verðgildi
sinu þar sem endurkaupaskylda (réttur) hvílir á sveitarfélagi/félagasamtökum,
kostnaðarverð auk verðbóta. Framkvæmdafé sveitarféiaga yrði ekki eins bundið í
byggingum, og síðast en ekki sist yrðu hinir öldruðu þátttakendur i uppbyggingu
eigin umhverfis.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

91

122

Sþ.
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110. Tillaga til þingsályktunar

[99. mál]

Um olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík.
Flm.: Ólafur Björnsson, Karl Steinar Guðnason, Matthías Á. Mathiesen,
Ólafur G. Einarsson, Salome Þorkelsdóttir.
Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að hraða svo sem verða má byggingu
olíustöðvar í Helguvík á grundvelli þess samkomulags sem undirritað var af nefnd
skipaðri af utanríkisráðherra og fulltrúum varnarliðsins í umboði NATO 23. maí s. 1.
Greinargerð.
Skömmu eftir komu bandaríska varnarliðsins til landsins 1951 var lögð olíuleiðsla frá höfninni við Vatnsnes upp að olíutönkum, sem þá voru einnig reistir
upp af Njarðvík sunnan landamerkja Keflavíkur. Þetta var skyndiframkvæmd sem
enginn gerði ráð fyrir að yrði nema til bráðabirgða. Ekkert tillit var tekið til skipulags og því síður til mengunarvarna niiðað við þær kröfur, sem nú eru gerðar í
þeim efnum um meðferð olíu. Þessi bráðabirgðamannvirki eru nú búin að standa
í nær þrjátíu ár án teljandi endurbóta. Á þessum tíma hefur byggð þanist út bæði
í Njarðvík og Keflavík. Tankarnir eru löngu farnir að standa í vegi fyrir skipulagi,
byggð er komin fast að þeim og leiðslunni. Út yfir allt tekur þó að þetta löngu
úrelta tankasafn er í næsta nágrenni við vatnsból beggja byggðarlaganna. Öllurn
má vera Ijóst að við þetta ástand er ekki hægt að una, enda hafa sveitarstjórnir beggja
bæjanna árum saman krafist úrbóta. Sameiginlega hafa sveitarstjórnirnar fengið
álit ýmissa stofnana sem málið varðar, og öll álit hafa verið á einn veg. Af bæði
tönkunum og Ieiðslunni stafar stór hætta. Margoft hefur verið bent á það hættuástand sem skapast gæti í höfninni ef olía rynni í hana í stórum stíl, reyndar hefur
oftar en einu sinni munað litlu að það gerðist.
Olíuleiðslan liggur óvarin ofanjarðar þegar kemur upp fyrir Reykjanesbraut og
með lóðarmörkum efstu húsanna í Njarðvík. Næstu tankar eru innan við 200 metra
frá húsunum. Frá tönkunum hallar landinu verulega að byggðinni, yfir hana gæti
komið olíuflóð. Hver vill bera ábyrgð á því sem þarna gæti gerst ef óhapp bæri að
höndum? Er ekki komið svo, að þótt þessi búnaður gæfi síg gæti það tæpast kallast
óhapp, heldur eðlilegt miðað við aldur og allan aðdraganda? Þá skal einnig bent á
hættu sem umferð á Reykjanesbraut stafar af stöðugri keyrslu stórra olíubíla suður á
flugvöll frá olíubirgðastöðvum í Reykjavík.
Árið 1977 kannaði Hafnamálastofnunin hvaða staðir kæmu til greina fyrir oliuhöfn í nágremrnu. Niðurstaðan varð Helguvík. Það er svo loks í október 1979 að
þáverandi utanríkisráðherra skipar nefnd til þess að ræða þessi mál við fulltrúa
NATO. Nefndinni var skammtaður tími til starfa, hún hóf störf 30. október 1979
og skilaði sameiginlegum tillögum 23. maí 1980.
Nú liggur fyr'r að olíuhöfn og birgðastöð er NATO reiðubúið til þess að byggja
í Helguvík og að sjálfsögðu fslendingum að kostnaðarlausu. Byggingartími þyrfti
ekki að vera neina sjö ár og hann hefði vérið hægt að stytta um eitt ár ef íslensk
stjórnvöld hefðu lagt út, til að byrja með strax á þessu ári, fyrir jarðvegs- og botnrannsóknum.
Þetta ár er nú að liða án þess að íslensk stjórnvöld hafi tekið ákvörðun í málinu.
Ástandið er löngu orðið óþolandi fyrir íbúa byggðarlaganna. Það er með öllu óviðunandi að íslensk stjórnvöld standi í vegi fyrir að hafist verði handa um lausn á þessu
vandræðaástandi, sem þau beint og óbeint hljóta að bera ábyrgð á gagnvart
ibúum Keflavíkur og Njarðvikur. Það er vægast sagt glæfraspil að ætla þessum
löngu úreltu og á allan hátt ólöglegu tönkum að endast meira en sjö ár til viðbótar
þeim þrjátíu sem þeir þegar hafa hangið uppi.
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Með hverju ári hafa þessir bæir leyst fleiri mál í sameiningu og forráðamenn
beggja eru á einu máli um að sameining bæjanna sé aðeins tímaspursmál. Þessi áform
hafa nú verlð undirstrikuð með því að hefja umræðu um að skipuleggja svæðið,
sem margnefndir olíutankar standa á, sem framtíðarmiðbæ íyrir bæina sameinaða,
sbr. 9. fundargerð samstarfsnefndarinnar um skipulagsmál.
Menn getur greint á um hvort hér á landi eigi að vera varnarlið eða ekki. Vera
þess er síaðreynd, í ljósi þess verða menn að skoða málið. Því verður að vænta
þess, að Alþing' geti staðið saman um að bægja þessari augljósu hættu og vandræðum
frá íbúum Kefíavíkur og Njarðvíkur. Þjark út af þessum málum hefur nú staðið að
minnsta kosti frá árinu 1963. Hér á Alþingi hefur áður komið til umræðu sú hætta
sem öll vatnsból Suðurnesjamanna eru i vegna olíumengunar.
í svari við fyrirspurn í sameinuðu þingi 11. nóvember s. 1. um olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík kom fram að allt er í óvissu um hvenær eða hvort í þessa framkvæmd
verður ráðist. Eins og margsinnis hefur komið fram telja sveitarstjórnir í Keflavík
og Njarðvík núverandi ástand í þessu máli alls óviðunandi. Með þessari tillögu til
þingsályktunar er þess vænst að Alþingi taki af öll tvímæli í málinu.
Gögn, sem fylgja hér með, ættu að nægja til þess að sannfæra þingmenn um að
ekki er seinna vænna að hefjast handa.
1.
2.
3.
4.
5.

Meðfylgjandi er eftirtalið:
Bréf til Brunamálastofnunar ríkisins 15. sept. 1977.
Bréf til Samvinnunefndar um skipulagsmál 7. mars 1979.
Umsögn Náttúruverndarráðs 2. jan. 1980.
Umsögn Jóns Jónssonar jarðfræðings.
Fundargerð bæjarráðs Keflavikur með bæjarráði Njarðvíkur 31. júlí 1980.

Fylgiskjal I.
Brunamálastofnun ríkisins,
Laugavegi 120,
105 Reykjavík.

15. sept. 1977.

Á sameiginlegum fundi bæjarráða Keflavíkur og Njarðvíkur þann 21. júní s. 1.
var samþykkt að óska umsagnar yðar um hvort uppskipun eldsneytis í Keflavík og
Njarðvík, geymsla og meðferð þess á Keflavíkurflugvelli samræmist reglum yðar.
Ástæðan fyrir erindi þessu er sú, að óhöpp hafa skeð í Keflavíkurhöfn, lagnir
eru orðnar mjög gamlar og tankar og lagnir eru mjðg nærri vatnsbólum bæjanna.
Þá ber þess og að geta að lagnir þessar skerða mjög skipulag Keflavíkur og Njarðvíkur.
Sé frekari upplýsinga óskað, munu undirritaðir veita þær.
Virðingarfyllst,
Albert K. Sanders,
bæjarstjóri í Njarðvík
Samhljóða bréf sent:
Brunamálastofnun ríkisins,
Heilbrigðiseftirliti ríkisins,
Skipulagsstjórn ríkisins.
Afrit sent:

Heilbrigðiseftirlit ríkisins,
Brunavarnir Suðurnesja, eldv.eftirlit,
Varnarmáladeild.

Jóhann Einvarðsson,
bæjarstjóri í Keflavík.
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Fylgiskjal II.
7. mars, 1979.
Til Samvinnunefndar um skipulagsmál
Keflavíkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar,
c/o Hr. Aðalsteinn Júlíusson,
vitamálastjóri, form.
Borgartúni 7,
Reykjavík.
Á sameiginlegum fundi bæjarráða Keflavíkur og Njarðvíkur 20. mars 1978 var
eftirfarandi ályktun samþykkt:
„Bæjarráð Keflavíkur og Njarðvíkur eru sammála um eftirfarandi ályktun í
sambandi við uppskipun og geymslu á eldsneyti fyrir Kefllavík, Njarðvík og Keflavíkurflugvöll.
Á undanförnum árum hafa farið fram umræður og kannanir á milli Keflavíkurbæjar, Njarðvíkurbæjar og Varnarmálanefndar um möguleika á að eldsneytisleiðslur
varnarliðsins frá Keflavíkurhöfn að Keflavíkurflugvelli verði fluttar með tilliti til
þess, að leiðslurnar standa í vegi fyrir skipulagi hafnarsvæðisins í Keflavík og
íbúðasvæðis í Njarðvík.
Á síðastliðnu ári skemmdist olíuuppskipunarbryggja í Keflavíkurhöfn í óveðri og í
framhaldi af því var óskað eftir því af stjórn Landshafnar Keflavíkur og Njarðvíkur, að ákvörðun yrði tekin um framhald uppskipunar á eldsneyti í höfninni. Bæjarráð Keflavíkur og Njarðvíkur hafa leitað umsagnar nokkurra ríkisstofnana um málið
(og fylgja umsagnir þeirra hér með).
Fram kemur í áliti þeirra að nauðsynlegt sé að kanna aðrar leiðir til uppskipunar
á eldsneyti og er bent á tvo valkosti, þ. e. Helguvík og Innri-Njarðvík.
Bæjarráðin eru sammála um að leggja til við samstarfsnefnd um skipulagsmál,
að hún láti gera ítarlega könnun á því, hvort fært sé að gera í Helguvík uppskipunarhöfn fyrir eldsneyti og að upp af víkinni á „Berginu“ verði útbúið tankasvæði fvrir
allt eldsneyti sem um er rætt. Nefndinni verði falið að flýta þessu verkefni og taka
þáð sérstaklega til meðferðar, svo að unnt sé að taka sem fyrst ákvörðun um framtíðarstað fyrir uppskipun og geymslu eldsneytis á svæðinu.“
Áður höfðu bæjarráðin óskað umsagnar nokkurra ríkisstofnana um það, hvort
núverandi uppskipun eldsneytis í Keflavík og Njarðvík, geymsla og meðferð þess
á Keflavíkurflugvelli samræmist reglum þeirra stofnana.
Umsagnir bárust frá Skipulagsstjóra, Brunamálastofnun, Siglingamálastofnun og
Heilbrigðisfulltrúa Suðurnesja, og fylgja afrit af bréfum þeirra hér með.
Auk þess, sem fram kemur í umsögnum þessuin um hættur samfara löndun
eldsneytis í höfninni og meðferð þess, hafa olíuleiðslur frá höfninni til flugvallar
nú þegar staðið í vegi fvrir framkvæmdum í samræmi við staðfest skipulag, bæði í
Keflavík og Njarðvík.
í Keflavik á þetta við um stór athafnasvæði við höfnina, og í Njarðvík hindra
leáðslurnar áframhaldandi uppbyggingu 'íbúðahverfis'ins norðan Hjallavegar og
standa í vegi fyrir yfir 300 íbúða byggð.
Því er þess hér með farið á leit við yður, að þér hlutist til um, að samstarfsnefndin láti fara fram þá könnun á eldsneytislöndunaraðstöðu og geymslu í Helguvík,
sem um getur í ályktun bæjarráðanna.
Virðingarfyllst,
Jóhann Einvarðsson,
bæjarstjóri í Keflavík.

Albert K. Sanders,
bæjarstjóri í Njarðvík.
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Fylgiskjal III.

NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ.
Nefnd um olíubirgðastöð
á Keflavíkurflugvelli,
c/o Hjálmar R. Bárðarson, siglingamálastjóri,
Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu,
2. jan. 1980.
101

REYKJAVÍK.

Efni: Staðarval olíubirgðastöðvar.
Náttúruverndarráð hefur móttekið bréf vðar dagsett 22. 11. 79 með ósk um
að ráðið gefi umsögn um þá hugmynd að reisa nýja olíubirgðastöð fyrir Keflavíkurflugvöll í Helguvík, skammt norðan Keflavíkur.
Athugun ráðsins hefur beinst að því, hvort náttúruminjum eða lífríki geti stafað
hætta af slíkri starfsemi í Helguvík. Hefur ráðið m. a. leitað álits Jóns Jónssonar
jarðfi'æð'ngs, og fylgir umsögn hans hér með.
Á grundvelli þessarar skvrslu og umsagna annarra sérfræðinga á fundi sér
ráðið ekki ástæðu til að mæla gegn olíubirgðastöð á þessum stað.
Með vinsemd og virðingu,
Árni Reynisson, framkvæmdastjóri.
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Fylgiskjal IV.

Olíustöð við Helguvík.
Náttúruverndariáð hefur óskað eftir umsögn minni varðandi staðsetningu oliustöðvar við Helguvik með tilliti til hugsanlegrar hættu á mengun grunnvatns frá
slíkri stöð.
i sambandi við þetta spursmál skal eftirfarandi tekið fram: Rosmhvalanes, eins
og það hét til forna, er allt byggt upp af hraunlögum. Þetta eru dyngjuhraun og er
líklegasí að hvirfill dyngjunnar, gígurinn, hafi verið Háaleiti eða sem næst því þar
sem flugstöðin nú er. Eldstöð þessi hefur verið virk á hlýskeiði fyrir síðustu ísöld
og gæti því verið eitthvað um 100 000—200 000 ára gömul, en næsta öruggt er að hún
er yngri en 700 000 ára.
Dyngjur gjósa að jafnaði eingöngu hrauni. Því eru nær engin millilög í slíkum
dyngjuhraunum. Hraunin hafa flætt með tiltölulega litlu millibili yfir landið. Að
jafnaði eru þau þunn, oft aðeins 1—3 m, blöðrótt og mikið um holur í þeim á mótum
einstakra hraunstrauma. Nægir í því sambandi að benda á norðurvegg Almannagjár
á Þingvöllum, en þar er einkar góð og alveg sönn mynd af uppbyggingu dyngjuhraunastafla. Hraun af þessari gerð eru því mjög vatnsleiðandi, enda hafa boranir
eftir neysluvatni í slíkar mvndanir jafnan gefið góða raun.
Ekki er nokkur vafi á þvi, að grunnvatn af umræddu svæði streymir til sjávar
í allar áttir nema til suðurs út af nesinu. Engin vatnsból virðast því vera eða geta
orðið í rennslisstefnu grunnvatns frá þessari fyrirhuguðu olíustöð. Ekki er vitað um
neinar sprungur í berggrunninum á þessu svæði, þær er áhrif gætu haft á stefnu
grunnvatnsstrauma þar, og víst er með öllu að þar er komið talsvert út fyrir meginsprungukerfi Reykjanesskaga. sem eins og kunnugt er stefnir norðaustur-suðvestur.
Samkvæmt ofansögðu verður ekki séð að frá þessari fyrirhuguðu olíustöð slafi
nokkur hætta á mengun vatnsbóla eða grunnvatns. sem notað verði nú eða i
framtiðinni.
Að sjálfsögðu er hér reiknað með að allur umbúnaður slíkrar olíubirgðastöðvar
verði I fullu samræmi við nútímakröfur.
Garðabæ, 15. 12. 1979
Jón Jónsson jarðfræðingur

Fylgiskjal V.
Fundargerð bæjarráðs.
Ár 1980, fimmtudaginn 31. júlí var bæjarráð saman komið t’l fundar ásamt
bæjarráði Njarðvikur á skrifstofu bæjarstjórans í Njarðvík. Mættir voru bæjarráðsmennirnir Tómas Tómasson, Hilmar Pétursson og Ólafur Björnsson. Einnig var
mættur Steinþór Júlíusson sem bæjarstjóri og ritaði hann fundargerðina. Frá Njarðvíkurbæ voru mætt’r bæjarráðsmennirnir Ingvar Jóhannsson og Hilmar Þórarinsson,
ásamt Albert K. Sanders bæjarstjóra.
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Dagskrá:
1.Olíuhöfn í Helguvík.
1. mál: Bæjarráð Keflavíkur og Njarðvíkur voru saman komin til fundar til að
ræða væntaníegar frainkvæmdir við olíubirgðastöð og höfn í Helguvik. Eftirfarandi
samþykkt var gerð og samþykkt að senda hana utanríkisráðherra og fjölmiðlum:
„Sameiginlegur fundur bæjarráða Keflavíkur og Njarðvíkur, haldinn fimmtudaginn 31. júlí 1980, fagnar þeirri ákvörðun utanríkisráðherra að hefja undlrbúning að framkvæmdum við oiíuuppskipunarhöfn í Helguvik. Jafnframt lýsir fundurinn yfir ánægju sinni með mikil og góð störf nefndarinnar sem vann að undirbúningi máls’ns. Bæjarráðin benda á að lillögur nefndarinnar eru í meginatriðum í
samræmi við óskir og ályktanir bæjarfélaganna, sem árum saman hafa farið fram á
úrbælur i þessum málum, og benda í því sambandi á eftirfarandi samþykkt bæjarráðanna frá 20. maí 1978: „Á undanförnum árum hafa farið fram umræður og kannanir á milli Keflavíkurbæjar, Njarðvíkurbæjar og Varnarmálanefndar um möguleika
á að eldneytisleiðslur Varnarliðsins frá Keflavíkurhöfn að Keflavikurflugvelli verði
fluttar með tilliti til þess að leiðslurnar standa í vegi fyrir skipulagi hafnarsvæðisins
í Keflavík og íbúasvæðis i Njarðvík.
Á síðastliðnu ári skemmdist olíuuppskipunarbryggja í Keflavíkurhöfn í óveðri
og í framhaldi af því var óskað eft'r því af stjórn Landshafnar Keflavíkur og
Njarðvíkur, að ákvörðun yrði tekin um framhald uppskipunar á eldsneyti í höfninni. Bæjarráð Keflavíkur og Njarðvíkur hafa leitað umsagnar nokkurra ríkisstofnana um málið. Fram kemur í áliti þeirra, að nauðsynlegt sé að kanna aðrar leiðir
t’l uppskipunar á eldsneyti, og er bent á tvo valkosti, Helguvík og Innri-Njarðvik.
Bæjarráðin eru sammála um að leggja til við samstarfsnefnd um skipulagsmál, að
hún láti gera ítarlega könnun á því, hvort fært sé að gera í Helguvík uppskipunarhöfn fyrir eldsneyti og að upn af víkinni á „Berginu“ verði útbúið tankasvæði fyrir
allt eldsneyti sem um er rætt. Nefndinni verði falið að flýta þessu verkefni og taka
það sérstaklega til meðferðar, svo að unnt verði að taka sem fyrst ákvörðun um
framtíðarstað fvrir uppskipun og geymslu eldsneytis á svæðinu".
Bæjarráð Keflavíkur og Njarðvikur ítreka fyrri samþykktir sinar í þessu máli
og benda jafnframt á þá miklu mengunarhættu sem vatnsbólum bæjanna stafar af
núverandi olíugeymum sem eru orðnir gamlir og hættulega nálægt byggð, en í fjöldamörg ár hafa bæjarvfirvöld bent á þessa hættu og krafist úrbóta.
Mörg undanfarin ár hefur öllu eldsneyti. sem notað er vegna farþegaflugs frá
Keflavíkurflugvelli, verið ekið um Reykjanesbraut frá Reykjavík og Hafnarfirði.
Akstur þessi hefur valdið miklu sliti á Reykjanesbraut og skapar mikla slysahættu á
I jóðveginum.
Bæjarráðin leggja áherslu á að öll framangreind atriði séu höfð i huga við endanlegar ákvarðanir og skora á stjórnvöld að hvika ekki frá ráðgerðum framkvæmdum
í Helguvík.
Fleira ekki gert, fundi slitið.
Tómas Tómasson.

Ólafur Bj örnsson.

Hilmar Pétursson.
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111. Tillaga til þingsályktunar

[100. máll

um stefnumörkun í landbúnaði.
Flm.: Egill Jónsson, Steinþór Gestsson, Eggert Haukdal, Vigfús B. Jónsson, Ólafur
G. Einarsson, Ragnhildur Helgadóttir, Eyjólfur Konráð Jónsson, Matthías Bjarnason,
Guðmundur Karlsson, Salome Þorkelsdóttir, Halldór Blöndal, Þorv. Garðar Kristjánsson, Albert Guðmundsson, Jósef H. Þorgeirsson, Friðrik Sophusson, Matthías Á.
Mathiesen, Pétur Sigurðsson, Sverrir Hermannsson, Geir Hallgrímsson.
Alþingi ályktar að stefnumörkun í málefnum Iandbúnaðarins skuli
byggjast á eftirfarandi grundvallaratriðum:
I. Treysta skal sjálfseignarábúð bænda á jörðum. Eignarréttur einstaklinga og
sveitarfélaga á landi og hlunnindum verði verndaður. Landbúnaðurinn verði
jafnan metinn sem sjálfstæður atvinnurekstur, þar seni framsýni og hyggindi
njóti sfn og sú áhætta, sem felst í rekstri og uppbyggingu, leiði til aðhalds og
ábyrgðar.
II. Grundvöllur landbúnaðar, er felst í ræktun landsins, verði treystur og verðmæti jarðargróðurs aukin með nýrri þekkingu og tækni. Unnið verði markvisst að aukinni hagkvæmni í landbúnaðinum ásamt fjölbreytni í framleiðslu
og fullvinnslu búvara.
III. Framleiðsla landbúnaðarafurða miðist fyrst og fremst við það, að fullnægt verði
þörfum þjóðarinnar fyrir neysluvörur og hráefni til iðnaðar. Auk þess verði
tekið fullt tillit til þjóðhagslegs gildis þeirra atvinnutækifæra annarra, sem
landbúnaðarframleiðslan veitir.
IV. Áhersla verði lögð á að treysta byggð í sveitum landsins. Miðað verði við að
hefðbundnar búgreinar ásamt aukinni nýtingu hlunninda fullnægi atvinnuþörf sveitanna í núverandi mynd, en nýjar búgreinar og aukin atvinnutækifæri, m. a. í iðnaði og þjónustugreinum, auki á styrk byggðar í sveitum landsins.
V. Landbúnaðinum verði búin þau skilyrði, að unnt sé að tryggja bændum sambærileg lífskjör við aðrar fjölmennar stéttir þjóðfélagsins.
VI. íbúum sveitanna verði með lögum veitt sambærileg félagsleg réttindi og þorri
annarra þegna þjóðfélagsins nýtur. Aukið verði jafnræði í aðstöðu til mennta
°g i þjónustu opinberra aðila án tillits til búsetu.
VII. Gætt verði hófsemi í umgengni við landið og náttúru þess. Tryggt verði, svo
sem tök eru á, að varðveitt séu sérstæð náttúrufyrirbrigði, gróður, dýralíf og
hlunnindi. öllum verði gefinn kostur á að njóta samskipta við náttúru landsins
og séð verði fyrir opnum svæðum til útivistar, þjóðgörðum og tjaldstæðum.
Til að unnt sé að ná framangreindum markmiðum er m. a. bent á:
1. Gerðar verði markvissar ráðstafanir til að koma á jafnvægi i framleiðslu og
sölu búvara. Samtök bænda fái víðtækar heimildir til að stjórna framleiðslu
landbúnaðarvara í samræmi við þarfir markaðarins á hverjum tíma.
1 þessu sambandi er lögð áhersla á:
a. Heimilt verði að leggja gjald á allt innflutt kjarnfóður, er að upphæð verði
svipað og nemur útflutningsbótum á kjarnfóðri frá viðskiptalöndum okkar.
b. Á meðan það ástand varir í landbúnaðinum, að heimildir til útflutningsbóta nægja ekki til að verðbæta útfluttar búvörur verði heimilt að leggja
á sérstakt gjald á hámarksnotkun kjarnfóðurs, er miðist við framleiðslu og
bústofn.
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Á meðan kvótakerfi er í framkvæmd verði þau bú, sem eru með svipaða
eða minni framleiðslu en grundvallarbú verðlagsgrundvallar og ekki hafa
umtalsverðar tekjur annars staðar frá, undanþegin framleiðslukvóta og sérstakt tillit verði tekið til frumbýlinga og þeirra annarra bænda, sem fjárfest
hafa í landbúnaði á síðari árum.
c. Heimildir verði áfram í lögum um verðmiðlun búvöru.
d. Samtökum bænda verði veittar heimildir til að skipuleggja og hagræða
framleiðslu búvara innan héraða og framleiðslusvæða. í því sambandi er
áhersla lögð á að markaðsþörf innanlands sé alls staðar fullnægL
Til að auðvelda framleiðendum búvara aðlögun að breyttri skipan framleiðslumála og til að koma í veg fyrir snöggar breytingar í landbúnaðarframleiðslunni,
sem hefðu í för með sér erfiðleika í rekstri, er m. a. leiddi til skorts á búvörum,
þegar framleiðsla þeirra er í lágmarki, verði sú útflutningsframleiðsla, sem
ekki nýtur verðbóta, að hluta verðtryggð.
Árið 1980 nemi sú verðtrygging 60% af umframframleiðslunni, árið 1981
40% og þegar þessu fyrirkomulagi lýkur árið 1982 nemi hlutdeild verðtryggingarinnar aðeins 20% af óverðtryggðri framleiðslu búvara.
Þeirri heimild, sem nú er í lögum um verðtryggingu búvara til útflutnings,
verði breytt þannig, að heimiluð sé greiðsla til ákveðinna framleiðsluþátta á
frumstigi. Heimildir til viðmiðunar verði innan þess ramma sem nú er, og nái
ekki til nýrra búgreina. Jafnframt verði tryggt að þær greiðslur hafi áhrif til
lækkunar á framleiðslukostnaði búvara.
í þessu sambandi kemur m. a. til greina:
a. Greiðsla til Áburðarverksiniðju ríkisins til að lækka verð á tilbúnum áburði.
b. Greiðsla vegna fjármagnskostnaðar.
c. Niðurgreiðsla á vinnsluvörum á markað innanlands til að auðvelda sölu
þeirra, t. d. til þarfa iðnaðarins.
d. Beinar greiðslur til bænda, sbr. þingsályktun um beinar greiðslur til bænda,
sem samþykkt var á Alþingi fyrir ári.
Þar sem á vissum svæðum landsins á sér enn stað eyðing gróðurlendis og ísland
er sérlega vel fallið til grasræktar, skiptir það höfuðmáli að bæta og vernda
gróðurfar í byggð og óbyggð. Með hliðsjón af þeirri vitneskju, sem fengist hefur
með tilraunum og rannsóknum, ber að hraða úttekt gróðurlendisins svo að
unnt verði að ákvarða nýtingu þsss og koma i veg fyrir ofbeit þar sem hún
kann að eiga sér stað.
Stórátak verði gert til að tryggja lieyverkun í landinu með aukinni votheysverkun og súgþurrkun. Jafnframt verði komið á skipulagðri uppbyggingu
fóðuriðnaðar, er miði að því að í landinu verði að mestum hluta framleitt það
fóður sem þörf er fyrir innanlands.
Gert verði öflugt átak í markaðsmálum landbúnaðarins. Þess verði freistað að
ná samningum við stjórnvöld í helstu viðskiptalöndum okkar um að fá fellda
niður innflutningstolla af íslenskum landbúnaðarafurðum, m. a. í tengslum við
aðra viðskiptasamninga.
Gert verði skipulagt átak í að fullvinna innanlands þær landbúnaðarvörur,
sem nú eru fluttar óunnar úr landi, t. d. gærur og ull, og auka þannig verðmæti
útfluttra landbúnaðarvara stórlega. Skipulag á sölu- og markaðsmálum landbúnaðarins, er lýtur að útflutningi búvara, verði tekið til endurskoðunar m. a.
með það fyrir augum að tryggja bændasamtökunum beina aðild að framkvæmd
þeirra mála.
Lánamál landbúnaðarins verði tekin til endurskoðunar. Þar verði m. a. athugað
hvaða áhrif núverandi lánareglur, er fela í sér fulla verðtryggingu, hafa á
rekstur Stofnlánadeildar landbúnaðarins. Jafnframt verði kannað að hve miklu
leyti Lífeyrissjóður bænda geti fullnægt lánsfjárþörf landbúnaðarins í framtíðinni.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
92
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Þá verði tekið til endurmats, m. a. með tilliti til breyttra lánskjara, hvort
ekki sé unnt að fella niður það gjald, sem innheimt hefur verið af búvöruverði
og hefur í raun verið varið til lánajöfnunar, eða að öðrum kosti verði því varið
til eflingar nýrra verkefna, sbr. 8. lið.
Rekstrar- og afurðalán verði þau sömu og til annarra atvinnuvega og
greiðslum hagað skv. ályktun Alþingis frá 22. maí 1979.
7. Til að ná því markmiði að koma á jafnvægi í framleiðslu og eftirspurn (markaði)
og til þess að treysta grundvöll nýrra verkefna í landbúnaði, verði rannsóknarog leiðbeiningastörfum beint að þeim verkefnum. Bændaskólarnir taki upp
verklega og bóklega kennslu í nýjum búgreinum i samræmi við niðurstöðu
tilrauna- og rannsóknarstarfseminnar.
Hér kemur m. a. til greinn hagræðing og einföldun í rekstri búanna, nýting
jarðhita, sem æ víðar kemur til nota. fiskrækt í ám og vötnum og önnur hlunnindi, einnig mat á gróðri og uppskeru túna og beitilanda, fjölbreytni í ræktun
grænfóðurs, garðávaxta, skjólbelta og skóga, korns og fleiri tegunda, með sérstöku tilliti til íslenskra aðstæðna og möguleika. Þá má nefna ný áform í búfjárrækt, svo sem sérræktun ákveðinna eðlisþátta innlendra búfjárkynja, sem
miðuðu að verðmætari útflutningi búvara.
Til að treysta þessi áform í framkvæmd er áhersla lögð á að efla rannsóknarstarfsemina og gera tilraunir á tilraunastöðvunum sjálfum svo og á búum bænda
í svo rikum mæli sem nokkur kostur er á.
8. Komið verði á skipulagðri starfsemi og ákveðnu formi varðandi uppbyggingu
nýrra búgreina og ræktun nýrra búfjártegunda.
Þar verði m. a. kveðið á um, hvernig haga beri innflutningi á nýjum
búfjártegundum, fyrirkomulagi í rekstri og rannsóknum, sölu og vinnslu framleiðsluvara og félagslegum grundvelli þessarar starfsemi.
Stofnuð verði sérstök deild innan Stofnlánadeildar landbúnaðarins til
stuðnings við ný verkefni í landbúnaði.
Greinargerð.
Segja má að stefna í landbúnaðarmálum hafi verið óbreytt í tvo áratugi. Með
breytingum á lögum um Framleiðsluráð landbúnaðarins árið 1960 var landbúnaðinum tryggður réttur til bóta á útfluttar búvörur, er að upphæð máttu nema allt að
10% af heildarverðmætum landbúnaðarvara. Þessi lögboðna verðtrvgging nægði til
ársins 1976 en þá hófst sá vandi, sem síðan hefur sífellt vaxið, að óverðtryggðar
birgðir búvara hafa aukist ár frá ári. Vöntun útflutningsbóta á þessu tímabili hefur
numið:
Verðlagsárið 1976/77
500 millj. kr.
Verðlagsárið 1977/78 1 800 millj. kr.
Verðlagsárið 1978/79 3 487 millj. kr.
í upphafi verðlagsárs 1979/80 var áætlað að um 7 milljarða skorti til þess að
verðbæta alla umframframleiðslu búvaranna. í reynd mun þessi vöntun nema 5.9
milljörðum króna, sem meðal annars skýrist með þeim hömlum sem settar hafa
verið á framleiðslu búvara.
Afleiðing þessarar þróunar er augljós. Birgðir hlaðast upp, framleiðendur fá
ekki fullar greiðslur fyrir framleiðslu sína, sem síðar leiðir til ófyrirsjáanlegra
erfiðleika í rekstri, er bitna harðast á þeim er verr eru settir.
Afleiðingin verður óhjákvæmilega sú, að einhver hluti bændanna í landinu
verður að endurmeta stöðu sína og velja sér viðfangsefni á öðrum sviðum.
Svo að unnt sé að ná fram breytingum í framleiðslumálum landbúnaðarins er
nauðsynlegt að leitast við að einangra þær ástæður sem leitt hafa til núverandi
ástands.
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Bústofn.
Sé litið á tölu mjólkurkúa eins og hún hefur verið tvo síðustu áratugi kemur
í ljós að nokkrar sveiflur í mjólkurkúastofninum hafa átt sér stað á milli ára, sem
rekja má til breytinga á árferði. Sé hins vegar tekið meðaltal af mjólkurkúastofninum milli tveggja síðustu áratuga kemur í ljós að á árunum 1960—1970 er tala
mjólkurkúa að meðaltali 38 900 kýr, en á áratugnum 1970—1980 er sambærileg tala
nokkru lægri eða 36 100 kýr.
Þegar samanburður er gerður á tölu sauðfjár á þessu sama árabili kemur í ljós
að þótt um fremur smávægilegar breytingar sé að ræða eru þær gagnstæðar því,
sem er varðandi mjólkurkúastofninn.
Árin 1960—1970 er árleg meðaltalstala sauðfjár 806 800, en sambærileg tala
áranna 1970—1980 er 837 500. Af þessum samanburði má ráða að breytingar i bústofni hafa nánast engin áhrif á umframframleiðslu þessara greina landbúnaðarins.
Hins vegar kemur hér fram greinileg viðleitni bændanna í þá átt að fella framleiðslu
sina að meiri hagkvæmni í útflutningi með tilliti til verðlags á erlendum mörkuðum.
Framleiðsla búvara.
1 línuriti I kemur fram hverjar breytingar hafa orðið á framleiðsluvörum
landbúnaðarins á síðustu tveimur áratugum.
Þar kemur fram að um nokkra aukningu er að ræða. Sé miðað við framleiðsluárið 1969/1970, en þá var landbúnaðarframleiðslan í lágmarki, hefur um nokkuð
stöðuga framleiðsluaukningu verið að ræða, sem nú siðustu tvö árin nemur tæpum
30%. 1 þessu sambandi er þó vert að geta þess, að þessi ár eru bæði afbrigðileg að
því er framleiðslu varðar, þótt ástæðurnar séu ólikar. Fyrra árið var landbúnaði
afar hagstætt að þvi er allt árferði áhrærði, en hið siðara var illt, það erfiðasta fvrir
landbúnaðinn. Af þeirri ástæðu var ásetningur minni en ella hefði verið og þar af
leiðandi barst meira kjöt á markað.
Ef hins vegar er gerður samanburður á framleiðslumagni búvara og fólksfjölda
kemur í ljós að mjólkurframleiðslan er hin sama á íbúa árið 1979 og hún var árið
1960 (sjá töflu VI í fylgiskjali II).
Kjarnfóður.
Þótt augljóst sé að hvorki fjölgun búfjár né aukning í framleiðslu sé hin raunverulega orsök verður ekki á móti mælt að við það verðlag, sem nú er í landinu, er
landbúnaðarframleiðslan of mikil. 1 þessu sambandi ber sérstaklega að íhuga hver
hlutur innflutts kjarnfóðurs hefur verið í að halda uppi framleiðslunni og auka
hana að þvi marki sem áður er lýst.
Árin 1950—60 er innflutt kjarnfóður innan við 10% af heildarfóðurorkunni,
en hefur farið vaxandi og er nú orðið 25% (sjá töflu V3 á fylgiskjali II).
Samkvæmt niðurstöðum búreikninga árin 1970—1978 eykst hlutdeild fóðurbætis í mjólkurframleiðslunni úr um 20% árið 1970 í um 30% árið 1978. í sauðfjárrækt hefur notkun fóðurbætis ekki tekið umtalsverðum breytingum og numið um
15% af vetrarfóðurorku sauðfjárins.
Samkvæmt upplýsingum úr Árbók landbúnaðarins og Hagtíðindum hafa á
árunum 1960-—1969 komið fram sveiflur í framleiðslu búvara sem rekja má til breytinga í heyafla. Eftir 1970 gætir árferðis í mjólkurframleiðslunni sáralítið, sem skýrist
með aukinni notkun kjarnfóðurs (sjá töflu VI, V2, V4 á fylgiskjali II).
Sé borið saman verð á kjarnfóðri og mjólk síðustu tvo áratugi kemur í ljós að
kjarnfóður er nú helmingi ódýrara en þá var. Athyglisvert er að þrjú síðustu árin
er kjamfóðrið sérstaklega ódýrt. Sjá töflu V2 á fylgiskjali II.
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Áhrif verðbólgunnar.
Línurit sýnir þróun framleiðslumagns og verðlags landbúnaðarafurða verðlagsárin 1965/66 til 1978/79. Einnig er sýnd fyrir sama tímabil vísitala vöru og
þjónustu svo og vísitala hámarksverðábyrgðar skv. upplýsingum Hagstofu íslands.
Vísitala framleiðslumagns gefur til kynna breytinguna á búvöruframleiðslunni
miðað við fast verð og hefur framleiðslan allt timabilið þá verið verðlögð á verðinu
1969.
Vísitala búvöruverðs sýnir verðþróun búvörunnar á sama timabili og er þá
miðað við verð til framleiðenda.
Vísitala vöru og þjónustu, þ. e. A-liður vísitölu framfærslukostnaðar, er hér
sýnd til samanburðar sem vísbending um almenna verðþróun á þessum tíma.
Vfsitala hámarksverðábyrgðar gefur til kynna hver verðábyrgðin hefði orðið
miðað við fulla nýtingu hennar á hverju ári, þ. e. sem nemur 10% af verðmæti
búvöruframleiðslunnar. Síðustu þrjú árin er einnig sýnd sem dæmi ábyrgðin að
meðtalinni vöntun útflutningsbótanna.
Af línuritinu má ráða, að síðustu tvö verðlagsár, þ. e. 1977/78 og 1978/79,
hefur landbúnaðarframleiðslan orðið um 30% meiri en verðlagsárið 1969/70 og frá
verðlagsárinu 1971/72 fer framleiðslan að aukast að marki. Enn fremur má af línuritinu ráða, að frá og með verðlagsárinu 1976/77 fer að gæta vaxandi misvægis milli
útflutningsbótaþarfar og almennrar verðþróunar í landinu. Síðustu tvö árin ríflega
þrefaldast útflutningsbótaþörfin, en framleiðsluaukingin á sama tíma er óveruleg
eða nálægt 4%. Á sama tíma tæplega tvöfaldast almennt verðlag í landinu.
Af þessum samanburði má m. a. ráða hve hlutur markaðsverðs erlendis hefur
stöðugt farið minnkandi og hve lítils sá markaður er megnugur í þeirri verðbólgu
sem hér geisar.
Hér er óþarft að fara um fleiri orðum. Sú mynd, sem hér blasir við, skýrir sig
sjálf.
Orsakir og markmið.
Hér að framan hefur verið lýst þeim ástæðum er liggja til grundvallar þeim
vandamálum í framleiðslu búvara, sem landbúnaðurinn stendur nú frammi fyrir.
Þessir orsakaþættir eru einkum:
1. Verðbólguþróunin hér á landi.
2. Notkun og verðlagning kjarnfóðurs.
3. Aukin vernd landbúnaðar í markaðslöndum okkar.
I þeirri umræðu um vandamál landbúnaðarins, sem að undanförnu hefur átt
sér stað, hafa komið fram margvíslegar tillögur um lausn þessa vanda. Mikill hluti
þeirra tillagna og ábendinga getur í engu talist mótleikur gegn þeirri þróun, sem
átt hefur sér stað.
Sérstaklega er hér varað við allri tilhneigingu til að draga úr framförum og
umbótum í landbúnaði. M. a. á þetta við um bættan húsakost, tækninýjungar og þó
alveg sérstaklega allar umbætur í ræktun og nýtingu jarðar og jarðargróða. Þá
verður að vara mjög alvarlega við allri viðleitni í þá átt að halda ungum mönnum
utan starfa í landbúnaði, miklu fremur er ástæða til að leggja á það ríka áherslu að
auðvelda kynslóðaskipti í landbúnaði.
Allt annað mál er að mikil þörf er að taka mið af nýjum viðhorfum, sem óhjákvæmilega hljóta að hafa í för með sér mat á hinum ýmsu þáttum landbúnaðarins,
m. a. heppilegustu stærð framleiðslueininga og hagkvæmni í rekstri búanna. Til
grundvallar þeirri stefnumótun í landbúnaði, sem hér er lögð til, er áhersla lögð á
að byggð í sveitum haldist í meginatriðum óbreytt. Fjölþættari atvinnumöguleikar,
sem m. a. byggjast á nýjum búgreinum, þurfa verulegan tíma til aðlögunar áður en
þeir geta tekið við því vinnuafli sem þar er fyrir.
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Lausn framleiðsluvanda búvara, umbætur og framfarir í landbúnaði næstu ára
verður því einkum að grundvalla á:
1. Akveðnari stjórn framleiðslu búvara, sem m. a. grundvallast á rýmri og ákveðnari heimildum þar um og fullri ábyrgð samtaka bænda á framleiðslumálum
landbúnaðarins.
2. Betri samkeppnisaðstöðu og stórbættri nýtingu innlendrar fóðurframleiðslu.
3. Rýmri heimildum varðandi ráðstöfun þess fjár, sem nú er einvörðungu bundið
við greiðslu útflutningsbóta og nemur 10% af heildarverðmæti landbúnaðarvara.
4. Aukningu á verðmæti landbúnaðarvara innanlands, bæði að því er varðar
neyslu og iðnað.
5. Umbótum í verslun með búvörur.
Augljóst er að þær breytingar, sem gerðar voru á lögum um framleiðsluráð
landbúnaðarins á síðastliðnu ári og veita rýmri heimildir til að stjórna framleiðslunni, eru engan veginn fullnægjandi, auk þess sem þar er um ýmsa augljósa ókosti
að ræða, m. a. að því er varðar framkvæmd þessara mála.
Sjálfstæðisflokkurinn er andvígur því fyrirkomulagi í stjórn framleiðslumála
er byggist á framleiðsluskömmtun eða kvótafyrirkomulagi, eins og sú aðferð er
jafnan nefnd.
Með þeim fyrirvörum, sem að framan greinir, er þó hægt að fallast á að slíkar
heimildir séu fyrir hendi í lögum. Við núverandi aðstæður i peninga- og verðlagsmálum, þar sem verðgildi útflutningsbóta rýrnar og stöðugt breikkar bilið milli
framleiðslukostnaðar búvara og þess verðs, er fæst fyrir þær vörur á erlendum
mörkuðum, getur þurft að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir óeðlilega birgðasöfnun.
Notkun kjarnfóðurs hefur tekið breytingmn eftir verðlagi þess á hverjum tíma,
sem síðan hefur komið fram í aukinni framleiðslu. Þetta sýnir, að kjarnfóðurgjald
er áhrifamikil leið til að stjórna framleiðslu á búvörum.
Sé litið á skiptingu kjarnfóðurs eí'tir búgreinum má ætla að nálega helmingur
þess fari til nautgriparæktar, ca. 12—15% fari til sauðfjárræktar og ca. 35—38%
til annarra búgreina. Augljóst er, að kjarnféðurgjald kemur þannig misjafnlega niður
á hinar einstöku búgreinar, sem óhjákvæmilega hlýtur að leiða til andstöðu við það
innan bændastéttarinnar.
Þá ber líka að athuga, hvernig tekjum af kjarnfóðurgjaldi yrði varið. Sé það ekki
talið til kostnaðar við búreksturinn er það orðin bein skattlagning á bændurna í
landinu. Þess vegna er lögð á það áhersla, að það fjármagn, sem fæst vegna kjarnfóðurgjalds, verði hagnýtt þannig að leiði til frekari framleiðni í búrekstri, hagkvæmni við innlenda fóðurframleiðslu svo og til þróunarverkefna, allt eftir eðli og
möguleikum hverrar búgreinar.
Þær heimildir, sem nú eru í lögum varðandi verðmiðlun búvara og gjald til
verðjöfnunar þeirra, eru enn sem fyrr nauðsynlegur þáttur í sölukerfi landbúnaðarframleiðslu. Athugandi er hvort ekki sé unnt að beita þeiin heimildum í víðtækari mæli en nú er gert, t. d. með því að greiðslur til bænda verði i meira samræmi við hagkvæmni í rekstri vinnslustöðvanna og þarfir markaðarins á hverjum
tíma.
Þá er ástæða til að benda á þá hagkvæmni sem felst i beinum greiðslum til bænda,
sjá nánar fskj. VI.
Mikilvægasti þáttur í stjórn framleiðslumála landbúnaðarins og sá æskilegasti
er að færa skipulag framleiðslunnar í auknura mæli í hin einstöku byggðarlög.
Með þessum hætti væri vandinn færður nær bændunum sjálfum og um leið
yrði lausn hans ein af félagslegum þáttum þeirra sjálfra.
Mikilvægasta aflið til að koma á umbótum í framleiðslumálum landbúnaðarins
er leiðbeiningaþjónustan, sem í þessum efnum hefur lítils verið megnug. Ástæðan
er m. a. sú, eins og i upphafi var getið um, að framleiðslustefnan í landbúnaði hefur
verið óbreytt í tvo áratugi, þrátt fyrir breyttar aðstæður í mörgum byggðarlögum.
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Um leið og ný stefna er mótuð, sem m. a. felst í ákveðnari stjórn á framleiðslunni,
umbótum í sölu og vinnslu búvara, stórbættri fóðurframleiðslu og víðtækari heimildum um ráðstöfun þess fjármagns, sem einvörðungu hefur verið bundið við að
verðbæta búvörur til útflutnings, fær leiðbeiningaþjónusta landbúnaðarins tækifæri
til að beita áhrifum sínum til samræmis við þau viðhorf, er breytt stefna í málefnum landbúnaðarins felur í sér. Við slíkar kringumstæður má ætla að áhrif þeirra
aðila, sem hafa með höndum leiðbeiningastörf í landbúnaði, verði mikilvægur þáttur
t að koma á jafnvægi í framleiðslumálum landbúnaðarins.
Aðlögunartímabil.
Hér að framan hafa verið skýrðar leiðir til að ná jafnvægi í framleiðslumálum.
Augljóst er að af þeirri þróun hlýtur að leiða að einhver skerðing verður á kjörum
þeirra er að landbúnaði vinna. En eins og kemur fram á línuriti 2 eru framleiðslumál
landbúnaðarins samantvinnuð verðlagsþróuninni í landinu. M. a. og raunar fyrst
og fremst af þeirri ástæðu eru þau komin í þá sjálfheldu að útilokað er, að þau
verði færð til betri vegar nema verðlagsþróunin hér innanlands taki allt aðra stefnu
en nú er. Því þarf til að korna stuðningur við landbúnaðinn meðan á breytingunni
stendur. Slíkt svigrúm til lagfæringar á rekstrargrundvelli búanna er forsenda þess,
að landbúnaðurinn geti þróast með eðlilegum hætti.
Þess vegna er lagt til að á næstu árum verði sú framleiðsla, er ekki nýtur nú verðtryggingar, verðbætt að nokkru. Lögð er áhersla á að draga úr þeim verðbótum ár
frá ári og að þetta fyrirkomulag vari aðeins i þrjú ár. Augljóst er að á meðan landbúnaðurinn verður að aðlaga framleiðslu sína þörfum markaðarins verður þungt
fyrir fæti með framgang ýinissa þeirra framfaramála, sem landbúnaðinum eru lífsnauðsynleg. Þess vegna m. a. er áhersla lögð á, að sem fyrst verði komist út úr
þeim erfiðleikum sem nú steðja að.
Annar mikilvægur þáttur af hendi hins opinbera er að breyta þeim heimiidum, sein nú eru bundnar í lögum varðandi verðtryggingu búvöru til útflutnings.
Víðtækari heimildir um notkun þess fjár til hagræðingar og niðurgreiðslna hér
innanlands liefðu í för með sér jákvæð áhrif á mörgum sviðum í þjóðfélaginu.
(Sjá fylgiskjal I.) Þá er mikilvægt að bændur fái greiðslur fyrir afurðir sínar sem
fyrst í hendur, ekki síst á verðbólgutímum.
Áfram skal halda.
Ekki fer þó hjá því, að við þær aðstæður, sem nú eru í landbúnaði, hlýtur athygli
manna að beinast að þeim sérstöku orsakaþáttum, sem þar eru ráðandi. Þess vegna
eru málefpi framtíðarinnar ekki eins skýrð hér og ástæður væru til.
Einn mesti ágallinn við útflutningsmál landbúnaðarins hefur verið að núverandi
fyrirkomulag hefur ekki haft hvetjandi áhrif varðandi öflun hagstæðra markaða,
þar sem verðtryggingin tryggði að vissu marki fullt útborgunarverð og sölulaun
eru greidd án till'ts til söluverðs erlendis. Þegar svo er komið að framleiðendur búvara fá hluta þeirra greiddan á útflutningsverði verður að skapast mikill þrýstingur
frá þeirra hendi um að þessum málum sé vel fyrir komið. Eðlilegt er því að ákvarðanir varðandi útflutninginn verði í ríkari mæli bundnar bændasamtökunum en nú er.
Sama máli gegnir um vinnslu landbúnaðarvara til útflutnings. í fylgiskjali III
kemur fram að íslenskar gærur hafa verið unnar erlendis og seldar á mörkuðum
þar. Hér er um nýlenduviðskiptahætti að ræða sem engan veginn eru forsvaranlegir.
Öflugt áíak í sölu og vinnslu vissra landbúnaðarvara getur haft mikil áhrif til að
auka á gíldi landbúnaðarins.
Ákvörðun Búnaðarfélags Islands um ræktun feldfjár er lofsvert framtak, sem
áhugavert verður að fylgjast með.
Þar sem stofnlán til landbúnaðarins eru nú að fullu verðtryggð hlýtur að
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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koma til álita, hvort ekki er brostinn grundvöllur fyrir þvi gjaldi er greitt hefur
verið til Stofnlánadeildar landbúnaðarins af búvörum til lánajöfnunar.
Eitt mikilvægasta verkefni í landbúnaði er stórbætt heyverkun. (Sjá nánar fylgiskjal II.) Ef greiðslum til þeirra verkefna samkvæmt jarðræktarlögum yrði
flýtt mundu þær auðvelda bændum að koma á umbótuin í þeim efnum. Fóðuriðnaður hefur þegar náð fótfestu. Mikil þörf er að efla þá starfsemi og um leið
að tengja hana störfum bændanna eða félagasamtökum þeirra.
Nýjar búgreinar hafa mikið verið til umræðu. Varast ber að tengja umræðu um
þær úrræðum um skjóta lausn framleiðsluvanda landbúnaðarins. Þrír áratugir eru
liðnir frá því að umræður hófust um innflutning á holdanautum. Nú fer hins vegar
áhrifa þessarar baráttu fyrst að gæta, þar sem fyrstu kálfarnir af holdastofni fæðast
hér á landi á þessu ári.
Nýbúgreinum þarf að finna ákveðið form í landbúnaðinum, bæði að því er
varðar uppbyggingu, rekstur og, sölu framleiðslunnar. Hér þurfa m. a. til að koma
nýir þættir rannsóknar- og leiðbeiningastarfsemi. (Sjá fylgiskjal III).
Ræktun landsins og gróðurvernd eru nú sem fyrr veigamestu þættir í islenskum
landbúnaði. Landgræðsla rikisins hefur fyrir löngu sannað fyrir alþjóð hversu mikilvægu hlutverki hún hefur að gegna. Ný landgræðsluáætlun er verðug viðurkenning
til þeirra starfa.
Þau viðfangsefni, sem hér eru nefnd, eru dæmi um þá möguleika sem felast
í störfum bændanna í þessu landi og mörg hver verða að mótast og vinnast af
djörfum áformum. Það verður að varðveita það umhverfi í sveitum landsins sem
á eftir að verða starfsvettvangur ókominna kynslóða. Þegar tímar liða mun það
reynast traustur grundvöllur þeirra áforma þjóðarinnar að byggja ísland allt.
Fylgiskjal I
Pétur Sigurðsson
mjólkurverkfræðingur.

Reykjavík, apríl 1980.

HVERNIG VERÐUR DREGIÐ ÚR ÞÖRF LANDBÚNAÐARINS
FYRIR ÚTFLUTNINGSBETUR?
Stærsta vandainál landbúnaðarins í dag er offramleiðsla á sauðfjár- og nautgripaafurðum, sem kemur fram í því, að mikið vantar upp á að þær útflutningshætur, sem landbúnaðurinn á rétt á skv. lögum, dugi til að bæta framleiðendum upp
mjög lágt verð á útfluttum afurðum.
Ymsar hugmyndir hafa verið ræddar tii lausnar þessum vanda og margt verið reynt
með fremur litlum árangri til þessa, en í stórum dráttum er um fjórar meginleiðir
að ræða:
a.
b.
c.
d.

Samdráttur i framleiðslu.
Aukning innanlandssölu.
Lækkun innanlandsverðs.
Hækkun útflutningsverðs.

a. Samdráttur í framleiðslu.
Sú leið, sem aðallega er unnið að í dag með hinu svokaliaða kvótakerfi, er að
draga úr framieiðslu. Stefnt er að því, að með þessu kerfi ásamt fóðurbætisskatti
verði hægt að stjórna framleiðslunni í framtíðinni mun meir en verið hefur. Því
miður er augljóst að framkvæmd þessa kerfis, eins og það hefur verið byggt upp
með lögum og í reglugerð, verður bæði flókin og vinnufrek. Mjög seinlegt er að fá allar þær upplýsingar, sem kerfið á að byggjast á, jafnframt því sem gert er ráð
fyrir að tekið verði tillit til ýmissa aðstæðna, sem erfitt getur orðið að fá fullnægj-
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andi upplýsingar um og síðan meta. Fyrir mikinn fjölda framleiðenda er kerfið
nær óskiljanlegt.
Til þess að hafa stjórn á landbúnaðarframleiðslunni þarf að hafa kerfi sem er
einfalt í framkvæmd, kerfi sem byggist á aðgengilegum upplýsingum, sem mest frá
söluaðilum, en ekki frá skattskýrslum. Framleiðslustjórnun á nautgripaafurðum
á að vera sem mest eða alveg aðskilin frá framleiðslustjórnun á sauðfjárafurðum.
Fóðurbætisskatt á að leggja á allt kjarnfóður, en endurgreiða framleiðendum að
hluta tvisvar á ári miðað við búfjáreign á ákveðnum árstímum.
Að sjálfsögðu eru ýmsir ókostir því fylgjandi að dregið sé úr framleiðslu og má
þá sérstaklega benda á eftirfarandi atriði:
1. Lélegri nýting fasteigna, véla og vinnuafls framleiðenda.
2. Lélegri nýting vinnslustöðva, þ. e. mjólkursamlaga og sláturhúsa.
3. Samdráttur í sauðfjárrækt dregur úr framleiðslu hráefna fyrir ullar- og skinnaiðnaðinn.
4. Samdráttur í mjólkurframleiðslu getur, vegna mikillar árstíðasveiflu í framleiðslunni, orsakað skort á neyslumjólk yfir vetrartímann og þá sérstaklega á
svæði Mjólkursainsölunnar í Reykjavík og á Isafirði.
5. Verulegur samdráttur hefur slæm áhrif á jafnvægi í byggð landsins.
b. Aukning innaníandssölu.
Óhægr er að fullyrða að heildarsala á sauðfjár- og nautgripaafurðum hér á
landi sé mikil miðað við flest önnur lönd. Nautgripakjötssala er ef til vill ekki mikil,
en þess í stað er sala á kindakjöti og mjólkurafurðum mjög mikil. Svigrúm til
aukningar á innanlandsneyslu er þvi ekki mikið og má teljast gott ef tekst að halda
þeirri heildarneyslu á íbúa sem verið hefur undanfarin ár.
Spurningin er því heldur, hvort hægt sé að finna markaði innanlands fyrir
sauðfjár- og nautgripaafurðir, sem fullnægt er í dag með innflutningi eða með
hráefnum frá óskyldum greinum. Hafa verður í huga að verð afurðanna má í slíkum tilvikum vera töluvert undir skráðu innanlandsverði. öll slík sala á verði umfram
útflutningsverð er beinn hagnaður fyrir framleiðendur eða, þegar útflutningsbætur
eru nægar. fyrir ríkissjóð.
Áhugi framleiðenda til að nýta þennan möguleika hefur til skamms tíma verið
takmarkaður vegna þess að útflutningsuppbótakerfið hefur ekki boðið upp á, að
sala á innanlandsmarkaði sé bætt upp með fé af útflutningsbótum. Halla af slíkri
sölu hafa framleiðendur því orðið að bera sjálfir.
Sem dæmi má nefna að á undanförnum 2—3 árum hefur töluvert verið selt
af undanrennumjöli til fóðurframleiðenda hér á landi á verði sem hefur verið
verulega undir skráðu innanlandsverði, en samt verulega yfir útflutningsverði. Mjólkurframleiðendur hafa tekið á sig þennan skaða, einfaldlega vegna þess að þar sem
vöntun hefur verið á úíflutningsbótum, þá hefði skaði þeirra orðið enn þá meiri
ef mjölið hefði verið flutt út.
Vafalaust eru fleiri aðilar, sem gætu nýtt sér afurðir frá landbúnaðinum og greitt
fyrir hærra verð en útflutningsverð, án þess að það hefði áhrif á hefðbundna sölu
landbúnaðarafurða innanlands.
Hvað mundu smjörlíkisframleiðendur vilja greiða fyrir smjörið, sem hráefni í
sina framleiðslu?
Hvað mundu framleiðendur á ýmiss konar dýramat (minka-, refa-, fiska-,
hunda- og kattafóðri) vilja greiða fyrir t. d. ærkjötið eða annað lélegt kjöt sem flutt
hefur verið út — eða undanrennumjöl?
Hvað mundu bakarar vilja greiða fyrir undanrennumjölið?
Hvað mundu mjólkurframleiðendur sjálfir vilja borga fyrir mjólk til kálfaeldis
o. s. frv.?
Hafa verður í huga að þessar vörur hafa undanfarið verið fluttar út fyrir verð
sem hefur verið á milli 10 og 40% af innanlandsverðinu. Til þess að nýta þennan
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möguleika til aukningar á sölu innanlands parf að breyta þeim reglum sem gilda um
nolkun útflutningsbóta.
c. Lækkun innanlandsverðs.
Lækkun innanlandsverðs á landbúnaðarafurðum á annan máta en með beinum
niðurgreiðslum á afurðirnar mundi að sjálfsögðu minnka þörf fyrir útflutningsbætur. En hvernig er hægt að lækka innanlandsverð án þess að það skaði framleiðendur? Innlent heildsöluverð á sauðfjár- og nautgripaafurðum er nær eingöngu
samsett úr grundvallarverði til framleiðenda og kostnaði vinnslustöðva.
Lækkun vinnslukostnaðar er hægt að ná fram með ýmsu móti, en í flestum
tilvikum þarf að koma til fyrirgreiðsla frá ríkinu, t. d. í formi lækkunar ýmissa
opinberra gjalda á fjárfestingar- og rekstrarvörum eða á annan máta.
Það er þó ásíæða til að nefna sérstaklega tvennt sem orsakað hefur háan vinnslukostnað hér á landi, en það er léleg nýting mjólkursamlaga og sláturhúsa.
Sauðfjárslátrun tekur hér yfirleitt 6—8 vikur á haustin, en utan þess tíma er
nýting sláturhúsanna yfirleitt mjög lítil eða engin. Afar mikilvægt er fyrir rekstur
þessara húsa að fundin séu verkefni fyrir þau allt árið.
Árstíðasveifla í mjólkurframleiðslunni er gífurlega mikil hér á landi, en um
tvöfalt rneira inagn af mjólk er frameitt á dag í júlí en í janúar. Þessi mismunur
er mun meiri en hjá okkar nágrannaþjóðum.
Afkastagetu mjólkursamlaganna verður að miða við hámarksframleiðslu sumarsins og nýtist þvi illa yfir vetrartimann. Með minnkun árstíðasveiflunnar á að
vera hægt að ná fram verulegum sparnaði í mjólkursamlögunum, ekki bara í fjárfestingu, heldur einnig í vinnuafli.
Einnig má benda á að meiri samvinna milli vinnsluaðilanna og betra heildarskipulag á að geta lækkað vinnslukostnað.
Lækkun grundvaltarverðs er einnig hægt að ná fram með ýmsu móti, en eins
og með vinnslukostnaðinn þarf í flestum tilvikum að koma til fyrirgreiðsla frá ríkinu.
Rætt liefur verið um niðurgreiðslu á ýmsuin kostnaðarliðum grundvallarbúsins, eins
og t. d. áburði, kjarnfóðri og fjármagnskostnaði. Slíkum niðurgreiðslum væri jafnframt hægt að haga á ýmsan máta þannig að þær kæmu þeim bændum helst til
góða sem frekast þurfa á þeim að halda.
Einn aðalkostur við slíkt fyrirkomuíag fyrir framleiðendur er að þeir fá miklu
fyrr hluta afurðaverðsins óbeint greiddan með lægri rekstrarkostnaði. Sem dæmi má
nefna að áburður, sem keyptur er vorið 1980, skilar sér í mjólkurverði til framleiðenda veturinn 1980/1981 og það síðasta í eftirstöðvum mjólkurverðs vorið 1982. í
sauðfjárafurðunum skilar þessi áburður sér að litlum hluta í afurðaverðinu haustið
1980, en aðallega haustið 1981 og það síðasta við uppgjör í ágúst/sept. 1982. Með
niðurgreiðslu á áburði fengju þeir hluta afurðaverðsins strax. Þetta er því verulegt hagsmunamál fyrir framleiðendur, svo lengi sem verðbólgan er jafnmikil og
hún hefur verið undanfarið og svo lengi sem útborgun söluaðila er aðeins 70—80%
af grundvallarverði.
Einnig má benda á að niðurgreiðsla á áburði ætti að vera mikill styrkur fyrir
rekstur Áburðarverksmiðjunnar, ef niðurgreiðslurnar fengjust greiddar á réttum
tíma. Verksmiðjan á stöðugt í miklum rekstrarfjárerfiðleikum, í fyrsta lagi vegna
mikillar birgðasöfnunar mikinn hluta ársins og í öðru lagi vegna lítillar útborgunargetu áburðarkaupenda.
Niðurgreiðsla á fjármagnskostnaði kæmi framleiðendum og þá sérstaklega
frumbýlingum mjög vel. Lánakjör til bænda eins og annarra hafa breyst mikið á
undanförnum árum og eru verulega óhagstæðari í dag en þau voru fyrir 10—15 árum,
eins og fram kemur i töflu I.
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radeildar landbúnaðarins.
Vextir

1962
1970
1976
1980

%
6.0—6.5
6.0—6.5
12.0
1.0—5.0

VerStrygging
%

0.0
0.0
25.0
100.0

Lánstími
ár

25
20—25
20
20

Niðurgreiðsla einstakra kostnaðarliða kemur framleiðendum misjafnlega vel,
eftir því hve stór hlutfallslega viðkomandi liður er i þeirra rekstri. Niðurgreiðsla
áburðar kæmi t. d. sauðfjárframleiðendum betur en mjólkurframleiðendum þar sem
áburðarnotkun er talin 40% meiri á ærgildi sauðfjár en á ærgildi nautgripa. Áftur
á móti kæmi niðurgreiðsla fóðurbætis sér betur fyrir mjólkurframleiðendur. Niðurgreiðsla á fjármagnskostnaði kæmi sér vel fyrir þá sem standa í m’klum framkvæmdum og þá sem skulda mikið, en aftur á móti verr fyrir þá sem skulda lítið
o. s. frv.
Með því að greiða niður verð á aðföngum er í reynd verið að greiða niður
verð allra landbúnaðarafnrða. Niðurgreiðslan nær til heimanotaðra afurða, afurða,
sein seldar eru beint frá framleiðendum til neytenda, og afurða til útflutnings. Ef
litið er á kostnað ríkissjóðs við niðurgreiðslu á verðlagi innanlands er því augljóst
að niðurgreiðsla aðfanga er mun dýrari á hvert vísitölustig framfærslukostnaðar
en beinar niðurgreiðslur á ákveðnar afurðir.
Annað, sem einnig vcrður að hafa í huga við niðurgreiðslu aðfanga, er að
hún má ekki verða til þess að framleiðslan aukist. Niurgreiðsla áburðar, kjarnfóðurs
eða fjármagnskostnaðar getur auðveldlega orsakað framleiðsluaukningu ef ekki
cr fvlgt. mjög ákveðnum reglum.
Með brevtingu á lögum um verðlagningu landbúnaðarafurða á þann veg, að
rikið verði beinn samningsaðili við framleiðendur i stað fulltrúa neytenda í sexmannanefnd, mundi skanast vettvangur þar sem hægt væri að hafa áhrif á innanlandsverð landbúnaðarafurða ineð ýmsum hliðarráðstöfunum. Vafalaust er hægt að
koma til móts við launakröfur framleiðenda á annan máta en að hækka afurðaverðið.
Sexmannanefnd, sem nú ákvarðar verð landbúnaðarafurða, hefur ekki heimild til að
semja um annað en verðið.
d. Hækkun útflutningsverðs.
Einfaldasta leiðin til að hækka útflutningsverðið í krónutölu er að lækka
gengið. Gengissig hefur verið mikið á undanförnum árum, en það nægir lítið þegar
allur framleiðslukostnaður hefur hækkað mun meira og þar með innanlandsverð
afurðanna. Mjög verulegur hluti þess vanda, sem landbúnaðurinn stendur nú
frammi fyrir, á einmitt rætur sínar að rekja til þessarar þróunar á undanförnum 5
árum, en að sjálfsögðu einnig til aukinnar framleiðslu.
Markaðsnefnd landbúnaðarins, sem starfað hefur um nokkurra ára skeið. hefur
einnrtt haft bað verkefni að finna leiðir til að fá hærra verð fyrir útfluttar landbúnaðarafurðir. Þvi miður hefur starf hennar borið fremur lítinn árangur til þessa,
enda aðstæður mjög erfiðar. Veruleg umframframleiðsla er í hinum vestræna heimi
á þeim landbúnaðarafurðum, sem hér er offramleiðsla á, auk þess sem mikið framboð
er á þeim frá löndum eins og Ástralíu og Nýja-Sjálandi, þar sem allur framleiðslukostnaður er miklu lægri en hér. Útflutningur landbúnaðarafurða nýtur nær alls
staðar verulegs stuðnings af opinberu fé á einn eða annan máta, enda útflutningsverð lágt vegna mikillar samkeppni um þá innflutningsmarkaði sem finnast.
Á undanförnum árum hafa verulegar vonir verið bundnar við að takast mætti
að skapa öruggan markað fyrir óðalsost í Bandaríkjunum, en fyrir hann hefur fengist
töluvert hærra verð en fyrir aðrar mjólkurafurðir. Vegna fremur slælegrar frammi-
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stöðu íslenskra stjórnvalda og útflytjenda mjólkurafurða virðist nú sem þessi
markaður sé glataður, að minnsta kosti i bili.
Verulegra hækkana á útflutningsverði á kindakjöti og mjólkurafurðum er því
varla að vænta í næstu framtíð, en ef horft. er lengra fram í tímann er ótrúlegt
annað en verðlag á matvælum almennt í heiminum eigi eftir að hækka mikið í þegar
sveltandi heimi.
Fylgiskjal n.
Gunnar Sigurðsson sérfræðingur.
Hve mikill hluti landbúnaðarframleiðslunnar er framleiddur á innfluttu fóðri?
Á árinu 1979 voru alls flutt inn um 85 þúsund tonn af fóðurbæti. Við þetta bætist
innlendur fóðurbætir, sem er aðallega graskögglar og fiskimjöl. Árið 1979 var mjög
slakt sprettusumar hvað heildina varðar. Þá voru framleidd 9671 tonn af graskögglum, þó svo að í venjulegu sumri eigi að vera hægt að framleiða allt að 12 þús. tonnum við núverandi aðstæður. Innfluttur fóðurbætir og graskögglar gera því samtals
um 95 þúsund tonn árið 1979.
Við samanburð á heimildum um heyafla og fóðurbætisinnflutning kemur í Ijós
að á árabilinu 1950—1960 er innfluttur fóðurbætir innan við 10% af samanlagðri
orku heyja og innflutts fóðurbætis (tafla V4). Á árabilinu 1960—1970 virðist hlutdeild innflutningsins vaxa í um eða yfir 20% og var á árinu 1978 um 25%.
Við mat á hlutdeild nautgripa- og sauðfjárbúskapar í heildarfóðurbætisnotkuninni er fróðlegt að skoða niðurstöður búreikninga. Þar er til yfirlit um heildarfóðurbætisnotkun annars vegar og framleiðslumagn mjólkur á kúabúum og kindakjöts á sauðfjárbúum hins vegar. Þetta samhengi er sýnt fyrir 3 ár í töflu 1.
Tafla 1. Afurðir fíyrir hvert kg af fóðurbæti á kúabúi (lítrar mjólkur) og sauðfjárbúi (kg kindakjöts). (Ársskýrslur Búreikningastofu ’76, ’77 og ’78.)
Ár

1976

1977

1978

Kúabú ................................ ........................
Sauðfjárbú ........................ ........................

2.69
1.36

2.66
1.43

2.83
1.42

Meðaltal

2.73
1.40

Eins og fram kemur í töflu 1, þá framleiddu þeir búreikningabændur, sem kúabúskap stunda, að meðaltali 2.73 lítra af mjólk fyrir hvert kg af aðkeyptum fóðurbæti. Á sama hátt framleiddu þeir sauðfjárbændur, sem skýrslurnar ná til, um það
bil 1.40 kg af kindakjöti fyrir hvert kg af fóðurbæti sem keyptur var.
Ef þessi hlutföll eru notuð til að áætla fóðurbætisnotkun til viðkomandi framleiðslu á landinu öllu, má reikna með þeim tölum, sem fram koma í töflu 2. Árið
1979 voru framleidd 15170 tonn af kindakjöti, en af mjólk er reiknað með að framleiddir verði um 126 milljónir lítra á því framleiðsluári, sem nú er að ljúka.
Tafla 2. Áætluð ársnotkun á fóðurbæti til framleiðslu á mjólk og kindakjöti.
Framleiðsla

Kýr ............................... ..........................
Sauðfé .......................... ..........................

126 000 000 1
15 170 000 kg

Stuðull

Fóðurbætisnotkun (tonn)

2.73
1.40

46 154
10 800
Alls 56 954

Samkvæmt þessu eru notuð um það bil 60 þúsund tonn af fóðurbæti til framleiðslu á mjólk og kindakjöti. Má því ætla að aðrar búgreinar noti afganginn eða
um 35 þús. tonn.
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Þó svo að þarna sé komin nokkuð sæmileg visbending um fóðurbætisnotkun
kúabænda, er erfitt að segja til um hve mikill hluti þessa magns er notaður við
sjálfa mjólkurframleiðsluna og hve stór hluti er notaður sem fóður handa geldpeningi. Við venjulegar aðstæður má reikna með að hvert kílógramm af fóðurbæti
skili um það bil 2 kilógrömmum af mjólk, þó svo að fræðilega eigi að fást 2.5 kg
af mjólk. Erfitt er sem sagt að slá neinu föstu, en ef 2 kg eru lögð til grundvallar,
þá eru rúmlega 90 millj. lítra framleiddar á fóðurbæti eða rúmlega 70% af mjólkurfrainleiðslunni.
I þeirri mynd, sem hér hefur verið dregin upp, hefur ekki verið tekið tillit til
þess fóðurs, sem þarf til viðhalds og endurnýjunar mjólkurkúastofninum. Við athugun á heildarfóðurafla búreikningabúanna 1976—1978 kemur i ljós að um það
bil 30% af fóðurorkunni er aðkeyptur fóðurbætir, þ. e. kjarnfóður og graskögglar
(sbr. töflu V3). Hvað sauðfjárframleiðslu varðar þýðir þessi tala í töflu 2 að notuð
séu á milli 12 og 14 kg af fóðurbæti á hverja vetrarfóðraða kind í landinu.
Við athugun á niðurstöðum búreikninga kemur í ljós að á sauðfjárbúum er aðkeypt fóður um 15% af vetrarfóðrinu og er það nokkuð stöðugt síðan 1970.
Hve mikið má framleiða af innlendu fóðri eingöngu? Þessi spurning er samsett. Fyrsti og stærsti hluti spurningarinnar er hve langt er hægt að ná í mjólkurframleiðslu með heyfóðrun eingöngu. Mynd 1 sýnir mjaltaferil þriggja kúa. Nythæsta kýrin er með 5300 kg ársnyt, en nytlægsta kýrin er í 3500 kg ársnyt. Neðst á
myndinni kemur fram sá breytileiki, sem mældur hefur verið á nothæfni heyja til
mjólkurframleiðslu. Ef hægt væri að hækka úr neðri línunni upp í þá efri þýddi
það að fyrir hverja kú í nytarlægsta flokknum (mynd 1) yrði aukning i verðmætainyndun vegna bættrar nýtingar, sem þegar er búið að gera í kúabúskap, milli 4 og
5 liundruð þúsund. Bein tekjuaukning yrði rúm 100 þús. Fyrir vísitölubúið þýddi
þetta að afurðir fyrir um það bil níu milljónir króna yrðu framleiddar fyrir þá
fjárfestingu sem þegar hefði verið gerð. Nythæstu kúna í mynd 1 er einfaldlega ekki
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hægt aö fóðra með svo slöku heyi sem neðri lína sýnir. Seinni hluti þessarar spurningar, þ. e. hve mikið af mjólk er hægt að framleiða af innlendu fóðri, snýr svo að
fóðurbæti. I tilraunum með mjólkurkýr hefur verið sýnt, að ná megi a. m. k. 12
fóðureininga dagfóðrun með heyi og graskögglum. Þá er búið að fullnægja fóðurþörf verulegs hluta af kúastofninum, þ. e. svo fremi sem nægilegt framboð er af
graskögglum. Ef ársframleiðslunni af mjólk er skipt niður á 35 000 mjólkurkýr, þá
koma um 3600 lítrar í hlut hverrar. Af framansögðu má ljóst vera að þessa mjólk
má alla framleiða með innlendu fóðri. Meginverkefni í landbúnaði hlýtur því að
vera að færa neðri línuna upp í m ynd 1, þ. e. að bæta heygæðin. Nú er unnið að
þessu ineð áróðri fyrir aukinni súgþurrkun, en þar þarf meira til. Öflug súgþurrkun
er ein af forsendunum, en ræktunarþátturinn er engu síður mikilvægur. Flóra þeirra
túna, sem bændur nota í dag, er víða þannig að þar verður ekki framleitt afurðahey. Þar þarf stórátak í endurræktun.
Eitt er víst, að meðalkúna íslensku er hægt að fóðra á innlendu fóðri að langmestum hluta. Miklar afurðakýr verða eftir sem áður að fá kornfóður meðan þær
eru í hæstri nyt. Spurningarnar, sem skoða þarf í þessu sambandi, eru því bætt
fóðuröflunaraðstaða hvers bónda og aukin graskögglaframleiðsla. Hvað sauðfé
áhrærir er engin spuming um að það er hægt að fóðra á innlendu fóðri eingöngu
og sennilega hægt að komast af með fjórða hluta af því fóðurbætismagni, sem tilgreint er i töflu 2. Þar er bætt heyverkun einnig þýðingarmikil forsenda.
TAFLA VI.
Þróun mjólkurframleiðslu og íbúafjölda og samhengi þeirrar þróunar.
Innv. mjólk
(þús. lítrar)

Ár

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

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

97 672
106 515
100 568
105 261
109 751
112 537
115 964
111525
112 008
118 927
120172
126 000

íbúafjöldi

175 680
193 758
204 578
206 818
210 352
213 070
216 172
218 682
220 918
222 055
223 917
226 339

Litrar/ibúa

556
550
492
509
522
528
536
510
507
536
537
557

TAFLA V2
Þróun mjólkurframleiðslu, verðsamhengi mjólkur og fóðurbætis, heyskapur.
Verðhlutfall
mjólk/fóðurb.

Ár

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

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

1.07
1.23
1.56
1.38
1.90
1.53
1.50
1.46
1.60
2.20
1.99
2.20

Mjólk
lítrar/ibúa

556
550
492
509
522
528
536
510
510
536
537
557

heyafli (m3)

2 850 000
3 037 359
2 293 086
3 217 877
3 730 511
3 564 979
3 429 387
3 481 740
3 740 107
3 897 271
3 630 261
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TAFLA V3.
Fóðurafli búreikningabúa og hluti aðkeypts fóðurs.
Kúabu:
Ár

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Hey

........................ ........
..........................-----........................ ........
..................................
..........................
..................................
......................... ........
........................ ........
..................................

Fóðureiningar:
Fóðurb.
Alls

48 210
53 580
54150
57 720
60 753
58 830
69 260
76 020
74 360

10 979
15 865
20 000
20 525
21 277
20 395
28 260
31466
31 970

59 189
69 445
74 150
78 255
82 030
79 225
97 520
107 486
106 330

Fóðurb. %

18.5%
22.8%
27.0%
26.0%
26.0%
25.7%
29.0%
29.3%
30.0%

Meðaltal 26.0%
Sauðfjárbú:
1970 ..........................
1971 ........................ ........
1972 ..........................
1973 ..................................
1974 ..........................
1975 ........................ ........
1976 ......................... ........
1977 ......................... ........
1978 ........................ ........

34 780
40 510
51630
52 924
48 880
57 590
61 780
57 240

6517
7 554
8 521
9 537
8 486
8 674
10 158
10 748
9 749

41 298
48 064
61 161
61 410
57 554
67 748
72 528
66 989
Meðaltal

15.8%
15.7%
18.3%
15.6%
13.8%
15.0%
15.0%
14.8%
14.6%
15.4%

TAFLA V4.
Fóðurbætisinnflutningur og heyskapur 1950—1979
(Hagtíðindi 1951—1980).
Ártal

1950
1955
1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

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

Heyfengur
(m3)

FE Þús.

1 762 6201)
2 099 2301)
2 850 0001)
3 037 359
2 293 086
3 217 877
3 730 511
3 564 979
3 429 387
3 481 740
3 740 107
3 897 271
3 630 261

103 300
125 000
180 400
168 906
140 000
190 000
220 000
215 000
205 000
210 000
220 000
234 000
218 000

Fóðurbætis- Innflutnnotk. þús. FE ingur i %

9182
21 814
18 690
35 007
70 910
59 903
58 134
65 309
58 134
55 367
67 046
71 194
73 460
84 918

8
15
9
17
30
24
21
23
22
21
23
23
25

1) Rúmmetrar umreiknast úr hestburSum 1.3 hb/m3.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Fylgiskjal III.
Sigurjón B. Jónsson ráðunautur.
Þáttur nýbúgreina í framtíðinni.
Ekki getur hjá því farið, að eigi íslenskur landbúnaður að halda áfram að
gegna sínu hlutverki og halda uppi matvælaframleiðslunni í landinu, atvinnu- og
byggðajafnvægi í dreifbýlinu ásamt gjaldeyrisöflun, verður hann að laga sig að
breyttum aðstæðum og fara inn á nýjar brautir búgreina.
Þessar nýju búgreinar þurfa að falla vel að þeim sem fyrir eru og geta komið
í staðinn fyrir þær í sumum tilvikum ásamt því að taka við því vinnuafli sem er
og kemur úr dreifbýlinu, bæta og halda uppi byggðajafnvægi, sjá iðngreinum fyrir
hráefni, eftir því sem hægt er, og auka hlutdeild bændastéttarinnar í gjaldeyrisöflun
þjóðarinnar.
Loðdýrarækt.
Helstu tegundir loðdýra sem má rækta hér á landi:
Min kar
Refir
Þvottabirnir
Ildar
Grasætur:
Chinchillur
(jurtaætur): Ullar- og kjötkanínur
Buslur (vatnarottur)

Kj ötætur:

Nokkrar greinar loðdýraræktar hafa sýnt sig að vera heppilegar sem auka- eða
aðalbúgreinar hjá bændum í nágrannalöndum okkar. Einkum eru það kjötæturnar
minkar, refir, ildar og þvottabirnir, sem henta vel í því sambandi, og gras- eða
jurtaæturnar chinchillur, ullar- og kjötkanínur og buslur (vatnarottur).
Afurðirnar, skinnin, eru seldar á opinberum uppboðum erlendis þar sem verð
þeirra ræðst af framboði og eftirspurn að undanskráðu lágmarksverði, en framleiðsla ullarkanínunnar, sem er angoruullin, er seld hjá iðnfyrirtækjum í V-Evrópu
á föstu verði. Afsetning afurðanna, skinna og angóruullar, kemur okkur vel þar sem
við þurfum ekki að búa eingöngu við takmarkaðan innanlandsmarkað.
Loðskinn eru heimsins stöðugasta tískuvara sem varað hefur síðan maðurinn
fyrst fór að klæðast fötum (skinnfatnaði). Eftirspurn eykst stöðugt eftir loðkápum,
þar sem nú hafa fleiri og fleiri efni á að fá sér þessar flíkur.
Skinnum af villtum dýrum fer jafnt og þétt fækkandi á skinnamörkuðum og
veldur þvi fækkun villidýra i heiminum og friðun dýra- og landssvæða, þar sem
veiðar hafa áður verið stundaðar.
Framboð skinna af ræktuðum loðdýrum hefur lítið breyst síðustu árin og hefur
eftirspurnin verið lítið eitt meiri en framleiðslan eða sem svarar einni milljón
skinna. Það, sem veldur þvi að framboðið fylgir ekki eftirspurninni, er, að hráefni
i fóður fyrir ræktuð loðdýr er hvarvetna á þrotum í V-Evrópu og N-Ameríku. Aðstaða okkar Islendinga er því mjög góð nú til að fara af stað með loðdýrarækt. Hráefni til fóðurgerðar frá frysti- og sláturhúsum landsins höfum við nóg af sem dugar
til framleiðslu á 3—5 millj. loðskinna. Lega landsins hjálpar til og tryggir framleiðslu úrvalsskinna með sinu kalda og raka loftslagi, sem er gagnstætt við hinn
hefðbundna búskap.

Loðdýraræktin fellur þvi vel að kröfum og þörfum okkar fyrir nýjar búgreinar
og iðnað, hvað varðar atvinnu, byggðajafnvægi, markaði og gjaldeyrisöflun og veðurfar landsins.
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Til að gefa einhverja hugmynd um stofnkostnað og rekstur loðdýra samanborið
við hefðbundinn búskap er sett hér upp gróft dæmi með refa-, minka- og sauðfjárbúskap sem grundvallast á afurðaeiningum.
Dæmi:
1 refalæða

Hús .................................................. kr. 500 000
Bústofn ............................................ —
80 000
Fóður ................................................ — 40 000
Afurðir ............................................ — 168 000

3 minkalæður

kr. 400 000
—
90 000
—
45 000
— 168 000

5 ær

kr. 700 000
— 150 000
— 84 000
— 168 000

Feldfjárrækt.
Ræktun feldfjár af íslenska landkyninu, þar sem pelsgæðin, hreinleiki og lokkmyndun, eru meginmarkmið, en frjósemi og kjötafurðir koma þar á eftir. Byrjað
væri á ræktun á gráum feldgærum, en síðar meir athugað með markað fyrir svartar
og dökkmórauðar gærur.
Unglambaskinn til feldframleiðslu væru nýtt eftir þvi sem hægt væri og bændum
kennt að flá og verka skinnin eins og gert er með karakúllömb, til að auka verðmæti þeirra. Einnig væri gerð á því athugun í tilraunaskyni, hvort ekki mætti með
ræktun og notkun hormóna reka hér sauðfjárbúskap með marglembur, þar sem unglambaskinnin væru meginframleiðslan.
Feldfjárrækt með íslenskt, grátt sauðfé hófst hér á árunum milli 1950 ög 1960.
Segja má að vel hafi gengið að fá fram og fjölga gráa fjárstofninum í landinu, en
erfiðara gekk og lítið reynt að finna gæruframleiðslunni tilskilinn markað. Fór
þá svo, að stór hluti þessara feldgæra var seldur úr landi sem óunnar gærur, sem
keyptar voru af skinnakaupmönnum, sem klipptu þær, sútuðu og gerðu úr þeim
verðmikil pelsskinn. Síðar, þegar uppboðsfyrirtækið Hudsons Bay í London fór að
spyrjast fyrir um hvort íslensku sútunarverksmiðjurnar vildu ekki sjálfar prófa að
að selja lambaskinnin hjá uppboðshúsinu, í stað þess að láta önnur lönd vera þar
milliliði, vaknaði áhugi fyrir feldfjárrækt að nýju. Bentu skinnasérfræðingar Hudsons
Bay, eftir að hafa kynnt sér íslensku lambaskinnin, á að þau væru létt og blæhrein
miðað við sænsku Cotlands-skinnin, en nokkuð vantaði á að lokkmyndun þeirra
væri jafngóð, enda hefðu íslensku lömbin ekki verið ræktuð með tilliti til þess.
Töldu þeir fyllilega tímabært fyrir íslenskan landbúnað að þróa hér pelsfjárframleiðslu, eins og Svíar gera, og nýta jafnframt öll unglambaskinn, sem til falla, i
sarna tilgangi.
Hjá þeim sauðfjárbændum, þar sem feldgærur væru meginframleiðslumarkmiðið,
mundi það draga nokkuð úr dilkakjötsframleiðslunni og vandamálum hennar, og
allverulega ef unglambaskinn gætu orðið aðalframleiðsla.
Fuglakjötsframleiðsla með íslensku fóðri til innanlandsneyslu.
Til að svara kröfum og þörfum neytenda hvað varðar fuglakjöt kemur aligæsa- og
andakjöt helst til greina. Þessar fuglategundir nýta beit á ræktað land, grænfóður og
grasköggla fugla best, auk þess sem kjöt þeirra er með því besta sem völ er á.
Þær rannsóknir og reynsla, sem til eru, henda eindregið til þess, að aligæsa- og
andarækt séu þær fuglabúgreinar, sem henti best við íslenskar aðstæður til kjötframleiðslu
Ef rétt er staðið að málunum geta nýbúgreinar tekið við af hefðbundnum búskap að hluta til. Þáttur nýju búgreinanna þarf að þróast á 6—7 árum upp í það að
vera 25—100% af tekjum 600—800 bænda, svo markverður árangur náist.
Með stjórnun á fjármagni til uppbyggingar á þessum búgreinum, fullkominni
leiðbeiningaþjónustu og nýjuin skipulögðum tilraunum fyrir þennan búskap má
gera hann aðgengilegan og arðbæran. Þær nýbúgreinar, sem sýna sig að geta staðið
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fyrir utan styrkjakerfi landbúnaðarins, þarf að efla umfram aðrar með því að veita
þeim hagstæð stofnlán, sem auðvelda stofnun þeirra.
Veita þarf þeim búvöruframleiðendum, sem selja afurðir sínar á erlendan markað,
hliðstæð rekstrarlán og sjávarútvegurinn nýtur, ásamt því að þeir hafi aðgang að
sérstökum afurðalánum til stutts tíma, verði verðfall á mörkuðum erlendis.
Landbúnaðarafurðir fyrir innanlandsmarkað, eins og aligæsa- og andakjöt o. fl„
þarf að vernda fyrir samkeppni og annarri framleiðslu, sem framleidd er að mestu
eða öllu leyti á innfluttu niðurgreiddu fóðri, svo til hagsbóta verði landbúnaði og
þjóðinni allri.

Fylgiskjal IV.
6/4 1980.

HAGSTOFA ÍSLANDS

Nýting 10% verðábyrgðar útflutnings búvöru hefur verið sem hér segir
frá og með verðlagsárinu 1963/64.
Verðlagsárið

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79

Hámark
verðábyrgðar
millj. kr.

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

160
185
218
229
256
301
332
407
483
627
927
1327
1800
2 301
3 597
5 622

Nýting
millj. kr.

160
179
218
229
256
301
332
404
379
438
927
1140
1650
2 652
3 5971)
5 6222)

Nýting
verðábyrgðar
%

100
96.2
100
100
100
100
100
99.3
78.5
69.9
100
85.9
92.1
15.3% umfram

1) Auk þess viðbótaverCAbyrgð samkvæmt stjórnarsáttmála siðast i ágúst 1978 og tilheyrandi iagaákvæðum: 1300 millj. kr., þar af 1000 millj. kr. til greiðslu 1978 og 300 millj. kr. til greiðslu
1979. Umframgreiðsla vegna verðlagsárs 1977/78 nam þannig 36.1%.
2) Auk þess 3000 millj. kr. teknar að láni samkvæmt ákvörðun Alþingis. Umframgreiðsla vegna
verðlagsárs 1978/79 nemur þannig 53.4%. — Ekki liggur endanlega fyrir, hve mikið muni þurfa
til viðbótar til greiðslu fullrar verðábyrgðar vegna verðlagsárs 1978/79, en talið er, að það
sén 3100—3200 millj. kr. (umfram 5622 millj. kr. samkvæmt ofan greindu).
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Fylgiskjal V.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

30/4 1980

Landbúnaðarframleiðslan að meðtöldum bústofnsbreytingum. Lauslegar áætlanir
um verð- og magnvísitölur 1963/64—1978/79. Verðlagsárið 1969/70 = 100.

Verðlagsárið

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79

Verðvísitala

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

50.0
53.0
60.5
66.1
69.9
83.5
100.0
118.0
137.6
170.6
229.6
323.7
439.8
579.4
863.1
1251.6

Magnvisitala

95.5
105.6
106.7
103.0
105.3
102.7
100.0
102.4
111.2
115.7
120.5
121.9
120.2
124.5
129.0
129.5

Til samanburðar
Visitala hámarksverðábyrgðar skv.
Hagstofu fslands

48.2
56.0
65.7
69.0
77.1
90.7
100.0
122.6
145.5
188.9
279.2
399.7
542.2
693.1
1 083.4
1 693.4

Skýringar:
Að hluta til er hér byggt á lauslegum áætlunum Þjóðhagsstofnunar um tilfærslu
framJciðslunnar frá almanaksári yfir á verðlagsár.
Af tölunum hér að ofan má ráða, að síðustu tvö verðlagsár, þ. e. 1977/78 og
1978/79, hefur landbúnaðarframleiðslan orðið um 30% meiri en verðlagsárið 1969/70
og frá verðlagsárinu 1971/72 fer framleiðslan að aukast að marki.
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Fylgiskjal VI.
Stéttarsamband bænda.
1 dæmi I er reiknað með að 25% framleiðslukostnaðar séu greidd hverjum bónda
upp að 500 ærgilda búi, en eftir það jöfn greiðsla til hvers bónda, 3 milljónir kr.
til hvers.
Dæmi I 25% framleiðslukostnaðar.
Bústærð

Tala bœnda

232
731
897
855
668
1089

80
150
250
350
450
500

X
X
X
X
X
X

80
X
150
X
250
X
350
X
450
X
3 000 000

ærgildisafurðir
ærgildisafurðir
ærgildisafurðir
ærgildisafurðir
ærgildisafurðir
ærgildisafurðir

Greiðsla á
ærgildisafurðir

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

gera
gera
gera
gera
gera
gera

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

Kr.

Kr.

111 360 000
657 900 000
1 345 500 000
1 795 500 000
1803 600 000

5 713 860 000
3 267 000 000
Samtals kr. 8 980 860 000

480 000
900 000
1 500 000
2 100 000
2 700 000
3 000 000

Dæmi I mundi leiða til eftirfarandi:
Nú kostar 1 lítri nýmjólkur í tveggja lítra fernum
kr. 135
Niðurgreiðsla á mjólk er nú — 111
Samtals kr. 246
GrundvallarVerð á mjólk er nú — 162
Kostnaður er þvi kr.

84

Verð á 1 lítra yrði því í dæmi I: Grundvallarverð kr. 121 + kostnaður kr. 84
= kr. 205. Verðið yrði því kr. 70 hærra.
Heildsöluverð á 1 kg af fyrsta flokks dilkakjöti er nú kr. 711
Niðurgreiðslur — 774
Samtals kr 1 485
Grundvallarverð er nú — 1153
Kostnaður er því kr. 332

_

75% grundvallarverðs er kr.
Kostnaður
—
Samtals kr.
Heildsöluverðið yrði þvi —

865
332
1197
486hærra.
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ÞJÓÐHAGSSTOFNUN
Fylgiskjal VII.

Útfluttar landbúnaðarafurðir 1963—1978.
Verðmæti útfluttra
landbúnaðarafurða
Á óbættu
A innanlandsútflutningsverði
verði
M.kr.
M.kr.

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

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

259.1
292.0
226.3
252.4
276.5
404.0
440.8
438.7
431.3
537.7
803.2
1004.4
1472.7
1882.9
2 462.1
4 248.5

Hlutfall útfiutningsverðs
af innanlandsverði
(3) = (1):(2)x(100)
%

Magnvísitala
útfluttra landbún.vara (m.v.
innanlandsverB)
1969 = 100

75
57
58
51
46
49
46
57
53
61
55
44
54
49
44
39

85
99
66
74
83
101
100
69
63
56
73
78
68
72
83
91

346.6
509.3
393.1
499.5
596.2
818.1
964.8
774.4
820.3
878.9
1 453.6
2 266.5
2 717.9
3 837.9
5 601.3
10 980.3

Skýringar:

1) Fob.-verð útflutnings, þ. e. óbætt útflutningsverð, er oft áætlað verð útflytjenda, sem getur
breyst til hækkunar ða lækkunar.
2) Innanlandsverð á ull og gærum tekur ekki tillit til gengishagnaðar, sem kyrrsettur er skv.
sérstökum lögum i hverju tilfelli. T. d. urðu verulegar gengislækkanir 1967 og 1968 rétt eftir
að haustgrundvöllur var koininn út, endanlega var öll sú hækkun endurgreidd, án þess að
koma fram 1 verði.
3) Magnvísitala útfluttra landbúnaðarvara er fengin með því að vega saman nokkrar verðvísitölur og fá þannig út eina allsherjar verðvísitölu. Henni var svo deilt upp í verðvísitölu og
þannig fengin út magnvísitala. Önnur og betri aðferð væri að setja allan útflutning á ,.fast
verð“, en sú aðferð hefði verið tímafrekarl, en nákvæmari.

Sþ.

112. Tillaga til þingsályktunar

[101. máí]

um bætt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli.
Flm.: Guðmundur Gíslason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að bættri verslunarþjónustu í
dreifbýli, m. a. með eftirgreindum hætti:
1. Skipaútgerð ríkisins verði efld á grundvelli áætlana útgerðarinnar.
2. Heimilað verði að selja eldri vörubirgðir verslana á endurkaupsverði.
3. Unnið verði að jöfnun orku-, sínia- og flutningskostnaðar.
4. Byggðasjóði verði heimilt að lána til verslunarbygginga í dreifbýli með sama
hætti og til annarra atvinnuvega.
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Greinargerð.
Ljóst er að ýmis ytri skilyrði verslunarþjónustu í dreifbýli eru á þann veg, að
ekki er sambærilegur grundvöllur til að starfrækja þá þjónustu þar og á höfuðborgarsvæðinu. Því er nauðsynlegt að gerðar verði ráðstafanir í því skyni að lagfæra þann aðstöðumun, sem fyrir er, svo unnt sé að starfrækja verslun í dreifbýli
og tryggja með því jafna möguleika fólks til búsetu á landinu.
A undanförnum árum hefur verið unnið markvisst að endurskipulagningu Skipaútgerðar ríkisins í þeim tilgangi að auka þjónustu útgerðarinnar, m. a. með aukinni
ferðatíðni og útvegun hagkvæmra flutningatækja, sem tryggi sem lægstan flutningskostnað. Á lengri vegalengdum eru flulningar á sjó tvímælalaust hagkvæmastir.
Því er nauðsynlegt að lögð verði áhersía á endurnýjun skipa litgerðarinnar, svo sem
gerð er tillaga um í áliti strandferðanefndar, sem skipuð var af samgönguráðherra
12. júní 1978, en þar er lagt til að smíðuð verði þrjú ný strandferðaskip í stað þeirra
sem útgerðin á í dag, þ. e. m/s Heklu og m/s Esju. Gert er ráð fyrir að útbúnaður
hinna nýju skipa verði þannig að aukinn gámaflutningur geti átt sér stað og leitt
til bættrar vörumeðferðar. Einnig verði skipin búin fullkomnari búnaði til lestunar
og losunar, sem stuðlað gæti að hraðari og kostnaðarminni afgreiðslu.
Verslun í dreifbýli þarf undantekningarlítið að liggja með mun meiri vörubirgðir en verslun sem er nærri innflutningshöfn. Stafar það m. a. af margbrotnu
vöruúrvali og stopulum samgöngum. Þessi aðstaða verslunar í dreifbýli leiðir til
þess, að veltuhraði vörubirgða er margfalt minni og endurkaupsverð vöru oft mun
hærra en útsöluverð sönru vöru úr síðustu vörusendingu. Til að lagfæra þetta er
nauðsynlegt að heimila endurmat vörubirgða og yrði á hverjum tíma miðað við
ákveðinn verðlagsgrunn, t. d. tollgengi.
Ýmsir stórir kostnaðarliðir í rekstri verslunar eru mjög mismunandi eftir staðsetningu í landinu. Má í því sambandi nefna orku- og símakostnað. Nokkuð hefur
verið unnið að jöfnun símakostnaðar, en þar þarf enn að bæta úr. Er þar um að
ræða stórt hagsmunamál fyrir verslun í dreifbýli, því mestöll vöruútvegun á sér
stað símleiðis. Jafnframt samræmingu símgjalda þarf að vinna að gagngerum endurbótum á þjónustukerfinu.
Orkukostnaður er mjög misjafn eftir aðstæðum. Bæði er þar um að ræða mismun
á raforkutöxtum og einnig mismunandi hitagjafa. Verslun í dreifbýli býr víða við
þann kost að verða að nota rafmagn eða olíu til upphitunar þar sem ekki er kostur
á öðrum hitagjöfum, og er það rafmagn oft keypt á hærra verði en tíðkast á höfuðborgarsvæðinu. Er því brýn nauðsyn að fundin verði leið til lagfæringar á þessu
sviði.
Varðandi jöfnun á almennum flutningskostnaði er ástæða til að benda á beitingu
mismunandi skatta á landsmenn, svo seni fram kcmur í áliti milliþinganefndar um
verðjöfnun vöruflutninga frá október 1976. Þar segir uin notkun skattkerfisins til
jöfnunar framfærslukostnaðar:
„Eitt aðalmarkmið sérhvers skattkerfis er að stefna að skattajöfnuði. Skattajöfnuður er að vísu ekki áþreifanlegt eða mælanlegt hugtak, sem hægt er að skilgreina í eitt skipti fyrir öll. Hins vegar er almennt viðurkennt að skattajöfnuður
feli í sér að fólk, sem býr við sömu aðstæður, eigi að greiða sambærilega skatta.
Það hefur einnig verið almennt viðurkennt, að gjaldþol manna sé þýðingarmikið
varðandi skattlagningu, þannig að mismunandi gjaidþol eigi að leiða til mismunandi
skatta.“
Þannig var það álit nefndarinnar, að helst væri að beita skattkerfinu til aðstöðujöfnunar í þessu skyni.
Til uppbyggingar verslunarhúsa hefur ekki verið unnt að útvega sambærilegt
lánsfé og aðrir atvinnuvegir hafa átt kost á til sinnar uppbyggingar. Byggðasjóður
hefur haft það hlutverk að jafna búsetuskilyrði í landinu með ráðstöfun lánsfjár.
Þrátt fyrir þetta hefur Byggðasjóður ekki lánað til verslunarhúsa í dreifbýli og
þannig hefur skapast mismunur milli atvinnuvega. Til þess að leiðrétta þann mismun, sem nú ríkir i þessum efnum, þarf þvi að breyta reglum sjóðsins þannig að
honum verði gert skylt að lána til byggingar verslunarhúsa í dreifbýli.
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113. Frumvarp til laga
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[102. mál]

um Lífeyrissjóð íslands.
Flm.: Eyjólfur Konráð Jónsson, Guðmundur Karlsson, Salome Þorkelsdóttir.

I. KAFLI
Skipulag og stjóm.
1. gr.
Lífeyrissjóður íslands er sameiginlegur tryggingarsjóður landsmanna. Hlutverk hans er
að annast lífeyristryggingar samkvæmt lögum þessum.
2. gr.
Stjóm Lífeyrissjóðs íslands skipa níu menn og jafnmargir til vara. Skal stjórnin kosin á
fyrsta þingi eftir hverjar almennar alþingiskosningar.
Ráðherra skipar formann og varaformann stjórnar. Stjómin kýs sér ritara.
3. gr.
Stjórnin ræður forstjóra, tryggingarlækni, tryggingarfræðing og aðra sérhæfða starfsmenn í samræmi við þarfir sjóðsins.
4. gr.
Stjómin skal hafa eftirlit með fjárhag, rekstri og starfsemi sjóðsins og gæta þess, að
hann starfi í samræmi við lög og reglugerðir á hverjum tíma.
Rísi ágreiningur um bætur, úrskurðar stjórnin í málinu. Heimilt er að áfrýja úrskurði til
tryggingardóms.
Stjómin skal leita samþykkis tryggingarráðs, skv. 5. gr., fyrir eftirfarandi:
a) Ákvörðun um iðgjaldaprósentu.
b) Árlegri fjárhagsáætlun sjóðsins.
c) Ársreikningum.
d) öðrum atriðum er varða framkvæmd þessara laga.
Ákvarðanir tryggingarráðs ber að leggja fyrir tryggingarráðherra til staðfestingar.
Rísi upp alvarlegur ágreiningur innan tryggingarráðs um iðgjaldaprósentu ber að vísa
þeim ágreiningi þegar í stað til ráðherra, er hefur endanlegt úrskurðarvald í þessum efnum.
5. gr.
Sérstakt tryggingarráð skipað 27 mönnum skal starfa við hlið stjórnar Lífeyrissjóðs
íslands. Skal ráðið vera stjórn sjóðsins til ráðuneytis í þeim þáttum tryggingarmála, er lög
þessi ná til, sbr. ákvæði 4. gr. þessara laga.
6. gr.
Tryggingarráð skal skipað sem hér segir:
a) Stjórn Lífeyrissjóðs íslands.
b) Fulltrúum eftirfarandi samtaka samkvæmt tilnefningu þeirra að fenginni staðfestingu
tryggingarráðherra:

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Alþýðusamband íslands ........................................................................................
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja ....................................................................
Bandalag háskólamanna ........................................................................................
Farmanna- og fiskimannasamband íslands ........................................................
Stéttarsamband bænda ..........................................................................................
Vinnuveitendasamband íslands ............................................................................
Vinnumálasamband samvinnufélaganna ............................................................
Kjararáð verslunarinnar ........................................................................................
Fjármálaráðuneytið ................................................................................................
Öryrkjabandalag íslands ......................................................................................

4
2
1
1
1
4
1
1
2
1

fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.
fulltr.

Tryggingarráð skal hið minnsta koma saman tvisvar á ári.
Formaður stjórnar Lífeyrissjóðs fslands skal jafnframt vera formaður tryggingarráðs.
7. gr.
Tryggingarráðherra ákveður þóknun stjórnar og tryggingarráðs til eins árs í senn.
8. gr.
Aðsetur Lífeyrissjóðs íslands skal vera í Reykjavík. Skal haft samráð og samvinna við
Tryggingastofnun ríkisins um rekstur umboðsskrifstofa.
9. gr.
Reikningar Lífeyrissjóðs íslands fyrir síðastliðið ár skulu jafnan fullgerðir og endurskoðaðir eigi síðar en 1. júlí ár hvert. Þeir skulu birtir í Lögbirtingablaðinu.
Lífeyrissjóður íslands skal veita félagsmönnum sínum glöggar upplýsingar og fræðslu
um réttindi þeirra. Skal stefnt að því að veita hverjum einstaklingi upplýsingar um áunnin
réttindi einu sinni á ári.

II. KAFLI
Lífeyristryggingar.
A. Almenn ákvœði.
10. gr.
Lífeyrissjóður íslands skal veita ellilífeyri, örorkulífeyri og barnalífeyri á grundvelli
ævitekjuhlutfalls. Þá skal hann og greiða fæðingarlaun.
11- gr.
Aðilar að Lífeyrissjóði íslands, hér nefndir félagsmenn, eru allir einstaklingar sem
lögheimili eiga á íslandi.
12. gr.
Elli-, örorku- og barnalífeyrisgreiðslur ákvarðast af tekjuhlutfalli, ævitekjuhlutfalli og
vísitekjum.
B. Tekjuhlutfall.
13. gr.
Tekjuhlutfall einstaklings ákveðið almanaksár eftir 1950 skal vera hlutfall brúttótekna
hans það ár samkvæmt skattframtali og meðalbrúttótekna þeirra, sem orðnir voru 17 ára, en
ekki 67 ára í lok ársins, það sama ár, sbr. 40. gr.
Tekjuhlutfall einstaklings til og með 1950 skal vera 1.0
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14. gr.
Leiðrétt tekjuhlutfall einstaklings ákveðið almanaksár skal vera tekjuhlutfall hans það
ár, hækkað í 0.5 eða lækkað í 3.0, ef það er lægra en 0.5 eða hærra en 3.0.
Hafi einstaklingur ekki tekið fram umrætt ár, skal hann hljóta leiðrétt tekjuhlutfall 0.5
það ár.
Hafi skattframtal einstaklings umrætt ár glatast hjá skattstofu, skal hann hljóta leiðrétt
tekjuhlutfall 1.0 það ár.
Hafi félagsmaður ekki átt lögheimili á íslandi allt umrætt almanaksár, skal leiðrétt
tekjuhlutfall hans það ár skv. ofangreindu skerðast hlutfallslega.
Hafi einstaklingur verið í sambúð umrætt almanaksár og talið fram sameiginlega með
maka sínum, skal hann hljóta meðaltal leiðréttra tekjuhlutfalla síns og maka síns sem leiðrétt
tekjuhlutfall það ár.
C. Ævitekjuhlutfall.
15. gr.
Ævitekjuhlutfall einstaklings, sem orðinn er 67 ára gamall, skal vera meðaltal leiðréttra
tekjuhlutfalla hans síðustu fimmtíu almanaksárin fyrir sextugasta og sjöunda afmælisdag
hans.
16. gr.
Væntanlegt ævitekjuhlutfall einstaklings, sem ekki er orðinn 67 ára gamall, skal vera
meðaltal leiðréttra tekjuhlutfalla hans þau almanaksár, sem liðin eru frá sextánda afmælisdegi
hans.
D. Vísitekjur.
17. gr.
Vísitekjur. Fyrir 1. júlí ár hvert skal Hagstofa íslands reikna meðalbrúttótekjur þeirra,
sem orðnir voru 17 ára, en ekki 67 ára um síðustu áramót á undan. Skal miðað við brúttótekjur ársins á undan skv. skattframtölum. Vísitekjur eru þessar meðalbrúttótekjur hækkaðar 1. júlí, 1. október, 1. janúar næsta ár og 1. apríl næsta ár í hlutfalli við hækkun vísitölu
framfærslukostnaðar frá 1. júlí árið áður.
E. Verðtrygging lífeyris.
18. gr.
Mánaðarlífeyrir samkvæmt lögum þessum skalveittur sem lífeyrisprósenta afvísitekjum
á hverjum tíma deilt með tólf.

III. KAFLI
Ellilífeyrir.
19. gr.
Rétt til ellilífeyris hafa þeir, sem eru 67 ára eða eldri og hafa átt lögheimili'á íslandi í að
minnsta kosti þrjú almanaksár frá 16 ára aldri til 67 ára aldurs.
20. gr.
Þegar félagsmaður í Lífeyrissjóði Islands verður 67 ára ganiall, skal Lífeyrissjóður
íslands reikna ellilífeyrisprósentu hans.
Ellilífeyrisprósenta skal vera ævitekjuhlutfall félagsmannsins margfaldað með sextíu.
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21. gr.
Félagsmanni í Lífeyrissjóði fslands er heimilt að fresta töku ellilífeyris í allt að átta ár og
skal ellilífeyrisprósenta hans hækka vegna frestunarinnar í samræmi við lækkun núgildis
ellilífeyris hans, reiknað án vaxta.
Umsókn um frestun á töku ellilífeyris skal berast Lífeyrissjóði íslands eigi síðar en
tveimur mánuðum fyrir 67 ára afmæli viðkomandi einstaklings.
22. gr.
EUilífeyri skal greiða frá og með næsta mánuði eftir 67 ára afmæli viðkomandi einstaklings eða seinna, ef um frestun á töku ellilífeyris skv. 21. gr. er aö ræða.
Ellilífeyri skal greiða til og með næst mánuði eftir lát ellilífeyrisþega.
23. gr.
Tryggingarfræðingur Lífeyrissjóðs íslands skal reglulega reikna þá hækkun ellilífeyris,
sem um getur í 21. gr. Skulu þær upplýsingar birtar félagsmönnum Lífeyrissjóðs íslands.

IV. KAFLI
örorkulífeyrir.
24. gr.
Rétt til örorkulífeyris hafa þeir einstaklingar, sem lögheimili eiga á íslandi og eru orðnir
16 ára, en ekki orðnir 67 ára gamlir og:
a. hafa átt lögheimili á íslandi a. m. k. þrjú síðustu árin, áður en umsókn um örorkulífeyri
er lögð fram, eða haft óskerta starfsorku, er þeir tóku hér lögheimili;
b. eru öryrkjar til langframa á svo háu stigi, að þeir eru ekki færir um að vinna sér inn
fjórðung þess, sem andlega og líkamlega heilir menn eru vanir að vinna sér inn í því
sama héraði við störf, sem hæfa líkamskröftum þeirra og verkkunnáttu og sanngjarnt er
að ætlast til af þeim, með hliðsjón af uppeldi og undanfarandi starfa.
25. gr.
Þeir, sem telja sig eiga rétt á örorkulífeyri, skulu sækja um hann til Lífeyrissjóðs íslands.
Umsókn um örorkulífeyri skal endumýja að minnsta kosti á fimm ára fresti.
Tryggingarlæknir Lífeyrissjóðs íslands skal meta örorkuprósentu þeirra, sem sækja um
örorkulífeyri eða endumýja fyrri umsóknir.
Úrskurð Lífeyrissjóðsins um það, hvort örorkulífeyrir verði veittur, skal tilkynna umsækjanda innan tveggja mánaða frá því að umsókn barst. Ef úrskurðurinn er jákvæður, skal
greiða lífeyrinn frá og með næsta mánuði eftir að umsókn barst. Aldrei skal örorkulífeyrir
vera hærri en nemur þeim tekjumissi, sem félagsmaður hefur sannanlega orðið fyrir vegna
örorkunnar.
Lífeyri skal greiða til og með þeim mánuði, sem örorka fellur niður eða félagsmaður
verður 67 ára.
26. gr.
Þegar umsókn um örorkulífeyri hefur verið samþykkt, skal Lífeyrissjóður íslands reikna
væntanlegt ævitekjuhlutfall viðkomandi einstaklings miðað við daginn, sem umsókn barst.
Örorkulífeyrisprósenta skal vera væntanlegt ævitekjuhlutfall viðkomandi margfaldað
með örorkustuðli hans.
örorkustuðull einstaklings skal vera 60, ef örorkuprósenta hans er hærri eða sama sem
75%. Fyrir hvert prósentustig, sem hann vantar í 75% örorku, skal skerða örorkustuðul
hans um 1.0.
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V. KAFLI
Bamalífeyrir.
27. gr.
Rétt til bamalífeyris hafa þeir félagsmenn, sem ekki eru orðnir 19 ára, ef annað hvort
foreldra þeirra er látið, er ellilífeyrisþegi eða örorkulífeyrisþegi, enda hafí það átt lögheimili
á íslandi síðustu þrjú árin.
Foreldri í skilningi þessara laga er kynforeldri, fósturforeldri eða stjúpforeldri, enda
annist það bamið að mestu leyti eða hafi annast bamið að mestu leyti fyrir lát sitt. Þó skal
ekki veita bamalífeyri vegna stjúpfööur eða stjúpmóður, ef bamið á framfærsluskyldan
föður eða móður á lífi. Ættleiðing veitir ekki rétt til bamalífeyris, nema hún hafi staðið í tvö
ár eða sannað sé, að hún standi ekki í sambandi við réttindi til barnalífeyris.
28. gr.
Bamalífeyrisprósentan fyrir fyrsta barn látins foreldris skal vera einn fjórði af þeirri
fullu örorkulífeyrisprósentu, sem foreldrið hefði fengið á dánardegi. Þó skal þessi barnalífeyrisprósenta ekki vera lægri en 13.0%.
Bamalífeyrisprósenta fyrsta bams foreldris, sem er elli- eða örorkulífeyrisþegi, skal
vera einn fjórði af elli- eða örorkulífeyrisprósentu foreldrisins.
Barnalífeyrisprósenta annars, þriðja eða fjórða bams skal vera 4/s, 3/s eða 2ls af barnalífeyrisprósentu fyrsta bams.
Bamalífeyrisprósenta bams umfram fjórða bam foreldris skal vera ’/s af bamalífeyrisprósentu fyrsta bams.
Hér er átt við böm foreldris, sem em á lífí.
29. gr.
Ef báðir foreldrar barns em látnir, elli- eða örorkulífeyrisþegar, skal bamið hljóta
bamalífeyri eftir þá báða samkvæmt lögum þessum.
30. gr.
Bamalífeyri skal veita frá og með þeim mánuði, sem foreldri deyr, hlýtur ellilífeyri eða
örorkulífeyri.
Fullan bamalífeyri samkvæmt lögum þessum skal veita til og með þeim mánuði, sem
bamið verður 16 ára, og greiðist hann þeim, sem annast framfærslu bamsins að mestu leyti.
Hálfan bamalífeyri samkvæmt lögum þessum hljóta þeir, sem orðnir em 16 ára, til og með
þeim mánuði, sem þeir verða 19 ára.
Bamalífeyrir greiðist þeim, sem annast framfærslu bamsins að fullu.

VI. KAFLI
Fæðingarlaun.
3L grRétt til fæðingarlauna hafa foreldrar, sem ættleiða barn yngra en fimm ára, enda uppfylli
lögheimili á íslandi, enda hafi þeir átt lögheimili á íslandi síðustu þrjú árin fyrir fæðinguna og
taki ekki laun annars staðar.
Rétt til fæðingarlauna hafa foreldrar, sem ættleiða bam yngra en fimm ára, enda uppfylli
þeir skilyrði fyrstu málsgreinar.
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32. gr.
Fæðingarlaun á mánuði skulu nema meðalmánaðarlaunum foreldris síðustu 36 mánuðina fyrir fæðinguna. Ekki skal þó reikna með lægri mánaðarlaunum en 1.67% af vísitekjum á hverjum tíma. Mánaðarlaunin skulu færð fram til fæðingardags miðað við hækkun
vísitölu framfærslukostnaðar, áður en meðalmánaðarlaunin eru reiknuð. Sambærilegar reglur skulu gilda um fæðingarlaun vegna ættleiðingar.
33. gr.
Fæðingarlaun skal greiða í þrjá mánuði, fyrir fleirburafæðingu í fjóra mánuði og fyrir
ættleiðingu í tvo mánuði. Foreldri á rétt á launalausu leyfi hjá vinnuveitanda sínum, meðan
það nýtur fæðingarlauna. Fyrsta greiðsla fæðingarlauna fari fram í byrjun áætlaðs fæðingarmánaðar (ættleiðingarmánaðar), enda liggi fyrir umsókn með nauðsynlegum upplýsingum
frá foreldrum sex vikum fyrir töku fæðingarlauna. í umsókn komi fram, hvernig foreldrar
hyggist skipta með sér fæðingarlaunum.
34. gr'
Lífeyrissjóður íslands skal fylgjast með fæðingum hér á landi og minna þá foreldra á að
sækja um fæðingarlaun, sem eignast hafa bam hér á landi og ekki hafa sótt um fæðingarlaun
tveimur mánuðum eftir fæðinguna (ættleiðinguna).
Fæðingarlaun skal greiða allt að tveimur árum aftur í tímann.

VII. KAFLI
Tekjur.
35. gr.
Tekjur Lífeyrissjóðs íslands skulu vera iðgjöld þeirra, sem orðnir eru 16 ára, en ekki
orðnir 67 ára, og lögheimili eiga á íslandi.
36. gr.
Iðgjöld skulu greidd sem prósenta (iðgjaldsprósenta) af öllum atvinnutekjum þess er í
hlut á.
37. gr.
Iðgjald af launatekjum skal launagreiðandi greiða til Lífeyrissjóðs íslands eigi síðar en
tveimur vikum eftir greiðslu launa.
Þeir, sem hafa aðrar tekjur en launatekjur, skulu greiða iðgjald af þeim tekjum til
Lífeyrissjóðs íslands eigi síðar en 1. maí árið eftir að teknanna var aflað. Skal iðgjaldið
hækka miðað við hækkun vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. maí árið sem teknanna var
aflað til greiðsludags.
Iðgjaldskröfur skv. 1. og 2. mgr. skulu njóta forgangsréttar í þrotabú vinnuveitenda/
skuldara til jafns við kröfur skv. a-lið 83. gr. skiptálaga nr. 3 frá 12. apríl 1878, en iðgjaldskröfur skv. 3. gr. til jafns við kröfur skv. 5. tölulið b-liðar sömu greinar.
38. gr.
Tryggingarfræðingur Lífeyrissjóðs íslands skal fyrir 1. júlí ár hvert meta iðgjaldaprósentu, sem greiða ber frá og með 1. ágúst sama ár. Skal hann miða við að Lífeyrissjóður
íslands hafi ávallt í sjóði fjármagn til að standa straum af lífeyri og fæðingarlaunum næstu
120 daga.
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VIII. KAFLI
önnur ákvæði.
39. gr.
Tekjuhlutfall, leiðrétt tekjuhlutfall, ævitekjuhlutfall og væntanlegt ævitekjuhlutfall skal
reikna með fjórum aukastöfum. Lífeyrisprósentu skal reikna með tveimur aukastöfum. Beitt
skal venjulegum reglum um upphækkun síðasta aukastafs.
40. gr.
Hagstofa íslands skal reikna eða áætla meðalbrúttótekjur þeirra, sem orðnir voru 16
ára, en ekki orðnir 67 ára í lok ársins, fyrir Öíl almanaksár frá og með árinu 1951. Skal miðað
við framtöl umræddra ára.
Með reglugerð skal kveða á um, hvað séu brúttótekjur hin ýmsu ár.

IX. KAFLI
Almennir lífeyris- og lánasjóðir.

a)

b)
c)
• d)
e)

41. gr.
Lífeyrissjóður, annar en Lífeyrissjóður íslands, skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
Væntanleg iðgjöld sjóðfélaga auk eigna sjóðsins á hverjum tíma skulu standa undir
væntanlegum lífeyrisútgjöldum sjóðsins. (Full söfnun). Við árlegt mat á þessum atriðum
skal gengið út frá þeirri ávöxtun, sem sjóðurinn getur væntanlega fengið.
Lífeyrisréttindi skulu halda verðgildi sínu miðað við vísitölu framfærslukostnaðar.
Sjóðurinn taki á sig áhættu af öllum tegundum réttinda, sem hann veitir.
Iðgjöld síðasta almanaksárs skulu ekki vera lægri en fimmtugfaldar meðalvísitekjur þess
árs.
Fjöldi greiðenda síðasta almanaksárs skal ekki vera undir 1000.
Skilyrði d) og e) eiga ekki við um nýstofnaða sjóði fyrstu 3 árin.

42. gr.
Tryggingaráðherra skal veita lífeyrissjóðum starfsleyfi til þriggja ára í senn að fenginni
umsögn tryggingarráðs, sem gengur úr skugga um að skilyrðum 41. gr. sé fullnægt.
Breyta skal sjóði, sem ekki hefur starfsleyfi ráðherra, í lánasjóð, er lög þessi koma til
framkvæmda. Eignum sjóðsins skal skipta á milli sjóðfélaga eftir reglum, sem ráðherra setur.
Við breytingu lífeyrissjóðs í lánasjóð skal hverjum sjóðfélaga í sjálfsvald sett, hvort
hann lætur inneign sína standa áfram í sjóðnum, fær hana endurgreidda, sbr. 44. gr., eða
lætur flytja hana í lífeyrissjóð, sem hefur starfsleyfi ráðherra og samþykkir flutninginn.
43. gr.
Reglugerð fyrir lánasjóð skal hljóta samþykki fjármálaráðuneytisins. Skal þar tekið
fram, hverjir eigi rétt á þátttöku í lánasjóðnum, hverjar séu reglur um úthlutun lána úr
sjóðnum, hver lánskjör séu, hvert sé iðgjald til sjóðsins og hvernig stjórn skuli kosin. Þá skal
einnig koma fram, að stjórn sjóðsins er skylt að tilkynna meðlimum sjóðsins, þegar þeir eiga
rétt á láni, og einnig skal veita sjóðfélögum upplýsingar um, hverjir hlotiö hafa lán.
44. gr.
Við flutning réttinda eða endurgreiðslu frá lífeyrissjóði skal meta til núgildis væntanlegan lífeyrisrétt hjá sjóðnum í samræmi við 41. gr. Sú fjárhæð er flutt eða endurgreidd.
Heimilt er að dreifa endurgreiðslu til samræmis við greiðslustöðu sjóðsins.
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Við flutning réttinda til lífeyrissjóðs eða réttindakaup skal núgildi þess lífeyris, sem
veittur er, vera jafngildi þeirrar fjárhæðar, sem flutt er eða greidd.
45. gr.
Aðild að almennum lífeyris- og lánasjóðum skal vera frjáls.
Ákvæði tíl bráðabirgða.
46. gr.
Lánasjóður, sem breytt hefur verið úr lífeyrissjóði, sbr. 42. gr., skal vera í umsjá þeirra
aðila, sem staðið hafa að stofnun hans á grundvelli staðfestrar reglugerðar hans sem lífeyrissjóðs með nauðsynlegum breytingum vegna þessara laga. Réttur til aðildar skal vera sá sami
og fyrir breytinguna. Viðkomandi samningsaðilar skulu sjálfir semja reglugerðir fyrir hina
nýju lánasjóði.
47. gr.
Lífeyrisréttindi, sem áunnin höfðu verið í lífeyrissjóði fyrir 1. janúar 1982 falla niður, ef
sjóðnum verður breytt í lánasjóð, eða skerðast, ef hann starfar áfram sem lífeyrissjóður. Skal
skerðingin vera í samræmi við ákvæði 41. gr.
48. gr.
Þeir lífeyrissjóðir, sem starfa við gildistöku laga þessara, skulu greiða til Lífeyrissjóðs
íslands sem svarar iðgjaldatekjum þeirra síðustu fimm mánuði ársins 1981. Skal greiðsla
þessi innt af höndum mánaðarlega eftir á.
49. gr.
Lífeyrissjóður íslands skal hefja lífeyrisgreiðslur frá og með 1. janúar 1982.
Þeir, sem eru lífeyrisþegar hinn 1. jan. 1982, skulu fá þann lífeyri, sem þeir hljóta
samtals í janúar 1982 verðtryggðan með vísitölu framfærslukostnaðar, frá Lífeyrissjóði
íslands, uns Lífeyrissjóðurinn hefur reiknað lífeyrisprósentu þeirra. Skal þeim, sem fengið
hafa of lágan lífeyri til þess tíma, er lífeyrisprósentan var reiknuð, bættur mismunurinn auk
venjulegra innlánsvaxta. Þeir, sem fengið hafa of háan lífeyri, skulu endurgreiða Lífeyrissjóði íslands mismuninn auk innlánsvaxta með allt að 15% af mánaðarlegum lífeyri sínum.
Lífeyrissjóður íslands skal reikna lífeyrisprósentu þeirra, sem eru lífeyrisþegar hinn 1.
janúar 1982 eftir aldursröð og byrja á þeim sem elstir eru. Skal miða við að ljúka þessu verki
fyrir 1. janúar 1983.
50. gr.
Laun þeirra, sem eru í lífeyrissjóði hinn 1. janúar 1982 skulu hækka sem nemur greiðslum atvinnurekenda til lífeyrissjóðs frá og með 1. janúar 1983.
51. gr.
1. jan. 1982 falla niður ákvæði laga nr. 97 1979, um eftirlaun til aldraðra, ákvæði laga
um almannatryggingar, nr. 67 frá 20. apríl 1971, með áorðnum breytingum síðar, er lúta að
ellilífeyris-, örorku- og bamalífeyristryggingum, ákvæði laga nr. 56 1975 um fæðingarorlof
svo og önnur lög og lagaákvæði, sem varða lífeyrissjóði.
52. gr.
Tryggingaráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessara laga.
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Greinargerð.
Guðmundur H. Garðarsson, þáverandi þingmaður, lagði fram í ársbyrjun 1976 og um
haustið 1978 frumvörp til laga, sem eru að stofni til eins og meðfylgjandi frumvarp til laga
um Lífeyrissjóð íslands. Þau frumvörp náðu eigi fram að ganga og býr þjóðin enn við gamla
kerfið í lífeyrismálum. Þó að nokkrar breytingar hafi átt sér stað til batnaðar fyrir hluta
lífeyrisþega eftir að fyrra frumvarpið var lagt fram, er kerfið enn ófullkomið, flókið og
ranglátt. Þetta kerfi fær ekki staðist til lengdar og þúsundir manna eru afskiptar í þessum
málum. Rétta verður hlut þessa fólks og koma á betri skipan þessara mála. ’
Nokkrar breytingar til bráðabirgða hafa verið gerðar til hins betra á grundvelli
samninga aðila vinnumarkaðarins fyrir milligöngu ríkisstjóma, en án frumkvæðis Alþingis.
Fyrsta samkomulag þessa efnis var gert í lok febrúar 1976 og annað samkomulagið gilti frá
júnísamningunum 1977. Það var svo framlengt með lögum í árslok 1979 og á að gilda út
1982. Þá voru nokkrar bætur gerðar í samningunum núna í október síðastliðnum. Hvað við
tekur 1983 veit enginn enn þá og er slíkt öryggisleysi óþolandi fyrir lífeyrisþegana. í tengslum við fyrsta samkomulagið 1976 voru settar á laggimar nefndir, sem gera skyldu tillögur
um framtíðarskipan þessara mála. Nefndirnar hafa enn ekki skilað áliti og er ekki vitað,
hvenær eða hvort sameiginleg niðurstaða fæst.
Með tilliti til þess, að allar meiri háttar breytingar í jafnyfirgripsmiklu máli og hér um
ræðir hljóta að eiga sér langan aðdraganda og ekki virðist hilla undir raunhæfar tillögur í
þessu máli, hvorki af hálfu fyrrgreindra nefnda né annarra, sem gefið hafa yfirlýsingar um
það, að þeir mundu beita sér fyrir raunhæfri endurskipulagningu þessara mála, telja flutningsmenn þessa frumvarps nauðsynlegt að leggja fram frumvarp þetta um lífeyrissjóð er nær
til allra landsmanqa. Flutningsmenn telja, að í frumvarpinu felist eina raunhæfa lausnin í
grundvallaratriðum á framtíðarskipan lífeyrismála. Menn getur greint á um einstök atriði.
En við nánari athugun sést, að sú leið í lífeyrismálum, sem flutningsmenn gera ráð fyrir,
tekur ákveðið mið af því skipulagi, sem er á lífeyrismálum í dag, og er eðlilegasta samtenging
þess við nýskipan þessara mála.
Þrátt fyrir það er með frumvarpi þessu um Lífeyrissjóð íslands lagt til að grundvallarbreyting verði gerð á lífeyristryggingarkerfi þjóðarinnar. Markmið breytingarinnar er, að
allir hafi sama rétt til fullnægjandi ellilífeyristrygginga á grundvelli ævitekna, jafnframt því
sem tryggt er að allir njóti ákveðins lágmarksellilífeyris, er sé í samræmi við framfærslukostnað og verðlagsþróun á hverjum tíma. Þá er það veigamikið atriði í þessu frumvarpi, að
það tryggir öllum konum jafnan rétt til ellilífeyris á við karla, óháð því hvert er starf þeirra
eða staða í þjóðfélaginu. Þar með er öllum húsmæðrum tryggður fullur réttur til ellilífeyris á
við annað vinnandi fólk og lífsstarfi húsmæðra þar með gefið ákveðið verðmætisgildi.
Með frv. er í fyrsta skipti gerð tillaga um, að fæðingarlaun séu felld inn í lífeyristryggingarkerfið með eðlilegum hætti.
Flutningsmenn gera sér grein fyrir, að hér er um viðamikið mál að ræða, er krefst
nákvæmrar umræðu og samráðs við mikinn fjölda aðila. En með því frumvarpi til laga um
Lífeyrissjóð íslands, sem hér er lagt fram, eru lögð drög að nýrri uppbyggingu þessara
mikilvægu trygginga fyrir alla landsmenn. Hljóti frv. hljómgrunn og skilning hjá hv. Alþingi,
er þess að vænta, að það taki þeim breytingum í meðförum Alþingis, er nauðsynlegar kunna
að teljast til þess að lögin geti komið til framkvæmda 1. janúar 1982 svo sem ráð er fyrir gert
í frumvarpinu.
Flutningsmenn telja mikilvægt, að eigi sé lengur látið dragast að koma lífeyrissjóðsmálum íslendinga í viðunandi horf, og vænta þess, að með þessu frv. verði samþykkt lög á
Alþingi, er tryggi þjóðinni heilbrigðar og viðunandi eililífeyris-, örorku- og barnalífeyristryggingar, auk fæðingarlauna.
Frumvarpið felur í sér þá grundvallarbreytingu frá núverandi trygginga- og lífeyrisAlþt. J980. A. (103. lögfijafarþing).
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sjóðakerfi, að í stað svonefnds uppsöfnunarkerfis, er felst í tugum smárra og stórra sjóða, er
tekið upp einfalt, en árangursríkt gegnumstreymiskerfi, er byggist á iðgjöldum, sem ákveðin
eru á hverjum tíma í samræmi við tryggingarþörf og verðlag, er greiðslur eiga sér stað.
Eins og nú er háttað, safnast upp milljarðar í um 100 smáum og stórum lífeyrissjóðum.
Verðbólguþróun undangenginna ára og grundvallaratriði í reglugerðum sjóðanna varðandi
lengri tíma sjóðsmyndun útiloka að þeir geti til langframa greitt verðtryggðan lífeyri. Þrátt
fyrir síaukna verðtryggingu á útlánum sjóðanna er fyrirsjáanlegt, að það eitt út af fyrir sig
mun ekki nægja til þess að greiða viðunandi lífeyri hjá fjölda sjóða. Aldrað fólk komið á
ellilífeyrisaldur mun því sitja eftir með sárt enni. Er þetta gjörsamlega óviðunandi ástand.
Af umræðum, sem fram hafa farið á undanförnum árum, er sýnilegt, ef Alþingi hefur
ekki forustu um að beina þróun þessara mála inn á heilbrigðari og betri brautir, að þjóðin
mun innan tíðar sitja uppi með gjaldþrota lífeyrissjóði og mikinn fjölda lífeyrisþega, er munu
búa við mjög kröpp kjör.
Að samningu frumvarps svipaðs eðlis, sem lagt var fram á Alþingi í ársbyrjun 1976,
stóðu auk Guðmundar H. Garðarssonar þeir Oddur Ólafsson alþingismaður og dr. Pétur H.
Blöndal tryggingarfræðingur. f því frumvarpi, sem hér liggur fyrir, hafa verið gerðar nokkrar
efnislegar breytingar frá fyrra frv. og nutu flutningsmenn aðstoðar dr. Péturs H. Blöndals
varðandi tæknileg atriði.
Skal hér gerð nánari grein fyrir einstökum þáttum þessa máls og einstökum greinum
frumvarpsins.
A. Athugasemdir við lagafrumvarpið.
1. Almennt.
Núverandi lífeyristryggingar á íslandi hvíla einkum á tveim meginstofnum. Annars
vegar er um að ræða greiðslur ellilífeyrisgreiðslna úr lífeyristryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins, en hins vegar greiðslur úr nær eitt hundrað lífeyrissjóðum, sem eru í eigu ýmissa
samtaka og félaga. Þá gegnir Umsjónarnefnd eftirlauna, sem starfar eftir lögum nr. 97 1979,
ekki litlu hlutverki í lífeyristryggingum þjóðarinnar.
Elli- og örorkulífeyrir Tryggingastofnunarinnar er almennur lífeyrir, sem allir landsmenn eiga rétt á samkvæmt gildandi lögum. Er um að ræða ákveðinn grunnlífeyri, sem frá 1.
september 1980 hefur verið 99 792 kr. á mánuði. Að auki er sérhverjum elli- og örorkulífeyrisþega veitt ákveðin tekjutrygging til viðbótar við ellilífeyri, ef aðrar tekjur ellilífeyrisþega fara ekki fram úr 691 600 kr. á ári. Frá 1. september 1980 hefur óskert tekjutrygging verið 96 248 kr. á mánuði.,Þá fá einstaklingar, sem halda eigið heimili, 34 247 kr.
sem heimilisuppbót. Ellilífeyrir, pskert tekjutrygging og heimilisuppbót eru nú 280 287 kr. á
mánuði fyrir einstakling Qg 352 872 kr. fyrir hjón. Bamalífeyrir er 51 065 kr. á mánuði frá 1.
september 1980.
Lífeyrisgreiðslur úr hinum einstöku lífeyrissjóðum eru mjög mismunandi. Sameiginlegt
einkenni lífeyrissjóðanna er, að lífeyrisgreiðslur eru háðar tekjum lífeyrisþega fyrir töku
lífeyris og starfsaldri. Með hvaða hætti lífeyrir er háður tekjum er afar mismunandi eftir
sjóðum. Sumir lífeyrissjóðir greiða ákveðinn hundraðshluta af meðaltekjum síðasta
starfsárs, aðrir af meðaltekjum síðustu 5 starfsára og enn aðrir taka tekjur yfir lengra tímabil
inn í dæmið.
Lífeyrissjóðunum má skipta í tvo meginflokka eftir því, hvort lífeyrisgreiðslur eru varanlega verðtryggðar eða ekki. Meginþorri allra landsmanna er í óverðtryggðum sjóðum, en
opinberir starfsmenn, bankamenn og nokkrir aðrir starfshópar í sambærilegri aðstöðu njóta
verðtryggðs lífeyris. Gífurlegur aðstöðumunur er á milli lífeyrisþega, er njóta verðtryggðs
lífeyris, annars vegar og þeirra, er taka greiðslur úr óverðtryggðum sjóðum, hins vegar. Eftir
því sem verðbólgan er meiri eykst þessi munur í lífeyrisgreiðslum, og er nú svo komið að í
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þessu fyrirkomulagi felst gífurlega mikið þjóðfélagslegt ranglæti gagnvart sjóðfélögum
óverðtryggðu sjóðanna.
Þá er mjög mismunandi eftir sjóðum, hversu mikil réttindi menn ávinna sér fyrir hvert
ár, sem þeir hafa greitt til lífeyrissjóðs. Sumir öðlast mikil réttindi fyrir stutta sjóðsaðild og
geta farið ungir á lífeyri, en aðrir fá lítil réttindi fyrir hvert ár og geta ekki farið fyrr en seint á
lífeyri.
Fjárhagsleg uppbygging hinna einstöku lífeyrissjóða í núverandi kerfi grundvallast á
þeirri meginreglu, að sérhver sjóðfélagi inni af hendi iðgjaldagreiðslur, sem í lengri tíma
uppsöfnun og ávöxtun, venjulegast á 30 árum, nægi til að standa undir væntanlegum lífeyrisgreiðslum til viðkomandi lífeyrissjóðsfélaga. Er því hér um að ræða söfnunarkerfi.
í sambandi við ellilífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins á sér ekki stað nein
uppsöfnun fjármagns. Árlegar tekjur í formi skatta eru látnar mæta áætluðum útgjöldum
vegna þessara þarfa. Hér er því um að ræða gegnumstreymiskerfi, sem allir skattgreiðendur
standa að baki á hverjum tíma.
2. Gallar núverandi lífeyrissjóðakerfis.
Óhagstæð verðlagsþróun og mikil verðbólga síðustu árin hefur leitt í ljós vangetu lífeyrissjóða í núverandi mynd til þess að standa við skuldbindingar sínar, auk þess sem
óréttlæti vegna mismunandi réttinda, sem þeir veita, kemur stöðugt skýrar fram.
Iðgjöld til lífeyrissjóðanna eru yfirleitt um 10% af dagvinnutekjum félagsmanna. Iðgjaldatími er yfirleitt um 30 ár. Þegar til fullrar lífeyrisgreiðslu kemur við 67 ára aldur hafa
sjóðfélagar almennt greitt sem svarar þremur árslaunum í iðgjaldagreiðslum til lífeyrissjóðs.
Við 67 ára aldur nú er ólifuð meðalævi um 14 ár. Vegna ákvæða núverandi reglugerða
lífeyrissjóðanna, sém gera ráð fyrir að sjóðfélagar fái ellilífeyrisgreiðslur á grundvelli launa
síðasta starfsárs eða síðustu starfsára fyrir töku lífeyris, er dæmið mjög alvarlegt í reynd.
Ávöxtunarmöguleikar sjóðanna hafa verið bundnir við hæstu leyfilega vexti, sem undanfarin
30—40 ár hafa verið mun lægri en vöxtur verðbólgunnar. Um jákvæða ávöxtun á iðgjöldum
hefur því ekki verið að ræða. Eftir því sem næst verður komist nægja iðgjöld lífeyrissjóðsfélaga, sem hefur töku lífeyris núna, varla til að greiða lífeyri hans í 30 mánuði, þrátt fyrir
hæstu leyfilega vexti.
Lífeyrissjóðimir í núverandi mynd geta því ekki staðið við skuldbindingar sínar og veita
lífeyrissjóðsfélögunum ófullnægjandi lífeyri. Kemur þetta skýrar í ljós eftir því sem sjóðurinn er eldri og ellilífeyrisþegum fjölgar í viðkomandi lífeyrissjóði.
Sem dæmi má taka Lífeyrissjóð ljósmæðra, þar sem sjóðseignin minnkaði í krónutölu
árið 1977 og sjóðþurrð blasir við innan örfárra ára. Og þó greiðir Lífeyrissjóður ljósmæðra
sjálfur óverðtryggðan lífeyri. Verðtryggingu lífeyrisins greiðir ríkissjóður. Hver tekur að sér
að greiða lífeyri áfram í þessum og fleiri sjóðum, þegar gjaldþrot er orðið staðreynd?
Stór hlutí landsmanna er enn ekki í lífeyrissjóði þrátt fyrir lögskipaða aðild allra
launþega að lífeyrissjóði. Þá eru mjög margir einungis tryggðir að því er varðar dagvinnutekjur, sem þýðir alvarlega vantryggingu hjá mörgum. Þessi vantrygging landsmanna sést
best á því, að heildartekjur árið 1979 skv. skattframtölum voru 564 milljarðar, en iðgjald til
lífeyrissjóða (yfirleitt 10%) er áætlað 29 milljarðar. Þannig hefur ekki verið greitt til lífeyrissjóðs af 274 milljörðum eða 49% af brúttótekjum.
Verðtryggðir sjóðir hins opinbera vernda sjóðfélaga sína varanlega gegn verðbólgunni.
Hið sama gildir ekki um sjóðfélaga hinna óverðtryggðu sjóða. Auk hins mikla misréttis, sem
þetta hefur í för með sér, getur þetta tvöfalda kerfi misréttis í ellilífeyrisgreiðslum haft afar
óæskileg áhrif á eðlilegt streymi fólks milli starfsgreina. Hlýtur núverandi fyrirkomulag að
verka eins og hvati á fólk að leita eftir atvinnu hjá hinu opinbera, sem veitir hið mikla
afkomuöryggi í ellinni sem verðtryggður lífeyrir er. Lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga verð-
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tryggðu lífeyrissjóðanna taka hlutfallslegum breytingum í samræmi við umsamdar launabreytingar á þeim launaflokki, sem viðkomandi bjó við, þegar taka ellilífeyris hófst.
Eftir að frumvarp svipaðs efnis var lagt fram í ársbyrjun 1976 voru í kjarasamningum í
febrúarlok 1976 og í júní 1977 gerðar leiðréttingar til bráðabirgða sem leiðrétta stöðu
þeirra, sem eru í óverðtryggðum lífeyrissjóði, út árið 1979. Þetta samkomulag var sett í lög í
desember 1979 og á að gilda út árið 1982. Hvað þá tekur við er mjög óljóst. Ýmsar
hugmyndir eru uppi um stofnun samtryggingakerfis lífeyrissjóðanna, sem þróist í einn lífeyrissjóð, er stundir líða. Hætt er við að erfiðleikar við slíkt kerfi verði óyfirstíganlegir og
reglur um lífeyrisgreiðslur verði það flóknar að lífeyrisþegamir skilji ekki neitt í neinu, eins
og reyndar er orðið nú þegar með samspili lífeyris frá lífeyrissjóði, samstarfssamningi lífeyrissjóða, umsjónamefnd og Tryggingastofnun. Þetta er einn meginókosturinn við núverandi kerfi. Auk þess fær þetta kerfi ekki staðist til lengdar af margvíslegum ástæðum, svo
sem vegna neikvæðrar ávöxtunar á fé sjóðanna og misræmis milli iðgjalda og lífeyris. Auk
þess er kerfiö óréttlátt og fjöldi manna er að miklu leyti utan kerfisins.
Enn er það svo, að þrátt fyrir þá staðreynd, að allir launþegar greiði sem svarar 10% af
launum sínum til lífeyrissjóðs greiðir Tryggingastofnun ríkisins bróðurhlutann af öllum lífeyrisgreiðslum (1979 rúmir 29 milljarðar á móti tæpum 10 milljörðum frá lífeyrissjóðunum).
Tæpir 26 milljarðar af lífeyrisgreiðslum Tryggingastofnunarinnar vom framlag ríkissjóðs. Til
þess að njæta þessum greiðslum þarf árlega að skattleggja landsmenn sérstaklega. Við aukna
verðbólgu og fjölgun ellilífeyrisþega verður slík skattlagning jafnt og þétt erfiðari, jafnframt
því sem 10% af svo til öllum dagvinnulaunum í landinu fara í uppsöfnun fjármagns í lífeyrissjóðunum. Tiltölulega lítill hluti þessa fjármagns fer í ellilífeyrisgreiðslur. íslenskar aðstæður
þola ekki þetta tvöfalda álag vegna tryggingarmála né það gífurlega ósamræmi sem þama á
sér stað í tilflutningi fjármagns. Er tímaspursmál, hvenær það hrynur til grunna af fjárhagsástæðum og vegna félagslegra ranginda.
Fjárhagsástæðumar em þær, að þeir, sem eiga og bera ábyrgð á fjármagni lífeyrissjóðanna, geta ekki horft uþþ á það, að þessi mikli spamaður verði að engu í báli mikillar
verðbólgu. Hugsanlegar verðtryggingár á fjármagni sjóðanna í formi útlána og kaupum á
verðtryggðum skuldabréfum mundu hvergi nægja til að tryggja stöðu sjóðanna, auk þess sem
mjög ber- að draga í efa, að íslenskir lántakendur, hvort sem um er að ræða launafólk eða
atvinnufyrirtæki, geti staðið undir þeirri miklu verðtryggingu, sem mikil verðbólga hefur í för
mér sér.
Félagslegar og stjómmálalegar afleiðingar þessarar þróunar em augljósar hverjum
manni, sem þekkir eitthvað til afkomu alþýðu manna. Það er gjörsamlega óviðunandi að
skylda fólk til mikils spamaðar, lána því svo eigið ■fé með háum vöxtum og greiða síðan að
lokum ófullnægjandi ellilífeyri til lífeyrissjóðsfélaga. Slíkt kerfi stenst ekki. Því ber hið fyrsta
að hverfa frá núverandi söfnunarkerfi og taka upp nýtt lífeyrisgreiðslukerfi, sem mætir
þörfum tryggingarþega miðað við hinar hröðu og óvissu breytingar, sem hafa verið og em í
efnahagslífi þjóðarinnar. Jafnframt þurfa allir landsmenn að njóta sama réttar til ellilífeyris á
gmndvelli ævitekna og tekjuhlutfalls, óháð því hvar þeir starfa. Þá eiga allar konur að njóta
fulls og sama réttar til ellilífeyrisgreiðslna án tillits til stöðu, en í fullu samræmi við ævitekjur,
sem geta verið annað tveggja til orðnar vegna vinnu utan heimilis eða innan þess. Sú
kerfisbreyting í lífeyrismálum þjóðarinnar, sem hér er gerð tillaga um, tryggir konum, er
vinna heimilisstörf, ellilífeyri á grundvelli tekna heimilisins. Felur það í sér mikla og sjálfsagða réttarbót og því misrétti, sem ríkt hefur í þessum efnum, er útrýmt.
Með tilliti til þess að álagningargmndvöllur þess kerfis, sem hér um ræðir — gegnumstreymiskerfis—byggist á tekjum manna á hverjum tíma, er sjálfsagt og eðlilegt, að ellilífeyrir
miöist við ævitekjur. Hins vegar er nauðsynlegt, að hið nýja lífeyriskerfi sé þannig uppbyggt,
að tekjulitlu eða tekjulausu fólki verði tryggður ákveðinn lágmarksellilífeyrir. Er það gert í
þessu frumvarpi.
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3. Markmið frumvarpsins.
Markmið frv. þessa um Lífeyrissjóö íslands er m. a.:
Aö tryggja öllum, sem eru komnir á ellilífeyrisaldur, aö lokinni starfsævi viöunandi og
mannsæmandi lífsviðurværi.
Að veita örorkulífeyrisþegum öryggi og viðunandi tryggingarbætur.
Að auka bamalífeyri og bæta aðstöðu þeirra, sem verr eru settir í þjóöfélaginu.
Að tryggja foreldrum fæðingarlaun.
Að einfalda lífeyriskerfi þjóðarinnar og útrýma misrétti.

Við framkvæmd frv. sem þessa vakna upp margar spurningar. Hvað telst vera starfsævi
og hvenær er henni lokiö? Hvað er viðunandi lífsviðurværi? Hvernig er unnt að meta
vínnuframlag einstaklings og hvemig á að tengja lífeyri þessu framlagi o. s. frv.? Afbrigði
hljóta að vera mjög mörg, en meginreglan hlýtur að vera sú, að viðmiðanir byggist á því er
lýtur að meðaleinstaklingi.
Almennt hlýtur að mega líta svo á, að starfsævi einstaklings hefjist við 16 ára aldur,
hvort sem starfið er fólgið í námi eða annarri vinnu. Samkvæmt reglugerðum flestra lífeyrissjóða hefjast iðgjaldagreiðslur við 16 ára aldur. Hvenær starfsævi lýkur hlýtur ávallt að vera
mjög einstaklingsbundið. Sumir halda starfsþreki til sextugs eða skemur, ef veikindi eða slys
ber að höndum, en aðrir allt til áttræðs. Hin almenna regla í reglugerðum lífeyrissjóðanna er
nú að miða við það, að taka ellilífeyris hefjist við 67 ára aldur. Hins vegar er gert ráð fyrir, að
taka ellilífeyris geti hafist síðar, til þess að koma til móts við þarfir og óskir einstaklinga, er
þannig kann að vera ástatt um, að þeir vilji gegna fullu starfi lengur og ávinna sér meiri
ellilífeyrisréttindi.
Viðunandi lífsviðurværi getur verið mjög teygjanlegt hugtak og getur menn greint á um
það. Ljóst er þó, að þarfir einstaklings að lokinni starfsævi eru aðrar og minni en þess, sem er
á miðri ævi. Hann þarf ekki að standa straum af kostnaði vegna atvinnu, umsvif eru minni,
framfærslu bama er lokið o. s. frv. Með tilliti til þessa hefur verið talið hæfilegt að áætla, að
einstaklingur þurfi um 60% af meðaltekjum sínum um ævina til viðunandi lífsviðurværis á
núgildi þegar ellilífeyristaka hefst. Lífeyririnn verði verðtryggður.
Margir tæknilegir örðugleikar eru á því að meta vinnuframlag einstaklings til þjóðarbúsins og hvemig lífeyririnn skuli vera háður því. Verðbólga og hagsveiflur útiloka að unnt
sé að meta vinnuframlagið beint út frá tekjum einstaklingsins á hverjum tíma. Þetta vandamál má leysa með því að tengja tekjur ákveðnum vísitölum, t. d. með því að finna hlutfall
tekna einstaklingsins og meðaltekna allra landsmanna. Þá rís upp vandamál vegna tekjulausra stétta. Sérhver viðleitni til að meta vinnuframlag þessara hópa krefst flókinna reglna.
Flóknar reglur fela oft í sér hættu á misnotkun. Þess vegna er í frv. þessu stuðst við reglur um
upphæð lífeyris, sem em einfaldar í framkvæmd og gefa allgóða mynd af vinnuframlagi
einstaklingsins til þjóðfélagsins. Að auki hafa þessar reglur í sér fólgnar lágmarks- og hámarkslífeyrisgreiðslur. Með þessum hætti er stuðlað að sanngjarnri tekjudreifingu gagnvart
ellilífeyrisþegum.
4. Lífeyrisgreiðslur og lágmarksellilífeyrir.
Lífeyrisgreiðsla samkv. frumvarpi þessu er háð tveimur atriðum, í fyrsta lagi byggist
greiðsla á tekjum einstaklingsins um ævina og er lífeyrisprósentan mælikvarði á vinnuframlag hans. í öðm lagi er greiðslan háð svokölluðum vísitekjum (verðtrygging).
Lífeyrisprósentan er meðaltal tekjuhlutfalla einstaklings um starfsævina, leiðréttra.
Prósentan er því mælikvarði á það, hvaö einstaklingurinn hefur haft aö meöaltaii í tekjur um
ævina samanborið við samtíðarmenn sína. Leiðrétting tekjuhlutfallanna, hækkun í 0.5 eða
lækkun í 3.0, ef þau eru undir 0.5 eða yfir 3.0, er tilraun til aö meta vinnuframlag hinna
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tekjulitlu eða tekjulausu og um leið stuðlar hún að tekjujöfnun, því að þeir, sem hafa mjög
háar tekjur, greiða af lífeyri sínum til hinna, sem eru mjög tekjulágir. Þetta á að tryggja að
enginn fái lægri lífeyri en sem nemur 30% af vísitekjum eða helming meðallífeyris.
Samkvæmt þessu frumvarpi skipta hjón með sér þeim lífeyrisréttindum, sem þau afla í
sambúðinni, enda er erfitt að meta sérstaklega vinnuframlag þess, er vinnur á heimilinu, og
hins aðilans, sem aflar tekna utan heimilsins. Þessi tilhögun stuðlar að frekari jafnrétti
kynjanna, þar sem húsmóðirin hefur til þessa búið við skarðan hlut. Með hliðsjón af þessu er
óþarft að hafa sérstök ákvæði um makalífeyri í frumvarpinu.
Á grundvelli skattaframtala er tekjuhlutfallið fundið út. Þetta fyrirkomulag hlýtur að
stuðla að því að skattframtöl verði nákvæmari.
Með vísitekjum er gerð tilraun til að meta meðaltekjur á hverjum tíma, til þess að
lífeyrir hækki í hlutfalli við aðrar tekjur. Lífeyrisþegar eiga með þessum hætti að vera
tryggðir gegn áhrifum verðlagshækkana og verðbólgu.
Það, að lífeyrisprósentan í elli- og örorkulífeyri er ævitekjuhlutfallið margfaldað með
60, þýðir, að ellilífeyrisþeginn fær 60% af meðaltekjum sínum verðtryggðar í lífeyri. Sá, sem
aldrei hefur haft neinar tekjur né verið í hjónabandi, eða sambúð, fær ævitekjuhlutfallið 0.5
og þar með lífeyri, sem er 30% af meðaltekjum á hverjum tíma.
Dæmi um lífeyri.
Til þess að gefa einhverja hugmynd um hvernig lífeyrisgreiðslur yrðu samkvæmt þessu
frumvarpi, skulu hér tilfærð nokkur dæmi. Við útreikninga er stuðst við gróft mat á vísitekjum í nóvember 1980. Samkvæmt upplýsingum Bolla Bollasonar hagfræðings hjá Þjóðhagsstofnun munu áætlaðar atvinnutekjur allra íslendinga árið 1979 hafa verið 564 milljarðar kr.
samkvæmt framtölum 1980. Reikna má með því, að tekjur þeirra, sem voru 67 ára eða eldri,
hafi verið um 34 milljarðar kr. Þannig hafi tekjur íslendinga 16 til 67 ára verið um 530
milljarðar á árinu 1979. Fjöldi þeirra var um 140 þúsund og meðaltekjur því um 3 790 000
kr. Hækkun vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. júlí 1979 til 1. nóvember 1980 var 79.1%,
þannig að vísitekjur í nóvember 1980 eru um 6 790 000 kr. eða um 566 þúsund á mánuði.
1. dæmi: Launamaður, einhleypur, sem vinnur frá 17 ára aldri til 67 ára aldurs. Forsenda:
Ævitekjuhlutfall er byggt á eftirfarandi reikningsgrundvelli:
Aldur
ár

Tekjur sem %
af meðaltekjum

Tekjuhlutfall
leiðrétt

17—21
22—26
27—31
32—36
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

90%
120%
130%
120%
110%
100%
100%
80%
80%'
70%

0.90
1.20
1.30
1.20
1.10
1.00
1.00
0.80
0.80
0.70

Ævitekjuhlutfall (= meðaltal tekjuhlutfallanna) er því 1.00.
Samkvæmt framangreindu fengi viðkomandi launamaður 340 000 kr. í ellilífeyri (60%
af 566 000 kr.).
Ef launamaður, sem hefur sömu meðaltekjur, hefði orðið öryrki 42 ára að aldri, er
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væntanlegt ævitekjuhlutfall hans miðað við tekjurnar frá 17—41 árs aldurs. Fæst þá tekjuhlutfallið 1.14. Hann fengi því 1.14x0.6x566 000 kr. — eða 387 000 kr. á mánuði í örorkulífeyri í október 1978.

2. dæmi: Launamaður með tekjuhlutfall samkvæmt 1. dæmi, kvænist 27 ára gamall. Eiginkonan er jafngömul, vinnur ekki úti, en annast böm og heimili.
Tekjur konunnar, sem prósenta af meðallaunum, yrðu sem hér segir:
Aldur
ár
17—21
22—26
27—31
32—36
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

Tekjuhlutfall
leiðrétt

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

80%
90%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
5%
10%

0.80
0.90
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Sameiginlegt tekjuhlutfall leiðrétt:
Ár
17—21
22—26
27—31
32—36
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

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

Karl

Kona

0.90
1.20
0.90
0.85
0.80
0.75
0.75
0.65
0.65
0.60

0.80
0.90
0.90
0.85
0.80
0.75
0.75
0.65
0.65
0.60

Ævitekjuhlutfall mannsins verður 0.805, en konunnar 0.765.
Ellilífeyrir mannsins yrði því 273 000 kr., en konunnar 260 000 kr. eða samtals hjá
þeim báðum 533 000 kr. á mánuði.
Ef viðkomandi launamaður yrði öryrki (75% eða meir) við 42 ára aldur fengi hann
væntanlega ævitekjuhlutfallið 0.93 (örorkulífeyrisprósenta: 60x0.93 = 55.8) eða 316 000
kr. á mánuði.
Ef hann ætti enn fremur 5 börn undir 16 ára aldri fengi hann í barnalífeyri fyrir fyrsta
barn — miðað við það aö barnalífeyrisprósentan er
af örokulífeyrisprósentunni 55.8 eða
13.95, svo sem frumvarpið gerir ráð fyrir — 79 000 kr., með öðru barni 4/s eða 63 000 kr.,
þriðja barni 3/s eða 47 000 kr., fjórða barni 2/s eða 32 000 kr. og með fimmta bami */s eða
16 000 kr. Samtals næmi bamalífeyririnn 237 000 kr.
Heildargreiðslur til fjölskyldunnar yröu samkvæmt framangreindu 553 000 kr. á
mánuði.
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3. dæmi: Launamaðurinn í 1. dæmi kvænist konu, sem vinnur úti. Bæði eru 27 ára við
giftingu. Eiginkonan er við heimilisstörf fyrstu 5 árin eftir giftinguna.
Tekjur konu voru sem hér segir (sem prósenta af meðallaunum):
Aldur
ár
17—21
22-26
27_31
32—36*
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

Tekjuhlutfall
leiðrétt

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

80%
90%
0%

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

100%
110%
110%
110%
100%

0.80
0.90
0.50
90%0.90
.1.00
1.10
1.10
1-10
1.00
90%
0.90

Leiðrétt tekjuhlutfall hvors hjóna:
Aldur
ár
17—21
22—26
27—31
32—36
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

.................................................................................
................................ ................................................
..................................................................................
..................................................................................
..............................................................................
............................................... ■................................
...................................................................... ;.........
....................................................... '.........................
..................................................................................
..................................................................................

Karl

Kona

0.90
1.20
0 90
1.05
1 05
1.05
1 05
0.95
0.90
0.80

0.80
0.90
0 90
1.05
1 05
1.05
1 05
0.95
0.90
0.80

Ævitekjuhlutfail ^iginmannsins er 0.985 og eiginkonunnar 0.945.
Ellilífeyrir mannsins yrði því 335 000 kr. á mánuði og konunnar 321 000 kr. Samanlagður
lífeyrir hjónanna yrði því 656 000 kr. á mánuði.
Ef dæmið yrði endurreiknað út frá þeirri forsendu, að konan hefði orðið öryrki 37 ára
að aldri, þá hlýtur hún væntanlegt ævitekjuhlutfall 0.9125 og þar með örorkulífeyrisprósentuna 54.75 eða 310 000 kr. á mánuði.
Ef hjónin ættu þá þrjú börn undir 16 ára aldri, yrði bamalífeyrir sem hér segir:
Fyrir fyrsta bam: 94X54.75 = 13.7% eða 77 000 kr.
Fyrir annað bam: 4/s af 12 695 kr. eða 62 000 kr.
Fyrir þriðja bam: 3/s af 12 695 kr. eða 46 000 kr.
Samtals yrði lífeyrir konunriar og bamanna 495 000 kr. á mánuði.
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4. dæmi: Einhleypur maður í vel launaðri stöðu seinni hluta ævinnar. Reiknað er með því
að tekjur hans sem prósenta af meðallaunum sén:
Aldur
ár
17—21
22—26
27—31
32—36
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

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

30%
45%
200%
290%
350%
400%
450%
400%
400%
380%

Tekjuhlutfall
leiðrétt
0.50
0.50
2.00
2.90
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Ævitekjuhlutfall er 2.39. Ellilífeyrisprósentan er 143.4 og ellilífeyrir er því 812 000 kr.
á mánuði. Ef viökomandi einstaklingur hefði orðið 65% öryrki við 37 ára aldur, heföi
væntanlegt ævitekjuhlutfall hans orðið 1.475 og örorkulífeyrisprósentan 73.75. Samkvæmt
því hefði þessi einstaklingur fengið 417 000 kr. í örorkulífeyri.

5. dæmi: Einstaklingur með sömu kjör og segir til um í 4. dæmi. Viðkomandi kvænist konu
á sama aldri, þegar hann er 22 ára. Konan var í góðri stöðu á 17—26 ára
aldursskeiði.
Tekjur konu, sem prósenta af meðaltekjum á því æviskeiði þegar hún vann utan
heimilis:
Tekjuhlutfall

Aldur
ár

17—21 ..................................................................................
22—26 ..................................................................................
27—66 ..................................................................................

Tekjur

leiðrétt

120%
140%
0%

1.20
1.40
0.50

Kona

Karl

1.20
0.95
1.25
1.70
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

0.50
0.95
1.25
1.70
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

Leiðrétt tekjuhlutfall hvors hjóna:
Aldur
ár
17—21
22—26
27—31
32—36
37—41
42—46
47—51
52—56
57—61
62—66

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

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ævitekjuhlutfall eiginmannsins er 1.49 og konunnar 1.56. Samkvæmt því verður ellilífeyrir mannsins 506 000 kr. á mánuði og konunnar 530 000 kr. Samanlagður lífeyrir þessara
hjóna yrði 1 036 000 kr. á mánuði.
Einstaklingur, sem aldrei hefur haft neinar tekjur um ævina né verið í hjónabandi, fær
ævitekjuhlutfall 0.50 og þar með 170 000 kr. mánaðarlega í ellilífeyri eða örorkulífeyri. Yröi
það alger lágmarkslífeyrir.
Einstaklingur, sem alltaf hefur meira en þrefaldar meðaltekjur alla ævi, fær ævitekjuhlutfallið 3.00 og þar með 1 019 000 kr. á mánuði í elli- eða örorkulífeyri. Yrði það alger
hámarkslífeyrir samkvæmt þessu frumvarpi miðað við ríkjandi verðlag.
Lágmarksbamalífeyrir er 13% af 566 000 eða 74 000 kr. fyrir 1. barn.
5. Fœðingarlaun.
í frumvarpi þessu er tekið upp það nýmæli að veita foreldrum hið minnsta þriggja
mánaða fæðingarlaun, hvort sem um er að ræða foreldra, sem vinna utan heimilis eða innan.
Til þessa hafa konur búið við mjög misjöfn kjör fjárhagslega séð þegar svo hefur verið ástatt
um þær sem hér um ræðir. Sumar konur njóta nú þegar þriggja mánaða fæðingarlauna, en
svo eru aðrar, sem fá engar greiðslur. Til þess að leiðrétta þetta misrétti hefur verið gripið til
ýmissa úrræða. M. a. hafa verið samþykkt lög frá Alþingi, sem skylda Atvinnuleysistryggingasjóð til að greiða fæðingarorlof til kvenna sem starfa úti í atvinnulífinu og eru aðilar að
almennum verkalýðsfélögum. Þótt þessum konum hafi verið tryggt fæðingarorlof, er enn
mikill fjöldi kvenna, sem flokkast ekki undir nein lög eða reglur, sem tryggja þeim fæðingarlaun.
Feður hafa ekki átt neinn rétt á fæðingarlaunum, enda hafa tengsl feðra við ung börn sín
verið mjög lítil hér á landi. Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að foreldrar geti skipt með
sér fæðingarfríinu (þremur mánuðum) þannig, að hvort um sig haldi fullum launum. Er þar
með tryggður réttur allra foreldra til fæðingarlauna. Lágmarksfæðingarlaun eru 1.67% af
vísitekjum (6 790 þús. kr.) eða 113 000 kr. á mánuði, og hljóta þau m. a. þeir foreldrar sem
ekki stunda launaða vinnu. Þetta eru 20% af 566 000, sem eru vísitekjur á mánuði.
Fæðingarstyrkur verður greiddur áfram samkvæmt núgildandi lögum.
6. Iðgjaldagreiðslur.
Grundvallaratriði þessa frumvarps varðandi tekjuöflun til þess að fullnægja þeim
tryggingarskuldbindingum, sem í frumvarpinu felast, er, að á hverjum tíma sé lagt á iðgjald,
er mæti þeim tryggingargreiðslum, sem Lífeyrissjóður íslands á að inna af hendi. Tryggingarfræðingum skal falið það verkefni sérstaklega að reikna út iðgjaldið á grundvelli tölfræðilegra upplýsinga þar að lútandi.
Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að iðgjald til Lífeyrissjóðsins verði ákveðin
prósenta af heildartekjum einstaklings. Þetta verður að teljast eðlilegt, þar sem lífeyrir er
einnig háður heildartekjum. Þá er sá háttur á hafður, að viðkomandi einstaklingur greiði allt
iðgjaldið sjálfur, en ekki vinnuveitandi hluta eins og nú tíðkast. Hins vegar er gert ráð fyrir
því, að laun hækki sem nemur iðgjaldaprósentu vinnuveitandans í núverandi kerfi lífeyrissjóða. í dag mun hin almenna regla um greiöslu iðgjalda í lífeyrissjóðina vera sú, að vinnuveitandi greiðir 6% af launum viðkomandi starfsmanns, en starfsmaðurinn sjálfur 4%, eða
báðir samtals 10%.
Þessi háttur á iðgjaldagreiðslu er eðlilegri en sá að hafa iðgjaldagreiðsluna tvískipta, auk
þess sem hann gefur viðkomandi manni betra tækifæri til að fylgjast með þróun þessara mála
og hugsanlegum breytingum. Þá mundi iðgjaldið verða að fullu frádráttarbært til skatts hjá
viðkomandi einstaklingi.
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7. Iðgjaldaprósenta.
Varðandi það atriði, hvernig finna skuli út og meta væntanlega iðgjaldaprósentu, eru
eftirfarandi skýringar gefnar:
a. Ellilífeyrir.
Framreikningar yfir aldursdreifingu íslendinga næstu 15 árin hafa sýnt, að fjöldi þeirra,
sem eru eldri en 67 ára, er um það bil 13% af fjölda þeirra, sem eru 16—67 ára. Ef gert er
ráð fyrir, að ævitekjudreifing breytist ekki verulega milli kynslóða og að ellilífeyrir sé 60% af
meðaltekjum, þarf iðgjald fyrir ellilífeyri að vera 60x0.13 eða 7.8%. Á sérstakri mynd er
aldurspýramídi íslensku þjóðarinnar 31. desember 1979 sýndur, en þar kemur aldursdreifingin skýrt fram.
b. örorku- og barnalífeyrir.
Upplýsingar um tíðni og hæð örorku svo og dreifingu barnalífeyris eru af skornum
skammti hér á landi. Þó má áætla samkvæmt upplýsingum frá Tryggingastofnun ríkisins, að
örorku- og barnalífeyrir fari ekki fram úr helmingi upphæðar ellilífeyris. Iðgjald fyrir þessar
lífeyrisgreiðslur þarf því ekki að vera hærra en 3.9%.
c. Eæðingarlaun.
Árlegar fæðingar eru nú um 4000 talsins hér á landi. Ef gert er ráð fyrir að þrír fjórðu
foreldra, sem nota munu sér fæðingarlaunin, fái meðaltekjur sínar sem fæðingarlaun, en einn
fjórði taki 20% meðallauna sem fæðingarlaun og að fæðingarlaunin séu greidd í þrjá
mánuði, fæst að kostnaðurinn verður í kringum 800 árslaun eða að iðgjaldið þyrfti að vera
um 0.57%.
d. Iðgjaldaprósenta.
Á grundvelli ofangreindra forsendna má búast við því, að væntanlegt iðgjald vegna
þeirra trygginga, sem þetta frumvarp nær til, þyrfti að vera 12.3% af heildartekjum allra
einstaklinga í landinu.
Á árinu 1979 greiddu atvinnurekendur og sjóðfélagár um 29 milljarða kr. í iðgjöld til
lífeyrissjóða. Það eru 5.5% af heildartekjum 16 til 67 ára manna á því ári. Þá greiddu
atvinnurekendur og ríkissjóður 31 milljarð til lífeyristrygginga almannatrygginga eða 5.8%
af heildartekjum. Þá eru ótalin framlög ríkissjóðs og Atvinnuleysistryggingasjóðs til Umsjónarnefndar eftirlauna, sem var um 700 millj. kr. Samtals hefur því verið um 61 milljarðs kr.
greiðslu að ræða til lífeyristryggingakerfisins á árinu 1979 eða um 11.5% af atvinnutekjum. í
þessa tölu vantar fæðingarlaunin. Þannig má færa rök að því, að heildariðgjald til nýja kerfisins
verði ekki miklu hærra en þau gjöld, sem greidd eru til lífeyristrygginga í dag. Munurinn felst í
því, að öll iðgjöldin eru greidd út sem lífeyrir.
8. Tryggingastofnun ríkisins — upphœðir núverandi tryggingargreiðslna.
Samkvæmt reikningum Tryggingastofnunar ríkisins voru gjöld vegna lífeyristrygginga
sem hér segir 1972—1979:

Bætur vegna elli, örorku og dauöa . . . .
Tekjur sama tímabil voru:
I. Iðgjöld atvinnurekenda .................
II. Framlag ríkissjóös .........................
III. Halli á iðgjöldum og framlögum ..

1972
m.kr.

1973
m.kr.

1974
m.kr.

1975
m.kr.

1976
m.kr.

1977
m.kr.

2 323

2 873

4 317

6 076

8 227

12 211

19 924 29 006

382
2 757
40

430
4 001

740
4 799

1 128
6 163

1 362
7 178

1 829
10 790

2 443
5 489
18 255 25 829

3 178

4 431

5 540

7 292

8 540

12 619 20 698 31 318

1978
m.kr.

1979
m.kr.
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Ef frumvarp þetta um Lífeyrissjóð íslands verður að lögum fellur stór hluti framangreindra iðgjaldagreiðslna niður sem og framlög ríkissjóðs, en í þess stað mætir reiknuð
iðgjaldaprósenta þeim tryggingargreiðslum sem hér um ræðir.

9. Lífeyrissjóðir — iðgjöld og lífeyrisgreiðslur.
A síðustu tíu árum hafa eignir lífeyrissjóðanna vaxið hröðum skrefum. Meginástæða
hinnar miklu aukningar er stofnun almennu lífeyrissjóðanna, er hófu starfsemi sína 1. jan.
1970, á grundvelli samnings milli aðila vinnumarkaðsins frá 19. maí 1969. Við það bættust
um 25 000 manns við hóp starfandi sjóðfélaga. Fyrir voru sjóðfélagar í öðrum sjóðum sem
hér segir:
í lögboðnum lífeyrissjóðum og lífeyrissjóðum bæjarfélaga .......................................................
í sjóðum einstakra fyrirtækja og stéttarfélaga utan Alþýðusambands íslands .......................
f sjóðum einstakra fyrirtækja og stéttarfélaga innan A. S. í.......................................................

11 500 manns
1 500 manns
7 000 manns

Samtals

20 000 manns

Fjöldi lífeyrissjóðsfélaga í ársbyrjun 1970 mun því hafa verið um 45 000 manns.
Eigi liggja nú fyrir óyggjandi tölur yfir fjölda sjóðfélaga í öllu lífeyrissjóðakerfi landsmanna. En segja má, að meginþorri þess fólks, sem er í stéttarfélögum innan A. S. í., sé aðili
að einhverjum lífeyrissjóði og sumir að mörgum. Þá er bankastarfsfólk, starfsmenn hins
opinbera: ríkis, bæjar- og sveitarfélaga, aðilar að lífeyrissjóðum o. s. frv. Er óhætt að
fullyrða, að meginþorri starfandi fólks, er tekur laun, sé aðili að lífeyrissjóðakerfinu.
Enn sem komið er hefur ekki verið komið á fót stofnun, sem safnar saman nákvæmum
upplýsingum um þróun og starfsemi lífeyrissjóðanna. Af þeirri ástæðu er erfitt um vik að
birta nýjar og haldgóðar tölfræðilegar upplýsingar um sjóðina. Á síðustu árum hefur þó
Seðlabanki íslands reynt að safna saman upplýsingum um sjóðina. Hefur bankinn síðan birt
þær reglulega í Hagtölum mánaðarins. Þá vinnur samband almennra lífeyrissjóða, sem er
samband flestra lífeyrissjóða aðildarfélaga A. S. í., að upplýsingaöflun um þessa sjóði.
Landssamband lífeyrissjóða, sem myndað er af flestum eldri sjóðum atvinnulífsins, sjóðum
sveitarfélaga o. fl., innir af hendi hliðstætt starf fyri aðildarsjóði sína.
Samkvæmt upplýsingum frá þessum aðilum hefur þróun lífeyrissjóðanna verið sem hér
segir:
A) Eignir í árslok
Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
(áætlun) ........................................................................
(spá) ..............................................................................

Millj. kr.
3 642
4 846
6 584
9 273
13 628
19 902
28 535
47 700
69 000
110 000
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Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

B) Ráðstöfunarfé

MiU; kr

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
(áætlun) ..........................................................................

1
1
2
4
6
8
12
21
34

Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

C) Iðgjöld
Millj. kr.
............................................................................................
691
............................................................................................
1 010
............................................................................................
1 767
............................................................................................
2 690
............................................................................................
3 992
............................................................................................
5 445
............................................................................................
7 565
............................................................................................ 11 010
............................................................................................ 18 500
(áætlun) .......................................................................... 28 900

Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

D) Lífeyrisgreiðslur
Millj. kr.
..............................................................................................
221
..............................................................................................
325
..............................................................................................
453
..............................................................................................
668
.............................................................................................. 1 020
.............................................................................................. 1 350
........................ ..................................................................... 2 100
.............................................................................................. 3 450
.............................................................................................. 5 900
(áætlun) .............................................................................. 9 750

Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

E) Lífeyrisgreiðslur
Sem % hluti af
Sem % hluti af
eignum sjóðanna
iðgj. sjóðanna
6 07
31 98
6 71
32 18
6 88
25 64
7 20
24 83
7 49
25 55
24 79
6 78
7 36
27 76
31 34
7 23
8 55
31 89
8 86
33 74

870
168
891
830
264
220
550
505
400
000

Sem % hluti af
ráðstöfunarfé
25 40
27 83
23 96
23 60
23 92
21 70
24 56
27 59
27 57
28 68
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Af framangreindum yfirlitum sést m. a., að um */4 hluti árlegra tekna sjóðanna er varið
til lífeyrisgreiðslna, en aðeins 6—9% miðað við heildareignir þeirra. Meginhlutanum af
fjármagni lífeyrissjóðanna er varið til útlána og er stór hluti lánanna enn óverðtryggður.
Útlánavextir eru yfirleitt 38%.
Fyrmefndar meðaltölur segja þó mjög takmarkaða sögu um raunverulegar lífeyrisgreiðslur einstakra lífeyrissjóða. Eru þær afar mismunandi og stafar af því, að áunnin réttindi
eru misjafnlega mikil með tilliti til aldurs sjóðanna og mögulegrar aðildar fólks að þeim. Sem
dæmi má nefna, að starfsmenn samvinnuhreyfingarinnar á íslandi hafa notið lífeyrissjóðsréttinda allt frá árinu 1939, verslunarfólk frá árinu 1956, almennt verkafólk síðan 1970 o. s.
frv.
Vert er að vekja athygli á því, að aldursskipting milli einstakra stétta er mjög mismunandi. í hinum svonefndu nýju stéttum, sem myndast hafa um og eftir 1940, er tiítölulega
ungt fólk. Fjölgun í þeim hefur mest orðið á síðustu tveim áratugum. Hið sama má segja um
ýmsa hópa menntamanna og sérfræðinga. Mikið fé safnast fyrir í þessum sjóðum og er
greiðslubyrði þeirra vegna lífeyristrygginga lítil. Hins vegar er mikill fjöldi fólks úr eldri
starfsstéttum, eins og t. d. verkamenn og verkakonur, nú þegar kominn á ellilífeyrisaldur.
Lífeyrissjóðir þessara stétta eru aðeins tíu ára gamlir og greiða þess vegna sáralítinn lífeyri til
þessa fólks. Þar við bætist, að það fólk, sem myndar meginkjamann í hinum almennu
lífeyrissjóðum verkafólks og eldri starfsstétta, er tiltölulega fullorðið fólk. Greiðslubyrði
þessara lífeyrissjóða getur því orðið mikil innan tíðar og óvíst, hvort þeir geti staðið við
skuldbindingar sínar í óbreyttu formi, og enn síður, ef þeir yrðu að greiða verðtryggðan
ellilífeyri.
Til þess að skýra enn betur hvað við er átt skulu eftirfarandi dæmi tilgreind:
Á árinu 1979 vom iðgjaldagreiðslur til Lífeyrissjóðs verslunarmanpa 73% hærri en
iðgjaldagreiðslur til Lífeyrissjóðs Dagsbrúnar. Aftur á móti var uppbótin vegna samkomulags lífeyrissjóðanna 918% hærri til lífeyrisþega Dagsbrúnar en til lífeyrisþega, sem heyra
undir Lífeyrissjóð verslunarmanna. Þannig skiptir aldursdreifing hinna einstöku sjóða verulega miklu máli í þessu sambandi.
Árið 1971 vom sett lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum. Til þess að
hljóta þessi eftirlaun þurfa sjóðfélagar að uppfylla eftirfarandi skilýrði:
a) Séu fullgildir félagar í verkalýðsfélagi sem á skylduaðild að lífeyrissjóði.
b) Séu fæddir árið 1914 eða fyrr.
c) Eigi að baki a. m. k. 10 ára réttindatíma (starfstíma) eftir árslok 1954 og eftir 55 ára
aldur.
d) Hafi náð 70 ára aldri og látið af störfum. Þó skulu félagar 75 ára og eldri fá greidd
eftirlaun, þótt þeir hafi eigi látið af störfum.
Umsjónamefnd eftirlauna úrskurðar eftirlaun samkvæmt lögunum.
Núna munu um 4 300 aðilar taka lífeyri frá Umsjónamefnd eftirlauna. Af þeim eru um
3 000 félagar í lífeyrissjóðum, sem aðild eiga að Sambandi almennra lífeyrissjóða (SAL), en
flestir þeirra voru stofnaðir um og eftir 1. janúar 1970. Meðalmánaðarlífeyrir mun vera um
23 þús. kr., en auk þess er greidd uppbót skv. samstarfssamningi lífeyrissjóðanna að meðaltali að upphæð 50 þús. kr.
Núverandi lífeyrissjóðakerfi er svo margbrotið, flókið og afbrigðilegt, að erfitt verður
að byggja upp á því heilbrigðar og réttlátar lífeyristryggingar án þess að verulega verði
gengið á rétt þess fólks, sem með fyrirhyggju og spamaði hefur staðið að myndun margra
eldri sjóða. Samkvæmt stjómarskrá lýðveldisins íslands er eignarrétturinn lögverndaður og
þar með eign manna í lífeyrissjóðunum. Það er því ekki hægt að skylda maún með almennum
lögum að afhenda eigu sína.
Þess vegna er rétt og sjálfsagt að hefja lífeyrisgreiðslur á nýjum og samræmdum
grundvelli, sem tryggi öllum landsmönnum jafnan rétt með tilliti til ævitekna og vinnufram-
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lags til þjóðarbúsins. Jafnframt því, að sjóðfélagar núverandi lífeyrissjóða haldi eign sinni, er
eðlilegt, að þeir leggi fram ákveðið stofnframlag í hið nýja kerfi, sem tekur við öllum
núverandi ellilífeyrisþegum sjóðanna.
10. Breyting núverandi lífeyrissjóða í lánasjóði.
Núverandi lífeyrissjóðir eru myndaðir af iðgjöldum sjóðfélaga með sameiginlegum
greiðslum vinnuveitenda 6% og starfsmanna 4%, eða samtals 10% af launum. Hér er um
lögvemdaðan sparnað að ræða. Með stofnun Lífeyrissjóðs íslands á gegnumstreymisgrundvelli, þar sem álögð iðgjöld mæta raunverulegri tryggingaþörf á hverjum tíma, þarf að
taka afstöðu til þeirrar uppsöfnunar fjármagns, sem átt hefur sér stað í núverandi lífeyrissjóðum.
Lífeyrissjóður íslands mun í framtíðinni greiða öllum landsmönnum lífeyri, ef lög þessi
verða samþykkt, og í flestum tilfellum mun hærri lífeyri en núverandi sjóðir gera. Því þykir
ekki rétt að láta sjóðina renna inn í væntanlegan lífeyrissjóð, heldur verði þeim breytt í
lánasjóði í vörslu og eigu þeirra aðila, sem hafa myndað sjóðina. Núverandi lífeyrissjóðir
gegna veigamiklu hlutverki í peningakerfi þjóðarinnar, auk þess sem þeir hafa haft geysimikla þýðingu í húsnæðismálum. Með því að breyta þeim í lánasjóði geta þeir í nánustu
framtíð fullnægt því hlutverki, sem þeir hafa gegnt á undangengnum árum. Hugsanlegt er, að
aðilar komi sér saman um, að ákveðnar greiðslur, t. d. 1% af dagvinnulaunum, skuli renna í
þessa sjóði og að útlánareglur þeirra verði víkkaðar þannig að lánað verði bæði til sjóðfélaga
og þeirra fyrirtækja, er standa á bak við sjóðina. Eðlilegt er, að hinum nýju lánasjóðum verði
af hinu opinbera settar ákveðnar reglur um starfsemi og lánveitingar o. fl. Verði það gert í
samráði við viðkomandi eignaraðila. Þátttaka í lánasjóðunum verði frjáls.
Ekki er gert ráð fyrir því, að lífeyrissjóðir sem slíkir verði bannaðir, heldur eru settar
strangar reglur um starfsemi þeirra, sem koma eiga í veg fyrir að þeir geti orðið gjaldþrota.
Af liðum a) og b) í 41. gr. leiðir, að sjóðirnir verða að ávaxta fjármagn sitt verðtryggt. Þessar
greinar segja auk þess, að lífeyririnn verður að lækka miðað við núverandi reglur eða
iðgjaldið að hækka. í 41. gr. c) segir, að hlutverk lífeyrissjóðs sé að taka á sig áhættu af
dauða, örorku eða elli. Liðir d) og e) í 41. gr. gera ráð fyrir ákveðinni lágmarksstærð
lífeyrissjóða og eru þessi ákvæði sett til þess að tryggja nægjanlega dreifingu áhættu.
11. Fjármálalegar afleiðingar frumvarpsins.
Ljóst er að verði frumvarp þetta að lögum, munu verða miklar breytingar á fjármagnsstreymi. T. d. hætta þær greiðslur, sem ríkissjóður greiðir vegna lífeyristrygginga til
Tryggingastofnunar ríkisins. Þá minnka væntanlega iðgjaldagreiðslur til þeirra lífeyrissjóða,
sem núna starfa. Þá hætta greiðslur ríkissjóðs á verðtryggingu lífeyris opinberu sjóðanna.
Smærri breytingar eru greiðslur ríkissjóðs og Atvinnuleysistryggingasjóðs til Umsjónarnefndar eftirlauna og greiðslur þess síðarnefnda til fæðingarorlofs. Mesta breytingin er svo
tekjur og gjöld Lífeyrissjóðs íslands. Hér á eftir verður gerð tilraun til þess að meta, hvernig
fjárstreymi ársins 1979 hefði breyst ef frumvarpið hefði þá verið orðið að lögum.
1. Framlag ríkissjóðs til lífeyristr. Tryggingast. ríkisins .................... 25,8 milljarðar kr.
2. Verðtrygging ríkissjóðs á Lífeyrissj. stm. ríkisins o. fl. sjóða .... 3,3 milljarðar kr.
3. Framlag ríkissjóðs til Umsjónamefndar .......................................... 0,2 milljarðar kr.
4. Framlag atvinnuleysistr. til Umsjónarnefndar
............................. 0,5 milljarðar kr.
5. Greiðslur atvinnuleysistr. til fæðingarorlofs.................................... 0,8 milljarðar kr.
6. Framlag atvinnurekenda til lífeyristr. Tryggingast.ríkisins............ 5,5 milljarðar kr.
7. Framlag atvinnurekenda til lífeyrissjóða (6%)áætlun .................. 15,4 milljarðar kr.
8. Iðgjöld launþega til lífeyrissjóða (4%) áætlun .............................. 10,2 milljarðar kr.
Samtals 61,7 milljarðar kr.
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Samtals voru lífeyrisgreiðslur 1979:
1. Tryggingastofnun ríkisins ..............
2. Lífeyrissjóöir (áætlað) ....................
3. Umsjónarnefnd eftirlauna ..............

29,0 milljarðar kr.
9,8 milljarðar kr.
0,7 milljarðar kr.
Samtals 39,5 milljarðar kr.

Fæðingarorlof nam samtals 0,8 milljörðum kr.
Brúttótekjur 16—66 ára námu ca. 530 milljöröum kr. 1979.
Iðgjaldið til Lífeyrissjóðs íslands hefði verið 12.3% eða 65,2 milljarðar kr.
Meðalvísitekjur 1979 voru 3 347 000 (meðaltekjur voru aftur á móti 3 790 000. Mismunurinn stafar af hækkun launa umfram hækkun framfærslukostnaðar, sem ákvarðar
vísitekjur).
Lífeyrir hefði því orðið (19 500 ellilífeyrisþegar):
Ellilífeyrir 60% af 3 347 000 x 19 500 = .................................... 39,2 milljarðar kr.
örorkulífeyrir, maka- og barnalífeyrir = ...................................... 19,6 milljarðar kr.
Fæðingarlaun ...................................................................................... 3,0 milljarðar kr.
Útgjöld samtals 618 milljarðar kr.
Tekjur umfram gjöld .......................................................................... 3,4 milljarðar kr.*
Verði frumvarp þetta að lögum má áætla, að ríkissjóður og þar með skattborgararnir
losni við fjárskuldbindingar, sem eru af svipaðri stærðargráðu og tekjuskattar eða um 35
milljarðar króna samkv. fjárlögum 1979.
Með núverandi tryggingakerfi almennra lífeyristrygginga og greiðslna í lífeyrissjóði,
sem greiða margir hverjir mjög lítinn lífeyri miðað við uppsöfnun, er raunverulega verið að
leggja á þjóðina tvöfalda skattlagningu vegna þessara mála, án þess að almenningur fái til
baka sambærilegar lífeyrisgreiðslur miðað við álögur. Þá er það mikið vafamál, að íslenskir
atvinnuvegir geti staðið undir þessum tvöföldu álögum vegna tryggingarmála, sem almenna
tryggingarkerfið og lífeyrissjóðakerfið er. Þar við bætist útlánastarfsemi á gífurlegu fjármagni, sem streymir að óverulegum hluta aftur til þeirra atvinnugreina og fyrirtækja, sem
eru uppsprettur þess fjármagns, sem safnast fyrir í lífeyrissjóðunum.
Áframhaldandi þróun þessara mála til lengdar í núverandi farvegi getur gjörsamlega
sporðreist fjármála- og peningakerfi þjóðarinnar og þar með gjöreyðilagt lífsgrundvöll
þúsunda manna. Meðal annars af þessum ástæðum er nauðsynlegt, að mótuð verði ný og
heilbrigðari stefna í lífeyrissjóðsmálum.

B. Athugasemdir við einstakar greinar.
I. kafli frumvarpsins fjallar um skipulag og stjórnun.
Um 1. gr.
Hlutverk sjóðsins er að annast lífeyristryggingar.
Um 2. gr.
Samkvæmt greininni mynda níu manns stjórn sjóðsins og skal hún kosin af Alþingi eftir
hverjar almennar alþingiskosningar.
Greinin þarfnast ekki frekari skýringar.
*
Þessi fjárhæö stafar af því, aö vísitala framfærslukostnaöarins, en lífeyrir fylgir henni, hækkaði minna en laun.
Það heföi því veriö nóg að hafa iðgjaldaprósentuna 11,66% í stað 12,20% fyrir árið 1979.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 4. gr.
Samkvæmt þessari grein er gert ráð fyrir, að stjóm eða tryggingadómur skeri úr um
ágreiningsmál. Þá skal stjómin fjalla um iðgjaldaprósentu vegna trygginganna.
Um 5. gr.
Samkv. þessari grein skal skipað sérstakt 27 manna tryggingarráð, er gegna skal ráðgjafahlutverki.
Um 6. gr.
Á grundvelli 5. gr. er ákveðin þátttaka fulltrúa allra helstu aðila og hagsmunasamtaka,
er hagsmuna eiga að gæta fyrir hönd umbjóðenda á því sviði tryggingarmála er hér um ræðir.
Allir þessir aðilar hafa samið um lífeyrisréttindi sín í milli. Er því eðlilegt, að þeir fái ásamt til
þess kjörinni stjórn af hálfu Alþingis viðeigandi þátttöku í stjórn og mótun þeirrar stofnunar,
er hér um ræðir.
Varðandi fjölda fulltrúa frá einstökum hagsmunaaðilum er þess að geta, að samkvæmt
þessari grein er reynt að tryggja, að eðlilegt jafnvægi sé milli gagnaðila, jafnframt því sem
ákveðið tillit er tekið til fjölda þess fólks, sem er í viðkomandi stéttum.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 8. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 9. gr.
Eðlilegt er, að landsmenn fái sem gleggstar upplýsingar um réttindi þau, er lífeyrissjóðurinn veitir á hverjum tíma.

II. kafli fjallar um lífeyristryggingarnar.
Um 10. gr.
Samkvæmt þessari grein takmarkast hlutverk sjóðsins við ellilífeyri, örorkulífeyri og
barnalífeyri á grundvelli ævitekjuhlutfalls, sem nánar er skilgreint og skýrt í næstu greinum á
eftir.
Um 11. gr.
Greinin kveður á um aðild að sjóðnum og þarfnast ekki sérstakrar skýringar. Er þessi
grein í samræmi við hliðstæð ákvæði í reglugerðum flestra lífeyrissjóða, sem nú eru starfræktir.
Um 12. gr.
í þessari grein er kveðið á um, að ellilífeyris- og örorkulífeyrisgreiðslur séu ákveðnar af

ævitekjum og tekjuhlutfalli viðkomandi sjóðfélaga.
13., 14., 15. og 16. gr. skýra nánar þau hugtök, er hér um ræðir.
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Um 13. gr.
Greinin skýrir sig sjálf.
Um 14. gr.
Greinin felur í sér ákvæði um að gera skuli ákveðnar leiðréttingar á tekjuhlutfalli
einstaklings, nái það ekki tilskildu lágmarki til þess að tryggja viðkomandi ákveðinn iágmarkslífeyri. Þannig er vinna tekjulausra þjóðfélagshópa, t. d. húsmæðra, metin til lífeyrisréttinda. Á sama hátt skal leiðrétta tekjuhlutfall hátekjumanns niður í ákveðiö hámark.
Þetta þýðir, að ákveðið þak er á hugsanlegum lífeyrisgreiöslum.
Greinin felur einnig í sér, að lífeyrisréttindi hjóna skiptist jafnt á milli þeirra. I þessu
ákvæði felst sami réttur maka, sem vinnur ekki úti, til ellilífeyris, á við þann aðila hjónabandsins, sem aflar skattskyldra tekna. Vísast til útreikninga í athugasemdum með frumvarpinu varðandi þetta atriði.
Um 15. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 16. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 17. gr.
Samkvæmt þessari grein skulu vísitekjur fundnar þannig út, að miðað skal við brúttótekjur ársins á undan skv. skattframtölum þeirra, sem eru á aldrinum 17—67 ára. Skulu
vísitekjurnar reiknaðar út fjórum sinnum á ári. Á þennan hátt er fundin tekjuviðmiðun, sem
breytist með svipuðum hætti og meðaltekjur.
Þessi grein ásamt 15. og 16. gr. tryggir, að grundvöllur ellilífeyris byggist á skattframtölum. Ætti þessi háttur að stuðla að enn betri skattframtölum en nú er.
Um 18. gr.
Samkvæmt þessari grein breytast lífeyrisgreiðslur eins og vísitekjur og fylgja þar með
kaupgjaldi í landinu. Þær eru því verðtryggðar og viðkomandi sjóðfélagi því tryggður gegn
afleiðingum mikillar verðbólgu.

III. kafli fjallar um ellilífeyri.
Um 19. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 20. gr.
Við 67 ára aldur öðlast sjóðfélagi rétt til ellilífeyris. Er það mjög í samræmi við ríkjandi
reglur lífeyrissjóða. Enn fremur segir, að ellilífeyrisprósentan skuli vera ævitekjuhlutfall
viökomandi einstaklings margfaldað með sextíu. Þannig hljóta menn um 60% af rauntekjum
sínum um ævina sem lífeyri.
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Um 21. gr.
Hér er fjallað um það, að unnt sé að fresta töku ellilífeyris í allt að átta ár og skuli
ellilífeyrisprósentan þá hækka í samræmi við það. Það tíðkast æ meir að fólk vilji vinna
lengur en til 67 ára aldurs. Er eðlilegt og sjálfsagt að mæta slíkum óskum og lengja starfsævi
þess fólks, er þess kann að óska.
Meðalaldur þjóðarinnar hefur hækkað mikið á síðustu áratugum, og heilbrigði aldraðra
er mun betri en áður fyrr. Þetta fólk á oft erfitt að sætta sig við að ljúka starfsævi of snemma.
Um 22. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 23. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

IV. kafli er um örorkulífeyri.
Um 24. gr.
Til þess að einstaklingur geti hlotið örorkubætur samkvæmt þessu lagafrumvarpi, þarf
hann að hafa átt lögheimili á íslandi í þrjú ár hið skemmsta, áður en sótt er um örorkulífeyri,
eða að viðkomandi einstaklingur hafi haft óskerta starfsorku, þegar hann öðlaðist lögheimili
hérlendis. Eru þetta eðlilegar og sjálfsagðar varúðarráðstafanir, þegar haft er í huga, að nú
orðið tíðkast það, að erlendir menn dveljast hér í lengri eða skemmri tíma og þá jafnan við
einhvers konar atvinnu. Ekki er rétt, að slíkir aðilar geti hlotið þær tryggingabætur, sem hér
um ræðir, án þess að þeir fullnægi skilyrðum um búsetu og lögheimili samkvæmt íslenskum
lögum með þar af leiðandi réttindum og skyldum.

Um 25. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
Um 26. gr.
Þessi grein felur í sér ákvæði úm útreikninga á örorkulífeyri, sem eru í grundvallaratriðum byggðir á sömu hugsnn og ellilífeyrisreikningar frumvarpsins.
Ef örorkuprósenta einstaklings er 75% eða meiri, er örorkustuðullinn 60, en fyrir hvert
stig, sem vantar á 75%, skerðist stuðullinn um 10. örorkulífeyrir er því að jafnaði 60% af
rauntekjum mannsins til þess tíma, er hann hlaut örorkuna.

V. kafli er um barnalífeyri.
Um 27. gr.
Þessi grein felur í sér, að barnalífeyrir er greiddur til 19 ára aldurs. Samkvæmt núgildandi lögum er barnalífeyrir greiddur með börnum yngri en 17 ára. Með tilliti til breyttra
þjóðfélagsaðstæðna, sem m. a. fela í sér lengra nám en áður tíðkaðist, er eðlilegt, að
greiðslutímabil barnalífeyris sé lengt um tvö ár. Léttir það undir með foreldri og viðkomandi
barni og er meira í samræmi við kröfur tímans um aukna samfélagshjálp til handa þeim, sem
eru þess verulega þurfi.
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Um 28. gr.
Samkvæmt gildandi lögum er greidd árlega föst ákveðin upphæð í bamalífeyri. Samkvæmt þessu frumvarpi eru barnalífeyrisgreiðslur tengdar örorkulífeyrisprósentunni, sem
foreldrið hefði fengið á dánardegi. Er þetta ákvæði í samræmi við heildaruppbyggingu
frumvarpsins gagnvart öðrum tryggingagreiðslum.
Bamalífeyrisgreiðslurnar taka síðan hliðstæðum breytingum við verðlagsbreytingar og
örorkulífeyrisgreiðslumar. Með þessu er tryggt að upphæð barnalífeyrisgreiðslna dragist
ekki aftur úr við mikla verðbólgu. Felur það í sér mikið öryggi fyrir foreldri og barn.
Miðað við núverandi barnalífeyrisgreiðslur felur þessi grein í sér fiokkra hækkun og
mun ákveðnari gmndvöll til að byggja þessar greiðslur á.
Um 29. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 30. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
VI. kafli fjallar um fæðingarlaun.
Um 31. gr.
Greinin fjallar um rétt allra foreldra með lögheimili á íslandi til fæðingarlauna.
Um 32. gr.
Samkvæmt þessari grein skal foreldri fá meðalmánaðarlaun sín síðustu 36 mánuði fyrir
fæðingu sem fæðingarlaun. Til að vega upp á móti áhrifum verðbólgu em launin hækkuð sem
nemur hækkun framfærsluvísitölu til fæðingardags, áður en meðaltekjurnar em reiknaðar.
Aldrei skal þó reikna með lægri tekjum en 20% af vísitekjum deilt með 12.
í þeim tilfellum, sem foreldri vinna ekki úti, em fæðingarlaun miðuð við vísitekjur og
skulu aldrei vera lægri en 20%.
Um 33. gr.
Greinin kveður á um, að fæðingarlaun skuli greiða í þrjá mánuði.
Um 34. gr.
Samkvæmt þessari grein er lögð áhersla á, að foreldrar fái fæðingarlaun greidd. Hvílir sú
skylda á lífeyrissjóðunum að gæta þess, að umræddar greiðslur eigi sér stað.

VII. kafli fjallar um tekjur Lífeyrissjóðs íslands.
Um 35. gr.
í reglugerðum flestra lífeyrissjóða hefjast iðgjaldagreiðslur við 16 ára aldur og lýkur við
67 ára aldur. Þessi grein er í samræmi við þessa reglu.
Um 36. gr.
Samræmi er milli ákvæðis þessarar greinar um álagningargmndvöll iðgjalda og 13. gr.,
er fjallar um tekjuhlutfall. Er í hvom tveggja tilfelli byggt á brúttótekjum einstaklings
samkvæmt skattframtali. Iðgjaldið skal vera prósenta af öllum tekjum. Ákvæði þetta er
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nokkuð frábrugðiö ákvæðum í reglugerðum núverandi lífeyrissjóða, sem ýmist takmarka
álagninguna við dagvinnutekjur eða mánaðarlaun, og miða þar af leiðandi oft á tíðum ekki
við heildartekjur í álagningu iðgjalds vegna lífeyrisgreiðslna. Með þeirri álagningarreglu,
sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, skapast eðlilegra samhengi milli ævitekna annars vegar og
ellilífeyrisgreiðslna hins vegar, þegar kemur að töku ellilífeyris.
Um 37. gr.
1. mgr. þarfnast ekki skýringar.
Þar sem ákveðnum vandkvæðum getur verið bundið fyrir þá, sem hafa aðrar tekjur en
launatekjur, að greiða iðgjöld af þeim tekjum með jafnskömmum fresti og iðgjaldagreiðslur
af launatekjum skulu eiga sér stað, þykir rétt að gefa þessum aðilum lengri greiðslufrest, en
þó með þeirri kvöð, að iðgjaldið skuli hækka miðað við vísitölu framfærslukostnaðar frá 1.
maí árið sem teknanna er aflað. Þetta fyrirkomulag felur í sér ákveðna hvatningu til þess, að
greiðslur séu inntar sem fyrst af hendi, auk þess sem verðtryggingarákvæði frumvarpsins
gagnvart tryggingargreiðslum gerir nauðsynlegt að tryggja sjóðinn gegn öllum meiri háttar
greiðsludrætti á iðgjöldum.
3. mgr. er í samræmi við 4. gr. laga nr. 9 1974, sem fjallað er um í 51. gr.
Um 38. gr.
Ohjákvæmilegt er, að iðgjaldaprósentan sé reiknuð út hið miníista einu sinni á ári, eins
og þessi grein gerir ráð fyrir. Til greina kæmi að reikna hana oftar út, sérstaklega ef
verðbólga geisar og ef launa- og verðlagsbreytingar eru tíðar. Pá felur þessi grein í sér, að
hæð iðgjaldaprósentu skuli tryggja það á hverjum tíma, að nægilegt fé sé í sjóði til þess að
mæta nauðsynlegum tryggingargreiðslum næstu 120 daga fram í tímann. Til greina kæmi að
hafa þetta tímabil lengra, en reynslan verður að skera úr um, hvort þetta ákvæði er fullnægjandi eða ekki.

VIII. kafli er um önnur ákvæði.
Um 39. gr. og 40. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

IX. kafli. Almennir lífeyris- og lánasjóðir.
Um 41. gr.
Þcssi grein gerir ráð fyrir því, að samhliða Lífeyrissjóði íslands, sem allir iðgjaldaskyldir
landsmenn eiga aðild að, sé heimilt að starfrækja sérstaka lífeyrissjóði, ef menn hafa áhuga á
slíku, á grundvelli sérstakra iðgjaldagreiðslna og sjálfstæðs rekstrar. Greinin gerir ráð fyrir
mjög ströngum kröfum um iðgjaldagreiðslur og ávöxtun, þannig að þessir sjóðir geti staðið
við tryggingarskuldbindingar sínar. Þá segir í greininni að sjóðirnir skuli veita verðtryggð
lífeyrisréttindi og taka á sig fulla áhættu vegna þeirra réttinda, er þeir kunna að veita. í
greininni er kveðið á um að fullnægja verði ákveðnu skilyrði um lágmarksfjölda greiðenda til
þess að unnt sé að stofnsetja og starfrækja sjálfstæðan lífeyrissjóð. Er þetta m. a. gert til að
tryggja raunhæfa lágmarksstærð lífeyrissjóða og koma í veg fyrir stofnun fjölda smárra
sjóða, sem mundu aldrei geta staðið við skuldbindingar sínar á viðunandi hátt.

Þingskjal 113

783

Um 42. gr.
Með tilliti til hinna ströngu ákvæða um ávöxtun og rekstur sjálfstæðra lífeyrissjóða er
eðhlegt, að af hinu opinbera sé fylgst vel með starfrækslu þeirra.
Þessi grein gerir þess vegna ráð fyrir því, að tryggingaráðherra veiti sjóðnum starfsleyfi
til þriggja ára í senn, sem síðan skuli endurnýjað fullnægji þeir settum skilyrðum.
Þá heimilar greinin að breyta eldri sjóðum í lánasjóði, að fullnægðri 48. gr. þessara laga.
Sú tilhögun mundi mæta þörf almennings fyrir lánsfé vegna húsnæðismála. Greinin er að
öðru leyti augljós og skýrir sig sjálf.
Um 43.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 44
Þarfnast ekki skýringar.
Um 45
Þarfnast ekki skýringar.

Ákvæði til bráðabirgða.
Um 46. gr.
Til flestra, ef ekki allra lífeyrissjóða landsmanna er stofnað í frjálsum samningum milli
launafólks og vinnuveitenda. Greiðir hver aðili um sig ákveðinn hluta iðgjalds vegna sjóðfélaga. Við það að leysa sjóðina undan greiðsluskuldbindingum, jafnframt því sem sjóðfélögunum er tryggður ellilífeyrir samkvæmt lagafrumvarpi þessu, þarf að taka afstöðu til
þess, hvað gera skuli við það fjármagn, sem safnast hefur upp í sjóðnum og eftir er, þegar
ákvæðum 48. gr. frv. hefur verið fullnægt.
Samkvæmt landslögum hljóta lífeyrissjóðirnir að teljast eign þeirra, sem til þeirra hafa
stofnað og myndað með framlögum sínum og samningum.
Þessi grein, ásamt 42. gr. og 43. gr., tekur afstöðu til framangreinds og kveður upp úr
um eignarrétt og ábyrgðarskyldu hlutaðeigandi aðila gagnvart þeim lánasjóðum er hér um
ræðir. Þá segir, að lánasjóður skuli vera í umsjá þeirra aðila, sem staðið hafa að stofnun hans
á grundvelli staðfestra reglugerða hans sem lífeyrissjóðs. Hinir nýju sjóðir munu taka eðlilegum breytingum við niðurfellingu iðgjaldagreiðslna o. fl., þegar hið nýja lífeyriskerfi tekur
við. Er því rétt að sömu samningsaðilar fjalli um samningu og gerð reglugerða fyrir lánasjóðina með tilliti til þeirra breyttu viðhorfa er skapast við stofnun allsherjarlífeyrissjóðs.
Ráðherra staðfesti reglugerðirnar.
Um 47. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 48. gr.
Til þess að tryggja Lífeyrissjóði Islands nauðsynlegt stofnfé og örugga framkvæmd í
byrjun er óumflýjanlegt að skylda núverandi lífeyrissjóði til að inna af hendi ákveðið
stofnframlag. Samkvæmt þessari grein er gert ráð fyrir að fimm mánaða iðgjaldatekjur
núverandi lífeyrissjóða mundu nægja til þess að mæta þessum þörfum. Þetta fyrirkomulag
tryggir, ásamt nokkru svigrúmi í iðgjaldaprósentu fyrstu árin, að nauðsynlegt fé sé jafnan til í
sjóði.
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Um 49. gr.

Um 50. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 51. gr.
Samkvæmt þessari grein ber að fella niður gildandi ákvæði laga um almannatryggingar,
nr. 67 frá 20. apríl 1971, með áorðnum breytingum síðar, sem snerta þau atriði umræddra
laga, sem lög um Lífeyrissjóð íslands ná til. Einnig ber að fella niður ákvæði laga nr. 56 1975
um fæðingarorlof. Þá ber að fella niður lög nr. 63 1971, um Umsjónarnefnd eftirlauna, svo
og önnur lög, sem varða lífeyrissjóði.
Um 52. gr.
Með tilliti til þess, að lög þessi fela í sér gjörbyltingu í ellilífeyristryggingarmálum
þjóðarinnar og eru eðli sínu samkvæmt viðamikil og flókin í framkvæmd, er ráðherra heimilað samkvæmt þessari grein að gefa út ítarlega reglugerð um framkvæmd þeirra.
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Nd.

114. Frumvarp til laga

[103. mál]

um breyling á lögum nr. 87 24. des. 1971, um orlof, sbr. lög nr. 109 31. des. 1972.
Flm.: Karvel Pálmason, Páll Pétursson, Pétur Sigurðsson, Árni Gunnarsson.
1. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Orlofsfé skal greitt á þann hátt, að tryggt sé að launþegi fái það í hendur, þegar
hann tekur orlof.
Félagsmálaráðherra setur reglugerð um þetta atriði í samráði við Alþýðusamband íslands, Vinnuveitendasamband Islands og Vinnumálasamband samvinnufélaganna.
Einstök verkalýðsfélög hafa þó óskoraðan rétt til þess að semja við viðsemjendur
sína um annað fyrirkomulag en reglugerðin gerir ráð fyrir. Þó skal tryggt í slíku
samkomulagi að sá aðili, sein tekur að sér innheimtu og ávöxtun fjárins, beri sömu
ábyrgð og Póstgíróstofan.
Kostnaður við framkvæmd greinar þessarar greiðist úr ríkissjóði, að svo miklu
leyti sem vaxtatekjur af orlofsfé hrökkva ekki til að bera kostnaðinn.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. efnislega samhljóða þessu hefur tvívegis áður verið flutt, en ekki fengið
afgreiðslu.
Tilgangur með frumvarpi þessu er að tryggja verkalýðsfélögum rétt til þess
að semja um þá framkvæmd á greiðslu orlofsfjár, sem þau telja heppilegasta.
Með orlofslögunum 1971 urðu veruleg umskipti til hins betra í orlofsmálum,
greiðslurnar inn í girókerfið urðu fljótlega langtum meiri en verið hafði i orlofsmerkjakerfinu. Hitt er þó ljóst, að því fer fjarri að núgildandi orlofskerfi sé eins
og best verður á kosið. Innheimta hefur ekki verið nægilega hörð og þeir vextir,
sem orlofsþegar njóta, eru óeðlilega lágir. Ýmis verkalýðsfélög hafa áhuga á því að
semja við viðsemjendur sína um annað fyrirkomulag. Fyrst og fremst hefur sá áhugi
beinst að því að semja um að orlofsféð verði greitt inn á bankabækur, þar sem hver
einstakur launamaður hefði betri eftirlitsaðstöðu og nyti hærri vaxta en fást í orlofskerfinu nú, jafnframt því sem fjármagnið geymist á staðnum. Það er óeðlilegt að
löggjafinn standi í vegi fyrir því, að verkalýðsfélögin semji um það fyrirkomulag sem
þau telja þjóna best hagsmunum sinna umbjóðenda.
Fylgiskjal.
Niðurstöðutölur innborgaðs orlofsfjár í Vestfjarðakjördæmi, Norðurlandskjördæmi vestra og Norðurlandskjördæmi eystra orlofsárið 1. maí 1979 til 30. apríl 1980.
1. Vestfjarðakjördæmi 692 179 440 kr.
2. Norðurland vestra 203 818 096 —
3. Norðurland eystra 901 677 592 —

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sþ.

115. Tillaga til þingsályktunar

[104. máll

um innkaup opinberra aðila á islenskum iðnaðarvörum.
Flm.: Eggert Haukdal.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir, í samstarfi við Samband islenskra sveitarfélaga, að fram fari athugun á því eftir hvaða leiðum sé
unnt að auka verulega frá því sem nú er innkaup ríkis, sveitarfélaga og stofnana
og fyrirtækja þeirra, er leiði til eflingar íslenskum iðnaði, og útboð verði notuð
á markvissan hátt til að stuðla að iðn- og vöruþróun i landinu.
Greinarger ð.
Samhljóða tillaga hefur verið lögð fram af flutningsmanni á tveimur þingum
án þess að hljóta endanlega afgreiðslu, þótt umræður hafi verið .jákvæðar. Þar sem
hér er um mikið nauðsynjamál að ræða, sem mikilsvert er að Alþingi taki afstöðu
til, er hún endurflutt. Greinargerð, sem tillögunni fylgdi, er svohljóðandi:
„Fyrir ári lauk skipulagðri kynningu og upplýsingastarfsemi um islenskan
iðnað undir nafninu „Islensk iðnkynning“. Tilgangur hennar var að efla sölu
á islenskum iðnaðarvörum, glæða almennan skilning á mikilvægi iðnaðarins, á
þeirri rniklu atvinnu, sem hann veitir, gjaldeyrisöflun og þeim gjaldeyrissparnaði,
sem hann hefur í för með sér. Frá þvi að kynning þessi hófst hafa málefni iðnaðarins
verið mjög til umræðu og skoðanakannanir, sem fram fóru af hálfu aðstandenda
kynningar þessarar, þóttu leiða í ljós, að innkaupavenjur almennings hefðu breyst
íslenskum iðnaði í hag.
Staðreynd er, að það er á ýmsum öðrum sviðum, sem mögulegt ætti að vera
að hafa áhrif á innkaup, er varða hag íslensks iðnaðar. Umsvif fjármála ríkis og
sveitarfélaga eru mikil í þjóðarbúinu. Auk þess sem útgjöld opinberra aðila hafa
bein áhrif á heildareftirspurn í þjóðarbúskapnum, getur markviss beiting þeirra
reynst mikilvægt tæki til áhrifa á einstakar atvinnugreinar, ekki síst á hagræna
og tæknilega framþróun íslensks iðnaðar.
Fyrrverandi iðnaðarráðherra, Gunnar Thoroddsen, beitti sér fyrir því á s. 1.
ári, að skipaður var starfshópur fulltrúa iðnaðarráðuneytis, fjármálaráðuneytis og
viðskiptaráðuneytis, er gera skyldi tillögur um hvernig haga megi innkaupum
rikisins og stofnana þess, þannig að þau miði að þvi að efla íslenskan iðnað.
Starfshópur þessi, en formaður hans er Þorvarður Alfonsson, mun þegar hafa
safnað ýmsum upplýsingum og unnið gagnlegt starf. Hér er um yfirgripsmikið og
vandasamt verk að ræða og hafa verður hliðsjón af margvislegum sjónarmiðum.
En ljóst er að þjóðhagsleg íslensk sjónarmið verða að sitja í fyrirrúmi.
Þótt starfshópur þessi sé að störfum telur flutningsmaður engu síður nauðsynlegt að Alþingi láti í Ijós hug sinn 1 þessum efnum. í þeim tilgangi er tillaga þessi
flutt.
Innkaupum opinberra aðila má einkum skipta í eftirfarandi flokka, eftir eðli
þeirra: rekstrarvörur, þjónustu og fjárfestingarvörur.
Verulegum fjárhæðum er varið á vegum ríkis og sveitarfélaga til kaupa á hinum
margvíslegustu rekstrarvörum. Má í því sambandi nefna innanstokksmuni, hreinlætisvörur, pappírsvörur og margvíslegar aðrar rekstrarvörur til skóla, sjúkrahúsa og
annarra stofnana. Sama gildir um margvislega viðhalds- og viðgerðarþjónustu þessara
stofnana, svo sem Hafrannsóknastofnunar, Landhelgisgæslu, Skipaútgerðar ríkisins
og fjölmargra annarra.
Þeim aðferðum, sem beitt er í opinberum innkaupum, má skipta í bein innkaup, innkaup eftir að fram hefur farið sérstök verðkönnun og loks útboð. Varð-

Þingskjal 115—116

787

andi útboð skal sérstaklega bent á nauðsyn þess, að lengd skilafrests og stærð
útboðseininga sé hagað þannig, að innlendir framleiðendur geti boðið í verkin.
Flutningsmaður tillögu þessarar vill minna á samþykkt, sem gerð var fyrir
nokkrum árum í borgarstjórn Reykjavíkur um innlend innkaup, þar sem sú stefna
er mörkuð i innkaupum, að heimilt sé að taka tilboði innlendra aðila fram yfir
erlenda, þótt vcrð hinnar innlendu vöru sé allt að 15% hærra, en gæði sambærileg.
Flutningsmaður telur nauðsynlegt, að slík regla eða svipuð verði tekin upp fyrir öll
opinber fyrirtæki, og er eðlilegt að slíkt verði metið í tengslum við þá athugun, sem
hér er lagt til að fram fari.
Það er Ijóst að þjóðarbúskapur okkar verður um ófyrirsjáanlega framtíð háður
viðskiptum við önnur lönd. Benda má þó á, að i auknum mæli ber að athuga vandlega, þegar um meiri háttar viðskipti hins opinbera er að ræða við erlenda aðila,
sem innlendir framleiðendur ráða ekki við sem heild vegna umfangs verksins
og tæknilegra atriða, að farið sé inn á þá braut að semja um að hluti framleiðslunnar
fari fram hér innanlands. Auk þess sem slíkt eykur hlut innlendra aðila í innkaupum, gæti slíkt stuðlað mjög að flutningi nýrrar tækniþekkingar inn í landið.
Loks skal bent á þau tækifæri sem opinber innkaup bjóða varðandi nýjungar
í framleiðslu og ný iðnaðartækifæri. íslensk framleiðslufyrirtæki eiga oft erfitt
með að takast á við meiri háttar vöruþróunarverkefni, þar sem áhætta er mikil.
Viða erlendis hafa stjórnvöld gert sér grein fyrir því, hversu mikilvægu hlutverki
opinberir aðilar geta gegnt á þessu sviði, með því að fela fyrirtækjum að leysa
ákveðin tæknivandamál varðandi framleiðslunýjungar á þann hátt að greiða fyrir
verkefnið skv. samningi eða tryggja lágmarkssölu framleiðsluafurða. Slikur stuðningur við nýsköpun er fjarri þvi að vera eingöngu hagsmunamál fyrirtækjanna sjálfra,
heldur þjóðarinnar í heild. Því er nauðsynlegt að hið opinbera stuðli að slíkri
starfsemi og geri hana eftirsóknarverða.**
Starfshópur sá, sem áður er minnst á, skilaði áliti í febrúar 1979. Gerir hann
ýmsar athygbsverðar tillögur um það, hvernig vinna megi að því að auka innkaup
opinberra aðila á islenskum iðnaðarvörum. Ekki hefur orðið vart við að málið hafi
fengið frekari afgreiðslu.

Nd.

116. Nefndarálit

[33. mál]

um frv. til I. um málefni Flugleiða hf.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt málið á nokkruin fundum. Lagt var fram meðfylgjandi bréf
Flugleiða hf., dags. 11. nóv. 1980. Stjórnarformaður Flugleiða hf. kom á fund nefndarinnar og skýrði sjónarmið félagsins varðandi skilyrði er fram komu i nefndaráliti
Ed. Einnig veitti hann ýmsar upplýsingar og svaraði fyrirspurnum.
Þá komu á fund nefndarinnar fulltrúar frá Starfsmannafélagi Arnarflugs hf.
Samgönguráðherra kom á fund nefndarinnar og veitti ýmsar upplýsingar.
Varðandi fyrrnefnd skilyrði vilja undirritaðir nefndarmenn taka fram eftirfarandi.
Um 1. Stjórn félagsins er samþykk þvi að auka hlutdeild ríkissjóðs í 20%.
Matthías Á. Mathiesen og Matthías Bjarnason eru andvígir þvi, að ríkissjóður auki
hlutafjáreign sína í félaginu. Albert Guðmundsson er samþykkur því að auka hlutdeild ríkissjóðs í félaginu í 20%, sem tryggingu fyrir áhrifum og eftirliti með
rekstri Flugleiða hf., á meðan umrædd fyrirgreiðsla stendur yfir, en telur að ríkissjóði beri skylda til að selja hlutabréfin þegar fjárhagsstaðan batnar og ríkisábyrgðin
fellur brott.
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Um 2. Stjórn félagsins hefur hrundið í framkvæmd útboði hlutafjár að fjárhæð
234 974 000 kr. til starfsmanna félagsins og telur þess vegna að skilyrðið sé uppfyllt.
Undirritaðir nefndarmenn telja mikilvægt að efla samstöðu og áhrif starfsfólks
i stjórn félagsins. í 47. gr. laga nr. 32/1978, um hlutafélög, segir: „í samþykktum
er heimilt að veita stjórnvöldum eða öðrum rétt til að tilnefna einn eða fleiri stjórnarmenn.“ Við teljum rétt að starfsfólk fái tækifæri til að tilnefna fulltrúa á þessum
grundvelli og samþykktum félagsins verði breytt í þessu skyni.
Félag allra starfsmanna tilnefni fulltrúa að undangenginni kosningu.
Um 3. Stjórn félagsins telur að annmörkum só háð að halda aðalfund í febrúar
vegna ársuppgjörs. Samkv. 2. mgr. 47. gr. laga um hlutafélög skal hluthafafundur
kjósa stjórn hlutafélags. Samkv. því er ekkert til fyrirstöðu að hluthafafundur verði
haldinn í febrúar.
Um 4. Nefndarmenn eru sammála um að starfsmannafélagi Arnarflugs sé gefinn
kostur á að kaupa hlut Flugleiða hf. í Arnarflugi hf.
Matthías Á. Mathiesen tekur fram að óeðlilegt sé að gera þær kröfur til fyrirtækis, sem leitar aðstoðar ríkisins, að það selji eignir sínar nema til þess að bæta
fjárhagsstöðu eða koma fram stefnumótun löggjafans. Að því tilskildu er eðlilegt
að starfsmönnum viðkomandi fyrirtækis sé gefinn kostur á að kaupa hlutabréfin.
Um 5. Stjórn félagsins er sammála þessu atriði.
Um 6. Undirritaðir nefndarmenn hafa ekkert við það að athuga, að nefndar
viðræður fari fram, en vilja hins vegar benda á að hér er um að ræða réttarskerðingu einstakra aðila, en um það segir m. a. í 77. gr. hlutafélagalaga:
„Samþykki allra hluthafa þarf til þess, að ákvarðanir um eftirtaldar breytingar
á félagssamþykktum verði gildar:............3. Að takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum eftir ákvæðum 19. og 20. gr. eða skylda hluthafa til að þola
lausn á hlutum sínum án þess að um slit fclagsins sé að ræða.“
Um 7. Stjórn félagsins er sammála þessu atriði.
Með tilliti til framanritaðs, leggjum við til að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 17. nóv. 1980.
Ingólfur Guðnason,
Guðmundur J. Guðmundsson.
Halldór Ásgrímsson,
fundaskr.
form., frsm.
Matthías Bjarnason.
Albert Guðmundssor
Matthías Á. Mathiesen.

Fylgiskjal.
FLUGLEIÐIR
11. nóvember 1980.
Hr. samgönguráðherra
Steingrimur Hermannsson
Samgönguráðuneytið
101 Reykjavík.
Arnarhvoli.
Stjórn félagsins hefur borist bréf ráðuneytisins, dags. 7. þ. m., um þau sérstöku
skilyrði, sem sameiginlegur fundur ráðherranefndar og fjárhags- og viðskiptanefndar
efri deildar Alþingis samþykkti að setja fyrir umbeðinni ríkisábyrgð til handa
Flugleiðum hf. að upphæð 12 millj. Bandaríkjadala, sbr. 3. og 5. gr. frumvarps til
laga um málefni Flugleiða hf.
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Á fundi stjórnar félagsins i dag voru skilyrði þessi til umræðu og eftirfarandi
samþykkt gerð:
1. Stjórn félagsins samþykkir fyrir sitt leyti að hlutast til um það, að hlutafjáreign rikissjóðs í Flugleiðum hf. verði aukin í 20% alls hlutafjár félagsins og
að sú hlutafjáraukning verði komin til framkvæmda fyrir næsta aðalfund félagsins.
2. Skilyrði í 2. tl. bréfs ráðuneytisins er þegar uppfyllt með því, að fyrir nokkru
var hrundið i framkvæmd útboði hlutafjár að fjárhæð kr. 243 974 000 til starfsmanna félagsins, sem þeim gefst kostur á að kaupa á nafnverði.
3. Um skilyrði tilgreind í 3. tl. bréfs ráðuneytisins skal bent á eftirfarandi:
Samkvæmt 67. gr. laga nr. 32 frá 12. mai 1978, um hlutafélög, skal leggja
fram ársreikning og skýrslu endurskoðanda á árlegum aðalfundi hlutafélags,
og samkvæmt 10. gr. samþykkta Flugleiða hf. skal leggja ársreikninginn fram
á aðalfundi og stjórnin skvra frá hag félagsins á liðnu ári áður en gengið er til
stjórnarkosninga.
í öðru lagi skal á það bent, að samkvæmt 18. gr. samþykkta félagsins skipa
9 menn aðalstjórn þess og 3 menn varastjórn. Á aðalfundi 1981 skal kjósa 5
menn í aðalstjórn, en kjörtímabil þeirra 5 manna, sem úr stjórn félagsins ganga
þá, lýkur fyrst við lok aðalfundar það ár. Kjörtímabil þeirra 4 inanna, sem
kosnir voru í stjórn félagsins á aðalfundi 1980, er til loka aðalfundar 1982.
Af tæknilegum ástæðum er fyrst hægt að reikna með því, að ársreikningur
félagsins geti legið fyrir i apríl 1981, og er því fyrirsjáanlega ekki raunhæft að
boða til aðalfundar fyrr en i apríl á næsta ári.
Með vísan til framanritaðs samþykkir stjórn félagsins að hraða nauðsynlegum undirbúningi aðalfundar 1981 og boða til hans svo fljótt sem mögulegt er.
Stjórn félagsins tekur þó fram, að ef það er ófrávíkjanleg krafa ríkisstjórnarinnar, að til aðalfundar félagsins verði boðað og hann haldinn fyrir lok
febrúar 1981 og þeir stjórnarmenn, sem kjósa skal á þeim fundi, verði kosnir
þá þegar, er stjórnin reiðubúin til þess að boða til aðalfundarins með dagskrá
þar að lútandi, sem þá yrði tekin ákvörðun um á fundinum.
4. Stjórn félagsins hefur verið kynnt sú ákvörðun ráðuneytisins að nióta nýja stefnu
í flugmálum. Þar til stjórn félagsins er kunnugt hver sú stefna verður telur
stjórnin ótímabært að taka ákvörðun um sölu þeirra eigna félagsins, sem beinlínis
tengjast hagsmunum þess á sviði flugmála.

Sé þess krafist samþykkir stjórn félagsins þó fyrir sitt leyti að hlutast til
um að hafnar verði viðræður fulltrúa félagsins við fulltrúa Starfsmannafélags
Arnarflugs um sölu hlutabréfa Flugleiða hf. í Arnarflugi hf.
Óski starfsmannafélagið eftir kaupum verði hlutabréf þessi og hagsmunir
Flugleiða hf. af eignarhaldi á þeim metin til fjár af hlutlausum kunnáttumönnum
og fari viðræður við starfsmannafélagið um kaupin fram á þeim grundvelli eða
öðrum þeim grundvelli, sem samkomulag næðist um.
Samhliða þessum viðræðum við starfsmannafélagið fari fram viðræður
milli Flugleiða hf. og Arnarflugs hf. um önnur atriði, sem þessu máli tengjast,
t. d. innlausn Arnarflugs hf. á varahlutum þeim, sem Flugleiðir hf. hafa keypt
fyrir fleiri hundruð milljónir króna vegna viðhalds flugvéla Arnarflugs hf.
eingöngu, en samningar félaganna í þeim efnum voru gerðir i skjóli ineirihlutaeignar Flugleiða hf. í Arnarflugi hf.
Að end'mgu skal á það bent, að samningar þeir, sem kunna að nást um framangreind málefni, eru þess eðlis, að stjórn félagsins telur rétt að leggja þá fyrir
hlulhafafund til endanlegrar ákvörðunar.
5. Stjórn félagsins samþykkir að gefa rikisstjórninni ársf jórðungslega yfirlit yfir
þróun og horfur í rekstri fyrirtækisins.
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6. Um skilyrði tilgreint í 6. tl. bréfs ráðuneytisins skal bent á eftirfarandi:
Ákvæði stafliðar e í 17. gr. samþykkta félagsins og 3. mgr. 77. gr. laga nr. 32
frá 1978, um hlutafélög, útiloka skerðingu atkvæðisréttar hluthafa, jafnt einstaklinga sem fyrirtækja, í Flugleiðum hf. nema með samþykki allra hluthafa eða
a. m. k. þeir hluthafar, sem fyrir slíkri réttarskerðingu verða, gjaldi henni jákvæði.
Af þessum ástæðum getur stjórn félagsins ekki samþykkt neins konar nýjar
reglur um hlutafjáreign hluthafa, sem takmarka atkvæðisrétt þeirra.
Stjórn félagsins samþykkir aftur á móti að taka þátt í viðræðum við ríkisstjórnina um þetta efni.
7. Stjórn félagsins hefur þegar samþykkt, að svokallað Norður-Atlantshafsflug félagsins verði fjárhagslega og reikningslega greint frá öðrum rekstri félagsins svo
sem kostur er.
Með framangreindum samþykktum telur stjórn Flugleiða hf. að hún hafi uppfyllt
þau skilyrði, sem frá er greint i bréfi yðar, að því marki sem hún hefur heimild til.
Stjórnin lýsir sig að sjálfsögðu reiðubúna til þess að gera frekari grein fyrir afstöðu
sinni, ef ástæða þætti til.
Virðingarfyllst,
f. h. stjórnar FLUGLEIÐA HF.
örn Ó. Johnson, formaður.

Sþ.

117. Fyrirspurn

fl05. mál]

til viðskiptaráðherra um verðlagsmál.
Frá Halldóri Blöndal.
í stjórnarsáttmála núverandi rikisstjórnar segir undir lið 4 í kafla um verðlagsmál:
„Unnið verði að lækkun vöruverðs, meðal annars með eftirtöldum aðgerðum:
a) Að efla samtök neytenda til þess að þau geti gegnt því mikilhæfa verkefni
að gera verðlagseftirlit nevtendanna sjálfra virkt.
b) Að auka verðlagskynningu af opinberri hálfu.
c) Að haga verðlagsákvæðum þannig að þau hvetji til hagkvæmra innkaupa.
d) Að greiða fyrir því, að unnt sé að lækka vöruverð með innkaupum í stórum stíl.
e) Að hin nýju verðlagslög komi til framkvæmda undir eftirliti verðlagsráðs, sem
fái bætta aðstöðu til að gegna hlutverki sínu.“
Hvernig ber að skilja þessi ákvæði stjórnarsáttmálans, sérstaklega lið c), d) og
e)? Hvað hefur verið gert til að koma þessum stefnumiðum í framkvæmd?
Hvað stendur til að gera og hvenær?

Óskað er eftir skriflegu svari.

Sþ.

118. Fyrirspurn

[106. mál]

til forsætisráðherra um efnahagsráðstafanir.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Munu fulltrúar 53 þúsund launþega, sem mæta til ASÍ-þings 24. nóvember, fá
skýrðar fyrirhugaðar ráðstafanir ríkisstjórnarinnar, sem boðaðar voru í stefnuræðu
forsætisráðherra að fylgja mundu í kjölfar myntbreytingarinnar?
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119. Frumvarp til laga
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[107. málj

um manntal 31. janúar 1981.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi, 1980).
1. gr.
Fara skal fram manntal um allt land miðað við 31. janúar 1981. Hagstofa íslands
sér um framkvæmd þess, með aðstoð sveitarstjórna samkvæmt því, sem nánar er
ákveðið i þessum lögum. Kostnaður, sem leiðir af framkvæmd manntalsins í hverju
sveitarfélagi, greiðist úr sveitarsjóði.
Hver sveitarstjórn kveður teljara til starfa að framkvæmd á ákvæðum þessara
laga eftir því sem þörf krefur, og getur enginn skorast undan að gegna slíkri
kvaðningu, sem til þess er hæfur.
Sveitarstjórnir skulu hlíta almennum og sérstökum fyrirmælum Hagstofunnar
um framkvæmd manntalsins, þar á meðal um frágang og skil á skýrslum til hennar
og um annað, sem hér kemur til.
2. gr.
Við manntal þetta er heimilt að óska upplýsinga umfram það, sem tiðkast
hefur við fyrri aðalmanntöl, enda séu slik ný manntalsatriði ákveð'n í samráði við
Samband islenskra sveitarfélaga, og þá aðila aðra, sem talið er eðlilegt að fá til samráðs í h.essu sambandi.
3. gr.
Skrá skal á manntalsskýrslu alla, sem eiga sólarhringsdvöl í viðkomandi húsnæði eða vistarveru 31. janúar 1981, hvort sem þeir eiga þar lögheimili eða ekki. Þá
skal og skrá alla, sem eiga lögheimili á viðkomandi stað 31. janúar 1981, en eru
fjarverandi.
Allir íslendingar í skólanámi eða öðru námi erlendis skulu ásamt skylduliði,
ef nokkurt er, skráð’r á manntal, nema fyrir liggi, að þeir séu alfluttir til útlanda.
Námsmenn erlendis skulu skráðir á manntal þar. sem nánasta venslafólk þeirra hérJendis er, nema ástæða sé til að skrá þá annars staðar. Á sama hátt skal, eftir reglum, sem Hagstofan setur, skrá á manntal aðra fslendinga erlendis, ef talið er, að
þeir muni aftur setjast að á íslandi.
Skrá skal á manntalsskýrslu allt starfslið og alla farþega á íslenskum farskipum
og fislcskipum hvar sem þau eru stödd hinn 31. janúar 1981, samkvæmt nánari
ákvörðun Hagstofunnar. Skipstjóri hvers skips er ábyrgur fyrir því, að þessi skráning fari fram á fullnægjandi hátt, og hlutaðeigandi skipaútgerð ber að standa skil á
skýrslum til Hagstofunnar.
Hver maður er skvldur til að sjá svo um, að hann sé skráður á manntal, og til að
láta í té allar þær upplýsingar um sig, sem skýrslueyðublöð segja til um.
4. gr.
Fyrir sérhvern einstakling fæddan á árinu 1968 eða fyrr skal gera skýrslu, þar
sem skráð er nafn hans. fæðingardagur og aðrar manntalsupplýsingar, nema þær,
sem rétt þykir að taka úr þjóðskrá.
Á annarri skýrslu, er gerð skal fyrir hverja íbúð og hvers konar aðra vistarveru,
skal telja al!a einstaklinga i henni án tillits til aldurs, gera grem fyrir fjölskyldu-
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tengslum þeirra innbyrðis og hvar þeir dveljast á manntalsdegi. Á sama skýrslueyðublaði skal láta í té upplýsingar um, hvernig umráðum viðkomandi íbúðar eða
annarrar vistarveru er varið, um stærð hennar og staðsetningu í húsi, og hvernig
hún er búin til heimilishalds, svo og um bifreiðarumráð.
5. gr.
Hver einstaklingur fæddur 1964 eða fyrr er skyldur til að gera um sig þá skýrslu,
er um ræðir í fyrri málsgr. 4. gr.
Hver umráðamaður húsnæðis skal sjá svo um, að skýrsla sú, er um ræðir í fyrri
málsgr. 4. gr., sé gerð fyrir hvern einstakling fæddan á árabilinu 1965 til 1968, sem
er í íbúð hans. Honum ber og að annast um, að skýrsla þessi sé gerð fyrir alta fjarverandi einstaklinga, þar á meðal fyrir þá, sem dveljast erlendis og skulu teknir á
skýrslu (sbr. 2. málsgr. 3. gr.), og það jafnt þótt þeir séu ekki taldir heimilisfastir
hér á landi. Hver umráðamaður húsnæðis skal og beita sér fyrir því, að skýrsla þessi
sé látin í té fyrir alla einstaklinga í íbúðinni, sem fæddir eru 1968 eða fyrr, og að
hafa þær allar tiltækar á tilsettum tíma.
Hver umráðamaður húsnæðis skal gera skýrslu þá, er um ræðir í síðari málsgr.
4. gr., eða láta teljara i té tilskildar upplýsingar til færslu á eyðublaðið, eftir þvi hvaða
hátt sveitarstjórn kýs að hafa á gerð þessarar skýrslu, sbr. fyrri málsgr. 7. gr.
Skyldur þær, sem lagðar eru á umráðamenn húsnæðis í þessari grein, hvíla á
hliðstæðan hátt á forstöðumönnum elliheimila, sjúkrahúsa, barnaheimila, heimavistarskóla og hvers konar annarra stofnunarhemiila.
6. gr.
Gera skal skýrslu um hvert hús, sem búið er í eða ætlað er til íbúðar að einhverju
eða öllu leyti, með upplýsingum um byggingarár þess, gerð og afnot, og um staðsetningu íbúða í því. Enn fremur um upphitunargjafa, tengingu hússins við almenningsveitur og um sorphreinsun.
Eftirfarandi ákvæði gilda um skyldur aðila til að gera skýrslu þá, er um ræðir
i 1. málsgr. þessarar greinar:
a) Ef hús er i eign eins aðila, ber honum að gera skýrslu þessa og að standa skil á
henni til hlutaðeigandi sveitarstjórnar eigi síðar en 5. febrúar 1981.
b) Sé hús í eign fleiri en eins aðila og húsfélag er í því, ber fyrirsvarsmanni þess
að gera skýrslu þessa og að standa skil á henni til hlutaðeigandi sveitarstjórnar
eigi síðar en 5. febrúar 1981.
c) Sé hús í eign fleiri en eins að’Ia án þess að húsfélag sé í því, skal ibúðarhafi
á fyrstu hæð þess gera þessa skýrslu og standa skil á henni til hlutaðeigandi
sveitarstjórnar eigi síðar en 5. febrúar 1981. Sé ekki íbúð á fyrstu hæð hússins
eða hún er auð, hvílir þessi skylda á ibúðarhafa á næstu hæð, sem búið er á
ofan við fyrstu hæð, eða, ef svo ber undir, á ibúðarhafa í kjallara hússins.
Eyðublað undir skýrslu þá, er um ræðir i þessari gr., má bera til íbúðarhafa
á fyrstu hæð húsa, sem búið er í, eða til ibúðarhafa annars staðar í húsinu eftir sömu
reglu og ákveðin er i c-lið 2, málsgr. Ber viðtakanda evðublaðsins að koma eyðublað’nu í hendur þess aðila, er gera skal skýrsluna (sbr. ákvæði 2. málsgr.), nema sú
skvlda hvíli á honum sjálfum.
Nú fær aðili, er um ræðir í 2. málsgr. þessarar gr., ekki eyðublaðið til skýrslugerðar um hús, og skal hann þá afla sér þess hjá hlutaðeigandi sveitarstjórn eigi
síðar en 30. .janúar 1981.
Eigandi eða eigendur húss, sem ætlað er til ibúðar að einhverju eða öllu leyti
en ekki er búið í á manntalsdegi, skal gera skýrslu þá, er um ræðir í þessari gr., og
skila henni til hlutaðeigandi sveitarstjórnar eigi síðar en 5. febrúar 1981.
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7. gr.
Hver sveitarstjórn ákveður, hvaða tilhögun skuli höfð á framkvæmd manntalsins
í umdæmi hennar að því er varðar dreifingu eyðublaða og söfnun skýrslna að lokinni skráningu.
Skráning fari fram á manntalsdegi. Teljarar skulu hraða söfnun skýrslna eins
og verða má, og skal því verki lokið eigi síðar en 7. febrúar 1981.
8. gr.
Við söfnun manntalsskýrslna ber teljurum að fara yfir allar skýrslur, sem þeir
hafa ekki sjálfir fært, og bæta úr göllum á gerð og frágangi þeirra eins og frekast
er unnt. Hagstofan setur nánari reglur um tilhögun þessarar yfirferðar og lagfæringar teljara á manntalsskýrslum, og ber sveitarstjórnum að fylgja þeim eftir með
öllum tiltækum ráðum.
9. gr.
Upplýsingar skráðar á manntal um einkahagi manna eru einvörðungu ætlaðar
til hagskýrslugerðar og er óheimilt að láta aðila utan Hagstofunnar fá vitneskju
um þær. Úrvinnslu skýrslna skal Hagstofan ein annast og hlutaðeigandi starfsmenn
hennar skulu bundnar þagnarskvldu. Teljarar við manntal’ð og starfsmenn sveitarfélaga, sem vinna að framkvæmd þcss, eru einnig bundnir þagnarskyldu.
10. gr.
Brot gegn þessum lögum varða sektum allt að 500 nýkrónum, nema þyngri
refsing ligg' við samkvæmt öðrum lögum.
Með brot gegn þessum lögum skal farið að hætti opinberra mála.
11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 4 18. maí 1920
um manntal á íslandi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frv. þetta er samið af hagstofustjóra.

Samkvæmt lögum nr. 4/1920 um manntal á íslandi, sem enn eru í gildi, en falla
niður ef frv. þetta verður að lögum, skal taka almennt manntal um allt land þau
ár, sem ártalið endar á núlli, og skal það fara fram 1. desember. Samkvæmt því voru
tekin manntöl 1. desember 1920, 1930, 19^0, 1950 og 1960. En aðalmanntal 1970 féll
niður, samkvæmt heimild í lögum nr. 62/1969 um fyrirtækjaskrá. Ástæða þess var
sú, að talið var, að með tilkomu þjóðskrár hefðu aðstæður breyst þannig, að ekki
væri lengur þörf á slíku manntali, enda spöruðust mikil fjárútlát við það. Áður
fyrr voru aðalmanntöl meðal annars nauðsynleg til að afla áreiðanlegrar vitneskju
um tölu mannfjöldans og skiptingu hans eftir kyni, aldri og hjúskaparstétt, stöðum
á landinu o. fl., enda voru árlegar upplýsingar um þetta fengnar með lauslegu manntali á hverju hausti, sem lítið hald var í til hagskýrslugerðar. Eftir tilkomu þjóðskrár lágu hins vegar fyrir fullnægjandi upplýsingar um þessi atriði þegar i byrjun
hvers árs miðað við næstliðinn 1. desember, og þurfti þvi ekki þeirra vegna að taka
manntal. Varðandi aðrar upplýsingar en hinar nefndu, sem aflað hafði verið með
aðalmanntali, var talið, að mikið af þeim væri fáanlegt með fyrirhafnarminni og
ódýrari hætti. Hér var aðallega um að ræða upplýsingar um atvinnu og menntun
fólks, og um íbúðarhúsnæði landsmanna. Fyrirsjáanlegt var, að niðurfellingu manntals 1970 mundi fylgja einhver upplýsingaskortur að því er varðar þessi atriði, en
talið var, að sá annmarki vægi ekki upp þann sparnað, sem fylgdi niðurfellingu
manntals.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
100
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Eftirvæntingar manna í þessu efni hafa ekki ræst sem skyldi. Einkum hefur
skort verulega á, að unnt yrði að fylla upp í það tómarúm, sem hér myndaðist að því
er varðar upplýsingar um atvinnu, menntun og húsnæði landsmanna. Þó að aUmikið
væri tiltækt af talnaefni um þetta, hafa verið miklir örðugleikar á að tengja það
gagnasafni þjóðskrár, og grundvöllur til samanburðar við niðurstöður fyrri manntala reyndist vera æði gloppóttur. Ákvörðunin um niðurfellingu manntals 1970 hefur
af þessum sökum verið gagnrýnd, ekki síst af hálfu sveitarstjórnarmanna, og er það
eðlilegt. Almenn eining mun nú vera um, að nauðsynlegt sé að taka manntal í meira
eða minna hefðbundnu formi nú við byrjun 9. áratugs aldarinnar.
Samkvæmt manntalslögum 1920 ætti, eins og fyrr segir, manntal að fara fram 1.
desember 1980 en talið er rétt að færa manntalsdaginn aftur um tvo mánuði, til 31.
31. janúar 1981. Ástæða þess er aðallega sú, að æskilegt er, að íbúaskrár 1. desember
1980 frá þjóðskrá liggi fvrir, þegar manntalsskráning fer fram. Flutningur manntalsdags getur ekki átt sér stað án lagabreytingar, en augljóst er, að gerbreyttar aðstæður síðan manntalslög 1920 voru sett gera það nauðsynlegt, að sett verði ný,
sérstök lög um það manntal. sem nú stendur fyrir dvrum. Óraunhæft er, að þau lög
kveði á um manntöl framvegis. Þegar næst verður tekið manntal — verði það nokkurn
tíma gert — má búast við því, að aðstæður verði enn orðnar gerbreyttar, þannig að
þörf sé sérstakrar lagasetningar.
Samkvæmt manntalslögum 1920 er hað bæjarstjórnar að annast framkvæmd
aðalmanntals i kaupstöðum, en annnrs staðar er þetta hlutverk sóknarprests, sem á að
njóta til þess aðstoðar hreppstjóra og hreppsnefndar. Rétt og eðlilegt virðist, að framkvæmd manntals sé í höndum sveitarstiórna alls staðar á landinu, þar eð þær tóku
á sínum tima við umsýslu almannaskráningar af prestum, auk þess sem þær eiga
mikilla hagsmuna að gæta i sambandi við skráningu mannfólksins. 1 frv. er því gert
ráð fyrir, að sveitarstjórnir sjái um framkvæmd manntalsins alls staðar á landinu.
Hagstofan bar þessa breytingu undir nokkra aðila, sem hér eiga hlut að máli, áður
en hún ákvað að leggja hana til.
í frv. er gert ráð fvrir mjög hreyttrí eyðublaðatilhögun frá því, sem var við manntal 1960. Þá var aðeins notað eitt eyðublað i stóru broti til skráningar, og rúmaði
það í flestum tilvikum alla ibúa hvers húss ásamt með upplýsingum um íbúðir í því
og búnað þeirra, og um húsið sjálft. Eftir tilkomu fjölmargra stórra fjölbýlishúsa á
siðustu 20 árum verður hér að taka upp aðra tilhögun. Hagstofan taldi heppilegast
að hafa tvenns konar skýrslur — eina i stóru broti fvrir hverja ibúð til upplýsingar
um alla einstaklinga í henni og um hana sjálfa. og svo aðra skýrslu fyrir hvert hús
til upplýsinga um gerð þess o. fl. Vegna eindreginna óska Reykjavikurborgar og
annarra kaupstaða á höfuðbor ’arsvæði varð niðnr’taðan hins vegar sú, að lagt er
til, að notuð verði þrenns konar eyðublöð, hvert í A4 broti: Eitt fyrir hvern 12 ára
einstakling eða eldri, þar sem hann, oftast með því að setia kross í reit, svarar þeim
spurningum, sem varða hann sem einstakling. Á annað eyðublað færast nöfn allra
einstaklinga, yngri og eldri, í hverri ibúð með upplýsingum um tengsl þeirra innbyrðis og um dvalarstað á manntalsdegi. Rakhlið þessarar skýrslu er ætlað undir
upplýsingar um íbúðina. Umráðamaður hverrar ibúðar eða vistarveru skal vera
ábyrgur fyrir gerð þessarar skýrslu. Þriðja eyðublaðið er undir upplýsingar um
hvert hús, og skal eigandi, fvrirsvarsmaður húsfélags eða einhver ibúðarhafi i húsi,
eftir þvi hvernig á stendur, vera ábyrgur fyrir gerð þeirrar skýrslu. — Hagstofan
taldi rétt. að tillögur Reykjavikurborgar og annarra kaunstaða á höfuðborgarsvæði
varðandi eyðublaðatilhögun næðu fram að ganga, þar sem í umdæmum þeirra er
talsvert meira en helmingur þess mannfjölda, sem kemur til skráningar á landinu
öllu. Auk þess verður það að teljast rétt og eðlilegt, að þeir aðilar, sem bera ábyrgð
á framkvæmd manntalsins hver i sínu umdæmi og greiða kostnaðinn við hana, ráði
miklu um eyðublaðatilhögun. 1 samræmi við það segir svo í fyrri málsgr. 7. gr. frv.:
„Hver sveitarstjórn ákveður, hvaða tilhögun skuli höfð á framkvæmd manntalsins
að því er varðar dreifingu eyðublaða og söfnun skýrslna að lokinni skráningu'*. f
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þessu sambandi skal á það bent, að náin tengsl hljóta að vera annars vegar milli
eyðublaðatilhögunar og hins vegar þeirrar aðferðar, sem notuð er við dreifingu
eyðublaða.
í frv. er lítið sagt um upplýsingasvið manntalsins, þ. e. um, hvaða spurningum
fólki er ætlað að svara, en hér á eftir er gerð grein fyrir þeirri hlið málsins. 1 2. gr.
segir, að heimilt sé að óska upplýsinga umfram það, sem tíðkast hefur við fyrri
aðalmanntöl, enda séu slík ný manntalsatriði ákveðin í samráði við Samband ísl.
sveitarfélaga og þá aðila aðra, sem talið er eðlilegt að fá til samráðs í þessu sambandi.
Samkvæmt þessu er rétt að skýra frá spurningum manntals 1960, sem var að miklu
leyti í hefðbundnu formi að því er varðar upplýsingasvið, og gera síðan grein fyrir
áformuðum viðbótaratriðum. Spurningar manntals 1960 varðandi hvern einstakling
sem slíkan voru þessar:
Tala lifandi fæddra barna konu.
Nafn.
Giftingarár hjónabands á manntalsdegi.
Kynferði: karl eða kona.
Atvinna hvers manns, og af hverju hann
Fjölskyldutengsl.
hefur lífsviðurværi, ef hann er starfsDvalarstaður á manntalsdegi.
laus. Atvinnuspurningar voru talsvert
Hjúskaparstétt
ýtarlegar.
Fæðingardagur.
Upplýsingar um nám á þeim tíma, er
Fæðingarstaður.
manntal fer fram.
Trúfélagsaðild.
Upplýsingar um próf, bæði almenn og
Ríkisfang.
sérgreind.
Ráðgert er, að öll þessi atriði verði tekin í manntal 1981, þó þannig að ekki
verði spurt um hjúskaparstétt, fæðingarstað, trúfélagsaðild og ríkisfang, heldur
verði þær upplýsingar fengnar úr þjóðskrá, enda eiga þær að vera fulltraustar.
Varðandi barneign kvenna er fyrirhugað að spyrja um tölu lifandi fæddra barna
alls, en að sleppa spurningunni í manntali 1960 um tölu barna í því hjónabandi,
sem kona er í á manntalsdegi.
1 manntali 1981 er gert ráð fyrir þessum nýju spurningum varðandi hagi einstaklinga sem slíkra:
1. Um heimili á tilteknum timum aftur til ársins 1961 — til þess að fá aukna
vitneskju um fólksflutninga.
2. Um upphafsár sambúðar, sem er enn á manntalsdegi (bæði giftir og ógiftir).
3. Um aðild að lífeyrissjóði.
4. Um ferðir til vinnu, þ. e. hve langan tíma tekur að komast til vinnu og með
hvaða hætti það er gert.
5. Um tima við heimilisstörf.
6. Um bifreiðarumráð fólks i íbúðinni.
Þetta eru allt tiltölulega einfaldar spurningar, sem á að vera hægt að svara
fyrirhafnarlítið, og enginn þeirra getur talist snerta einkahagi raanna, nema spurningin um upphafsár sambúðar.
Það skal tekið fram, að fyrirhugað er, að spurningarnar varðandi atvinnu
verði eitthvað ýtarlegri en þær voru við manntal 1960, en þær verða einfaldar að
formi.
Að því er varðar spurningar um íbúðir og búnað þeirra og um hvert hús, sem
búið er í, er ekki áformað að ganga mikið lengra en gert var við manntal 1960.
Þó er gert ráð fyrir að óska eftir allnákvæmum upplýsingum um staðsetningu
íbúða í hverju húsi, í því skyni að skapa grundvöll fyrir því, að unnt verði að gefa
hverri íbúð fast auðkennismerki. Að því fengnu mundi hver einstaklingur í þjóðskrá
ekki aðeins vera með staðsetningu í því húsi, þar sem hann býr, heldur einnig í
ákveðinni ibúð í húsinu. Mikil þörf er orðin á upptöku sliks kerfis eftir að stór
fjölbýlishús eru orðin eins algeng og raun ber vitni í Reykjavik og stóru kaupstöðunum, og það af mörgum ástæðum. Til dæmis mundi verða hægt að gera ýtarlegar
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árlegar húsnæðisskýrslur eftir þjóðskrá, ef þessu yrði komið á. Ljóst er, að öflun
nákvæmra upplýsinga um staðsetningu íbúða í hverju húsi yrði aðeins fyrsta
skrefið til að koma þessu áformi i framkvæmd, þvi að hér er um að ræða mjög
yfirgripsmikið og kostnaðarsamt verkefni.
Snemma í október s. 1. skrifaði Hagstofan öllum sveitarstjórnum og skýrði
þeim frá fyrirætlunum um töku manntals 1981. Þar var og sveitarstjórnum bent á
að skrifa eða hringja til Hagstofunnar, ef þær vildu fá frekari upplýsingar eða
koma á framfæri hugmyndum eða tillögum varðandi manntalið. Hafa nokkrar
sveitarstjórnir haft samband við Hagstofuna hér að lútandi.
Við undirbúning manntals 1981 hefur Hagstofan náið samráð við Samband ísl.
sveitarfélaga og Reykjavíkurborg. Hagfræðingur Reykjavíkurborgar lagði fram ýtarIegar tillögur bæði um tilhögun á framkvæmd manntalsins og um upplýsingasvið
þess, og voru þær lagðar fyrir borgarráð, sem samþykkti svo fellda bókun: „Borgarhagfræðingi falið að kynna hugmyndir varðandi framkvæmd manntalsins fyrir hagstofustjóra". Þá hefur Hagstofan og haft beint samráð við eftirtalda aðila eða gefið
þeim kost á að koma á framfæri tillögum um tilhögun og upplýsingasvið manntalsins:
Fasteignamat ríkisins, Félagsvísindadeild Háskóla íslands, Framkvæmdastofnun ríkisins, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, Húsnæðismálastjórn ríkisins, Jafnréttisráð, Þjóðhagsstofnun.
Að öðru leyti visast til athugasemda við einstakar gr. frv., sem fara hér á eftir:
Um 1. gr.
Meðal annars vegna óska Reykjavíkurborgar er lagt til, að manntalsdagur verði
31. janúar (laugardagur), en ekki 1. febrúar eins og upphaflega var ætlað. Er talið
heppilegt að eyðublöðum verði dreift í hús nokkru fyrir 31. janúar, síðan fylli
fólk þau út á laugardegi, og sunnudagur 1. febrúar verði svo af teljurum manntalsins nýttur til hins ýtrasta til að safna skýrslunum.
Eins og áður greinir er nú gert ráð fyrir, að sveitarstjórn sjái hvarvetna um
framkvæmd manntalsins, en samkvæmt manntalslögum 1920 sjá bæjarstjórnir um
manntal í kaupstöðum, en sóknarprestur á svæðum utan þeirra. Ákvæði 1. málsgr.
um, að hver sveitarstjórn beri kostnað, sem leiðir af framkvæmd manntalsins í uradæmi hennar, eru óbreytt frá því, sem er í manntalslögum 1920 að því er varðar
kaupstaði. Þessi regla á nú, eins og fvrr greinir, að taka til allra sveitarfélaga, þar
eð sóknarprestar eiga nú ekki lengur að annast manntalið utan kaupstaða. Fyrir þessu
var gerð skýr grein í dreifibréfi Hagstofunnar til sveitarstjórna í október s. 1.
Ákvæðin í 2. málsgr. um kvaðningu t:l teljarastarfa eru efnislega óbrevtt frá kví,
sem er í manntalslögum 1920.
Hagstofan, sem fer með yfirstjórn manntalsins, verður augljóslega að hafa
almenna heimild til að gefa sveitarstjórnum ahnenn og sérstök fyrirmæli uin framkvæmd þess, eins og gert er í 3. málsgr.
Um 2. gr.
Hér er almennt kveðið á um upplýsingasvið manntalsins. Er fjallað nánar um
það í almennu athugasemdunum við frv.
Um 3. gr.
Ákvæði þessarar gr. eru efnislega óbreytt frá því, sem gilti i framkvæmd við
manntal 1960. Um breytingu frá því er helst að ræða i 2. málsgr., þar sem mælt er
fyrir um fulla skráningu íslenskra námsmanna erlend’s ásamt með skylduliði, og um
að íslendingar erlendis skuli teknir á skýrslu, ef talið er, að þeir muni aftur setjast
að á íslandi. Að vísu giltu þessi ákvæði um íslenska námsmenn erlendis í raun 1960,
en skiptu tiltölulega litlu máli þá, því að á þeim tíma voru þeir yfirleitt á almannaskrá hér heima og komu sjálfkrafa í manntal 1960. Vegna norðurlandasamnings um
samnorræn flutningsvottorð, sem kom til framkvæmda 1. október 1969 og Island
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hefur verið aðili að frá byrjun, eru flestir islenskir námsmenn á Norðurlöndum á
almannaskrá í því landi, þar sem þeir dveljast, og þar af leiðandi ekki á íbúaskrá á
Islandi. Verður af þessum sökum að leggja sérstaka áherslu á að ná inn á manntal
1981 ölluin íslendingum, sem eru við nám erlendis, ásamt með skylduliði, ef
nokkurt er.
Ákvæði 2. málsgr. varðandi skráningu íslendinga erlendis annarra en nánismanna eru nú og mjög æskileg, vegna þess að lengri eða skemmri dvalir Islendinga
erlendis af margvíslegustu ástæðum eru nú orðnar mjög tíðar. Er mjög æskilegt að
afla upplýsinga um þetta fólk, þótt aðeins hluti þess verði tekið með í töflugerð
um fólk búsett á íslandi.
Um 4. gr.
í þessari gr. eru ákvæði um eyðublaðatilhögun manntalsins, og vísast þar um til
almennu athugasemdanna að framan.
Um 5. gr.
I þessari gr. er kveðið allýtarlega á um skyldur umráðamanna húsnæðis í sambandi við gerð og frágang skýrslna um alla einstaklinga í hverri íbúð, og um hana
og búnað hennar. Augljóslega er mjög mikilvægt að hvetja til þess, að skýrslur um
fólk í hverri íbúð verði tæmandi og komist allar í hendur teljara. Sitt hvað fleira
kemur hér til.
Um 6. gr.
Hér eru ákvæði um gerð skýrslu um sérhvert hús, sem búið er í eða ætlað er til
íbúðar að einhverju eða öllu leyti, og um, hverjum ber að gera hana og standa skil á
henni. Verður að mæla skilmerkilega fyrir um þessi atriði, og er það gert á liðum
a)—c) í 2. málsgr. og í 3. og 5. málsgr. Dreifing eyðublaðs þessarar skýrslu í hús er
einfalt mál, því að teljari eða annar útburðarmaður skal ávallt koma því inn í íbúð
á fyrstu hæð húss, eða, ef svo ber undir, inn í aðra íbúð í því eftir tiltekinni reglu.
Viðtakandi þessa eyðublaðs þar skal svo koma því í hendur húseiganda eða fyrirsvarsmanns húsfélags, nema honura sjálfum beri að gera skýrsluna.
Um 7. gr.
Upphaflega var ráðgert, að Hagstofan sæi um dreifingu eyðublaða í íbúðir um
allt land. Var þar við það miðað, að gerð yrði ein skýrsla fyrír alla einstaklinga í
hverri íbúð eða annari vistarveru. Þegar farið var inn á þá braut, að gerð skyldi
skýrsla sameiginleg fyrir alla í íbúðinni á öðru eyðublaði, þótti rétt, að sveitarstjórnir
önnuðust dreifingu eyðublaða, sem er í samræmi við það sem gilti við manntal 1960
og fyrr. Vegna mjög breytilegra aðstæðna í sveitarfélögum er og eðlilegt, að hver
sveitarstjórn fyrir sig ákveði, hvaða tilhögun sé höfð á framkvæmd manntalsins að
því er varðar dreifingu eyðublaða og söfnun skýrslna að lokinni skráningu.
Um 8. gr.
Mikilvægt er, að teljarar fari yfir allar skýrslur, sem þeir hafa ekki sjálfir fært,
og bæti úr göllum á gerð og frágangi þeirra eins og frekast er unnt. 1 reglum þeim,
sem Hagstofunni er ætlað að setja um þessa yfirferð teljara á skýrslum, verður
rneðal annars tekið fram, hvernig reynt skuli að tryggja, að allir séu teknir á manntalsskýrslu.
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Um 9. gr.
Akvæði þessarar gr. miða að því að tryggja, að farið verði með upplýsingar úr
manntalinu, er varða einkahagi manna, sem trúnaðarmál.
Um 10. og 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

120. Tiílaga til þingsályktunar

[108. mál]

um ítarlega athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga.
Flm.: Guðmundur Karlsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera ítarlega athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga á hinum ýmsu markaðssvæðum fyrir fisk og aðrar sjávarafurðir
og á fyrirkomulagi styrkja og aðstoðar við sjávarútveg helstu samkeppnisþjóða
okkar.
Greinargerð.
Á síðustu áruni hefur útflutningur okkar á sjávarafurðum mætt harðnandi
samkeppni á mikilvægustu mörkuðum.
Framboð á fiski og öðrum sjávarafurðum hefur vaxið í skjóli aukinnar verndarstefnu flestra þjóða í formi beinna og óbeinna opinberra styrkja við sjávarútveg
viðkomandi þjóða.
Þessi styrkjastefna öflugra iðnaðarríkja við sjávarútveg, sem er í flestum tilvikum
minni háttar atvinnugrein hjá viðkomandi þjóðum, er farin að valda okkur Islendingum verulegum vandræðum og mun í framtíðinni væntanlega valda alvarlegum
búsifjum og versnandi lífskjörum, ef ekki verður rétt við brugðist.

Nd.

121. Nefndarálit

[33. mál]

um frv. til laga um málefni Flugleiða hf.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Kjartan Jóhannsson, hv. þm., skipaði einn minni hluta í fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar, þegar þessi mál voru þar til umræðu. Nefndarálit hans var svofellt:
í
„Umfjöllun nefndarinnar um þetta mál hefur verið nokkuð tímafrek, enda aflað
margvíslegra gagna frá Flugleiðum hf. Varla hefur það heldur farið fram hjá neinum,
að ýmis misskilningur hefur komið upp við meðferð málsins. Samgönguráðherra
hefur a. m. k. einu sinni gefið í skyn, að hann hafi verið plataður, og öðru sinni
látið hafa eftir sér, að hann skilji ekki forstjóra Flugleiða hf. Yfirlýsingar ráðherra
og formanns fjárhags- og viðskiptanefndar Ed. um mikla ósamkvæmni í tölulegum
gögnum frá Flugleiðum hf. hafa ekki reynst á rökum reistar, heldur misskilningi.
Bréfaskriftir ráðherra og Flugleiða hf. hafa á hinn bóginn ekki leitt til neinnar
niðurstöðu um það, hvort Flugleiðir hf. hafi í reynd óskað eftir því að halda áfram
svonefndu Atlantshafsflugi. Margir hafa orðið til að draga i efa traustleika stjórnar
Flugleiða hf.
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Við þessar aðstæður er einsýnt að löggjafinn gangi frá málinu á skýran og einhlítan hátt, þannig að ekkert fari á milli mála. Jafnframt verður að gera þá kröfu
til Alþingis, að það velji sterkasta form, sem völ er á, varðandi frágang málsins.
Ekki leikur vafi á nauðsyn þess, að greitt verði úr fjárhagslegum örðugleikum
Flugleiða hf. til að tryggja samgöngur landsins við umheiminn. Á hinn bóginn
hefur verið talið nauðsynlegt að þær ríkisábyrgðir, sem hér um ræðir, yrðu bundnar
ákveðnum skilyrðum. Ekki skal gerður ágreiningur um efni skilyrðanna, enda verið
leitast við að sætta í þeim mismunandi sjónarmið og boð borist frá samgönguráðherra til nefndarinnar, að hann telji af samtölum sínum við forsvarsmenn Flugleiða hf. að fyrirtækið muni geta fallist á skilyrðin. Minni hluti nefndarinnar gerir
hins vegar tillögu um að 5. gr. frumvarpsins feli i sér áðurnefnd skilyrði, en við
umræður um málið á Alþingi hafa einmitt komið fram óskir frá mörgum þingmönnum um breytingar á 5. gr. í þessa veru.
Nefndarálit um „framkvæmd“ 5. gr. eins og meiri hluti nefndarinnar leggur
til hefur vitaskuld ekki lagagildi. Meiri hluti nefndarinnar leggur ekki heldur til
neinar breytingar á 5. gr., þannig að ríkisstjórnin hefur í raun áfram heimild til að
auka við eða draga úr skilyrðuin. í þessu formi afsalar löggjafinn sér valdi sínu
á óviðunandi hátt. Valdframsal löggjafans, sem gengur svo langt, er ekki unnt að
una við. Álit meiri hluta nefndarinnar um framkvæmd skilyrðanna breytir hér
engu um. Af slíkri yfirlýsingu þingnefndar er enginn bundinn, enda hefur hún ekki
lagagildi. Hið rúma framsal löggjafans, sem felst í 5. gr. óbreyttri, mundi enn auka
á alla óvissu um framkvæmd og er þó ærinn samskiptavandi fyrir. Óþarft er reyndar
að minna á afleitt fordæmisgildi vinnubragða löggjafans af því tagi sem meiri
liluti nefndarinnar leggur hér til. Ekki verður heldur séð hvaða ástæður geti legið
til þess, að Alþingi viki sér undan því að binda í lög þau skilyrði, sem það vill setja.
Sá samskiptavandi, sem uppi er í málinu milli stjórnvalda og Flugleiða, svo
og mikilvægi þess að móta trausta stefnu í flugmálum gefur tilefni til þess að
huga að framhaldsmeðferð þessa máls og hvernig að þessum málum skuli unnið
á næstu misserum. 1 þessu sambandi vill minni hluti nefndarinnar vekja athygli
á því, að nær öll töluleg gögn málsins hafa borist frá Flugleiðum hf. Ekki hefur
farið fram óháð prófun aðila með sérþekkingu á sviði flugrekstrar eða markaðssviðs flugmála á þessum gögnum. Vegna framtíðarstefnumótunar er vafalaust mjög
æskilegt að ríkisstjórnin eigi aðgang að sérfræðilegri ráðgjöf á þessu sviði. Milliganga slíks aðila milli Flugleiða hf. og ríkisstjórnarinnar ætti líka að eyða misskilningi. Á þessum forsendum vill minni hluti nefndarinnar benda á að athugað
verði að fá óháðan aðila með sérþekkingu á sviði flugrekstrar og markaðsmála í
flugsamgöngum til þess að gera úttekt á rekstrarlegri og markaðslegri stöðu Flugleiða hf. Þennan aðila ætti þá að tilnefna í samráði við Flugleiðir hf. og hann ætti
að eiga aðgang að rekstrarlegum gögnum hjá fyrirtækinu og fá að fylgjast með
rekstrinum eftir því sem ástæða þætti til. Það væri svo hlutverk þessa aðila að gera
tillögur um skipulag íslenskra flugmála og vera ríkisstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun á þessu sviði.
Með sérstakri tilvísun til þess, að Alþingi afgreiði skilyrði þau, sem það vill
setja, á skýran og ótvíræðan hátt og víki sér ekki undan því að láta vilja sinn koma
fram í lögunum sjálfum, leggur minni hluti nefndarinnar til að frv. verði samþykkt
með viðeigandi breytingum á 5. gr. frv., sem tillaga er flutt um á sérstöku þingskjali.“
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1 neÖri deild hefur þingflokkur Alþýðuflokksins áréttað enn sérstöðu sína í
þessu máli með því að leggja til að:
a) allir starfsmenn Flugleiða hf., óháð kaupi, kjörum eða hlutafjáreign, hafi jafnan
rétt þegar kosið er í stjórn félagsins og megi starfsmenn með þessum hætti tilnefna tvo í stjórn;
b) aðalfundur verði haldinn fyrir marslok, en ekki febrúarlok eins og meiri hlutinn
leggur til. Því valda tæknilegar ástæður, sem örn Ó. Johnson hefur gert nefndarmönnum grein fyrir.
Alþingi, 15. nóv. 1980.
Vilmundur Gylfason.

Nd.

122. Breytingartillaga

[33. mál]

við frv. til laga um málefni Flugleiða hf.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (VG).
5. gr. orðist þannig:
Við veitingu ríkisábyrgðar skv. 1. og 3. gr. skal ríkisstjórnin ganga frá því, að
eftirtöldum skilyrðum verði fullnægt:
1) Aukning hlutafjár ríkisins i 20% hlutafjár, sbr. 2. gr., verði komin til framkvæmda fyrir næsta aðalfund Flugleiða hf.
2) Samtökum starfsfólksins (STAFF) og síðan einstaklingum, sem við fyrirtækið
vinna, verði gefinn kostur á því að kaupa hlutafé i Flugleiðum hf. fyrir a. m. k.
200 millj. króna, m. a. í þvi skyni að auka almennt áhrif starfsfólks á stjórn
fyrirtækisins. Þá skal starfsfólk kjósa sérstaklega einn mann í stjórn fyrirtækisins. Skal hann kosinn almennri, óbundinni kosningu þar sem sérhver
einstaklingur, sem hefur stari' hjá Flugleiðum hf. að aðalatvinnu, skal hafa
eitt atkvæði. Stjórnarmaður telst ekki rétt kjörinn nema hann hafi hlotið minnst
50% atkvæða. Náist sú niðurstaða ekki í fyrstu kosningu skal kjósa aftur á
milli þeirra tveggja, sem flest atkvæöi hlutu. Stjórn STAFF skal sjá um fram-

kvæmd kosningarinnar.
3) Aðalfundur verði haldinn í Flugleiðum hf. fyrir marslok 1981 og kosin ný
stjórn í samræmi við breytta hlutafjáreign, en framhaldsfundur haldinn siðar,
ef þörf krefur.
4) Starfsmönnum Arnarflugs hf. eða félagi þeirra verði gefinn kostur á að kaupa
hlut Flugleiða hf. í Arnarflugi hf. á eðlilegu markaðsverði. Náist ekki samkomulag um söluverð hlutabréfanna, skal það ákveðið af sérstökum gerðardómi. Skal hann þannig skipaður, að stjórn Flugleiða hf. tilnefnir einn gerðarmann, samtök starfsmanna Arnarflugs hf. annan, en oddamaður skal tilnefndur
af yfirborgardómaranum í Reykjavík.
Gerðardómurinn skal hafa lokið störfum innan 3ja mánaða frá tilnefningu
í hann.
5) Flugleiðir hf. gefi ríkisstjórn ársfjórðungslega yfirlit yfir þróun og horfur í
rekstri fyrirtækisins.
6) Fram fari viðræður ríkisstjórnar og Flugleiða hf. um breytingu á samþykktum
félagsins, er miði að því að takmarka atkvæðisrétt einstakra hluthafa, annarra
en opinberra aðila.
7) Norður-Atlantshafsflugi verði haldið svo fjárhagslega aðskildu í bókhaldi og
áætlunargerð sem frekast er unnt.
8) Fyrirtækið standi skil á opinberum gjöldum.
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[109. mál]

um aflatryggingasjóð grásleppuveiðimanna.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—1981).
1. grSjóðurinn heitir Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna. Heimili sjóðsins og
varnarþing er í Reykjavík. Hann skal vera í vörslu sérstakrar stjórnar, sem skipuð
er af sjávarútvegsráðherra samkvæmt nánari ákvæðum laga þessara. Sjóðurinn hefir
tekjur af útflutningsgjaldi samkvæmt lögum uni útflutningsgjald af grásleppuafurðum.
2. gr.
Hlutverk sjóðsins er að bæta hlut útgerðaraðila og áhafna, þegar almennan
aflabrest ber að höndum, samkvæmt nánari reglum, sem settar skulu með reglugerð.
3. gr.
í stjórn sjóðsins skulu eiga sæti þrír menn, sem sjávarútvegsráðherra skipar
eftir tilnefningu eftirtalinna aðila:
2 menn tilnefndir af Samtökum grásleppuhrognaframleiðenda (S. G. H. F.)
1 maður tilnefndur af stjórn Fiskifélags íslands og sé hann jafnframt formaður
sjóðsstjórnar.
Skipunartími sjóðsstjórnarmanna skal vera fjögur ár og miðast við gildistöku
laga þessara.
S. G. H. F. hefir umsjá sjóðsins og annast afgreiðslu hans undir eftirliti sjóðsstjórnar og vfirstjórn ráðherra.
Sjóðsstjórn ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða ársreikninga sjóðsins og skulu þeir árlega birtir í B-deild Stjórnartíðinda. Ríkisendurskoðun og Ríkisbókhald skulu jafnan hafa aðgang að reikningum sjóðsins.
Stjórn sjóðsins sér til þess að fé hans sé jafnan ávaxtað með bestu fáanlegum
kjörum.
4. gr.
Bótaréttur miðast við veiðiskip, sem veiðileyfi fá til grásleppuveiða, enda séu
haldin þau sldlyrði, sem um veiðarnar gilda hverju sinni.
Bótatímabil miðast við það veiðitímabil, sem ákveðið er hverju sinni fyrir hvert
bótasvæði.
Bótasvæði skulu ákveðin með reglugerð.
5. gr.
Það telst almennur aflabrestur, ef meðalafli veiðiskipa á viðkomandi bótasvæði
nemur að meðaltali minna en 75% af meðalafla seinustu fimm ára. Skal þá bótum
til einstakra útgerðaraðila hagað þannig, að hverju því skipi, sem aflar 45% eða
minna af meðalveiðimagni séu bætt 40% af því, sem á vantar meðalveiðimagn og að
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síðan með vaxandi afla lækki hundraðshluti bóta, en þó skal aldrei bætt meira en
sem svarar því að 67% vanti á meðalveiðimagnið samkvæmt eftirfarandi reglu.
Skip, sem aflar 45% af meðalafla, fær 40% bætur af því, sem á vantar meðaltal,
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Hrökkvi fé s.jóðsins ekki fyrir bótum, skulu þær lækka hlutfallslega.

6. gr.
Ef afli einstaks útgerðaraðila er minni en tíu tunnur saltaðra grásleppuhrogna,
eða tilsvarandi samanlagt verðmæti grásleppuafurða, verður ekki um bótaskyldu að
ræða. En það firrir hann þó ekki skyldu til greiðslu útflutningsgjalds af afurðunum
samkvæmt lögum þar um.
Ef afli er minni en Va af meðalafla viðkomandi bótasvæðis, skal sjóðsstjórn
rannsaka ástæður þess. Ef þá kemur í ljós, að vanræksla eða óstjórn í sókn og
útgerð á verulegan þátt í þessu, er sjóðsstjórn heimilt að skerða bætur eða fella
þær með öllu niður. Útgerðaraðili, sem stundað hefur veiðar í skemmri tíma en
% bótatímabil, á ekki rétt á bótum.
7. gr.
Fái útgerðaraðili bætur úr sjóðnum, getur sjóðsstjórn krafist tryggingar fyrir
því að greiðslur á launum sjómanna gangi fyrir öðrum greiðslum af bótafénu.
8. gr.
Fiskifélagi íslands er skylt að láta sjóðsstjórn í té allar nauðsynlegar upplýsingar,
sem hún þarfnast vegna ákvörðunar bóta, enda hafi skýrslur borist frá útgerðaraðilum.
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9. gr.
Kostnaður við rekstur sjóðsins, þar með talin laun stjórnarmanna, greiðist af
aflafé hans.
10. gr.
Stjórn sjóðsins er heimilt með samþykki ríkisstjórnarinnar að taka lán allt
að 50 milljónir króna til þess að starfsemi hans geti hafist innan eðlilegra tímamarka, eða ef fé skortir vegna óviðráðanlegra ástæðna. Aflafé hans skal vera til
tryggingar greiðslu lánsins og gjaldsfrestur skal aldrei vera lengri en fimm ár. Vextir
af slíkum lánum skulu vera hinir sömu og Seðlabanki íslands greiðir af innistæðum
viðskiptaaðila sinna. Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast slíkt lán.
11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum
lögum. Sektir allar renna í ríkissjóð.
12. gr.
Mál út af lögum þessum skal farið með að hætti opinberra mála.
13. gr.
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari fyrirmæli um
framkvæmd laga þessara.
14. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1981. Ákvæði þeirra um bætur vegna aflabrests
taka þó ekki gildi, fyrr en fé er fyrir hendi af tekjum af útflutningsgjaldi samkvæmt
lögum þar um eða vegna lántöku samkvæmt 10. gr.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með bréfi dags. 18. febrúar 1980 sneri stjórn Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda (S. G. H. F.) sér til sjávarútvegsráðherra með ósk um, að hann beitti sér
fyrir seíningu laga um útflutningsgjald af grásleppuafurðum og ráðstöfun á því í
þágu framleiðenda sjálfra þ. á m. til stofnunar sérstaks aflatryggingasjóðs grásleppuveiðimanna.

Frumvarp þetta er flutt jafnframt frumvarpi um útflutningsgja’dið. Eru bæði
frumvörpin samin í sjávarútvegsráðuneytinu að höfðu samráði við stjórn og framkvæmdastjóra S. G. H. F. í greinargerð fyrir frumvarpinu um útflutningsgjaldið er
fjallað allrækilega um markmiðið með stofnun aflatryggingasjóðs, tekjuöflun til hans
og megindrætti fyrirkomulags hans og þar með höfuðatriði þessa frumvarps. Er hér
með vísað til þess og því ekki tilefni til frekari almennra athugasemda um frumvarp
þetta. Rétí er þó að geta þess, sem alkunnugt er, að árið 1949 var með lögum stofnaður Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, sem nú heitir Aflatryggingasjóður sjávarútvegs'ns, og starfar eftir lögum nr. 80/1971 með síðari breytingum. Grásleppuveiðimeii’i hafa aldrei átt aðild að honum. En við samningu þessa frumvarps hefir að
sjálfsögðu verið höfð, eins og fært var, hliðsjón af lögum þessum og þeirri vitneskju,
sem fyrir hendi er um starfsemi hans og reynslunni af henni, sem óhætt er að
segja að menn séu sammála um að sé góð. Vart mun t. d. hvarfla að mönnum að
leggja þann sjóð niður.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Greinin fjallar um nafn sjóðsins, heimili hans og varnarþing svo og um vörslu
hans, sem síðar verður rætt um.
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Um 2. gr.
1 greininni segir, að útgerðarmönnum og áhöfnum skuli greiddar bætur, þegar
aflabrest ber að höndum sem nánari reglur er að finna um í 5. og 6. gr. frumvarpsins. Er að öðru leyti gert ráð fyrir að reglur um ýmsa þætti séu settar i reglugerð.
Er þar aðallega og raunar fyrst og fremst um að ræða regluna um skiptingu landsins í bótasvæði. Hér er um að ræða sama hátt og hafður er á um Aflatryggingasjóð
sjávarútvegsins. Áður en reglur eru settar um bótasvæði, þarf að fara fram allrækileg
könnun og umræða um, hvað henti best. Síðan þarf reynslan að leiða enn betur í
ljós, hvort sú skipan, sem þannig verður ákveðin, sé heppileg og réttlát, og gæti
þá komið til þörf á reglugerðarbreytingu. Engin þörf er á að flokka veiðiskipin
eftir stærðum og gerðum og því, hvaða veiðiskap þau stunda, eins og gert er í
reglugerð um Áflatryggingasjóð sjávarútvegsins, því að grásleppuveiðibátar eru
allir af svipaðri stærð, undir 12 brúttórúmlestum, og sjóðurinn tekur aðeins til
grásleppuveiðanna, en ekki annarra veiða, sem bátar þessir kunna að stunda utan
grásleppuveiðitímans.
Um 3. gr.
í greininni er gert ráð fyrir, að sjávarútvegsráðherra skipi þrjá menn í stjórn
sjóðsins til fjögurra ára, alla eftir tilnefningu. Er hér sami háttur hafður á og giidir
um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins að öðru leyti en því, að í lögum um hann
er ákveðið, að fiskimálastjóri sé sjálfskipaður og formaður sjóðsstjórnar, enda er
sá sjóður í vörslu Fiskifélags Islands.
Hér er hins vegar gert ráð fyrir, að Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna sé
í vörslu samtaka þeirra, enda eiga þeir eða samtökin sem slík ekki aðild að Fiskifélaginu eins og öll þau samtök, sem tilnefna menn í stjórn Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins.
Hins vegar er hér gert ráð fyrir því, að Fiskifélagið tilnefni einn af þremur mönnum í sjóðsstjórn og sé hann jafnframt formaður hennar. Er þetta gert bæði vegna
þess í fyrsta lagi, að Fiskifélaginu er í 2. mgr. 8. gr. gert að skyldu að láta sjóðsstjórn í té allar nauðsynlegar upplýsingar, sem hún þarfnast vegna starfa sinna,
enda safnar Fiskifélagið öllum aflaskýrslum í sjávarútvegi þ. á m. um grásleppuafla. í öðru lagi þykir æskilegt að hafa í stjórninni mann frá Fiskifélaginu þar sem
þar er saman kominn mikil þekking á aflatryggingum, enda verður að ætla, að
Fiskifélagið tilnefni mann, sem sérstaklega býr yfir slíkri þekkingu. Sjóðurinn verður
að sjálfsögðu undir yfirstjórn sjávarútvegsráðherra og telst til þeirra stofnana, sem

undir sjávarútvegsráðuneytið heyra.
Loks er að finna í greininni ákvæði um endurskoðun og upplýsingaskyldu til
Ríkisbókhalds og Ríkisendurskoðunar ef tilefni kynni að gefast til.
Um 4. gr.
Greinin þarf ekki skýringar við.
Um 5. gr.
Þessi grein er tekin óbreytt úr lögum nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, þar sem rækileg könnun og viðræður við framkvæmdastjóra Aflatryggingasjóð leiddu í ljós, að rétt væri að um grásleppuveiðarnar giltu um þetta efni
sömu reglur og gilda um ákvörðun bótagreiðslna almennt í fiskveiðum.
Um 6. gr.
Það er vitað að æðimargir menn stunda grásleppuveiðar sem ígripavinnu jafnframt öðru aðalstarfi. Ekki þykja rök hníga að því, að slíkir ínenn njóti bótaréttar í sjóðnum, nema þeir stundi veiðarnar af slíku kappi, jafnfraint aðalstarfi,
að um verulegan afla verði að ræða. Þeim er þó gert að greiða útflutningsgjald af
afurðum sínum, enda njóta þeir alls annars hagræðis af útflutningsgjaldi og kemur
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það sér í mörgum tilfellum sjálfsagt betur fyrir þá en hina sem stunda veiðarnar sem
aðalstarf, meðan vertíð stendur.
Þetta atriði er raunar enn betur staðfest með 2. mgr. 6. gr., sem tekin er óbreytt
úr lögum nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins.
Um 7.—13. gr.
Greinar þessar eru tæknilegs eðlis og þurfa naumast skýringa við, enda ýmist
teknar beint úr lögum 80/1971 eða samdar með hliðsjón af gr. sama efnis í þeim.
Um 14. gr.
í greininni er ákveðið að lög'n ef sett verða, skuli taka gildi 1. apríl 1981 á sarna
tíma og Jögin um útflutningsgjald af grásleppuafurðum, ef sett verða. En einmitt á
þessum tíina fellur niður gjaldskvlda af grásleppuhrognum til þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins.

Ed.

124. Frumvarp til laga

[110. máll

um útflulningsgjald af grásleppuafurðum.
(Lagt fvrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1- gr.
Greiða skal útflutningsgjald af íslenskum grásleppuhrognum og öðrum afurðum
sem unnar eru úr grásleppu.
Til grásleppuafurða telst grásleppuafli, sem skip skrásett. hér á landi veiða, og
vörur, sem úr honum eru unnar til sölu á erlendum mörkuðum.
2. gr.
Utflutningsgjald samkvæmt lögum þessum skal vera 4.5% af f. o. b. verðmæti
útflutnings.
3. gr.
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjaldsins, og skiptast tekjur af því
sem hér segir:

1. Til greiðslu iðgjalda af lif-, slysa- og örorkutryggingum skipverja
sams konar þeim, sem samið er um i heildarkjarasamningum sjómanna og útvegsmanna ..........................................................................
2. Til aflatryggingasjóðs grásleppuveiðimanna samkvæmt sérstökum lögum um slíkan sjóð.....................................................................................
3. Til Fiskveiðasjóðs Islands vegna nýsmíði grásleppuveiðibáta og til
bvggingar birgða-, verkunar- og umpökkunarstöðvar ........................
4. Til Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda
a) Til félagsmálastarfsemi S.G.H.F...........................................................
b) Til reksturs birgða-, verkunar- og umpökkunarstöðvar ................
5. Til Sölustofnunar lagmetis ...................................................................

30%
19%
18%
20%
10%
3%

4. gr.
Sá hluti tekna af útflutningsgjaldi, sem verja skal tiJ greiðslu á iðgjöldum
samkvæmt 1. lið 3. gr. skal vera í vörslu Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda, sem
semur um umræddar tryggingar í einu lagi og greiðir iðgjöld af þeim. Verði tekjuafgangur af sjóðnum skal hann lagður til Fiskveiðasjóðs samkvæmt 3. lið 3. gr.
Stefnt skal að því að eftirstöðvar verði eigi minni hverju sinni en sem nemur V3
áætlaðra iðgjalda næsta árs. Eignir sjóðsins ávaxta samtökin með bestu fáanlegum
vaxtakjörum bankakerfisins.
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5. gr.
Gjald samkvæmt 2. gr. skal miða við söulverð með umbúðum í samræmi við
ákvæði 5. gr. laga nr. 5/1976. Séu afurðir fluttar milli innlendra hafna í því skyni
að auðvelda útflutning eða til að umpakka vöru til að tryggja rétta vigt og vörugæði, er heimilt að reikna útflutningsgjald af f. o. b. verðmæti frá endanlegri útflutningshöfn.
6. gr.
Útflutningsgjald fellur i gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður
en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Sjávarútvegsráðuneytið
getur þó ákveðið, að útflytjendur megi greiða gjaldið, þegar gjaldeyrisskil eru gerð,
enda sé tryggt, að þau fari fram fyrir milligöngu islensks banka, og sé tollyfirvaldi
fengin ávísun á væntanlegt gjaldeyrisandvirði fyrir gjaldinu.
7. gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum, er
skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni rikissjóðs í
hendur samrit eða staðfest eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskírteinum,
útflutningsskýrslu, vörureikningi og matsvottorði, ef með þarf, svo og útflutningsleyfum, er út hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt
eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur í þeirra stað
yfirlýsing sendanda um vörumagnið gefin að viðlögðum drengskap. Ákvæði þessarar
greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef sendandi er fjarverandi eða
gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumann skipa. Gjaldið skal
talið eftir skilríkjum þeim, er um getur í þessari grein.
8. gr.
Skip og farmur eru að veði fyrir útflutningsgjaldi, eftir því sem við getur átt.
9. gr.
Lögreglustjóri, tollstjóri eða aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera reikningsskil fyrir útflutningsgjöldum skv. lögum þessum, eftir því sem fjármálaráðuneytið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir.
10. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir
öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstióri eða afgreiðslumaður, sem verður
sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, greiða þrefalt það útflutningsgjald,
sem reynt var að draga undan. Sektir allar renna í ríkissjóð. Ef lögreglustjóri eða
innheimtumaður hefur grun um, að skilriki þau, sem um getur í 7. gr., séu röng,
skal hann rannsaka farm skipsins, áður en það er afgreitt eða það lætur frá landi,
eða á annan hátt útvegar þær skýrslur, sem með þarf í þessu efni. Kostnaðinn, sem
af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilrikin reynast röng, en ella ríkissjóður.
11. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
12. gr.
Ríkisbókhaldið skal annast gerð sérstakra heildarskýrslna um ráðstöfun tekna
af útflutningsgjaldi, sem birta skal eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Skýrslur þessar
skulu þannig gerðar, að auðvelt sé að fá yfirsýn yfir allar greiðslur til verkefna
samkvæmt 3. gr. laga þessara.
13. gr.
Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð frekari fyrirmæli um framkvæmd
þessara laga.
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14. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1981 og taka til allra afurða samkvæmt lögum
þessum, sem út verða fluttar frá sama tíma.
Jafnframt falla úr gildi:
1. Ákvæði 3. gr. laga nr. 25 11. maí 1978, um breyting á lögum nr. 48 26. maí 1972,
um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, sbr. lög nr. 69 23. mai 1974, um breyting
á þeim lögum, að því er varðar fullvinnslugjald af grásleppuhrognum og hluta
þess, er greiða skuli til Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda.
2. 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða i lögum nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutningsgjald af sjávarafurðum.
Ákvæði til bráðabirgða.
Auk 4.5% útflutningsgjalds, sem greiða skal samkvæmt 1. gr. laga þessara, skal
greiða 1% gjald af þar greindum afurðum, sem út eru fluttar á timabilinu 1. apríl
1981 til 31. mars 1982. Tekjur af þessu 1% útflutningsgjaldi skulu renna til Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins.
Gjald þetta skal á lagt og innheimt samkvæmt ákvæðum laga þessara.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Veiði grásleppu og verkun grásleppuhrogna hefir verið nokkuð jöfn og stöðug
hér á landi um alllangt skeið. Seinustu árin hefir Hafrannsóknastofnunin haldið
uppi rannsóknum á stofnstærð grásleppu svo að unnt væri að taka i taumana, ef
veiðarnar stofnuðu stofninum í hættu. Gæðakröfur hafa verið hertar og gæðaeftirlit
er nú strangt bæði varðandi meðferð vörunnar á sjó og landi og það húsnæði, þar
sem hrognin eru söltuð svo og umbúðir.
Leyfi til veiðanna eru veitt af sjávarútvegsráðuneytinu og gildir nú um það
reglugerð nr. 105/1980. Þar er sett sú meginregla, að veiðileyfi skulu bundin við
báta 12 briittórúmlestir og minni. Þar er landinu skipt i veiðisvæði og veiðitimabil
á hverju svæði ákveðin. Þar eru og sett ákvæði um vörumeðferð og vörugæði á sjó
og landi svo og ákvæði um eftirlit með að þessum ákvæðum sé fullnægt. Þá er og
ákveðin möskvastærð neta og hve mörg net megi hafa í sjó, um merkingar þeirra
o. þ. h. Rík skylda er lögð á leyfishafa um skýrslugerð og skil á slíkum skýrslum
til Fiskifélags íslands, svo og um eftirlit Landhelgisgæslu og veiðieftirlitsmanna
ráðuneytisins með því, að öllum reglum um veiðarnar sé framfylgt.
Leyfishafar fá með leyfunum reglugerðina sjálfa svo og frekari leiðbeiningar
og eyðublöð fyrir veiðiskýrslur.
Veiðar þessar hafa a. m. k. síðan 1970 verið stundaðar nokkuð jafnt og þétt og
aflasveiflur ekki verið miklar. Útflutningur á timabilinu 1970—1980 hefir verið
sem hér segir (tunnur):
1970
11 943
1976
21 429
1971
11244
1977
15 616
1972
9 381
1978
13 149
1973
16 745
1979
12 842
1974
9 311
1980
16 765
1975
17 159
Meðaltal allra áranna er 14 144 tunnur en meðaltal áranna 1975—1980, sem hér
á eftir verður stuðst við, er 16 160 tunnur. En auk þessa hafa hin síðari ár verið
lögð niður hér innanlands um 10—12% af ársframleiðslunni.
Ef litið er á útflutninginn á árunum 1975—1980, gæti f.o.b.-verð útfluttrar tunnu
numið um kr. 165 000 og meðalútflutningsverðmæti sömu ára um kr. 2 666 400 000.
4.5% útflutningsgjald af þessari upphæð næmi þá kr. 119 988 000.
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Eins og fyrr segir veitir sjávarútvegsráðuneytið leyfi til grásleppuveiða. Reynslan,
a. m. k. seinustu ár, hefir orðið sú, að miklu fleiri hafa sótt um leyfi en þeir, er
notað hafa þau. Seinustu fjögur ár hefir reynslan orðið þessi:
Útgefin
leyfi

1977
1978
1979
1980

Notuð
leyfi

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

687
618
524
525

521
436
350
um 320

AIls:

2 354

1 627

76%
71%
67%
61%

í hópi þeirra, sem grásleppuveiðar stunda, er nokkur hluti, sem veiðarnar
stundar sem ígripavinnu, en allur þorrinn mun stunda þær að staðaldri á leyf’legum
veiðitimabilum og þá í langflestum tilfellum sömu mennirnir. Þessi hópur manna
hefir nú komist að þeirri niðurstöðu, að hagsmunir þeirra fara saman á mörgum
sviðum og þeirra verði best gætt með því að þeir bvndust samtökum til að standa
vörð um þá.
Þetta leiddi til þess að talsverður hópur þeirra réðst í að stofna með sér samtök
12. nóvember 1977 og hlutu þau nafnið Samtök grásleppuhrognaframleiðenda
(S.G.H.F.). Fljótlega var ráðinn framkvæmdastjóri i hlutastarf, en síðan, á fyrri hluta
þessa árs, hefir hann verið i fullu starfi. Á þessu sumri og hausti hefir hann ferðast
um nánast allt land og leitast við að hafa persónulegt samband við sem allra flesta
grásleppuveiðimenn, aðallega til að leita eftir aðild þeirra að samtökunum, en einnig
til að kynna fyrir þeim þær hugmyndir, sem stjórn S.G.H.F. hefur um að rétt sé að
leggia með lögum útflutningsgjald á grásleppuafurðir, og tekjum af þvi verði varið
til að kosta ýmsa rekstrarþætti grásleppuútgerðarinnar, koma betri skipan á stofnlánamál þeirra, stofna sameiginlegan ábyrgðarsjóð, ef aflabrest bæri að höndum, og
til að efla samtökin og kosta starfsemi þeirra.
Nú er svo komið, að allur þorri grásleppuveiðimanna, sem stunda veiðarnar að
gagni eru orðnir meðlimir í samtökunum eða alls 298 og eiga þeir 186 báta til veiðanna. Telja má alveg víst, að þessar tölur muni hækka verulega fyrir upphaf næstu
grásleppuvertíðar, enda munu samtökin vinna ötullega að því. Hugmyndirnar um
útflutningsgjaldið og ráðstöfun þess hafa almennt fengið góðar undirtektir þessara
manna.
1 trausti þess, að þróunin yrði þessi, sneri stiórn samtakanna sér til sjávarútvegsráðherra með bréfi 13. des. 1979 i framhaldi af álvktun aðalfundar 18. nóvember
s. á., þar sem hún fór fram á, að ráðherrann beitti sér fyrir lagasetningu um þessi
efni. Árangurinn af þessari málaleitan er frumvarp þetta og er það samið í ráðuneytinu í samráði við framkvæmdastjóra og stjórn Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda.
Áður en hafist væri handa um lokagerð frumvarpsins og raunar einnig annars
frumvarps um aflatryggingasjóð grásleppuveiðimanna, sem flutt er jafnframt frumvarpi þessu, þótti nauðsyn bera til, að stiórn og framkvæmdastjóri leituðust við
að tryggja sem viðtækasta aðild að samtökunum og samstöðu um þessi lagafrumvörp. Árangurinn hefir orðið sá, sem áður er frá greint.
Saga útflutningsgjalda af sjávarafurðum er orðin æði gömul og verður ekki
rakin hér. Útflutningsgjald af söltuðum grásleppuhrognum virðist fvrst vera lagt á
með lögum nr. 4/1966 um útflutningsgjald af sjávarafurðum og runnu tekjurnar í
hið almenna sjóðakerfi sjávarútvegsins. Hélst þetta til ársins 1972, að undanskildu
árinu 1968, er ákveðið var að útflutningsgjald af grásleppuhrognum skyldi fellt
niður það ár. En með lögum nr. 48/1972, sbr. lög nr. 25/1978, var ákveðið að útflutningsgjald af söltuðum grásleppuhrognum skyldi renna i sjóð til eflingar lagmetisiðnaðinum og er svo enn. Það lagaákvæði á að falla úr gildi 1. apríl 1981.
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Eins og kunnugt er, hefir tekjum af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum á seinustu árum verið varið í þágu þeirra greina sjávarútvegsins, sem þau hafa greitt.
Þetta hefir þó ekki átt við um útflutningsgjald af grásleppuhrognum. Það hefir
eins og áður sagði runnið í hið almenna sjóðakerfi sjávarútvegsins þangað til nú
seinustu árin, að því hefir verið varið til eflingar Jagmetisiðnaði. Grásleppuhrognaframleiðendur hafa með öllu verið afskiptir sem slikir af tekjum af gjaldinu. Þeir
hafa ekki notið bóta úr Aflatryggingasjóði sjávarútvegsins, Tryggingasjóði fiskiskipa,
verið afskiptir um lán úr Fiskveiðasjóði o. s. frv. Þess vegna óska þeir þess nú, að
að því leyti sem útflutningsgjald er lagt á afurðir þeirra, verði því varið til
eflingar útvegi þeirra. Verður ekki annað séð en að sú ósk eigi fullan rétt á sér.
Framleiðendum er ljóst, að margt mætti betur fara i útvegi þeirra og misbrestur
sé á ýmsu t. d. varðandi tryggingar sjómanna, lánamál, aflatryggingar o. fl.
Þess vegna er þetta frumvarp flutt.
Verður hér á eftir greint nánar frá þeim ástæðum, sem til grundvallar liggja
í greinargerð um einstakar greinar frumvarpsins.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. og 2. gr.
Lagt er til að greitt verði 4.5% útfhitningsgiald af grásleppuafurðum. Ákvæði
þessi eru i sama dúr og gilda um sjávarafurðir almennt. Samkvæmt lögum nr.
2/1980 um útflutningsgiald af sjávarafurðum, sbr. lög nr. 5/1976 um sama efni, er
útflutningsgjald 5.5%. Ráðstöfun tekna samkvæmt þeim lögum er nokkuð annars
eðlis og víðtækari, en gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu og er það aðalskýringin á
því að hér er gert ráð fyrir því að útflutningsgjaldið sé 1% lægra.
Um. 3. og 4. gr.
Gert er ráð fvrir því, að rikissjóður innheimti útflutningsgjald af grásleppuafurðum á sama hátt og hann innheimtir útflutningsgjald af öðrum siávarafurðum.
Jafnframt er gert ráð fvrir því, að ríkisbókhald ráðstafi tekium af gjaldinu til einstakra ráðstöfunarþátta eins og síðar kemur fram í frumvarpi þessu,
í 1. lið 3. gr. er gert ráð fyrir þvi, að 30% gjaldsins renni til greiðslu á iðgjöldum
af líf-, slysa- og örorkutryggingum sjómanna, sams konar þeim, sem samið er um
í heildarkjarasamningum sjómanna og útvegsmanna. Grásleppuveiðimenn hafa al-

mennt verið ótryggðir að þessu leyti, einir fiskimanna, og þvkir slikt ekki vansalaust. Könnun ráðuneytisins hefir leitt í Ijós, að hægt er að kauna hóntrvggingu af
þessu tagi og er hér gert ráð fyrir að hún taki til 600 sjómanna. Iðgiald er nú líklega um 15—17 þús. kr. á mann á mánuði eða 45—51 þús. kr. á mann á venjulegu
vertiðartímabili eins og það er mi ákveðið að meðaltali i reglueerð nr. 105/1980.
Að jafnaði eru sjómenn við grásleppuveiðar mun færri. 30% af útflutningsgjaldinu
er ætlað til að standa straum af þessum iðgjöldum eða um 36 m.kr., en iðgjöldin
gætu numið um 27—31 m.kr.
Líklegt er þó, að þegar samið er um svona hóptryggingu. sé hægt að semja um
betri kjör en ella, en það er þó haft í huga að byggja þennan trvggingasjóð upp með
skjótum hætti og gera hann traustan.
En jafnframt þessu er lagt til í 4. gr. frumv., að þess skuli jafnan gætt, að
geymadar skulu % hugsanlegra eftirstöðva, ef fyrir hendi eru, til iðgjaldagreiðslna
næsta árs með hliðsjón af þvi, ef afli þess árs kvnni að bregðast að marki.
1 2. lið 3. gr. er gert ráð fyrir að stofnaður verði sérstakur aflatrvggingasjóður
grásleppuveiðimanna. Þótt þær tölur, sem raktar hafa verið hér áður um aflabrögð,
sýni, að þessar veiðar séu nokkuð árvissar, gæti síðar brugðið til beggja vona um
þau. Samtök grásleppuhrognaframleiðenda vilia í þessu efni líta til framtíðarinnar,
eins og aðrir útvegsmenn og sjómenn. Vilja þeir því í þessu efni stofna til samtryggingarsjóðs, sem gæti varið þá áföllum, ekki síst þegar einstök veiðisvæði verða
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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illa úti eins og dæmin sanna. Veðurfar og fiskgöngnr geta valdið því, að einstakir
útgerðarstaðir eða útgerðarsvæði verði illa úti, þótt veiði sé almennt góð. 1 þessu
efni þarf ekki langt að leita. Þess má geta t. d., að á grásleppuvertiðinni s. 1. vor var
ríkiandi vestanátt á N.A. miðunum, sem olli því, að gráslenpuafli var góður hjá
Raufarhafnarbátum, en mjög slakur hjá Þóshafnarbátum. önnur dæmi þessu lík
mætti nefna.
Skipting bótasvæða varðandi grásleppuveiðar yrði með öðrum og ólíkari hætti
en á sér stað varðandi Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. Það er þó ekki alveg ljóst
á þessu stígi með hverjum hætti hún vrði eða verður. Þess vegna er gert ráð fyrir því
í lagafrumvarpi um sjóðinn, að um þetta verði sett reglugerð, sem breyta mætti eftir
reynslu. En ástæða er til að legffja áherslu á, að með þessu ákvæði eru grásleppuframleiðendur að taka á sig samábyrgð, sem gæti varnað þvi að fáir einstaklingar
verði fyrir áföllum, sem þeim yrðu óviðráðanleg án samhjálpar starfsbræðra sinna.
Þessum sjóði er ætlað 19% af útflutningsgjaldinu og nemur um 22.8 m.kr. miðað
við þær forsendur sem hér er byggt á. Þá er og gert ráð fvrir að sjóðnum sé heimilt að
taka allt að 50 m.kr. lán. sem ríkissjóði sé heimilt að ábyrgjast. Það er alls óvist að
til lántöku þurfi að koma og væri það þá helst í upphafi er verið er að koma starfsemi sjóðsins af stað. Þess má geta að hliðstæð lántökuheimild er í lögum nr.
80/1971 um Aflatrvggingasjóð sjávarútvegsins.
Þá er lagt til i 3 lið 3. gr. að 18% af útflutningsgjaldi renni til Fiskveiðasjóðs
fslands vegna nvsmiði grásleppuveiðibáta og smíði eða kaupa birgða-, verkunar- og
umpökkunarstöðvar.
Grásleppuhrognaframleiðendum hefir þótt mikill misbrestur á að þeir fengju
lánafvrirereiðslu hjá Fiskveiðasióði. Segja þeir að því hafi gjarnan verið borið
við, að þeir leggi Fiskveiðasjóði ekki til tekjur eins og aðrar greinar sjávarútvegsins.
Vilia þpir nú bæta úr þessu með þvi að leggja Fiskveiðasjóði til jafnmikinn hlut af
útflutningsgjaldi af grásleppuafurðum og nú er lagt til af útflutningsgjaldi af öðrum
sjávarafurðum samkvæmt lögum nr. 2/1980. Þeir óska þess, að hin almennu lánakiör veiði hin sömu og aðrir njóta að öðru leyti en þvi, að vextir af þeim hluta
tekna. srm koma af útflutningsgjaldinu af gráslepnuafurðum. verði eigi hærri en
15% miðað við núverandi vaxtastefnu Seðlabanka Islands, og jafnframt verði veitt
heimild til að veita Samtökum grásleppuhrognaframleiðenda lán til allt að 10 ára
með sömu vöxtum til að koma sér upp i Revkiavík eða nágrenni birgðageymslu sem
gengt getur afar mikilvægu hlutverki.
Framleiðsla grásleppuhrogna er vfirleitt ekki stór í sniðum í einstökum verstöðvum. Framleiðslan fer fram víðs veffar um land. og tiltölulega fáar tunnur
framleiddar á hverjum stað. Saltendur hafa vfirleitt ekki aðstöðu til að gæta þess
að hárrétt magn sé i hverri tunnu. Þeim getur og sést yfir rétta meðferð vörunnar.
Enginn vafi er á því að með þvi að fá öll eða mestöll grásleppuhrogn flutt til
Reykjavikur eða nágrennis. t. d. með skipum Skipaútgerðar rikisins, og koma þeim
saman á einn stað, mvndi skanast möguleiki á að semja m. a. um hagkvæmari flutningskostnað á erlenda markaði. Auk þess mvndi skapast aðstaða til að ganga úr
skugga um, að fyllstu gæðakröfum sé fullnægt. Loks væri hægt að ganga úr skugga
um að hárrétt magn sé i bverri tunnu. Þessi aðstaða myndi einnig skapa möguleika
á að gera hagkvæm kaup á tunnum fyrir alla framleiðsluna í heild.
Loks, er til lengri tíma er litið, gæti í slíkri aðalbækistöð farið fram könnun
á því, hvaða umbúðir henta kaupendum erlendis best. Einnig mætti gera þar tilraunir með annars konar pakkningar fyrir hrognin, en nú tfðkast, t. d. smærri
umbúðir.
Það er e. t. v. ekki vansalaust, að við Islendingar skulum flytja út mest öll grásleppuhrogn sem hráefni fyrir niðursuðuverksmiðjur erlendis. íslensk grásleppuhrogn þykja nú orðið úrvalshráefni til niðurlagningar sem „kavíar", og ekki væri
óeðlilegt að kannað yrði, hvort ekki væru möguleikar á stóraukinni fullvinnslu
hrognanna hér á landi.
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Það er rík ástæða til að ætla, að líklegasti aðilinn til að ná árangri eða stnðla
að árangri í því efni sén framleiðendnr hrognanna sjálfir. Könnun á þessum möguleika gæti einmitt farið fram í allsheriar birgðastöð Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda með góðri aðstoð t. d. Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins og e. t. v. fleiri
vísindastofnana.
Hér í greinargerðinni er farið um þetta svo mörgum orðum vegna þess, að talin
er brýn nauðsyn á því. að Fiskveiðasjóður Islands láni fé til byggingar birgðastöðvar þessara samtaka og er enda að auki lagt til að hluti útflutningsgjalds renni
til að tryggja rekstur hennar, en að öðru leyti mun hann að sjálfsögðu verða borin
uppi af gjöldum fyrir veitta þjónustu.
í 4. tl. 3. gr. er gert ráð fyrir því að 20% útflutningsgjaldsins gangi til Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda. Er hér um talsverðar tekiur að ræða eða tæplega 24 m.kr. miðað við þær forsendur sem hér hefir verið stuðst við, en til reksturs
hirgðastöðvarinnar tæpl. 12 m.kr. Með fjölgun meðlima og mjög auknum umsvifum
eykst kostnaður af starfsemi S.G.H.F. Verði um tekjuafgang að ræða, sem liklegt
er að verði, hefir aðalfundur samtakanna það í hendi sér hverju sinni að ákveða,
hvernig honum skuli varið. Gæti það orðið með ýmsum hætti, t, d. að hann yrði
lagður til aflatryggingasjóðsins, eða varið til verðuppbóta á framleiðslu ársins.
Margt annað mætti sjálfsagt hugsa sér. Félagsgjöld eru lág og nægja ekki fyrir
launakostnaði starfsmanns. ferðakostnaði og simaþjónustu. Samtökin hafa hins vegar
endurgjaldslaust húsnæði og telexþjónustu hjá Sölustofnun lagmetisiðnaðarins og er
þess vegna gert ráð fyrir, að til hennar renni 3% af útflutningsgjaldinu, eða sem
svarar um 3.6 m.kr.
Erfitt er að meta alla framanritsða kostnaðarliði. Reynslan verður úr að skera.
Þegar hún er fengin, ætti að vera vandalaust að brevta lögunum og laga þau að
þörfum þessarar framleiðslugreinar, enda er slíkt ekki fordæmalaust. Varðandi
kostnað af rekstri samtakanna, mætti láta sér detta í hug, að í þeirra hlut komi
síðar meir sölumeðferð á grásleppnafurðum, sem skapaði nægar tekjur til að standa
straum af kostnaði við rekstur þeirra. Mætti þá láta sér detta í hug, að þessi 20%
rynnu til annarra þátta í þágu grásleppuframleiðslunnar og gæti orðið til að auka
arðsemi hennar i heild eins og áður hefir verið á drepið.
Um 5. til 13. gr.
Þessar greinar fjalla um innheimtu útflutningsgjaldsins og önnur efni, sem eru
grundvöllur innheimtunnar. Eru þau nánast alveg samhljóða sams konar ákvæðum
i lögum nr. 5 13. febrúar 1976, um útflutningsgjald af sjávarafurðum og þarfnast
ekki nánari skýringa.
Um 14. gr.
1 þessari gr. er gert ráð fyrir því, að ákvæði frumv. þessa, ef að lögum verður,
taki gildi 1. apríl 1981, en þá falla úr gildi ákvæði gildandi laga um að útflutningsgjald af grásleppuhrognum skuli renna ti! Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins.
Það er ljóst, að ákvæði frumvarps þessa, ef að lögum verður, verða ekki virk
fyrr en í fyrsta lagi að lokinni grásleppuvertið 1981, er tekjur hafa skapast af útflutningsgjaldinu. Fram að þeim tíma gefst þvi tóm til að meta þá möguleika, sem
það skapar grásleppuhrognaframleiðendum og til að setja nánari reglur um það,
hvernig þeim málum verði helst hagað.
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125. Frumvarp til laga

[111. mál]

um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda starfar með þvi skipulagi og markmiði sem
segir í lögum þessum.
Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.
2. gr.
Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, eftirlátnum mökum þeirra og
börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum laga þessara.
3. gr.
Fjármálaráðherra skipar sjö menn og jafnmarga varamenn i stjórn sjóðsins
til fjögurra ára í senn. Skulu tveir stjórnarmanna skipaðir eftir tilnefningu stjórnar
Sambands almennra lífeyrissjóða, tveir eftir tilnefningu stjórnar Landssambands lifeyrissjóða, einn eftir tilnefningu stjórnar Lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og tveir
án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður sjóðstjórnar, en að öðru leyti
skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Stjórnin skal halda gerðarbók og rita í hana
allar samþykktir sinar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meiri hluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði.
4. gr.
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðun.
Bókhald sjóðsins skal vera hjá ríkisbókhaldi. Að öðru leyti er stjórn sjóðsins
heimilt að ráða starfsfólk eða semja við annan aðila um að sjá um störf þau sem
nauðsynlegt er að vinna til að tryggja starfrækslu sjóðsins.
5. gr.
Fimmta hvert ár skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing til að reikna út fjárhag sjóðsins. Hann skal semja skýrslu um athugun sína og gera upp efnahagsreikning
á grundvelli útreikninganna.
Tryggingafræðingurinn skal athuga sérstaklega hvort hann telur sjóðinn þess
megnugan að greiða uppbætur á elli-, örorku- og makalífeyri, sbr. 14. gr. Skal hann
gera tillögur um að hve miklu leyti kaupgjaldshækkanir á næsta 5 ára tímabili skuli
hafa áhrif á lífeyrisgreiðslur, og hafa í því efni hliðsjón af niðurstöðu athugana sinna
á fjárhag sjóðsins ásamt heildarútgjöldum hans til þeirra tegunda lífeyris er að
ofan greinir.
Telji tryggingafræðingurinn, með hliðsjón af kaupgjaldsþróun og öðrum atriðum
sem máli skipta, athugun sína leiða í ljós að fjárhagur sjóðsins sé svo ótryggur
að við svo búið megi ekki standa, skal hann gera tillögur til sjóðstjórnar um aðgerðir tii eflingar sjóðnum.

1.
2.
3.
4.

6. gr.
Stjórn sjóðsins sér um ávöxtun á fé hans og skal það gert á eftirfarandi hátt:
1 ríkisskuldabréfum.
í skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs.
í skuldabréfum bæjar- og sveitarfélaga.
1 skuldabréfum fjárfestingarlánasjóða sem starfa samkvæmt lögum, þ. á m. veðdeilda banka.
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5. 1 bönkum og sparisjóðum sem fullnægja ákvæðum laga nr. 69/1941.
6. í skuldabréfum tryggðum með veði í húseignum, allt að 65% af brunabótamatsverði, eða sé brunabótamat ekki fyrir hendi þá af matsverði sem ákveðið er af
tveim mönnum sem fjármálaráðherra tilnefnir, og allt að 75% af fasteignamatsverði lóða í kaupstöðum og kauptúnum.
Sjóðstjórnin ákveður ráðstöfun þess fjár sem hún telur að ávaxta megi í lánum til langs tíma. Skulu sjóðfélagar hafa forgangsrétt til íbúðalána samkvæmt
reglum sem sjóðstjórn setur. Ákveði sjóðstjórn að lána fé til uppbyggingar atvinnufyrirtækja skulu vinnuveitendur, sem tryggja starfsfólk sitt í sjóðnum, hafa forgangsrétt til lántöku.
7. gr.
Skylda til greiðslu iðgjalda nær til allra launþega svo og þeirra sem stunda
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og skylt er að reikna sér endurgjald fyrir
starf við eigin rekstur skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. laga nr. 40/1978, sbr. 59. gr.
sömu laga, enda hafi þessir aðilar náð 16 ára aldri fyrir lok næsta almanaksmánaðar á undan og hafa ekki fullnægt tryggingarskyldu sinni með aðild að og greiðslu
iðgjalda til lífeyrissjóða sem lögbundnir eru eða eru viðurkenndir af fjármálaráðuneytinu.
8. gr.
Iðgjöld til sjóðsins nema 10% af launum þeim sem tilgreind eru í 2. málsgr.
þessarar greinar eða ákveðin af sjóðstjórn skv. 3. málsgr. Iðgjald launþega er 4%
launa en iðgjald launagreiðanda 6%.
Iðgjaldsskyldar launatekjur eru sem hér segir:
1. Iðgjald skal greiða af öllum tekjum starfsmanna á mánuði hverjum er teljast
greiddar fyrir dagvinnu eða jafngildi dagvinnu, þ. m. t. vaktaálag.
2. Sé unnið á föstu mánaðarkaupi í vaktavinnu skal greiða iðgjald af vaktakaupinu.
3. Iðgjald skal greitt af orlofsfé af launum skv. 1. og 2. tl.
Stjórn sjóðsins setur reglur um við hvaða tekjur skuli miða iðgjöld þeirra
sjóðfélaga sem ekki eru launþegar svo og hvað teljast skuli laun fyrir dagvinnu,
sbr. 1. tl. 2. málsgr.
Launagreiðanda ber að halda iðgjöldum launþega eftir af launum hans og standa
sjóðnum skil á þeim mánaðarlega ásamt eigin iðgjaldahluta. Þeir sjóðfélagar sem
stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, sbr. 7. gr., skulu á sama hátt standa
skil á iðgjaldi sínu mánaðarlega.
Gjalddagi iðgjalda hvers mánaðar er 10. næsta mánaðar.
Dragist lengur en 30 daga fram yfir gjalddaga að iðgjöldum sé skilað ber launagreiðanda að greiða dráttarvexti jafnháa þeim dráttarvöxtum sem greiða ber vegna
vanskila opinberra gjalda.
Þeir sem eiga stig í sjóðnum, sbr. 9. gr., teljast sjóðfélagar,
Sjóðfélagar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins með öðru en iðgjöldum
sínum.
9. gr.
Samanlögð iðgjöld sjóðfélaga hvert almanaksár skulu umreiknuð í stig er mynda
grundvöll lífeyrisréttinda hans.
Til grundvallar stigaútreikningi skal reikna fyrir hvern almanaksmánuð fast
vikukaup miðað við næst lægsta taxta Dagsbrúnar og fulla starfsaldurshækkun í 4%
viku. Verði grundvöllur þessi að dómi sjóðstjórnar ónothæfur mælikvarði á breytingar á dagvinnutekjum sjóðfélaga almennt skal hún ákveða annan stigagrundvöll
svo og tengingu hans við fyrri grundvöll. Sama gildir ef stigagrundvöllur, sem
ákveðinn hefur verið af sjóðstjórn, reynist síðar ónothæfur.
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Stig ársins reiknast þannig að deilt skal í 10-föld iðgjöld, sem greidd hafa
verið vegna hlutaðeigandi sjóðfélaga, með grundvallarlaunum ársins skv. 2. málsgr.
Séu iðgjaldagreiðsluár fleiri en 30 skal þó aðeins reikna að fullu stig þeirra 30 ára
sem hagstæðust eru fyrir sjóðfélagann, en að hálfu stig þeirra ára sem afgangs verða.
Ekki skal reikna stig fyrir tima eftir lok þess mánaðar er sjóðfélagi nær 75
ára aldri.
Stig skulu reiknuð með þremur aukastöfum.
Verði iðgjöld ekki umreiknuð í stig, sbr. 4. mgr., fer um endurgreiðslu þeirra
eftir ákvæðum 16. gr.
10. gr.
Hver sjóðfélagi, sem orðinn er fullra 70 ára að aldri, á rétt á ellilífeyri úr
sjóðnum.
Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 60 mánuði áður en taka lífeyris hefst og nemur hundraðshluti þessi samanlögðum stigafjölda, sem sjóðfélaginn hefur áunnið sér, margfölduðum með 1,8.
Heimilt er sjóðfélaga að hefja töku ellilífeyris áður en hann nær 70 ára aldri,
þó ekki fyrr en frá 67 ára aldri. Skal þá upphæð ellilífeyris lækka frá því sem
í 2. málsgr. segir um %% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði sem vantar á 70
ára aldur er taka hans hefst.
Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilífeyris allt til 75 ára aldurs og hækkar
þá upphæð ellilífeyris vegna réttinda sem áunnin voru fram til 70 ára aldurs um
%% fyrir hvern mánuð sem töku hans er frestað.
Haldi sjóðfélagi áfram að ávinna sér réttindi eftir að hann hefur hafið töku
ellilífeyris skulu stig hans reiknuð á ný er hann hefur náð 75 ára aldri, en reikna
skal með sama meðaltali launa, sbr. 2. málsgr., og gert var við fyrri úrskurð.

.

11. gr.
Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins undanfarin 3 almanaksár
og a. m. k. 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum, á rétt á örorkulífeyri ef hann
verður fyrir orkutapi er tryggingayfirlæknir metur 40% eða meira. Örorkumat þetta
skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna starfi því er hann hefur
gegnt og aðild hans að sjóðnum er tengd. Þrátt fyrir örorku á enginn rétt á örorkulífeyri meðan hann heldur fullum launum fyrir starf það er hann gegndi, eða fær
jafnhá laun fyrir annað starf sem veitir lífeyrissjóðsréttindi, og aldrei skal samanlagður örorkulífeyrir og barnalífeyrir skv. 3. mgr. 13. gr. vera hærri en sem nemur
þeim tekjumissi sem sjóðfélaginn hefur sannanlega orðið fyrir sökum örorkunnar.
Hámark örorkulífeyris miðast við áunninn lífeyrisrétt skv. 10. gr. að viðbættum
lífeyri er svarar til þess stigafjölda scm sjóðfclaginn hefði áunnið sér fram til 70
ára aldurs miðað við meðaltal stiga hans næstu þrjú almanaksárin fyrir orkutapið.
Telji sjóðstjórnin þetta þriggja ára meðaltal vera sjóðfélaganum óhagstætt vegna
sjúkdómsforfalla eða atvinnuleysis er henni heimilt að leggja til grundvallar meðaltal stiga fleiri ár aftur í tímann og sleppa úr meðaltalinu því almanaksári sem lakast
er. Eigi sjóðfélaginn jafnframt rétt á örorkulífeyri úr öðrum sjóði skal hann því
aðeins fá lífeyri úr þessum sjóði vegna ókomins tíma að hann hafi síðast greitt
iðgjöld til þessa sjóðs. Ef rekja má orkutapið til ofneyslu áfengis, deyfi- eða fíknilyfja skal ekki reikna réttindi vegna ókomins tíma.
örorkulífeyrir er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri og orkutapið er
metið, sbr. þó 1. málsgr.
Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur slíks lífeyris, að láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnutekjur sem nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans til lífeyris.
Stjórn sjóðsins skal lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja sem fá
starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. Sömuleiðis ber henni að hækka ör-
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orkulífeyrinn ef örorkan vex til muna og án sjálfskaparvíta frá því sem hún var
metin við fyrri ákvarðanir, enda hafi sjóðfélaginn á þeim tíma, er örorkan óx,
ekki verið í starfi er veitti honum lífeyrisréttindi í öðrum lífeyrissjóði.
örorkulífeyrir fellur niður við 70 ára aldur. Ellilífeyrir skal þá ákveðinn þannig,
að auk áunninna stiga skal reikna að þeim hluta, er hundraðshluti örorku segir
til um, stig, sem við úrskurð örorkulifeyris voru reiknuð sjóðfélaganum fram
til 70 ára aldurs. Aldrei skal þó slík viðbót við áunnin stig vera meiri en svo, að
heildarstigafjöldi hvert almanaksár verði hærri en almennt tíðkast í starfsgrein
hlutaðeigandi sjóðfélaga.
12. gr.
Nú andast sjóðfélagi sem naut elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum eða greitt
hafði iðgjald til hans a. m. k. í 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum og lætur eftir
sig maka og á þá maki hans rétt á lífeyri úr sjóðnum, enda hafi hann venð orðinn 35
ára að aldri við fráfall sjóðfélagans, hjúskapur hafi staðið a. m. k. í 5 ár og til hans
stofnað áður en sjóðfélaginn náði 60 ára aldri.
Láti sjóðféiaginn eftir sig barn innan 18 ára aldurs, sem hann hefur átt með
eftirlifandi maka sínum, skal þó makalífeyrir veittur án tillits til hjúskapartíma
og aldurs sjóðfélaga og maka hans. Kjörbarn þeirra veitir sama rétt, enda hafi
ættleiðingin átt sér stað fyrir 60 ára aldur sjóðfélagans, áður en hann missti starfsorku sína og a. m. k. einu ári áður en hann lést. Ennfremur skal makalífeyrir veittur
án tillits til hjúskapartíma og aldurs sjóðfélaga og maka hans ef tryggingayfirlæknir telur makann vanta 50% eða meira á fulla starfsorku.
Nú andast sjóðfélagi, sem uppfyllir skilyrði 1. málsgr. um iðgjaldagreiðslutíma,
en maki hans fær ekki úrskurðaðan makalífeyri samkvæmt framangreindum ákvæðum og skal makaiífeyrir þá engu að síður greiddur í 24 mánuði eftir fráfall sjóðfélagans.
Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en einstæð móðir hans, ógift systír eða
annar ógiftur aðili hefur sannanlega annast heimili hans um árabil fyrir andlát
hans, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að greiða hlutaðeigandi makalífeyri svo sem
um ekkju eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt er sjóðstjórn heimilt að greiða
sambúðarmanni eða sambúðarkonu lífeyri í samræmi við ákvæði 2. og 3. málsgr.
Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 60
mánuði, áður en taka hans hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögðum stigafjölda sem sjóðfélaganum er reiknaður.
Auk áunninna stiga skal telja með þau stig sem ætla má að sjóðfélaginn hafi
áunnið sér fram til 70 ára aldurs, reiknuð í samræmi við ákvæði 2. málsgr. 11. gr.
en þó skal aldrei miða meðaltal stiga við fleiri almanaksár en þau sem sjóðtclaginn
hefur greitt iðgjöld. Hafi sjóðfélaginn notið örorkulífeyris úr sjóðnum skal reikna
stig frá þeim tíma er honum var veittur örorkulífeyrir og til þess tíma er makalífeyrir er veittur, í samræmi við stig þau sem lögð voru til grundvallar örorkulífeyri. Veiti dauðsfallið hinum eftirlifandi maka jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum
sjóði skal hann því aðeins fá lífeyri úr þessum sjóði vegna ókomins tíma að hann
hafi síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs.
Ekkja eða ekkill samkvæmt þessari grein telst ekki sá sem skilinn var við
sjóðfélagann að borði og sæng fyrir andlát hans. Réttur til makalífeyris fellur niður
ef makinn gengur í hjónaband á ný en gengur aftur í gildi ef síðara hjónabandinu
er slitið án réttar til lífeyris.
13. gr.
Nú andast sjóðfélagi sem naut örorkulífeyris úr sjóðnum eða greitt hafði
iðgjald til hans a. m. k. í 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum og eiga þá börn
hans og kjörbörn, er hann lætur eftir sig yngri en 18 ára, rétt á lífeyri úr sjóðnum
til 18 ára aldurs.
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Veiti fráfall sjóðfélagans börnum jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum lífeyrissjóði skal lífeyrir úr þessum sjóði þá bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi
síðast greitt iðgjald til þessa sjóðs.
Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er
samanlagður lífeyrir þess frá almannatryggingum og fullur lífeyrir úr þessum sjóði
50% hærri en barnalífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er hinn samanlagði
iífeyrir tvöfaldur barnalífeyrir almannatrygginga, en þó skal fullur lífeyrir úr sjóðnum í slíku tilviki aldrei vera lægri en verða mundi ef foreldri eða kjörforeldri sæi
uni framfærslu barnsins. Fullur barnalífeyrir greiðist ef árleg stig, áætluð i samræmi
við 6. málsgr. 12. gr., eru a. m. k. 0,5. Séu áætluð árleg stig færri lækkar barnalífeyrir
frá sjóðnum hlutfallslega og fellur niður ef árlegur stigafjöldi er minni en 0,1.
Sama rétt öðlast börn og kjörbörn þeirra sjóðfélaga er njóta örorkulifeyris úr
sjóðnum vegna 100% örorku. Við ákvörðun lífeyrisfjárhæðar sjóðsins skal þó ávallt
reikna með að örorka samkvæmt almannatryggingalögum sé einnig 100%. Sé örorka
skv. 11. gr. metin lægra en 100% skal barnalífeyrir sjóðsins vera hlutfallslega lægri.
Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti,
skulu eiga rétt á barnalífeyri. Skulu lífeyrisgreiðslur sjóðsins vegna slíkra barna
vera hinar sömu og verða mundu ef um börn eða kjörbörn væri að ræða.
14. gr.
Nú verður hækkun á kauptaxta þeim sem stigaútreikningur miðast við, sbr. 2.
mgr. 9. gr., eftir að lífeyrir skv. 10., 11. eða 12. gr. hefur verið úrskurðaður, og skal
þá ráðherra, að fengnum tillögum sjóðstjórnar, taka ákvörðun um hvort breyting
skuli gerð á slíkum lífeyrisgreiðslum og hve mikil hún skuli vera. Aldrei má þó
hækka lífeyri meira en að þvi marki sem tryggingafræðingur hefur lagt til, sbr. 5. gr.
Nú ávaxtar sjóðurinn mikinn hluta höfuðstóls síns í verðtryggðum skuldabréfum eða ávöxtun hans að öðru leyti bendir til að hann sé fær um að verðbæta lífeyrisgreiðslur betur en gert er ráð fyrir i 1. málsgr., og er þá ráðherra
heimilt að ákveða fyrir eitt ár í senn, að fengnum tillögum tryggingafræðings og
sjóðstjórnar, að lífeyrir skv. 10., 11. og 12. gr. skuli miðaðar við hærri grundvallarlaun en meðaltal 60 mánaða. Aldrei skal þó miðað við hærri grundvallarlaun en
tryggingafræðingur hefur lagt til.
Verðbætur, sem ákveðnar hafa verið samkvæmt þessari grein, falla ekki niður
þótt ekki verði talið fært að veita áframhaldandi hækkanir.
15. gr.
Nú falla niður launagreiðslur til sjóðfélaga vegna veikinda eða atvinnuleysis
og ávinnur hann sér þá ekki réttindi meðan svo stendur. Tímabilið, er iðgjaldagreiðslur hafa sannanlega fallið niður af þessum ástæðum, reiknast ekki með þegar
úrskurða skal hvort skilyrði um iðgjaldagreiðslutíma er uppfyllt.
Falli iðgjaldagreiðslur niður skulu áunnin stig geymd nema krafist sé endurgreiðslu iðgjalda skv. 16. gr. eða flutnings réttinda til annars lífeyrissjóðs skv. 17. gr.
Réttur til elli-, örorku- og makalífeyris fellur ekki niður þótt sjóðfélagi hætti
iðgjaldagreiðslu. Rétturinn miðast þá einungis við áunnin geymd stig.
16. gr.
Erlendur ríkisborgari, sem hverfur úr sjóðnum í lifanda lífi vegna brottflutnings úr landi og ekki á rétt á elli- eða örorkulífeyri, á rétt á að fá endurgreiddan
iðgjaldahluta launþega (4% iðgjald) sem hann hefur greitt til sjóðsins. Endurgreiðsla
skal þó ekki eiga sér stað ef hlutaðeigandi hefur öðlast áframhaldandi geymdan
rétt til elli-, örorku- og makalífeyris, annaðhvort samkvæmt:
a. síðasta málslið 3. málsgr. 15. gr. þannig að áunnin stig séu a. m. k. 3,
b. samkomulagi, er sjóðurinn hefur gert við aðra lífeyrissjóði um samlagningu
áunninna réttinda, eða
c. ákvæðum milliríkjasamninga sem ísland er aðili að.
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Endurgreiðsla vegna þess almanaksárs, er hún á sér stað, skal vera í samræmi
við innborganir, en iðgjöld vegna fyrri ára skulu reiknuð í samræmi við áunnin
stig og grundvallarlaun næstliðins almanaksárs án vaxta og án tillits til hvenær
stigin voru áunnin.
Af iðgjöldum sem sjóðnum eru greidd vegna starfsmanna sem náð hafa 75 ára
aldri, sbr. 4. málsgr. 9. gr., skal hann endurgreiða iðgjaldshluta launþega. Skal slik
endurgreiðsla eiga sér stað eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
17. gr.
Gerist sjóðfélagi, sem fer úr þessum lífeyrissjóði, sjóðfélagi í öðrum lífeyrissjóði sem stofnaður er að lögum eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins,
er stjórn hans heimilt að endurgreiða öll iðgjöld, sem greidd hafa verið hans vegna,
með sömu vöxtum og sjóður sá er við tekur greiðir er iðgjöld eru flutt úr honum.
Sama gildir ef sjóðfélagi kaupir sér lífeyri hjá tryggingafélagi eða stofnun sem starfar
eftir reglum er fjármálaráðuneytið samþykkir. Það er skilyrði fyrir endurgreiðslunni
að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði er
hann flyst til eða hjá tryggingafélagi eða stofnun svo sem að framan greinir.
Það skal enn fremur sett sem skilyrði fyrir endurgreiðslu samkvæmt þessari málsgrein, að tilsvarandi takmarkanir gildi um endurgreiðslur eða endurkaup, þar sem
réttindi eru keypt, eins og samkvæmt þessum lögum.
Fé sem yfirfært kann að vera úr öðrum lífeyrissjóði veitir ekki víðtækari
endurgreiðslurétt en gildir í sjóðnum sem það er yfirfært úr. Að öðru leyti setur
stjórn sjóðsins um það reglur, að fengnum tillögum tryggingafræðings síns, með
hvaða kjörum hún heimilar flutning réttinda úr öðrum sjóði til þessa sjóðs.
18. gr.
Heimilt er stjórn sjóðsins að gera samninga við aðra lífeyrissjóði um tilhögun
réttindaflutnings o. fl. í slíkum samningum má víkja frá biðtíma- og bótaákvæðum laga þessara í því skyni að koma i veg fyrir niðurfall réttinda, þegar sjóðfélagi
skiptir um starf, og tvítryggingu réttinda sem ekki miðast við liðinn iðgjaldagreiðslutíma.
19. gr.
Lifeyrir greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn fyrir næsta mánuð eftir þann
mánuð er lífeyrisréttur myndaðist og í síðasta sinn fyrir þann mánuð er réttur
til lífeyris fellur úr gildi. Aldrei skal þó sjóðstjórn skylt að úrskurða lífeyri lengra
aftur í tímann en tvö ár, reiknað frá byrjun þess mánaðar er umsókn barst sjóðnum.
Hafi lífeyrisgreiðslu ekki verið vitjað í 5 ár getur stjórn sjóðsins úrskurðað
að réttur til hennar falli niður, og rennur þá fjárhæðin til sjóðsins.
20. gr.
Réttur til lífeyris verður eigi af hendi látinn né veðsettur.
21. gr.
Ráðherra setur nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga með reglugerð.
22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981 og tekur Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
þá við eignum og skuldum og öllum verkefnum Biðreiknings lífeyrissjóðsiðgjalda.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fyrir síðasta löggjafarþing og þá flutt samhliða frumvarpi til laga um starfskjör launþega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda svo og
frumvarpi til laga um skráningu lífeyrisréttinda. Frumvarpið um starfskjör launAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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þega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda varð að lögum en hinum málunum varð
eigi lokið fyrir þingslit. Frumvarp þetta er því flutt að nýju samhliða frumvarpi
um skráningu lífeyrisréttinda.
Árið 1974 voru sett sérstök lög um starfskjör launþega o. fl. Samkvæmt ákvæðum þeirra var öllum launþegum rétt og skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps. Fjármálaráðuneytinu var fengið um það úrskurðarvald til hvaða lífeyrissjóðs iðgjöld skyldu greidd yrði það ágreiningsmál.
Ákvæði laganna um starfskjör launþega voru ekki talin ógilda ákvæði í lögum
um einstaka lífeyrissjóði er takmörkuðu sjóðsaðild við ákveðinn aldur eða ráðningarkjör.
Það kom strax í ljós er framkvæma átti lögin um starfskjör launþega að margir
launþegar áttu ekki sjálfsagðan aðgang að lífeyrissjóði. Sem úrskurðaraðila var fjármálaráðuneytinu vandi á höndum og hvarf þá að því ráði, að höfðu samráði við
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, að stofna sérstakan lífeyrissjóð fyrir þá er ekki
áttu lögskylda eða samningsbundna aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Fékk sjóður
þessi nafnið Biðreikningur lífeyrissjóðsiðgjalda. Var sjóðnum sett reglugerð sem í
flestum atriðum var samhljóða reglugerðum sjóða innan Sambands almennra lifeyrissjóða (SAL).
Fyrstu árin er Biðreikningurinn starfaði voru sjóðsaðilar nær eingöngu úr röðum
lausráðinna starfsmanna ríkisins. Á undanförnum árum hafa hins vegar margir tengst
sjóðnum er starfa hjá öðrum en rikinu og má þar sérstaklega nefna ýmsa er stunda
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi.
Um 11 þúsund manns eiga nú aðild að Biðreikningi lífeyrissjóðsiðgjalda. Sjóðurinn greiðir ellilífeyri, örorkulífeyri, maka- og barnalífeyri með sama hætti og SALsjóðir gera enda hefur sjóðurinn gert sérstakan samskiptasamning við SAL.
Með tilkomu laga um skyldutryggingu lifeyrisréttinda bætast fjölmargir menn
sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi í hóp þeirra sem skyldir eru
að greiða lífeyrissjóðsiðgjöld. Ljóst er að margir þessara manna eiga ekki rétt til
aðildar hjá neinum ákveðnum sjóði. Þannig er og farið um ýmsa launþega er
stunda svo sérhæfð störf að þeir hafa til þessa ekki tengst verkalýðsfélagi eða
sjóðum á þeirra vegum. Nú eru tímamót og þykir því rétt að lögbinda sjóð er taki
við af Biðreikningi lífeyrissjóðsiðgjalda og verði samastaður þeirra sem ekki eiga
lögskylda eða samningsbundna aðild að öðrum sjóðum. Stjórn hins nýja sjóðs
— Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda — verði að verulegu leyti i höndum samtaka lífeyrissjóða og þannig reynt að tryggja að hinn nýi sjóður starfi í sem bestu samræmi
við aðra lífeyrissjóði í landinu.
öll gerð frumvarps þessa er í samræmi við reglugerðir flestra lífeyrissjóða
sem tengdir eru félögum innan Alþýðusambands Islands. Verður því í athugasemdum
við einstakar greinar frumvarpsins iðulega vitnað til þeirra reglugerða, en samkvæmt
þeim hafa lífeyrissjóðir nú starfað í fullan áratug.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Heiti lífeyrissjóðsins er Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda.
Um 2. gr.
Ákvæðin um hlutverk sjóðsins eru samhljóða ákvæðum flestra þeirra reglugerða
er gilda um starfsemi lífeyrissjóða.
Um 3. gr.
Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda er ætlað að vista þá menn er ekki eiga vísa aðild
að öðrum lífeyrissjóðum. Vandfundnir munu þeir launþegar eða vinnuveitendur er
sjálfsagða megi telja til forráða fyrir sjóðfélaga. Eðlilegt þykir því að leita til
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stjórna stærstu sambanda lífeyrissjóðanna og stærsta lífeyrissjóðsins fyrir opinbera
starfsmenn til að tilnefna menn til forustu fyrir Söfnunarsjóðnum. Er gert ráð fyrir
að fimm stjórnarmanna verði tilnefndir af lífeyrissjóðunum en tveir skipaðir af
ráðherra án tilnefningar.
Um 4. gr.
Efni greinarinnar er óbreytt frá ákvæðum um bókhald og endurskoðun Biðreiknings lífeyrissjóðsiðgjalda.
Um 5. gr.
Ákvæði greinarinnar er samhljóða ákvæðum í reglugerðum flestra lífeyrissjóða
svo og lögbundinna sjóða, sbr. ákvæði 8. gr. Jaga nr. 49/1974 um Lífeyrissjóð sjómanna.
Um 6. gr.
Árið 1978 voru sett samhljóða ákvæði um ávöxtun fjár í lög er gilda um lögbundnu sjóðina, sbr. lög nr. 10/1978 um Lífeyrissjóð sjómanna. Töluliðir 1—6 i
þessu frumvarpi eru samhljóða lögbundnu ákvæðunum.
Um 7. gr.
Ákvæði greinarinnar eru sett með hliðsjón af efni 3. og 4. gr. frumvarps til
laga um starfskjör launþega og skyldutryggingu lifeyrisréttinda. í greininni eru
allir launþegar og sjálfstæðir atvinnurekendur skyldaðir til greiðslu iðgjalds til
Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda svo framarlega sem þeir hafa ekki fullnægt tryggingarskyldu sinni með aðild að og greiðslu iðgjalda til annarra lífeyrissjóða.
Um 8. gr.
Iðgjöld til Biðreiknings lífeyrissjóðsiðgjalda eru 10,25% af iðgjaldsskyldum
launatekjum. Greiðir launþegi 4,25% en launagreiðandi 6%. Ákvæði þessi voru i
samræmi við iðgjaldaskil til lífeyrissjóðs opinberra starfsmanna. Nauðsynlegt þótti
að hafa samræmi i iðgjöldum til sjóða þessara vegna tíðra flutninga iðgjalda frá
Biðreikningnum til annarra lifeyrisssjóða starfsmanna ríkisins.
Iðgjöldum til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins var breytt haustið 1980 og
eru nú þau sömu og almennt tíðkast hjá lífeyrissjóðum. Sjálfsagt þykir því að
iðgjaldahluti launþega til Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda verði 4%.
önnur ákvæði greinar þessarar eru óbreytt frá núverandi ákvæðum í reglugerð
um Biðreikning lífeyrissjóðsiðgjalda.
Um 9. gr.
Stigakerfi er nú notað hjá lífeyrissjóðum innan SAL, Lífeyrissjóði verslunarmanna, Biðreikningi lífeyrissjóðsiðgjalda og í fleiri sjóðum. Alþingi var m. a. gerð
grein fyrir stigakerfinu í greinargerð með frumvarpi um Lífeyrissjóð sjómanna er
flutt var 1973.
Biðreikningur lífeyrissjóðsiðgjalda hefur notað dagvinnutaxta Dagsbrúnar sem
grundvöll er sýna skal almennar kaupbreytingar. Grundvöllur þessi er notaður af
mörgum lífeyrissjóðum. I frumvarpi þessu er lagt til að Dagsbrúnarkaup verði einnig
notað af Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda.
Um 10., 11., 12. og 13. gr.
I upphafi 10. gr. segir að hver sjóðfélagi sem orðinn sé fullra 70 ára eigi rétt
á ellilífeyri úr sjóðnum. Ákvæðin eru samhljóða ákvæðum í reglugerð um Biðreikning. I framkvæmd þýða ákvæði þessi að við iðgjaldaskil öðlast aðili skilyrðislausan rétt til ellilifeyris. Rétturinn hefur hvorki verið takmarkaður af ákvæðum um veru i tiltekinn árafjölda í sjóðnum né lágmarkstölu stiga.
Flestir lífeyrissjóðanna krefjast lágmarksaðildar, t. d. í 5 ár, og lágmarksinneignar stiga, t. d. 3 stiga, til þess að réttur til ellilífeyris sé fyrir hendi.
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Lagt er til að sú skipan sem verið hefur hjá Biðreikningi á rétti til ellilífeyris
verði óbreytt í lögum um Söfnunarsjóðinn.
Flest annarra ákvæða 10., 11., 12. og 13. gr. er snerta ellilífeyri, örorkulífeyri,
makalífeyri og barnalífeyri eru í frumvarpi þessu samhljóða þeim ákvæðum er
lífeyrissjóðir innan SAL hafa í reglugerðuin sínum.
Um 14. gr.
Ákvæði 1. og 3. mgr. eru samhljóða ákvæðum i mörgum reglugerðum lífeyrissjóða og í lögum, sbr. ákvæði 16. gr. laga um Lífeyrissjóð sjómanna. Ákvæði 2. mgr.
eru hins vegar ný þótt þau séu það eigi að efni til.
Eins og fram kemur í 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins er það meginstefna við
ákvörðun lífeyris að nota meðaltal grundvallarlauna síðustu 5 ára áður en taka
lífeyris hefst. Vegna örra breytinga á kaupgjaldi hefur verið horfið frá þessari
stefnu í bili jafnvel þótt reynt hafi verið að bæta hana með beitingu sambærilegra
ákvæða og eru í 1. mgr. þessarar greinar. I reglugerðir og lög flestra sjóða hafa því
verið sett bráðabirgðaákvæði er tryggja sérstakar verðbætur á lífeyri.
1 21. og 22. gr. laga nr. 97/1979 um eftirlaun til aldraðra er lífeyrissjóðunum
boðið að greiða uppbót á lífeyii sem greiddur verður á árunum 1980—1982.
1 frumvarpi þessu eru ekki ákvæði samhljóða bráðabirgðaákvæðum þeim sem um
getur hér að framan. Ákvæði 2. mgr. þessarar greinar svo og ákvæði laganna um
eftirlaun til aldraðra eiga hins vegar að tryggja að Söfnunarsjóðurinn verðbæti
lífeyri a. m. k. til jafns við aðra sjóði.
Um 15. gr.
Efni greinar þessarar er mjög í samræmi við ákvæði annarra lífeyrissjóða, sbr.
ákvæði 17. gr. laga um Lífeyrissjóð sjómanna. Ákvæðin þar eru þó nokkuð þrengri
en almennt tíðkast hjá sjóðum.
Um 16. gr.
Greinin þarfnast ekki sérstakra athugasemda en vísað er þó til ákvæða í 5. gr.
frumvarps til laga um starfskjör launþega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda en
ákvæði þau takmarka mjög heimildir lifeyrissjóða til að endurgreiða iðgjöld.
Um 17. gr.
Greinin þarfnast ekki sérstakra athugasemda en vísað er til reglna annarra
lifeyrissjóða, t. d. ákvæða 19. gr. laga nr. 29/1963 um Lífeyrissjóð starfsmanna
rikisins.
Um 18. gr.
Á undanförnum árum hefur samstarf lífeyrissjóða aukist til muna. Þannig hafa
lífeyrissjóðir innan SAL gert samstarfssamning er miðar að því að tryggja aðilum

lifeyrisgreiðslur er miðast við samanlagðan rétt þeirra í öllum sjóðum innan sambandsins. Biðreikningur lífeyrissjóðsiðgjalda gerðist aðili að þessu samstarfi.
Um 19., 20. og 21. gr.
Greinarnar þarfnast ekki sérstakra skýringa.
Um 22. gr.
Lagt er til að lög um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda taki gildi 1. janúar 1981.
Eðiilegt þykir að núverandi stjórn Biðreiknings lífeyrissjóðsiðgjalda skili af sér
bókhaldi og fjárreiðum miðað við áramót. Má og vænta þess að um næstu áramót
verði komnar í ljós þær breytingar á Biðreikningnum sem samfara verða hugsanlegum breytingum á ákvæðum um aðild lausráðinna ríkisstarfsmanna eða starfsmanna á aldrinum 16—20 ára að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.
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126. Frumvarp til laga
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[112. máll

um skráningu lífeyrisréttinda.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Skrá skal í eina heildarskrá lífeyrisréttindi allra landsmanna eins og nánar
er mælt fyrir í lögum þessum. Skal skráningin framkvæmd af fjármálaráðuneytinu.
2. gr.
Skrásetja skal, að því er hvern mann varðar, iðgjaldagreiðslur hans, þann lífeyrissjóð eða þá sjóði sem greitt hefur verið til og þau réttindi sem hver maður á
samkvæmt reglum þess sjóðs er hann á aðild að.
3. gr.
Skráningin skal byggð á upplýsingum lífeyrissjóða. Skulu allir lifeyrissjóðir,
sem starfa samkvæmt lögum eða viðurkenndir eru af fjármálaráðuneytinu, afhenda
lífeyrisskránni skýrslur með öllum nauðsynlegum upplýsingum til skráningar lífeyrisréttinda og iðgjaldagreiðslna. Skulu skýrslur þessar afhentar ókeypis og í því
formi og á þeim tíma sem skráin ákveður.
4. gr.
Atvinnurekendum, sem hafa í þjónustu sinni iðgjaldsskylda menn, er skylt að
láta lifeyrisskránni í té upplýsingar sem varðað geta lifeyrisréttindi eða iðgjaldagreiðslur starfsmanna, í því formi sem óskað er. Á sama hátt er öllum einstaklingum,
sem skyldir eru til greiðslu iðgjalda, skylt að veita skránni umbeðnar upplýsingar.
Þá er skattyfirvöldum skylt að veita skránni upplýsingar úr skattframtölum eða
öðrum skattgögnum er varðað geta skráningu lífeyrisréttinda og ákvörðun eða
greiðslu iðgjalda.
5. gr.
Lífeyrisskráin skal veita einstaklingum og atvinnurekendum upplýsingar um til
hvaða lífeyrissjóðs iðgjöld skuli greiða fyrir hvern mann eða um hvaða sjóði er
að velja eigi það við. Úrskurður um ágreiningsmál um sjóðsaðild fer skv. 2. gr.
laga um starfskjör launþega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda.
6. gr.
Lifeyrisskráin skal veita upplýsingar um greiðslur iðgjalda og lífeyrisréttindi.
Þá skal skráin gefa út árlega yfirlit um lífeyrisréttindi og iðgjaldagreiðslur landsmanna.
7. gr.
Lífeyrisskráin skal eftir því sem kostur er fylgjast með því að ákvæðum laga
um starfskjör launþega og skyldutryggingu lífeyrisréttinda sé framfylgt að því er
varðar greiðslu iðgjalda.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

8. gr.
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Athngascmdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp samhljóða þessu var lagt fyrir seinasta löggjafarþing en varð ekki
útrætt. Er frumvarpið því endurfiutt nú.
Lifeyrissjóðir, viðurkenndir af fjármálaráðuneytinu eða lögbundnir, eru nú
95 talsins. Engin heildarskrá er til í landinu um hverjir eiga aðild að sjóðum þessum
og því siður er til heildarskrá um réttindi aðila í þeim.
Fjármálaráðuneytið hefur að undanförnu unnið að því að safna saman efni i
skrá um Iffeyrisréttindi landsmanna. Þýðingarmesta framlagið til slikrar skrár til
þessa hefur komið frá Sambandi almennra lifeyrissjóða en SAL hefur gert samnafnaskrá fyrir alla sjóði innan sambandsins. Biðreikningur lífeyrissjóðsiðgjalda
hefur og tengst þeirri skrá i samræmi við sérstakt samkomulag er gert var við SAL.
Samnafnaskrá SAL hefur að geyma 97 þús. nöfn. Sérstaka athygli vekur að
á skránni eru nöfn manna er greitt hafa til allt að 7 lifeyrissjóða. Algengt er að
einn og sami maður eigi aðild að tveimur til þremur sjóðum. Þegar þess er gætt
að margir og mjög stórir lffeyrissjóðir eiga ekki aðild að SAL er augljóst mál að
aðild einstaklinga að mörgum sjóðum er mun flóknara viðfangsefni en fram kemur
í samnafnaskrá SAL.
Það hefur iðulega komið í ljós við umsóknir um lífeyri eða lán úr lífeyrissjóðunum að umsækjendum er ókunnugt um réttindi sín i öðrum sjóðum en þeim, er þeir
eru aðilar að þá stundina.
Frumvarp um skráningu lifeyrisréttinda er flutt til að tryggja með lögum greiðan
aðgang almennings að upplýsingum um lífeyrissjóðsaðild og til að afla vitneskju
um umfang þess tryggingakerfis sem lífeyrissjóðirnir mvnda í landinu. Framkvæmd
laga um starfskjör launþega og skyldutrvggingu lífeyrisréttinda byggist og á því að
unnt sé að kanna hvort iðgjöld hafi verið greidd svo sem samningar og lög segja
til um.
Athugasemdir við einstakar qreinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Heildarskrá lifeyrisréttinda mun byggjast á upplýsingum er einstakir lifeyrissjóðir láta í té. Að gerð slikrar skrár hefur verið unnið að undanförnu i fjármálaráðuneytinu. Samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 96/1969 um Stjórnarráð íslands fer
fjármálaráðuneytið með mál er varða lífeyrissjóði.
Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir að réttindaskráin beri með sér til hvaða sióðs hver og einn
launþegi hefur greitt. Slík skráning ætti að auðvelda mönnum að flytja réttindi sin
f einn sjóð eða ýta undir samninga milli sjóða um að réttindi nýttust þótt flutningur
iðgjalda ætti sér ekki stað.
Um 3. gr.
Skráning lifeyrisréttinda bvggist eins og áður er sagt á upplýsingum frá einstökum lífeyrissjóðum. Nauðsynlegt er að lífeyrissjóðirnir vandi til skráningar iðgjalda sem greidd eru vegna hvers manns svo og skráningar réttinda er iðgjöldin
veita. Flestir lífeyrissjóðanna vanda nú til fjárhags- og réttindabókhalds en ástæða
er þó til að efla eftirlit með bókhaldi einstakra sjóða.
Um 4. gr.
Greinin fjallar um skyldu atvinnurekenda og þeirra einstaklinga, sem iðgjald
eiKa að greiða, til að veita lífeyrisskránni upplýsingar um iðgjaldaskil. I samvinnu
við þessa aðila svo og skattyfirvöld verður reynt að bæta við þær upplýsingar er
frá lifeyrissjóðunum koma. Jafnframt mun lífeyrisskráin þá fær um að koma boðum
til lífeyrissjóða verði þess vart að iðgjaldaskil hafi eigi farið fram.
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Um 5. gr.
í flestum tilvikum liggur ljóst fyrir til hvaða lífeyrissjóðs iðgjöld skuli greiða.
Við samþykkt ákvæða um skyldutryggingu lifeyrisréttinda eru á því líkur að ýmsir
einstaklingar er sjálfstæðan atvinnurekstur stunda geti átt nokkurra kosta völ um
sjóðsaðild. Ágreiningsmál um sjóðsaðild hafa frá 1974 verið úrlausnarefni fjármálaráðuneytisins.
Um 6. gr.
Greinin þarfnast ekki sérstakra skýringa.
Um 7. gr.
í greminni segir að lífeyrisskráin skuli eftir því sem kostur er fylgjast með
því að ákvæðum laga um skyldu til greiðslu iðgjalda sé framfylgt. Iðgjöld til lifeyrissjóða eru greidd af mjög mismunandi stofni. Algengasti stofn iðgjalda er dagvinnulaun. Til sumra sjóða er einnig greitt af vaktavinnuálagi en til annarra ekki.
Kaupviðmiðun er tíðkuð um iðgjöld bátasjómanna. Þá þekkist að iðgjöld séu greidd
af öllum launum eða launum upp að ákveðnu þaki. Loks eru dæmi um að iðgjöld
séu ekki greidd þótt lífeyrisréttur ávinnist, t. d. hjá opinberum starfsmönnum er
lokið hafa 32 ára skyldu til greiðslu iðgjalda. Ljóst er að meðan grundvöllur iðgjalda er ekki sá sami hjá öllum lífeyrissjóðum verður allt eftirlit með iðgjaldaskilum erfitt í framkvæmd.

Sþ.

127. Tillaga til þingsályktunar

[113. mál]

um stefnumörkun í fjölskylduvernd.
Flm.: Haraldur Ólafsson, Alexander Stefánsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að undirbúa
löggjöf um samræmda stefnu í málum er varða eflingu og vernd fjölskyldunnar með
tilliti til mikilvægis hennar í þjóðfélaginu og gera henni kleift að sinna vel uppeldisog umönnunarhlutverkum sinum.
Greinargerð.
Á undanförnum áratugum hafa átt sér stað gifurlegar þjóðfélagsbreytingar hér
á landi. Hin hefðbundnu hlutverk innan fjölskyldunnar hafa breyst, og einkum
hefur þó framleiðsluhlutverk fjölskyldunnar minnkað til mikilla muna. Aukin verkaskipting hefur átt stærstan þátt í að raska þeirri efnahagsskipan, sem stuðlaði að
samheldni fjölskyldunnar. Þrátt fyrir breytingarnar í þjóðfélaginu gegnir fjölskyldan
enn miklu hlutverki. Innan hennar mótast börn og unglingar, — þar fer fram afdrifaríkasti hluti uppeldis þeirra.
Að undanförnu hafa átt sér stað miklar umræður um stefnumörkun í fjölskyldumálum. Hefur þetta verið kallað „fjölskyldupólitik", en væri ef til vill réttara að
nefna það fjölskylduvernd. Við hvað er átt með hugtakinu „fjölskyldupólitik"? Það
eru úrræði til þess að stuðla að því, að fjölskyldan verði áfram mikilvægasti kjarni
þjóðfélagsins þrátt fyrir breytta þjóðfélagshætti og án þess að slakað sé á kröfum
um jafnrétti karla og kvenna.
Við mótun stefnu í fjölskyldumálum skal miðað við að vernda fjölskylduna og
efla hana svo hún geti sinnt mikilvægum hlutverkum sínum til gagns fyrir land og
lýð.
Kanna þarf hvort einhver ákvæði laga og reglugerða beinlínis stuðli að því að
sundra fjölskyldum eða gera þeim erfitt fyrir að halda saman. Þar verður að athuga
tryggingamál, framfærsluskyldu, dagvistarmál, skólatíma, sifjalöggjöf. Þá verður að
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kanna atvinnumál og vinnutíma. Vinnumarkaðurinn er kröfuharður og vinnutími
hentar ekki ætíð vel fjölskyldulífi, og til athugunar er hvort sveigjanlegur vinnutími getur að einhverju leyti auðveldað fjölskyldulíf. Skattamál og launamál hafa
veruleg áhrif á fjölskylduna og þarf að athuga rækilega hvernig stefnumörkun
í þeim málum hefur áhrif á fjölskyldugerð og möguleika fjölskyldna til að lifa góðu
og heilbrigðu lífi. Húsnæðismál eru stór liður og áhrifamikill sem taka þarf til
athugunar í þessu sambandi. Möguleikar til íþróttaiðkana og frístundastarfs snerta
fjölskyldur mjög mikið og stefnumörkun í þeim málum af hálfu opinberra aðila
getur haft veruleg áhrif á fjölskyldulif.
Ýmsar stofnanir koma nú i stað fjölskyldunnar og annast uppeldi og umönnun
ungra og aldinna. Enda þótt þær séu í eðli sínu hjálparstofnanir, sem eiga að taka við
þegar önnur ráð þrýtur, þá er þróunin sú, að þær taka að sér æ meira af verkefnum fjölskyldunnar. Draga verður í efa að slíkt stofnanauppeldi og slík stofnanaforsjá fyrir heilt samfélag standist. Kanna þarf á hvern hátt verði best stuðlað að
því að gera fjölskyldum kleift að taka verulega þátt í að leysa vanda aldraðra og
þeirra, sem af ýmsum ástæðum eru hjálparþurfi.
Vinna verður að því að skapa börnum og unglingum góð uppeldisskilyrði og
tryggja félagslegt öryggi barnafjölskyldna. Heimili og fjölskylda eru sá grunnur,
sem framtíð hvers og eins er á reist. Það skiptir miklu að sá grunnur sé traustur.

Sþ.

128. Fyrirspurn

[114. mál]

til samgönguráðherra um öryggismál varðandi þyrlurekstur.
Frá Eiði Guðnasyni.
1. Hve margar þyrlur hafa verið skráðar í islenska flugflotanum og hvenær?
2. Hve margar af þessum þyrlum eru enn í rekstri, og hver hafa orðið endalok
þeirra sem ekki eru lengur á loftfaraskrá?
3. Telur samgönguráðherra ekki nauðsynlegt að fram fari nú þegar ítarleg athugun
á öllum öryggisþáttum (viðhaldi, þjálfun og eftirliti) þessarar greinar flugrekstrar hér á landi?
Skriflegt svar óskast.

Sþ.

129. Fyrirspurnir.

[115. mál]

I. Til iðnaðarráðherra um Blönduvirkjun.
Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.
Hvenær verður ákvörðun tekin um Blönduvirkjun og hvenær hefjast framkvæmdir?
II. Til sjávarútvegsráðherra um tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa.
Frá Stefáni Jónssyni.
Hvaða niðurstöður liggja fyrir af tilraunaveiðum, sem gerðar hafa verið á
vegum Hafrannsóknastofnunar með kolaveiðar í Faxaflóa?
Hvernig var þessum tilraunum hagað?
Er þess að vænta, að breyting verði gerð á reglum varðandi notkun dragnótar
á grundvelli þessara tilrauna?
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III. Til samgönguráðherra um störf nefndar til athugunar á húsnæðismálum póstþjónustunnar í Reykjavík.
Frá Friðrik Sophussyni.
1. Hvað líður störfum nefndar, sem skipuð var af samgönguráðherra 1973 og
falið var að gera tillögur um húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík?
2. Hvaða yfirvöld gáfu leyfi fyrir byggingu á vegum Póst- og simamálastofnunarinnar, sem verið er að hefja framkvæmdir við á lóð sem stofnunin hefur
til afnota við Suðurlandsbraut?
3. Til hverra nota er þessi bygging ætluð í framtíðinni?
4. Hve mikið fjármagn hefur verið lagt fram til þessara tveggja framkvæmda,
sem virðast vera af sama toga spunnar, þ. e. til afnota fyrir póstinn, og
hverjar eru fjármála- og framkvæmdaáætlanir?
IV. Til kirkjumálaráðherra um rekstur Skálholtsstaðar.
Frá Guðrúnu Helgadóttur.
1. Hvernig er rekstri Skálholtsstaðar háttað og hvernig starfsemi fer þar fram?
2. Hvernig er ástatt um hið mikla bókasafn Þorsteins Þorsteinssonar sýslumanns, sem geymt er í Skálholti?
Hvernig er nýting þess og hvaða aðili hefur umsjón þess með höndum?
3. Hefur verið mörkuð stefna um framtíðarrekstur Skálholtsstaðar og hlutverk
hans?
V. Til orkumálaráðherra varðandi orkuverð til fjarvarmaveitna.
Frá Eiði Guðnasyni.
Hver er stefna ríkisstjórnarinnar að því er varðar orkuverð til fyrirhugaðra
fjarvarmaveitna í þéttbýlisstöðum á Snæfellsnesi?
VI. Til landbúnaðarráðherra um verslun og innflutning á kartöflum.
Frá Agli Jónssyni.
1. Hver var ástæðan fyrir því, að á s. 1. hausti voru kartöflur fluttar til landsins eftir að auðvelt var að fullnægja markaðsþörfinni með framleiðslu
innanlands ?
2. Hve miklu nam innflutningur á kartöflum í ágústmánuði s. 1. og hvaða
afskipti hafði landbúnaðarráðherra af ákvörðun um þann innflutning?
3. Hve mikil var kartöfluuppskeran hér á landi á s. 1. hausti?
4. Sé áætlað að kartöfluuppskeran sé umfram innanlandsþarfir, með hvaða
hætti er þá áformað að nýta uppskeruna?
5. Gilda sömu reglur um greiðslu afurðalána út á kartöflur eins og aðrar framleiðsluvörur landbúnaðarins? Ef svo er ekki, í hverju eru þær þá frábrugðnar?

Nd.

130. Lög

[33. mál]

um málefni Flugleiða hf.
(Afgreidd frá Nd. 18. nóv.)
Samhljóða þskj. 34.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sþ.

131. Tillaga til þingsályktunar

[116. mál]

um aukna hagnýtingu innlendra byggingarefna og hagkvæmni við byggingarframkvæmdir.
Flm.: Jón Helgason.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar hanna og síðan reisa
á árinu 1981 tilraunahús úr léttsteypu. Markmiðið með því skal vera að hagnýta
sem mest innlend byggingarefni til byggingarframkvæmda og nýta jafnframt þá
bestu tækni sem þekkist hjá öðrum þjóðum til að lækka byggingarkostnað, stytta
byggingartíma og reisa vandaðar byggingar, er henta sem best islenskum aðstæðum.
Greinargerð.
Byggingar og önnur mannvirkjagerð er einn stærsti þátturinn i þjóðarbúskap
okkar. Hagkvæmni í vinnubrögðum og efnisvali skipta því mjög miklu máli, bæði
fyrir þá einstaklinga, sem í byggingarframkvæmdum standa, og þjóðarbúið i heild.
Frá því á fyrri hluta þessarar aldar og allt fram á síðustu ár voru hús nær
eingöngu byggð úr steinsteypu. Það voru vissulega miklar framfarir frá því, sem
áður var, og mest af byggingarefninu innlent. Hins vegar hafa byggingaraðferðirnar
furðulitið breyst síðan, miðað við þær miklu tæknilegu framfarir, sem orðið hafa
á öllr.m sviðum.
Þegar steinsteyptu húsin tóku við af torfbæjunum og bárujárnsklæddu timburhúsunum, aðallega á þriðja og fjórða áratugnum, voru þau þannig bvggð, að slegið
var upp tvöföldum timburvegg til að setja steypuna í. Síðan voru þessir timburveggir rifnir, sumt af timbrinu notað í þakklæðningu, en annað fór fyrir lítið. Að
utan var steypan múrhúðuð, en að innan einangruð með torfi eða sagi og siðan
klætt innan með timbri.
Enn i dag er slegið upp hinum tvöföldu timburveggjum. Þegar búið er að rifa
til grunna þá vinnu, er steinninn iátinn standa að utan, að vísu þó oftast málaður,
svo að betur koma í Ijós allar sprungurnar, sem víða einkenna þau mannvirki, er
reist hafa verið síðuslu tvo áratugina, og bera tæknikunnáttunm vitni. Að innan
hefur í stað reiðingsins til einangrunar komið piast, en margir efast um ágæti þess
til einangrunar og sums staðar er það bannað.
Ein breyting varð þó á byggingarlistinni, þegar hætt var að setja á húsin þök,
sem héldu vatni, og faríð að hafa þau flöt með þeim árangri að valda mörgum húseigendum ómældu erfiði og tjóni.
Auk hinnar mikiu vinnu við byggingu steinsteyptra húsa og þar af leiðandi
langs byggingartíma er bent á ýmsa aðra annmarka. T. d. er kostur að einangrun
sé utan á veggjum, en ekki að innan, eins og nú er, m. a. vegna þess að þá verði
jafnari hiti í húsinu og jafnvel beinn orkusparnaður.
Hinn langi byggingartfmi mun þó sennilega eiga mestan þátt í þvi, að bygging
timburhúsa hefur færst i vöxt síðustu árin og margar húsaverksmiðjur hafa risið
upp. En þar með er horfið frá notkun innlends bvggingarefnis.
Á sama tíma hefur verið hafinn útflutningur á islensku byggingarefni, vikri, til
annarra þjóða, sem jafnvel framleiða timbur í eigin skógum.
Sú spurning hlýtur að vakna í hugum allra, sem um þetta hugsa, hvernig getur
staðið á því, að við tslendingar notum ekki í miklu ríkara mæli betta byggingarefni,
sem við eigum gnótt af og aðrar þjóðir sækja hingað í vaxandi mæli með ærnum
kostnaði.
•
Vafalaust er svarið margþætt. Fyrir nokkrum áratugum var gerð tilraun til að
byggja hús úr hleðslusteinum úr léttsteypu. En engar kröfur voru gerðar til gæða
steinanna, svo að menn urðu fyrir vonbrigðum, enda engin forusta frá opinberum
aðilum um að beita réttri tækni.
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Til þess að bæta úr þessu ástandi er í þessari tillögu til þingsályktunar lagt til
að skora á rikisstjórnina að láta nú þegar hanna og reisa tilraunahús úr léttsteypu.
Vanda þarf gerð sliks húss, þar sem það verður að standast íslenska veðráttu og
einnig að hafa nægan styrkleika þar sem hætta er á jarðskjálftum. Bent hefur verið
á að húsið eigi að vera með tvöföldum veggjum. Burðarveggur yrði úr léttsteypu,
verksmiðjuframleiddum hieðslusteinum eða stærri veggeiningum. Hann gæti verið
það þykkur, að sú einangrun, sem kæmi utan á hann, þyrfti ekki að vera eins þykk
og nú er þörf á og einnig kæmi þar fram sparnaður.
Nú er orðin völ á fjölbreyttu efni í vatnsklæðningar utan á veggina. M. a. hefur
Iðntæknistofnun íslands unnið að tilraunum með framleiðslu á slíkum plötum úr
innlendum efnum, svo að mikla fjölbreytni má hafa í útliti húsa. Slíkar innlendar
plötur ætti einnig að nota í innveggi húsa og gætu þær komið í stað innfluttra þilplatna.
Að undirbúningi að hönnun tilraunahúss þyrfti að standa Húsnæðisstofnun ríkisins, rannsóknastofnanir og tæknifróðir aðilar undir forustu iðnaðarráðuneytis. Enda
þótt hér þurfi að vanda nndirbúning verður að vinna rösklega að þvi, svo að af
framkvæmdum geti orðið á næsta ári. Slikt hús, sem nyti viðurkenningar Húsnæðisstofnunar og annarra opinberra aðila, er forsenda þess, að húsbyggjendur leggi
út í slíkar byggingaraðferðir og framleiðsla hefjist hér innanlands á byggingareiningum í þessu skyni, en hvort tveggja verður að vera fyrir hendi til þess að þessi
byggmgaraðferð ryðji sér til rúms.
En takist hér vel til um framkvæmdir ætti þetta að geta markað þáttaskil í islenskri byggingarsögu, þar sem byggt yrði úr innlendum byggingarefnum, sem Islendingar ynnu að öllu leyti sjálfir.

Nd.

132. Nefndarálit

[85. mál]

um frv. til laga um þingfararkaup alþingismanna.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur meiri hl. nefndarinnar til að það verði
samþykkt.
Albert Guðmundsson tekur ekki þátt í afgreiðslu málsins. Matthías Á. Mathiesen
var fjarverandi.
Alþingi, 19. nóv. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
Ingólfur Guðnason,
Matthías Bjarnason.
fundaskr.
form., frsm.
Guðmundur J. Guðmundsson.
Gunnar R. Pétursson.

Nd.

133. Nefndarálit

[85. mál]

um frv. til laga um þingfararkaup alþingismanna.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Það er skoðun min, að Alþingi eigi að ákvarða um þau mál, sem hér um ræðir,
hér eftir sem hingað til.
Alþingi, 19. nóv. 1980.
Matthías Á. Mathiesen.
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Nd.

134. Lög

[85. mál]

um þingfararkaup alþingismanna.
(Afgreidd frá Nd. 19. nóv.)
Samhljóða þskj. 92.

Sþ.

135. Tillaga til þingsályktunar

[117. mál]

um undirbúning almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi.
Flm.: Ragnhddur Helgadóttir.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta hið fyrsta kanna, hvort tímabært
sé að sett séu hér á landi almenn stjórnsýslulög.
í því skyni sé skipuð nefnd til að fjalla um mál þetta og semja um það frumvarp, ef ástæða þykir til.
Skýrsla og tillögur nefndarinnar verði lagðar fyrir Alþingi eigi síðar en tveim
árum eftir samþykkt ályktunar þessarar.
Greinargerð.
Tillaga þessi er flutt til að tryggja réttaröryggi einstaklinga gagnvart ákvörðunum stjórnvalda og jafnframt til að gera athafnir framkvæmdavaldsins skýrari og
traustari. í því sambandi er að mati flutningsmanns nauðsvnlegt að setja reglur
um málsmeðferð í stjórnsýslunni, sem m. a. tryggi rétt aðila til að tjá sig áður
en stjórnvaldsákvarðanir, sem að þeim beinast, eru teknar.
Almenn lög um málsmeðferð hjá stjórnvöldum eru nú í gildi í Noregi og
Svíþjóð og umræður fara fram í Danmörku og Finnlandi um hvort slík lög skuli
þar sett. Hér á landi hefur verið um þetta rætt meðal lögfræðinga. svo sem síðar
greinir, en lítt meðal almennings, svo mjög sem þetta mál varðar þó almenningshagsmuni.
í nokkrum íslenskum lögum er nú að finna ákvæði um málsmeðferð hjá stjórnvöldum. Svo er t. d. i lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt. í 96. gr.
þeirra segir, að endurákvörðun skatta skuli tilkynnt skattaðila með tilteknum hætti.
I 99. og 100. gr. eru alþekkt ákvæði um skattkærur, m. a. kærur til rikisskattanefndar.
Er hún nú „óháður úrskurðaraðili“, eins og segir í 89. gr. laganna. Um skipan ríkisskattanefndar og meðferð mála hjá henni gilda reglur, sem í sumum atriðum eru
svipaðar reglum þeim sem um dómstóla gilda. Þá er vert að minna á að í 103. gr.
skattalaganna er almennt. ákvæði um vanhæfi skattyfirvalda, en um þetta atriði er
óvissa að því er varðar flest önnur stjórnvöld. Öll þau ákvæði, sem nú hafa verið
nefnd, horfa til að auka réttaröryggi og bera vott um að skilningur er á að það þurfi
að trvggja.
Ástæða er til að minna á að nú liggur fyrir Alþingi frv. til laga um aðgang að
upplýsingum hjá almannastofnunum, 3. mál þingskjal 3. í II. kafla frv. er fjallað um
aðgang málsaðda að upplýsingum, og er það atriði, sem hefur mikla þýðingu til að
tryggja rétt þeirra sem eiga hagsmuna að gæta við afgreiðslu mála hjá stjórnvölduin. Eru ákvæði um þetta í lögum í Danmörku og slík ákvæði eru hluti hinna almennu
stjórnsýslulaga í Noregi og Svíþjóð.
Það horfir til skýringarauka um hugsanlegt efni stjórnsýslulaga að geta þess
stuttlega, um hvað fjallað er í norsku og sænsku lögunum, sem fyrr er getið.
Norsku stjórnsýslulögin eru frá 10. febrúar 1967 (Lov om behandlingsmáten í
forvaltningssaker (forvaltningsloven)). Þetta er allmikill bálkur, 8 kaflar og 43
greinar. Efni kaflanna er sem hér segir:
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1. kafli (1.—5. gr.) fjallar um gildissvið laganna, orðskýringar o. fl.
2. kafli (6.—10. gr.) er um vanhæfi stjórnvalda til að taka ákvarðanir í stjórnsýslumálum, — einfaldasta og sjálfsagðasta tilvikið er að viðkomandi maður sé
sjálfur aðili, enda er þess fyrst getið þegar talið er upp hvenær vanhæfi sé fyrir hendi.
3. kafli (11.—15. gr.) er um almennar reglur um málsmeðferð. Segir þar fyrst,
að hvert á sínu sviði hafi stjórnvöld almenna leiðbeiningaskyldu. Þá segir, að mál
skuli afgreiða án ástæðulausrar tafar. Ákvæði er um heimild konungs (þ. e. ríkisstjórnarinnar) til að setja reglur um nefndir þegar lagareglur mæla ekki sérstaklega fyrir um þær. Þá eru í þessum kafla ítarleg ákvæði um þagnarskyldu, þar á
meðal í 13. gr. um þagnarskyldu þeirra, sem stunda rannsóknir sem hið opinbera
hefur stutt, leyft eða veitt upplýsingar til að fram megi fara. Loks eru í þessum kafla
laganna greinar um málsmeðferð, þegar einhverjum er fyrirskipað að gefa upplýsingar og þegar hiisleit eða bókhaldsrannsókn eða önnur slík könnun er gerð.
4. kafli (16.—22. gr.) gildir eingöngu um stjórnarathafnir, en ekki um til
dæmis setningu reglugerða eða annarra almennra reglna (stjórnvaldsfyrirmæla).
Þessi skipting í stjórnarathafnir og stjórnvaldsfyrirmæli er alþekkt í stjórnarfarsrétti, og er t. d. að finna ítarlega skilgreiningu á hugtakinu stjórnarathöfn í Stjórnarfarsrétti Ólafs Jóhannessonar. 4. kafli norsku laganna er um undirhúning stjórnarathafna („om saksforberedelse ved enkeltvedtak“). Áður en stjórnarathöfn er gerð, á
aðili að fá tækifæri til að lýsa viðhorfum sínum, stjórnvaldi ber skylda til að kanna
atvik, svo að málið sé eins vel upplýst og unnt er, upplýsingar skal bera undir málsaðila, aðilar eiga aðgang að skjölum máls eftir nánari reglum, sem í lögunum eru,
og aðili getur, þegar því verður við komið, tjáð sig munnlega og upplýsingar, sem
hann gefur þá, skal skrá.
5. kafli (23.—27. gr.) gildir, eins og 4. kafli, aðeins um stjórnarathafnir. Þær eiga
yfirleitt að vera skriflegar og rökstuddar. Tilkynna á aðilum, að stjórnarathöfn hafi
verið gerð.
6. kafli (28.—36. gr.) fjallar um kæru og breytingar á stjórnarathöfnum.
7. kafli (37.—43. gr.) er uni stjórnvaldsfyrirmæli („forskrifter"). Er þar vikið
að könnunarskyldu, kynningu á undirbúningi slikra fyrirmæla, formkröfum og
birtingu.
8. kafli (41.—43. gr.) er um afleiðingar þess, að málsmeðferð hafi verið ábótavant,
og um frestun gildistöku í vissum tilvikum þegar um kæru er að ræða.
Sænsku stjórnsýslulögin voru sett 4. júní 1971 (förvaltningslag, nr. 290). Þau
eru mun styttri en norsku lögin, alls 20 greinar í 3 köflum. í upphafi er lýst gildissviði laganna, en síðan er ltafli sem kallast „almenn ákvæði“ (4.—13. gr.). Þar er fyrst
mælt fyrir um vanhæfi stjórnvalda, heimild til að njóta aðstoðar umboðsmanns, um
tímafresti, aðstoð túlka þegar aðilar kunna ekki sænsku, álitsumleitun, kæru og
frestun á gildistöku vegna kæru.
í næsta kafla og hinum síðasta, sem kallast „sérákvæði um tiltekin mál“, er
fjallað um aðgang aðila að gögnum máls, en um það atriði gilda raunar miklu eldri
reglur í Svíþjóð, skyldu til að leita álits þess sem hagsmuna á að gæta, munnlegar útlistanir aðila, rökstuðning, upplýsingar um stjórnvaldsákvarðanir til aðila og loks
leiðréltingar á bersýnilegum skekkjum.
Þetta stutta yfirlit yfir hin almennu stjórnsýslulög í Noregi og Svíþjóð ætti
að veita nokkra hugmynd um þau efni, sem hér skipta máli.
Flutningsmaður þessarar þingsályktunartillögu er þeirrar skoðunar, að það mundi
eyða bagalegri óvissu og auka réttaröryggi í landinu, ef sett yrðu almenn stjórnsýslulög. Við undirbúning slíkrar löggjafar þarf að mörgu að hyggja. Er því líklegast til
góðs árangurs, að löggjöfin sé undirbúin af sérfróðum mönnum, en skýrslur þeirra
og tillögur siðan ræddar á Alþingi og meðal almennings.
Að lokum skal getið tveggja atriða:
Vorið 1972 var samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga, flutt af Pétri Sigurðssyni, um að fela ríkisstjórninni að láta semja frumvarp til laga um embætti umboðs-
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manns Alþingis. Tillögur sama efnis höfðu verið fluttar á Alþingi nokkrum sinnum
áður. Á 94. löggjafarþingi, haustið 1973, var síðan lagt fram stjórnarfrumvarp um
umboðsmann Alþingis og endurflutt sem þingmannafrumvarp á 98. löggjafarþingi,
1976-—77. Bæði í Noregi og Svíþjóð starfa umboðsmenn þjóðþinganna. Er því reynt
í þessum löndum að tryggja öryggi í stjórnsýslunni bæði með því að hafa slíkan
umboðsmann og með almennum stjórnsýslulögum. Minna má á að í Svíþjóð eru
einnig sérstakir stjórnsýsludómstólar. Þessa er getið hér til að undirstrika, að það
er ekki ástæða til að ætla að þörf fyrir almenn stjórnsýslulög eða fyrir umboðsmann Alþingis falli brott, þó að lög séu sett um annað hvort efnið.
Loks er þess að geta, að meðal lögfræðinga hér á landi hefur verið nokkur
umræða um það málefni, sem hér er fjallað um, og er áður að því vikið. Eiríkur
Tómasson hdl. samdi grein, sem birtist í 4. hefti Tímarits lögfræðinga 1975 og kallast:
Sænsku stjórnsýslulögin frá 1971. Hinn 13. október 1979 efndi Lögfræðingafélag íslands
tij málþings um stjórnarfarsrétt. Þar voru flutt þessi erindi: Er þörf fyrir almenn
stjórnsýslulög hér á landi? (Eiríkur Tómasson). Rökstuðningur fyrir stjórnvaldsákvörðunum (Gunnar J. Möller hrl.). Aðgangur málsaðila að gögnum málsins (Hjalti
Zóphóníasson deildarstjóri). Andmælareglan og stjórnsýslan (Ingibjörg Rafnar hdk).
Umboðsmaður — starfssvið og starfshættir (Leó E. Löve aðalfulltrúi). Fjórir af
þessum fyrirlestrum eru prentaðir í Tímariti lögfræðinga, 3. hefti 1980. Er þar mikinn
fróðleik að finna, en þess eins skal hér getið, að fyrsti fyrirlesarinn svaraði þeirri
spurningu, sem hann fjallaði um, eindregið játandi.

Ed.

136. Frumvarp til laga

[118. máll

um sameiningu Lífeyrissjóðs barnakennara og Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
L gr.
Lífeyrissjóður barnakennara skal sameinaður Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins,
sem tekur við öllum eignum og skuldbindingum Lífeyrissjóðs barnakennara.
2. gr.
Sjóðfélagar í Lifeyrissjóði barnakennara skulu eiga aðild að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins með sömu réttindum og þeir höfðu áunnið sér í Lífeyrissjóði barnakennara hinn 30. september 1980.
Frá og með 1. október 1980 fer að öðru leyti um réttindi og skyldur þessara
sjóðfélaga samkvæmt lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, þ. á m. um
iðgjaldagreiðslur og lífeyri.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 33/1921 um Lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra með síðari breytingum og viðauka, lög nr. 66/1955
um Lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra og lög nr. 85/1963 um Lífeyrissjóð
barnakennara með síðari breytingum, svo og önnur lög er brjóta kunna í bága við
ákvæði þessara laga.
Ákvæði til bráðabirgða.
Iðgjaldagreiðslur sem sjóðfélagar í Lífeyrissjóði barnakennara hafa innt af
hendi til sjóðsins eftir 30. september 1980 skulu koma til frádráttar þeim iðgjaldagreiðslum sem þeim ber að inna af hendi skv. 2. gr. Á sama hátt skal lífeyrir sem
sjóðfélagar í Lífeyrissjóði barnakennara hafa fengið greiddan úr sjóðnum eftir
30. september 1980 koma til frádráttar þeim greiðslum sem Lífeyrissjóði starfsmanna rikisins ber að inna af hendi til þeirra skv. 2. gr.
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Stjórn Lífeyrissjóðs barnakennara skal annast reikningsskil sjóðsins og afhendingu á eignum hans ásamt skrá um réttindi sjóðfélaga og iðgjaldagreiðslur til
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, og skal verkinu lokið eigi síðar en 2 mánuðum
eftir gildistöku laga þessara.
Athugasemdir við lagaf rumvarp þetta.
Hinn 20. ágúst 1980 var undirritaður aðalkjarasamningur milli Bandalags starfsmanna ríkis og bæja og fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs. Samningur þessi var síðan
borinn undir atkvæði félagsmanna í BSRB hinn 4. og 5. september s. 1. og samþykktur.
I tengslum við aðalkjarasamning BSRB var gert samkomulag milli ríkisstjórnarinnar og BSRB um nokkur félagsleg réttindamál opinberra starfsmanna, m. a. voru
þar ákvæði um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og samkomulag sama efnis var gert við Bandalag háskólamanna hinn 8. september s. 1. Samkvæmt
samkomulagi því sem ríkisstjórnin gerði við BSRB og BHM um félagsleg réttindamál skyldi gefa út bráðabirgðalög um nokkur atriði, þ. e. um breytingu á lögum
um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og um breytingu á lögunum um kjarasamning opinberra starfsmanna og kjarasamninga BSRB.
1 samkomulaginu við BSRB er ákvæði þess efnis að samræma skuli lög Lífeyrissjóðs barnakennara og lög Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna lögum um Lifeyrissjóð
starfsmanna ríkisins, þannig, að þær breytingar á lífeyrisrétti starfsmanna ríkisins
sem samið hafði verið um og komu til framkvæmda við útgáfu bráðabirgðalaga
nr. 67/1980 næðu einnig til hjúkrunarkvenna og barnakennara í þjónustu ríkisins.
Samræmingarstarf þetta skyldi unnið í samvinnu við fulltrúa viðkomandi stéttarfélaga.
Sérstök nefnd sem skipuð er fulltrúum félags hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðuneytisins vinnur nú við endurskoðun á lögum um Lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna.
Þá varð hins vegar að samkomulagi milli fulltrúa Kennarasambands íslands og
fjármálaráðuneytisins að flutt yrði frumvarp til laga um sameiningu Lífeyrissjóðs
barnakennara og Lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Með slíkri sameiningu ynnist
tvennt. Annars vegar aukið hagræði af því að fækka lífeyrissjóðum ríkisstarfsmanna og í öðru lagi að með því væri hægt að samræma lífeyrisréttindi sjóðfélaga í
Lífeyrissjóði barnakennara lífeyrisréttindum sjóðfélaga í Lífeyrissjóði starfsmanna
ríkisins.
Lagafrumvarp þetta er því flutt í samræmi við samkomulag fulltrúa Kennarasambands Islands og fjármálaráðherra.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Lífeyrissjóður barnakennara skal sameinaður Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins
sem tekur við öllum eignum og skuldbindingum Lífeyrissjóðs barnakennara.
Um 2. gr.
Hér er tekið fram að um réttindi og skyldur sjóðfélaga í Lifeyrissjóði barnakennara fari samkvæmt lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins frá og með
1. október 1980, þ. á m. um iðgjaldagreiðslur og lífeyri. Ákvæði þetta er nauðsynlegt
til að tryggja að sjóðfélagar í Lífeyrissjóði barnakennara njóti sama réttar og aðrir
sjóðfélagar í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins samkvæmt bráðabirgðalögum nr.
67/1980 sem í flestum efnum tóku gildi 1. október 1980.
Um 3. gr.
Hér eru ákvæði um gildistöku laganna og jafnframt tekið fram að við gildistöku þeirra falli úr gildi eldri lög um Lífeyrissjóð barnakennara, svo og önnur lög
er brjóta kunna í bága við ákvæði þessara laga.
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Um ákvæSi til bráSabirgða.
Hér eru ákvæSi um það að iðgjaldagreiðslur sem sjóðfélagar í Lífeyrissjóði
barnakennara hafa innt af hendi til sjóðsins eftir 30. september 1980 skuli koma til
frádráttar þeim iðgjaldagreiðslum sem þeim ber að inna af hendi skv. 2. gr. Á sama
hátt skal líí'eyrir sem sjóðfélagar í Lífeyrissjóði barnakennara hafa fengið greiddan
úr sjóðnum eftir 30. september 1980 koma til frádráttar þeim greiðslum sem Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins ber að inna af hendi til þeirra skv. 2. gr.
Þá er ennfremur að finna hér ákvæði um að núverandi stjórn Lífeyrissjóðs
barnakennara annist reikningsskil sjóðsins og afhendingu á eignum hans ásamt
skrá um réttindi sjóðfélaga og iðgjaldagreiðslur sjóðfélaganna til Lifeyrissjóðs
starfsmanna ríkisins. Gert er ráð fyrir að verkinu skuli lokið eigi síðar en tveim
mánuðum eftir gildistöku laga þessara og að uppgjörið skuli miða við 31. desember
1980.

Ed.

137. Frumvarp til laga

[119. mál]

um breyíing á lögum nr. 101 28. desember 1970 um Lífeyrissjóð bænda, sbr. Iög
nr. 35/1972, lög nr. 67/1974, lög nr. 3/1977, lög nr. 64/1977 og lög nr. 25/1980 um
breyting á þeim lögum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
3. og 4. málsliður 1. málsgr. 18. gr. laganna orðist svo:
Fyrir réttindatíma til ársloka 1980 skal ellilífeyrir nema 1,8% nefndra tekna
fyrir hvert réttindaár en makalífeyrir skal til sama tíma nema 5% að viðbættum
1% fyrir hvert réttindaár. Hafi sjóðfélagi áunnið sér meiri rétt samkvæmt ákvæðum
I. kafla einstök réttindaár, skal þó miðað við þann rétt þau ár, og fyrir réttindatima eftir ársiok 1980 skal jafnan miðað við áunninn rétt hvert einstakt réttindaár
eða meðaltal þriggja bestu áranna ef um er að ræða tíma eftir að gjaldskyldu til
sjóðsins er lokið.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Er lögin um Lífeyrissjóð bænda voru sett árið 1970 voru öldruðum bændum
tryggð réttindi umfram það sem þeir ávinna sér méð iðgjaldagreiðslum til sjóðsins,
sbr. II. kafla laganna. Um skilyrði fyrir bótarétti og önnur ákvæði var höfð hliðsjón
af ákvæðum laga um eftirlaun til aldraðra félaga i stéttarfélögum sem sett höfðu
verið fyrr á sama ári. Sá veigamikli munur er þó á bótaákvæðum að réttindi aldraðra félaga í stéttarfélögum vegna tíma til ársloka 1969 miðast við launatekjur og
eftir þann tíma við iðgjaldagreiðslur til hlutaðeigandi lífeyrissjóða, en réttindatíminn einn ræður nær undantekningarlaust þegar ákvarða skal greiðslur samkvæmt
II. kafla laganna um Lífeyrissjóð bænda. Þótti eðlilegt að réttindi aldraðra bænda
yrðu með þessum hætti, m. a. vegna þess að margir þeirra höfðu aðeins að litlu leyti
notið góðs af þróun undanfarandi áratuga í átt til stærri búa og aukinnar framleiðslu.
Á hinn bóginn leggur stjórn Lífeyrissjóðs bænda nú til, að regla þessi verði ekki
látin gilda lengur en til órsloka 1980, þ. e. að réttindi sem menn ávinna sér eftir
þann tíma miðist alfarið við iðgjaldagreiðslur til sjóðsins. Með breytingu þessari
yrði dregið úr því misræmi er orðið getur milli lífeyrisréttinda manna sem fæddir
eru árið 1914 eða fyrr og öðlast rétt samkvæmt II. kafla laganna, og réttinda manna
sem fæddir eru árið 1915 eða síðar og ávinna sér rétt einvörðungu í samræmi við
iðgjaldagreiðslur samkvæmt I. kafla laganna.

Ed.
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138. Nefndarálit

[73. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5 13. febr.
1976.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Sjávarútvegsnefnd efri deildar hefur rætt frumvarpið og leggur til að það verði
samþykkt.
Alþingi, 11. nóv. 1980.
Sefán Guðmundsson,
form., frsm.
Gunnar Thoroddsen.

Ed.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Egill Jónsson.
Geir Gunnarsson.

Kjartan Jóhannsson.
Guðmundur Karlsson.

139. Nefndarálit

[27. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið á tveimur fundum. Á síðari fundinn komu
tveir starfsmenn Tryggingastofnunar, þeir Hilmar Björgvinsson og Ólafur Björgúlfsson, og veittu nefndinni upplýsingar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum, sem tillaga er flutt um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 19. nóv. 1980.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Gunnar Thoroddsen

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Helgi Seljan.
fundaskr.
Jón Helgason.
Vigfús B. Jónsson.
Salome Þorkelsdóttir.

140. Breytingartillögur

[27. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með siðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Á undan 1. gr. (sem verður 2. gr.) komi ný grein, sem orðist svo:
4. mgr. 14. gr. orðist þannig:
Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalífeyri þegar skilriki
liggja fyrir um að barn verði ekki feðrað.
2. Á eftir 2. gr. (sem verður 3. gr.) komi svofellt
Ákvæði til bráðabirgða.
Þær mæður, sem þegar hafa höfðað mál fyrir gildistöku laga þessara, skulu
njóta réltinda samkv. lögum þessum.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

141. Nefndarálit

[12. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 38/1971, um Kennaraháskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið og mælir með samþykkt frv., þó með eftirgreindri
BREYTINGU:
Við 1. gr. 2. tl. orðist svo:
Þeir, sem lokið hafa kennaraprófi eða framhaldsprófi frá Kennaraskóla Islands,
geta, ef þeir æskja þess, bætt við sig námi í Kennaraháskólanum og lokið þaðan
prófi. Tilhögun námsins og hve miklu þarf við að auka fer eftir reglugerð, sem setja
skal að fengnum tillögum skólastjórnar.
Alþingi, 20. nóv. 1980.
Ingólfur Guðnason,
form., frsm.
Valdimar Indriðason.

Ed.

Guðrún Helgadóttir.
Halldór Blöndal.
Vilmundur Gylfason.

Sigurgeir Sigurðsson.
Ólafur Þ. Þórðarson.

142. Frumvarp til laga

[120. mál]

um breytingu á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosningar til Alþingis.
Flm.: Salome Þorkelsdóttir.
1. gr.
Við 15. gr. laganna (sbr. 2. gr. 1. nr. 48/1968) bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
3. Námsmenn búsettir á Norðurlöndum eða aðrir ísiendingar, sem um stundarsakir dvelja erlendis vegna starfa sinna, skulu færðir á kjörskrá þar sem þeir
voru siðast heimilisfastir hérlendis.
2. gr.
í stað „Þegar þrjár vikur eru til kjördags'* í 20. gr. laganna komi: Þegar 10
dagar eru til kjördags.
3. gr.
21. gr. laganna breytist þannig.
1. 1 stað „fundi, sem haldinn sé eigi síðar en 2 vikum fyrir kjördag“ í 1. mgr. komi:
fundi, sem haldinn sé eigi síðar en einni viku fyrir kjördag.
2. Við greinina bætist ný málsgrein, er orðist svo:
Nú er maður dæmdur eða kærður inn á kjörskrá og skulu þá viðkomandi dómarar
eða sveitarstjórn tilkynna strax yfirkjörstjórn og sveitarstjórn þess umdæmis, þar
sem aðilinn hlaut rétt til þess að vera á kjörskrá, og einnig þess umdæmis, þar
sem hann var strikaður út, nafn og heimilisfang viðkomandi, enda þótt útskrift af
dómi verði send síðar.
4- gr.
I stað orðsins „sunnudagur“ i 57. gr. laganna komi: laugardagur.
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5. gr.
65. gr. laganna hefjist svo:
Kosning utan kjörfundar fer svo fram, að kjósandi stimplar á kjörseðilinn
o. s. frv.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta tekur mið af reynslu og breyttum þjóðháttum, sem varða almennar kosningar í landinu. Ýmsu er ábótavant í gildandi lögum um kosningar til Alþingis.
Er þar bæði að ákvæði, sem fyrir eru, þurfa breytinga við og nýrra ákvæða er þörf.
Frumvarp þetta varðar námsfólk búsett á Norðurlöndum og aðra íslendinga
sem búsettir eru erlendis um stundarsakir vegna starfa sinna, kjörskrárkærur,
kjördag og kosningu utan kjörstaða.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Fyrir meira en áratug var námsmönnum á Norðurlöndum gert kleift að kjósa,
þótt þeir væru búsettir í öðru landi. Samkvæmt samstarfssamningi Norðurlanda
mega menn aðeins eiga lögheimili í einu Norðurlandanna. Þess vegna hefur undanfarið borið mjög á örðugleikum við að koma atkvæðum námsmanna til skila, þurft
að kæra þá inn á kjörskrá og mörg atkvæði tapast vegna búsetuleysis hér. Einnig
hafa slík vandamál komið upp varðandi íslendinga, sem um stundarsakir dvelja
erlendis vegna starfa sinna.
Ákvæði 1. gr. er ætlað að bæía úr þessu.
Um 2. gr.
Hér er gert ráð fyrir styttingu á kærufresti til sveitarstjórna. Fresturinn rennur
nú út 3 vikum fyrir kjördag. Með nútímatækni er unnt að stytta þennan frest niður í
10 daga fyrir kjördag, eins og hér er lagt til. Það er vitað mál, að kjósendur kanna
ekki, hvort þeir eru á kjörskrá, svo löngu fyrir kosningar sem núgildandi regla
gerir ráð fyrir, sem leiðir til þess að allt of mörg mál þurfa að fara fyrir dómstólana,
en sú aðferð kostar allt of mikla skriffinnsku og leiðir einnig til réttindataps vegna
þess að málið fær ekki afgreiðslu hjá dómstólum nema viðkomandi sanni að hann
hafi ekki haft möguleika á að kæra fyrir þriggja vikna frestinn.
Um 3. gr.
Breytingu þá, sem hér er lögð til á 1. mgr. 21. gr. laganna, leiðir af breytingu 2. gr.
frumvarpsins á 20. gr. laganna.
Hin nýja málsgrein aftan við 21. gr. laganna er til komin vegna þess, að reynslan
hefur sýnt að nauðsynlegt er að hægt sé að fá tilkynningu um breytingar á kjörskrá
með símtali eða skeyti þar eð dómsútskrift kemur oft óþægilega seint.
Um 4. gr.
Breytingin frá sunnudegi til laugardags er aðeins afleiðing af þeirri þróun, sem
orðið hefur á starfstíma. Áhugi og meðferð fjölmiðla á kosningum veldur því, að
vaxandi fjöldi landsmanna vakir nóttina sem atkvæði eru talin. Þess vegna er mjög
æskilegt að dagurinn eftir talningu sé frídagur.
Um 5. gr.
1 hverjum kosningum er allmikið af vafaatkvæðum og ógildum vegna þess að
listabókstafir eru illa skrifaðir. Hægt er að fá svokallaða veltistimpla, sem henta
mjög vel til að stimpla listabókstafina. Þeir eru gerðir hérlendis. Þá má gera
þannig að þeir henti vel þeim, sem hafa lítinn mátt i höndum, og einnig blindum.
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Noíkun stimpla mundi skapa aukið öryggi og flýta talningu. Dómsmálaráðuneyti
verði falin löggilding þessara sérstöku stimpla og falið að sjá kjörstjórnum fyrir
löggiltum stimplum.
Um 6. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

143. Tillaga til þingsályktunar

[121. mál]

um geðheilbrigðismál, skipulag og úrbætur.
Flm.: Helgi Seljan, Salome Þorkelsdóttir, Davíð Aðalsteinsson, Karl Steinar Guðnason,
Stefán Jónsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Helgason, Egill Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka nú þegar til algerrar endurskoðunar öll geðheilbrigðismál hér á landi með tilliti til þess að byggt verði upp
nýtt skipulag þessara mála.
1 þessu skyni skipi viðkomandi ráðherra nefnd til undirbúnings málinu þar
sem m. a. aðstandendur geðsjúkra eigi fulla aðild.
Nefndin skili áliti fyrir árslok 1981. Brýnustu viðfangsefni, sem vinna þarf að
ýmist samhliða nefndarstarfinu eða í nefndinni sjálfri, eru þessi:
1) Að lokið verði við framkvæmdir við Geðdeild Landspítalans á næstu tveimur
árum og starfsfólk ráðið svo deildin geti sinnt verkefni sínu að fullu.
2) Að aðstaða til skyndihjálpar og neyðarþjónustu verði bætt.
3) Fullkomnari göngudeildarþjónustu verði komið á.
4) Fjölgað verði vernduðum heimilum fyrir geðsjúka.
5) Sérstök áhersla verði lögð á aðstöðu fyrir unglinga með geðræn vandamál
(12—16 ára), svo sem lög kveða á um.
6) í stað fangelsisvistar geðsjúklinga komi viðeigandi umönnun á sjúkrastofnunum.
7) Reglur um sjálfræðissviptingu verði teknar til rækilegrar endurskoðunar.
8) Atvinnumál geðsjúkra verði í heild tekin til athugunar, m. a. með tilliti til
verndaðra vinnustaða, nauðsynlegustu iðjuþjálfunar, endurhæfingar, þ. m. t.
símenntunar og ráðgjafaraðstoðar til að komast út í atvinnulífið á ný.
Kannaðir verði allir möguleikar hins opinbera svo og atvinnurekenda til
lausnar þessa vanda.
9) Stóraukin verði almenn fræðsla um vandamál geðsjúklinga og aðstandenda
þeirra svo og um eðli geðrænna sjúkdóma. Ráðgjafarþjónusta verði sem allra
best tryggð.
Greinargerð.
TiIIaga þessi var flutt á síðasta löggjafarþingi. Hún fékk ekki afgreiðslu. Tillagan
er flutt öðru sinni, nokkuð breytt. Greinargerð er að miklu óbreytt.
Tillaga þessi er flutt af þingmönnum allra flokka i samráði við stjórn Geðhjálpar, félags geðsjúklinga, aðstandenda og velunnara.
Meginuppistaða greinargerðarinnar og rök fyrir tillögunni eru sett fram af
stjórn Geðhjálpar, og kunna flutningsmenn því fólki þakkir fyrir það starf.
Mjög er brýnt að gaumgæfa geðheilbrigðismál hér á landi. 1 1. gr. heilbrigðislaga frá 6. maí 1978 er kveðið svo á:
„Allir landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem á
hverjum tíma eru tök á að veita, til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði."
Vissulega er margt vel gert og við stöndum vel að vígi á ýmsum sviðum, en
miður annars staðar, og svo er um geðheilbrigðismál. Ef til vill er það vegna þeirrar
hulu sem hvilir yfir geðsjúkdómum sökum litillar umræðu og fræðslu um þessa
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sjúkdóma almennt, og þar af leiðandi er það ekki rætt, að geðsjúkdómar hrjái fólk,
nema þá í flimtingum og glensi manna á meðal, því miður.
Geðrænir sjúkdómar eru þó ein algengasta fötlun sem um getur.
Samkvæmt rannsókn, er gerð hefur verið, þurfa 20% af íbúum hins vestræna
heims að leita geðlæknis einhvern tíma á ævinni. Það þýðir að fimmtungur islensku þjóðarinnar þarf einhvern tíma að leita geðlæknisaðstoðar. Þau vandamál,
sem upp koma, eru mismikil og krefjast mismunandi meðferðar. En að hverju á
svo þessi hópur að hverfa? Ágætri þjónustu á ýmsum sviðum, en því miður allt
of fáum meðferðarplássum og umtalsverðum erfiðleikum þess vegna. Til að fá
fullkomna þjónustu samkvæmt staðli heilbrigðismálaráðuneytisins eiga íslendingar
að hafa 4.8 „pláss“ (sjúkrarúm) á hverja 1000 ibúa fyrir fólk með geðræn vandamál,
en í raun eru þau 1.9 á hverja 1000 íbúa á því herrans ári 1980.
Tillaga þessi er í raun og veru tviþætt. Hún gerir ráð fyrir skipun nefndar sem
hafi það að markmiði að taka öll geðheilbrigðismál til endurskipulagningar og þar
sem leyst yrði úr ýmsum vandamálum til frambúðar. Hins vegar er bent á ýmis
atriði sem knýja þannig á um úrbætur að á þeim er rétt að vekja sérstaka athygli
og fá fram úrbætur svo fljótt sem mögulegt er, helst áður en Alþingi afgreiddi
lagafrumvarp þessa efnis.
Skipan í nefnd til endurskoðunar geðheilbrigðismála er mjög nauðsynleg með
tilliti til framtiðarstefnu og hagræðingar fyrir alla er hlut eiga að máli. Gildi þess,
að aðstandendur eigi fulltrúa í nefndinni, er mikið. Aðstandendur eru þeir sem berá
hita og þunga þess að koma sínum nánasta undir læknishendur og sjá hlutina frá
öðru sjónarhorni en þeir sem starfa inni á geðdeildum undir stöðugu álagi, er sifellt rúmleysi, mikil neyð og mjög veikir sjúklingar skapa.
1. Þörfin á þjónustu Geðdeildar Landspítalans er mjög brýn, þó sú opnun, sem
orðið hefur, hafi aukið verulega þjónustu við geðsjúklinga. Enn er þó erfitt að
hafa skipulagt biðlistakerfi, það er aðeins hægt að anna bráðatilfellum. Af því
leiðir að þeir sjúklingar, sem geta verið á heimilum sínum með hjálp og fyrir
tilstilli aðstandenda sinna, eru látnir bíða, uns þeim hefur elnað svo að þeir eru
fársjúkir og krefjast bráðainnlagnar, og fá ekki þá þjónustu sem þeim ber
samkv. heilbrigðislögum. Tilfinningalegt álag aðstandenda er mjög mikið undir
þeim kringumstæðum að sjá sinn nánasta veikjast meir og meir, hverfa
frá raunveruleikanum og geta lítið að gert, sökum þess aðstöðuleysis er hér
rikir.
Samkv. upplýsingum frá Bjarka Elíassyni gista að jafnaði 3 einstaklingar
fangageymslur á nóttu hverri allan ársins hring að bíða eftir ,,plássi“ á geðdeild.
Sökum sjúkdóms síns geta þeir ekki verið heima og rými er ekki til á geðdeildum.
Opnun allrar Geðdeildarinnar mundi tryggja það betur en er i dag, að
sjúklingar yrðu ekki útskrifaðir of fljótt af geðdeildum, eins og nú vill því miður
brenna við, en ástandið er enn þannig að einungis er hægt að sinna mjög veikum
og margir bíða veikir utan sjúkrahúsa.
Þeir, sem eru siðan útskrifaðir rétt þegar sjúkdómsástandið er í rénum, eru
ekki i stakk búnir til að takast á við kaldan raunveruleikann.
Nú liggja menn oft skemur en þyrfti á geðdeild til þess að unnt sé að rýma
fyrir öðrum fársjúkum. Þetta eykur til muna líkur á að bati verði ekki verulega
varanlegur og innlagnir og legudagar á geðsjúkrahúsi fleiri en vera þyrfti, ef
aðstaða væri til að veita lengri legutíma og betri hugsanlega þjónustu strax i
upphafi.
Þá skal víkja að nokkrum hinum einstöku atriðum sem tillagan lýtur sérstaklega að, án þess að um tæmandi rökstuðning verði að ræða.
2.1. Neyðarþjónusta er ekki sem skyldi, t. d. er hvergi staður til að leita aðstoðar
sérfróðra utan venjulegs vinnutíma og ekki er hægt að kalla út sérfróðan
mann til aðstoðar á heimilum utan dagvinnutíma.
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2.2. Mjög er erfitt að leggja sjúkling inn á Kleppsspítala vegna löggjafar um innlagnir, sjálfræðissviptingu, en hún gerir einnig réttarstöðu sjúklings lélega,
svo sem síðar verður vikið að.
2.3. Kleppsspítalinn er eina geðsjúkrahúsið sem ber lagaleg skylda til að taka við
veiku fólki hvaðan sem er og hvenær sem er, sjálfræðissviptu og í fylgd lögreglu. Geðsjúkir munu vera eini sjúklingahópurinn er þarf að fara í lögreglufylgd inn á sjúkrahús til meðferðar.
2.4. Bæjarvaktarlæknar eiga oft i erfiðleikum með að sinna útköllum vegna geðsjúklinga, bæði vegna anna og eins þess, að sökum rúmleysis á geðdeildum er
afar lítið sem þeir geta gert, utan það að leysa bráðan skammtimavanda.
2.5. Heimilislæknar eru einnig illa í stakk búnir til að geta greint og aðstoðað þá
er til þeirra leita með geðræn vandamál. Þó hafa þeir reynt að koma sér upp
fræðsluaðstöðu, umræðuhópum með sérfræðingum sér til aðstoðar, en vegna
skorts á sérfræðikunnáttu og ráðgjöf verða vandamál, sem borin eru upp hjá
heimilislæknum, að skyndilegum stórvanda, sem krefst bráðainnlagnar strax.
2.6. Neyðarþjónusta ætti að verða til í tengslum við göngudeild.
3.1. Æskilegt væri að göngudeild væri opin allan sólarhringinn. Nú er opin göngudeild á Kleppsspítalanum til kl. 19.00 og á Geðdeild Landspítalans til kl. 16.30
virka daga. En sjúklingar og þeirra nánustu þurfa að sjálfsögðu oft á hjálp
að halda á kvöldin, nóttunni og helga daga.
3.2. Á göngudeild er nú rekin þjónusta fyrir þá sem hafa legið inni á Kleppsspítala,
en án eftirlits með hverjum einstökum, þannig að þangað leita aðeins þeir sem
vilja.
3.3. Það er ekki til starfslið til að hringja út þá sjúklinga, sem ekki mæta, né
heldur mannafli til að fara á heimilin og fylgjast með þeim sjúklingum er
ekki sækja göngudeild, en það er oft fyrsta einkenni þess hjá mörgum sjúklingum, að þeim sé að elna sóttin.
4.1. Til eru vernduð heimili og hafa þau gefist vel, en þeim þarf að fjölga í formi
.,áningarstaða“ milli heimilis og geðdeildar, þannig að sjúklingar aðlagist betur
hinu daglega lífi á vernduðum stað.
4.2. Einnig er þörf á fleiri heimilum fyrir þá er geta ekki verið einir eða búið hjá
fjölskyldu sinni, en geta unnið úti og séð um rekstur sameiginlegs heimilis
undir eftirliti.
4.3. Einnig er brýn þörf á að leysa vanda geðsjúkra útigöngumanna með gistiaðstöðu og matargjöf til þeirra er hvergi eiga höfði sínu að halla.
5.1. Innlagningarþjónusta fyrir unglinga á aldrinum 12—16 ára með geðræn vandamál á háu stigi er mjög af skornum skammti, og eru þeir afskiptur hópur.
Það er ef til vill vegna þess að aukin sérhæfni samfélagsins og auknar skyldur
unglinganna virðast minnka réttindi þeirra. Þeim finnst þeir útundan og það
eykur á þunglyndi þeirra og erfiðleika í félagslegri aðlögun.
5.2. Ráðgjöf þeim til handa er mjög dreifð og þörfin á fleiri meðferðarheimilum
og unglingageðdeild er alltaf að aukast.
5.3. Útideildin vinnur merkt starf fyrir unglinga sem eiga í erfiðleikum. Því ætti
að styðja hana og efla það starf er hún leggur af mörkum.
6.1. Stefna verður að því, að geðsjúklingar, er sæta fangelsisvist, séu vistaðir við
þau skilyrði, er draga úr sjúkdómseinkennum þeirra, og farið sé að lögum i
þvl efni. Frelsisskerðing er skref sem tekið er til öryggis vegna samborgaranna, en lokamarkið verður að vera að gera fangann að nýtum samborgara,
ef mögulegt er.
7.1. Réttur sjúklings er skertur við sjálfræðissviptingu, og erfiðleikar aðstandenda,
tilfinningalegir og félagslegir, eru miklir.
7.2. Þvi hlýtur að teljast sjálfsagt að taka reglurnar til algerrar endurskoðunar
í því skyni að finna þeim betra og manneskjulegra form. I því efni er rétt að
lita til reynslu annarra þjóða, þó engin alhliða alhæfing dugi í þeim efnum.
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8.1. Atvinnumál geðsjúkra eru í ólestri vegna þeirra erfiðleika sem eru á því að
fá atvinnu fyllilega við þeirra hæfi er sjúkir eru.
8.2. Vöntun er á vernduðum vinnustöðum, þar sem skipulögð iðnþjálfun fer fram.
8.3. Flestir þeir geðsjúklingar, er leita fyrir sér um vinnu, eru á umtalsverðum
lyfjaskömmtum. Þess vegna vekja þeir athygli samstarfsmanna sinna. Þeir
taka oft að sér störf er krefjast hraða og skarprar hugsunar, sem þeir vegna
sjúkdóms síns geta illa valdið, og gefast því upp. Það brýtur niður sjálfsvirðingu einstaklings svo að honum finnst hann ævinlega fara halloka.
8.4. Einn verndaður vinnustaður er rekinn fyrir geðsjúklinga. Er það Bergiðjan
í tengslum við Kleppsspítalann. Þar fer fram iðjuþjálfun að einhverju leyti.
Þó er mikill fjöldi sjúklinga sem ekki getur nýtt sér þessa aðstöðu vegna þess
að fjölda starfsmanna þarf að takmarka við stærð iðnaðarhúsnæðisins.
8.5. Iðjuþjálfun er dálitil á geðsjúkrahúsum, en eftir útskrift eru flestar bjargir
bannaðar. Þó eru fyrirtæki hér í borg sem hafa sýnt þessu máli mikinn skilning og verið mjög til aðstoðar.
8.6. Stór hluti geðsjúklinga hefur einhverja starfsmenntun eða þjálfun, og þyrfti
að kanna möguleika á að nýta hana, en það hefur ekki verið gert svo vitað sé.
8.7. Einnig þyrfti að kanna hug stéttarfélaganna til að taka atvinnumál geðsjúkra
til endurskoðunar.
9.1. Komið verði á fót markvissri aðstandendafræðslu í formi námskeiða, svo sem
fræðslunámskeið SÁÁ fyrir fjölskyldur.
9.2. Mjög er brýnt að auka alla fræðslu um geðsjúkdóma meðal almennings og
einnig að auka þessa fræðslu til muna í framhaldsskólum, þannig að geðsjúkdómum sé gert þar jafnhátt undir höfði og öðrum kvillum, sem þar er
getið.
Verulegt átak í þjónustu við geðsjúka og þeirra nánustu er mál sem brýnt er
að leysa í okkar velferðarþjóðfélagi. Það mundi leysa vanda í allri nýtingu sjúkrarúma á landinu, ef betur væri að geðsjúkum búið, og auka mjög möguleika á lausn
annarra brýnna viðfangsefna er hér eru talin.
En á það verður aldrei lögð of þung áhersla, að þessi mál séu rædd opinskátt
og af fullri reisn, svo sem þeim ber.
Tillaga þessi gæti verið tímabært innlegg inn í þá umræðu svo og áhersluatriði
fyrir stórauknar framkvæmdir á þessu málasviði.

Ed.

144. Nefndarálit

[17. mál]

um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 3 1. febr. 1980, um tímabundið olíugjald til
fiskiskipa, sbr. lög nr. 11 11. apríl 1980.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Sjávarútvegsnefnd efri deildar hefur rætt frumvarpið á fundum sínum.
Ekki varð samstaða um afgreiðslu málsins.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt.
Minni hluti nefndarinnar skilar séráliti.
Alþingi, 20. nóv. 1980.
Stefán Guðmundsson,
form., frsm.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Geir Gunnarsson.

Gunnar Thoroddsen.
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Ed.

145. Nefndarálit

[17. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 3 1. febr. 1980, um tímabundið olíugjald til
fiskiskipa, sbr. lög nr. 11 11. apríl 1980.
Frá 1. minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Ég vil vekja athygli á að með þessu frumvarpi er áformuð þriðja útgáfan af
olíugjaldi utan skipta á þessu ári, ýmist til Iækkunar eða hækkunar, þrátt fyrir
stöðugt hækkandi verð á olíu; enn fremur að nú er olíugjaldi breytt í fyrsta sinn á
sama tíma og fulltrúar sjómanna í Verðlagsráði greiddu atkvæði gegn ákvörðun um
fiskverð.
Ég læt þeim, sem staðið hafa fyrir þessu hringli, eftir að afgreiða málið og sit
því hjá.
Alþingi, 21. nóv. 1980.
Ólafur Björnsson,

Ed.

146. Nefndarálit

[17. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 3 1. febr. 1980, um tímabundið olíugjald til fiskiskipa, sbr. lög nr. 11 11. apríl 1980.
Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Sú lagagerð, sem hér liggur fyrir, er enn ein sönnun þess ráð- og stjórnleysis
sem nú rikir í landinu. 1 þriðja sinn á þessu ári er gripið til þess ráðs að breyta
olíugjaldi til fiskiskipa, en með þeim hætti var falskur grundvöllur lagður að síðustu
fiskverðsákvörðun. Augljóst er að hér er einvörðungu tjaldað til einnar nætur og
bví raunverulegri lausn vandans skotið á frest. Sérstaða þessarar breytingar á oliugjaldinu er fólgin í að sjómannasamtökin hafa lýst sig algjörlega andvíg þessari
ráðstöfun sem leiddi til þess, að sjómenn treystu sér ekki til að samþykkja síðustu
fiskverðsákvörðun.
Við undirritaðir nefndarmenn teljum að hlut útgerðar vegna hækkunar á oliuverði
eigi að bæta og erum reiðubúnir að eiga hlut að lausn þess vanda sem byggist á
nýjum leiðum og samkomulag næst um milli hagsmunaaðila.
Alþingi, 21. nóv. 1980.
Guðmundur Karlsson,
frsm.

Egill Jónsson.
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|"122. mál]

um breytingu á lögum nr. 56 frá 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og
óréttmæta viðskiptahætti, og síðari breytingum á þeim.
Flm.: Sigurgeir Sigurðsson, Friðrik Sophusson.
1- gr.
Við 8. gr. iaganna bætist 5. töluliður er orðist svo:
5. Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um þjónustufyrirtæki sveitarfélaga né samrekstrarfyrirtæki sveitarfélaga og ríkis, sbr. þó 12. gr.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ljóst er að núgildandi ákvæði í lögum nr. 56 frá 1978 stofna fjárhagsafkomu
fyrirtækja sveitarfélaga í algjört strand og hljóta að draga úr frumkvæði sveitarstjórna til þjónustu við borgarana.
íbúarnir kjósa sveitarstjórn til þess að fara með mál sín, þ. m. t. gjaldskrár
fjTÍrtækja sinna. Þessar heimastjórnir standa ábyrgar gagnvart umbjóðendum sínum á fjögra ára fresti og verja þar fyrir kjósendum gerðir sinar.
Það hlýtur að vera pólitísk stefna hverrar sveitarstjórnar fyrir sig, hvernig
hún metur til fjár þá þjónustu sem hún veitir íbúunum, og ætti löggjafinn að virða
þá sjálfstjórn og valddreifingu sem í því felst.
Margar sveitarstjórnir, sem undanfarin ár hafa teflt á tæpasta vaðið varðandi
fjárhag sinn með erlendum eða verðtryggðum lántökum til uppbyggingar orkufvrirtækja, hafa verið gerðar ómerkar og hafa glatað lánstrausti sínu vegna aðgerða
löggjafans, sem hefur komið í veg fyrir eðlilega gjaldtöku þessara þjónustufyrirtækja og þar með kippt grundvellinum undan rekstri þeirra.
Rétt er að vekja athygli á lögum nr. 112/1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn, en þar er í III. kafla mælt fyrir um hvernig rekstrarkostnaði
skuli skipt milli notenda og rekstraraðila: „Af rekstrarkostnaði dagvistarheimila
greiði sveitarfélag sem hér segir:
1. Til dagheimila og skóladagheimila allt að 60%.
2. Til leikskóla allt að 40%.
Af rekstrarkostnaði dagvistarheimila, sem leyfi hafa til rekstrar og eigi eru
rekin af sveitarfélaginu sjálfu, greiði sveitarfélagið rckstrarstyrk að loknu ársuppgjöri dagvistarheimilisins. Skal reglugerð setja nánari ákvæði um hvað falla skuli
undir þann rekstrarkostnað sem sveitarfélagið tekur þátt í.
Heimilt er að greiða allt að 50% af rekstrarkostnaði fyrir fram.“
Þótt sveitarstjórnum sé þvert um geð slík afskipti löggjafans af gjaldskrám, þá
eru þessi lög ekki virt og er þessi tilvitnun tekin sem dæmi um það virðingarleysi
er gjaldskrár fyrirtækja sveitarfélaga njóta.

Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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148. Frumvarp til laga

|"123. máll

um hollustuhætti og hollustuvernd.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
I. KAFLI
Hlutverk.
1. gr.
1.1. Lögum þessum er ætlað að skapa grundvöll til þess að tryggja landsmönnum svo
heilnæm lífsskilyrði sem á hverjum tíma eru tök á að veita.
1.2. Með markvissum aðgerðum skal vinna að þessu, m. a. með því að tryggja sem
best eftirlit með umhverfi, húsnæði og öðrum vistarverum, almennri hollustu
matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara og vernda þau lífsskilyrði, sem
felast í ómenguðu umhverfi, hreinu lofti, úti og inni, og ómenguðu vatni. Ennfremur með því að veita alhliða fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir
almenning.
1.3. Lög þessi ná yfir alla starfsemi og framkvæmd, sem hefur eða haft getur í för
með sér mengun lofts, láðs eða lagar, að svo miklu leyti, sem það er ekki falið
öðrum með sérlögum eða alþjóðasamþykktum.
1.4. Með mengun er átt við þegar örverur, efni og efnasambönd geta valdið óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífrikis eða
óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til óþæginda vegna ólyktar,
hvers konar hávaða og titrings, geislunar og varmaflæðis.
2. gr.
2.1. Til þess að stuðla sem best að framkvæmd laga þessara setur ráðherra hollustuverndarreglugerð um atriði, sem sérlög ná ekki yfir, sem gildir fyrir allt landið,
landhelgi og lofthelgi.
2.2. í hollustuverndarreglugerð skulu vera almenn ákvæði um:
1. Hreinlæti og, þrifnað utan húss.
2. Neysluvatn, vatnsból, vatnsveitur og baðvatn.
3. Salerni og frárennsli.
4. Meðferð og eyðingu sorps og annars úrgangs.
5. Meindýr og eyðingu þeirra svo og ónytjadýr, vargfugla og aflífun þeirra.
6. Ibúðarhúsnæði.
7. Vinnustaði úti og inni.
8. Gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði.
9. Matvæli og aðrar neyslu- og nauðsynjavörur svo og húsakynni, tæki og allt
er snertir matvælaframleiðslu og matvælaiðnað, þar með talin notkun aukefna í matvæli, matvörugeymslur og matvæladreifingu, sbr. og reglug. nr.
259/1976 ásamt síðari breytingum.
10. Matvælaeftirlit og efna- og gerlafræðilegar rannsóknir vegna þess.
11. Meðferð og notkun matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara, sem
ekki uppfylla settar reglur.
12. Skóla og aðra kennslustaði.

Þingskjal 148

843

13. Rakarastofur, hárgreiðslustofur, nuddstofur og hvers konar aðrar snyrtistofur.
14. Barnaheimili, upptökuheimili og leikvelli.
15. Heilbrigðisstofnanir, stofnanir fyrir þroskahefta, drykkjusjúka og tilsvarandi, lækningastofur, dvalarheimili fyrir aldraða skv. lögum þar um o. þ. u. 1.
16. íþróttastöðvar, íþróttahús, sundhallir, sundlaugar, baðhús, gufubaðstofur og
almenna baðstaði o. þ. u. 1.
17. Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna.
18. Samkomuhús, þ. á m. kirkjur.
19. Kirkjugarða, líkhús og bálstofur, svo og meðferð líka.
20. Báta og skip, vélknúin ökutæki, flugvélar o. þ. u. 1.
21. Gripahús og alifuglabú.
22. Hávaða og titring, m. a. frá hvers konar starfsemi og farartækjum.
23. Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem ekki fellur að öllu leyti undir mengunarvarnarreglugerð skv. 3. gr.
24. Þátttöku hollustunefnda í sóttvörnum og framkvæmd þeirra.
25. önnur sambærileg atriði.
Ennfremur skal setja ákvæði um:
26. Valdsvið, skyldur og starfstilhögun hollustunefnda og hollustufulltrúa og
Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir.
27. Viðmiðunarreglur og staðla um efna- og gerlainnihald matvæla og annarra
neyslu- og nauðsynjavara.
28. Reglur um töku sýna og úrvinnslu þeirra.
29. Undanþágur og heimildir t;l slíks og hvaða takmörkun slíkt skuli háð,
jafnframt viðurlög og málsmeðferð.
3. gr.
3.1. Til bess að stuðla sem best að framkvæmd mengunarvarna setur ráðherra mengunarvarnareglugerð að höfðu samráði við önnur ráðuneyti, sem fara með einstaka
málaflokka, er snerta umhverfismál.
3.2. í mengunarvarnareglugerð skulu vera almenn ákvæði um:
1. Starfsleyfi fyrir allan aivinnurekstur, sem haft getur í för með sér mengun,
þar sem m. a. skulu vera ákvæði um staðarval, mengunarvarnir i einstökum
atvinnugreinum og um rekstur og viðhald mengunarvarnaútbúnaðar.
2. Eftirlit, skráningu og tilkynningarskyldu.
3. Útteki á hugsanlegri mengunarhættu.
4. Meðferð vatns og sjávar í iðnaði.
5. Úrgangsefni, svo sem eyðingu sorps og annars úrgangs.
6. Frárennsli og skolp.
7. Varnir gegn loftmengun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur fyrir
leyfilega loftmengun.
8. Hávaða og titring, þar sem fram koma viðmiðunarreglur fyrir leyfilegan
hávaða og titring með hliðsjón af umhverfi.
9. Geislun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur um takmörkun geislunar.
10. Varmamengun, þar sem fram skulu koma reglur um takmörkun slíks.
11. önnur sambærileg atriði.
Ennfremur skal setja ákvæði um:
12 Undanþáguheimildir og hvaða takmörkum slíkt skuli háð, jafnframt viðurlög og málsmeðferð.
13. Valdsvið, skyldur og starfstilhögun hollustunefnda, hollustufulltrúa og Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir.
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II. KAFLI
Stjóm og skipan.

4- gr4.1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögutn þessum.
5- gr.
5.1. Sveitarfélög annast og standa undir kostnaði við hollustueftirlit í héruðum,
að svo miklu leyti sem ekki gilda hér um sérstök lög.
5.2. Ekkert sveitarfélag skal vera án viðhlítandi hollustueftirlits og þjónustu hollustufulltrúa.
6. gr.
6.1. I hverju sveitarfélagi skal, eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar, kjósa hollustunefnd, aðalmenn og varamenn til fjögurra ára. Sveitarstjórn ákveður tölu
nefndarmanna, en þó skulu þeir aldrei vera færri en þrír.
6.2. Stefnt skal að sameiningu umdæma hollustunefnda, eftir því sem fært er, í
samræmi við skipan heilsugæsluumdæma eða starfssvæða heilsugæslustöðva,
sbr lög nr. 57/1978.
6.3. Þar sem umdæmi hollustunefnda hafa verið sameinuð, skulu viðkomandi
sveitarfélög gera með sér samning um stofnun einnar hollustunefndar. Skal þar
m, a. kveðið á um tölu nefndarmanna og kosningu þeirra, svo og skiptingu
kostnaðar af störfum nefndarinnar.
6.4. Hollustunefnd kýs sér formann, varaformann og ritara.
7. gr.
7.1. Hollustunefnd ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum þessara laga, hollustuverndarreglugerðar, mengunarvarnareglugerðar, hollustusamþykkta sveitarfélaga, sömuleiðis ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum, sem hollustunefndum
er eða kann að vera falið að annast um framkvæmd á.
Hollustunefndir skulu sérstaklega vinna að:
1. Bættri hollustuvernd 1 héraðinu.
2. Bættum mengunarvörnum í héraðinu.
3. Fræðslu um hollustumál.
4. Samvinnu við önnur yfirvöld og aðila er vinna að þessum málum beint eða
óbeint.
8. gr.
8.1. Sveitarstjórnir, bygginganefnd'r og önnur yfirvöld héraðanna skulu leita álits
hollustunefndar um hvers konar ráðstafanir og framkvæmdir, sem lög þessi,
hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð og samþykktir sveitarfélaga
samkvæmt lögum þessum taka til.
9. gr.
9.1. Héraðslæknar og/eða heilsugæslulæknar skulu vera faglegir ráðunautar hollustunefnda og svæðisnefnda skv. 11. gr. með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess að fundir verði haldnir þegar þeim þykir þörf og að þar verði tekin
fvrir tiltekin mál.
9.2. Héraðslæknar, hver í sínu læknishéraði, segja fyrir um og skipuleggja þjónustu
heilsugæslulækna við hollustunefndir með hliðsjón af umdæmuin heilsugæslustöðva, að svo miklu leyti sem héraðslæknar geta ekki sinnt þessu sjálfir.
9 3. Hollustunefndum og svæðisnefndum ber að senda viðkomandi sveitarstjórn og
héraðslækni afrit af fundargerðum að loknum fundum.
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9.4. Hollustufulltrúar skulu sitja fundi hollustunefnda og svæðisnefnda með málfrelsi og tillögurétt. Þeir geta krafist þess að fundir verði haldnir og að tekin
verði þar fyrir tiltekin mál.
9.5. Héraðsdýralæknum er heimilt að sitja fundi hollustunefnda og svæðisnefnda
með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess að fundir verði haldnir i
hollustunefndum og svæðisnefndum og að tiltekin mál verði tekin fyrir.
9.6. Hollustunefnd getur leitað þeirrar sérfræðiaðstoðar og kvatt á sinn fund þá
aðila, sem hún telur þörf á.
9.7. Formaður hollustunefndar skal sjá um að nefndarmenn og aðrir sem sækja eiga
fundi nefndarinnar séu boðaðir.
9.8. 1 fundarboði skal geta þeirra málefna, sem ætlunin er að fjalla um.
10. gr.
10.1. Hollustunefndir skulu halda fundi eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
10.2. Afgreiðsla í hollustunefnd telst fullnægjandi sé helmingur nefndarmanna viðstaddur.
10.3. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður afgreiðslu máls.
10.4. Um vanhæfni hollustunefndarmanna til afgreiðslu mála gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga.
11- gr.
11.1. Á hverju hollustueftirlitssvæði, sbr. 23. gr., skal stofna svæðisnefnd, sem skal
skipuð formönnum hoílustunefnda á svæðinu. Á Reykjavíkursvæði fer um
stofnun svæðisnefndar eftir samkomulagi bæjarstjórna Reykjavíkur og Seltjarnarness.
11.2. Svæðisnefnd'r kjósa sér formann, varaformann og ritara.
11.3. Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á ári.
11.4. Verkefni svæðisnefnda er að skipuleggja og samræma hollustueftirlit á svæðinu
í samræmi við 24. og 26. gr. laga þessara og ákvæði reglugerða sem settar verða.
12. gr.
12.1. Svæðisnefndir skulu fyrir 1. júní ár hvert senda Hollustuvernd ríkisins skýrslu
varðandi starfsemi nefndarinnar næsta almanaksár á undan og um áformaða
starfsemi. Skýrslur þessar skulu gerðar á þar til gerð eyðublöð, sem Hollustuvernd ríkisins lætur útbúa.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

III. KAFLI
Hollustuvernd ríkisins.
13. gr.
Ríkið starfrækir stofnun, sem nefnist Hollustuvernd ríkisins.
Stofnunin hefur yfirumsjón með almennu hollustueftirliti, matvælaeftirlili,
mengunarvörnum og rannsóknum þessu tengdu og sér um framkvæmd þess i
samræmi við lög þessi, hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð og
ákvæði annarra laga og reglna, er þessi mál snerta og hollustuyfirvöldum er
falið að sjá um framkvæmd á.
Stofnunin skal vinna að samræmingu alls hollustueftirlits í landinu, m. a. á
þann hátt að koma á samvinnu allra þeirra stofnana, er að málum þessum starfa.
Skal stofnunin sérstaklega gæta hagkvæmni í öllu eftirliti á sviði hollustumála,
m. a. með því að fyrirbyggja tvíverknað og skörun eftir því sem frekast er unnt.
Stofnunin fer því aðeins með beint hollustueftirlit að um sérhæfð verkefni sé
að ræða og lög mæli svo fyrir eða ráðherra ákveði það, og að höfðu samráði
við hlutaðeigandi hollustunefndir.
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13.5. Stofnunin er til ráðuneytis yfirstjórn heilbrigðismála, hollustunefndum og
öðrum, sem með opinbert hollustueftirlit fara.
13.6. Stofnunin skal sjá um að haldið sé uppi skipulegri fræðslu fyrir almenning um
mál, er varða hollustuhætti.
13.7. Stofnunin skal, svo sem þurfa þykir, beita sér fyrir námskeiðum til að fræða
þá aðila, er að þessum málum starfa í landinu.
13.8. Stofnunin skal sjá um að menntun og fræðslu fyrir hollustufulltrúa verði komið
á og hefur um það samráð við þær deildir Háskóla íslands, sem annast kennslu,
er því tengist og aðra sérfróða aðila.
13.9. Stofnunin skal hafa sem nánasta samvinnu við hollustunefndir og hollustufulltrúa sveitarfélaganna og veita þeim alla þá þjónustu um hollustumál, sem
hún getur og aðstæður gera nauðsynlegar.
13.10. Stofnunin gefur árlega út skýrslu um starfsemi sína á liðnu ári ásamt upplýsingum um ástand hollustumála í landinu.
13.11. Stofnunin annast upplýsingar og tilkynningar til fjölmiðla. Skulu þær vera
efnislega rökstuddar og þess gætt að einstakar atvinnugreinar, stofnanir eða
fyrirtæki líði ekki tjón og álitshnekki að óþörfu.
14. gr.
14.1. Stofnuninni skal skipuð sérstök stjórn, sem ráðherra skipar og í eiga sæti
sjö menn. Skulu tveir tilnefndir af félagsmálaráðherra, annar úr samtökum
launþega en hinn úr samtökum atvinnurekenda. Iðnaðarráðherra tilnefnir einn
og skal hann hafa sérþekkingu á sviði mengunarvarna. Menntamálaráðherra
tilnefnir einn með sérþekkingu á sviði hollusturannsókna. Samband ísl. sveitarfélaga tilnefnir einn. Heilbrigðisráðherra skipar tvo og skal annar vera formaður. Annar fulltrúinn, sem heilbrigðisráðherra skipar, skal hafa menntun og
reynslu á sviði hollustueftirlits. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.
Skipunartími stjórnar er fjögur ár.
14.2. Stjórn stofnunarinnar hefur undir yfirstjórn ráðherra æðsta vald í málefnum
stofnunarinnar.
15. gr.
15.1. Ráðherra skipar framkvæmdastjóra stofnunarinnar, að fengnum tillögum
stjórnar, til fjögurra ára í senn. Einungis má skipa mann, sem hefur menntun
eða reynslu í stjórnsýslu.
15.2. Framkvæmdastjóri annast daglega stjórnun stofnunarinnar. Hann situr fundi
stjórnar með málfrelsi og tillögurétti. Framkvæmdastjóri undirbýr fundi stjórnar og sér um framkvæmd ákvarðana hennar.
16. gr.
16.1. í tengsluin við almenna skrifstofu skal unnið að áætlanagerð, útgáfu upplýsinga og fræðsluefnis í samráði við deildir stofnunarinnar.
16.2. Þar skal vera bókasafn stofnunarinnar með sem fullkomnustum bókakosti.
17. gr.
17.1. Stofnuninni skal skipt í þrjár deildir, hollustueftirlit, rannsóknastofu og mengunarvarnir og skal starfa forstöðumaður yfir hverri.
17.2. Hollustueftiriit hefur yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum hollustuverndarreglugerðar, sbr. 2. gr. 2. tl., að svo miklu leyti sem slíkt er ekki falið
öðrum deildum stofnunarinnar, sbr. 17. gr. 3. og 4. tl.
Hollustueftirlit annast ennfremur:
1. Framkvæmd laga nr. 27/1977 um aðgerðir til þess að draga úr tóbaksreykingum.
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2. Rannsóknir, skráningu, leiðbeiningar og fræðslu um atvinnusjúkdóma og
atvinnuheilbrigðismál, að svo miklu leyti sem það er ekki falið öðrum með
sérlögum.
17.3. Rannsóknastofa annast þær efna- og gerlafræðilegar rannsóknir, sem lög þessi
gera ráð fyrir á sviði matvæla, neyslu- og nauðsynjavara og mengunar. Ennfremur annast rannsóknastofa sérstök rannsóknaverkefni, eftir þvi sem stjórn
stofnunarinnar ákveður hverju sinni. Rannsóknastofa starfrækir deildir á Iandinu, sjálfstætt eða í samvinnu við aðrar rikisstofnanir, eftir því sem stjórn
stofnunarinnar ákveður.
17.4. Mengunarvarnir hafa yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum í mengunarreglugerð, sbr. 3. gr. 2. tl.
Mengunarvarnir annast ennfremur:
1. Tillögur að starfsleyfum og úrvinnslu gagna hvað snertir mengunarvarnir.
2. Starfsemi geislavarna skv. reglug. nr. 5/1968, sbr. lög nr. 95/1962.
3. Skipulagningu og umsjón með framkvæmd mengunarrannsókna i samræmi
við lög þessi svo og annarra mengunarrannsókna, eftir nánari ákvörðun
stjórnar stofnunarinnar.
18. gr.
18.1. Ráðherra setur stofnuninni starfsreglur að fengnum tillögum stjórnar hennar.
19. gr.
19.1. Við stofnunina starfa þrír forstöðumenn.
1. Forstöðumaður hollustueftirlits skal hafa háskólamenntun og viðhlitandi
sérþekkingu í hollustuvernd og hafa reynslu á því sviði.
2. Forstöðumaður rannsóknastofu skal hafa háskólamenntun á sviði gerlaeða efnafræði og sérþekkingu og starfsreynslu á því sviði.
3. Forstöðumaður mengunarvarna skal hafa háskólamenntun á sviði verk- eða
efnafræði og sérþekkingu og reynslu á sviði mengunarvarna.
19.2. Ráðherra skipar forstöðumenn að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar.
19.3. Forstöðumenn skulu sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.
20. gr.
20.1. Framkvæmdastjóri ræður starfsfólk á skrifstofu.
20.2. Stjórnin ræður menn með sérþekkingu að deildum stofnunarinnar að fengnum tillögum viðkomandi forstöðumanna.
20.3. Forstöðumenn ráða annað starfsfólk hinna einstöku deilda.
21. gr.
21.2. Eiturefnanefnd, skv. lögum nr. 85/1968, Áfengisvarnaráði, skv. lögum nr.
82/1969 og Manneldisráði, skv. lögum nr. 45/1978, skal sköpuð aðstaða innan
stofnunarinnar og vinna í nánu samstarfi við hana en halda fullu sjálfstæði
skv. fyrrgreindum lögum.
21.2. Stofnunin skal, eftir því sem við á, hafa samvinnu við Náttúruverndarráð,
Vinnueftirlit og Siglingamálastofnun um öll mál, er varða mengunarvarnir við
atvinnurekstur, skipulag mengunarvarna og skyld málefni.
IV. KAFLI
Samþykktir sveitarfélaga.
22. gr.
22.1. Sveitarfélög geta sett sér eigin hollustusamþykktir um þætti, sem ekki er
fjallað um i hollustuverndarreglugerð, sbr. 2. gr. eða til þess að gera um einstök
atriði itarlegri kröfur en þar er gert.
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22.2. Heimilt er auk annars að setja í slíkar samþykktir ákvæði um:
1. Bann eða takmörkun hundahalds.
2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps.
3. Gjaldtöku vegna leyfa, leigu eða veittrar þjónustu.
4. Sérstakar ábyrgðartryggingar.
22.3. Upphæð gjalda samkv. þessum kafla skal ákveðin i sérstakri gjaldskrá, sem
ráðherra staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign í tvö ár eftir gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar.
22.4. Hlutaðeigandi hollustunefnd semur drög að slíkum samþykktum og breytingum
þar á og leggur fyrir viðkomandi sveitarstjórn, sem afgreiðir þau til ráðherra i
formi samþykktar. Synji ráðherra staðfestingar endursendir hann samþykktina til sveitarstjórnar með leiðbeiningum um, hvað þurfi til að til staðfestingar
komi.
22.5. Samþykktir og gjaldskrár samkvæmt þessum kafla skulu birtar í B-deild
Stjórnartíðinda.
V. KAFLI
Hollustueftirlitssvæði og hollustufulltrúar
23. gr.
23.1. Landið skiptist í hollustueftirlitssvæði sem hér segir:
1. Reykjavíkursvæði, sem tekur yfir Reykjavíkurborg og Seltjarnarneskaupstað.
2. Vesturlandssvæði, sem tekur yfir Borgarfjarðarsýslu, Akraneskaupstað,
Mýrasýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu.
3. Vestfjarðasvæði, sem tekur yfir Austur- og Vestur-Barðastrandarsýslur,
Vestur-ísafjarðarsýslu, ísafjarðarkaupstað, Bolungarvíkurkaupstað, Norðurísafjarðarsýslu og Strandasýslu.
4. Norðurlandssvæði vestra, sem tekur yfir Vestur- og Austur-Húnavatnssýslur,
Skagafjarðarsýslu, Sauðárkrókskaupstað og Siglufjarðarkaupstað.
5. Akureyrarsvæði, sem tekur yfir Akureyri, Ólafsfjarðarkaupstað, Dalvíkurkaupstað og Eyjafjarðarsýslu.
6. Norðurlandssvæði eystra, sem tekur yfir Húsavíkurkaupstað, Suður-Þingeyjarsýslu og Norður- Þingeyjarsýslu.
7. Austurlandssvæði, sem tekur yfir Norður-Múlasýslu, Seyðisfjarðarkaupstað, Suður-Múlasýslu, Neskaupstað, Eskifjarðarkaupstað og AusturSkaftafellssýslu.
8. Suðurlandssvæði, sem tekur yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Vestmannaeyjakaupstað, Rangárvallasýslu, Árnessýslu og Selfosskaupstað.
9. Suðurnesjasvæði, sem tekur yfir Grindavíkurkaupstað, Hafnahrepp, Miðneshrepp, Gerðahrepp, Keflavíkurkaupstað, Njarðvíkurkaupstað og Vatnsleysustrandarhrepp.
10. Hafnarfjarðarsvæði, sem tekur yfir Hafnarfjarðarkaupstað, Bessastaðahrepp og Garðakaupstað.
11. Kópavogssvæði, sem tekur yfir Kópavogskaupstað, Mosfellshrepp, Kjósarhrepp og Kjalarneshrepp.
24. gr.
24.1. Svæðisnefnd viðkomandi svæðis, shr. 11. gr., ákveður aðsetur hollustufulltrúa.
24.2. Um kostnað vegna starfa hollustufulltrúa fer samkvæmt nánara samkomulagi
viðkomandi sveitarfélaga með hliðsjón af mannfjölda hvers sveitarfélags.
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24.3. Starf hollustufulltrúa telst fullt starf. Að jafnaði skulu ekki koma fleiri en
10 000 íbúar á einn og sama hollustufulltrúa.
24.4. Einn hollustufulltrúi hvers svæðis skal vera framkvæmdastjóri hollustueftirlits
á svæðinu.
25. gr.
25.1. Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins og
að ósk viðkomandi sveitarfélaga, kveðið á um aðra skiptingu hollustueftirlitssvæða en gert er í 23. gr. Skal þá tekið tillit til þess að ekki komi að jafnaði
fleiri en 10 000 íbúar á einn og sama hollustufulltrúa. Ennfremur skal taka tillit
til umfangs og nauðsynjar á hollustueftirliti, stærð svæða og samgangna.
26. gr.
26.1. Svæðisnefndir hinna einstöku eftirlitssvæða skipuleggja hollustueftirlit innan
svæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi hollustunefndir og sveitarstjórnir, að
höfðu samráði við Hollustuvernd rikisins.
26.2. Svæðisnefndir viðkomandi eftirlitssvæða ráða hollustufulltrúa að fengnum
tillögum hollustunefnda svæðisins. Skal áður leita umsagnar Hollustuverndar
ríkisins um hæfni þeirra.
26.3. Svæðisnefndir setja hollustufulltrúum erindisbréf að höfðu samráði við hlutaðeigandi hollustunefndir og Hollustuvernd rikisins.
26.4. Eingöngu má ráða sem hollustufulltrúa menn með sérmenntun á sviði hollustueftirlits.
26.5. Ef ekki er völ á sérmenntuðum manni, getur Hollustuvernd rikisins heimilað
að ráðinn sé annar maður til bráðabirgða, en hafa skal hann reynslu á þessu
sviði.
26.6. Ráðherra setur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins, reglugerð um
sérmenntun, réttindi og skyldur hollustufulltrúa.

27.1.

27.2.

27.3.
27.4.

27.5.

VI. KAFLI
Valdsvið og þvingunarúrræði.
27. gr.
A. HOLLUSTUNEFNDIR.
Til þess að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar skv. lögum þessum, hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð, hoHustusamþykktum sveitarfélaga
eða eigin fyrirmælum skv. þessum ákvæðum, getur hollustunefnd beitt eftirfarandi aðgerðum:
1. Veitt áminningu.
2. Veitt áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta.
3. Stöðvað viðkomandi starfsemi eða notkun að öllu leyti eða að hluta til,
með aðstoð lögreglu ef með þarf.
Stöðvun skal því aðeins beitt að um alvarlegri tilvik eða ítrekuð sé að ræða,
eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests. Sé um slikt brot að
ræða, getur hollustunefnd afturkallað starfsleyfi viðkomandi reksturs teljist
rík ástæða til.
Þar sem innsiglun er beitt við stöðvun skulu hollustunefndir nota sérstök
innsigli, er auðkenni þær.
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum hollustunefndar, getur
hún ákveðið honum dagsektir þar til úr er bætt. Dagsektir renna í sveitarsjóð.
Hámark dagsekta skal ákveðið í hollustuverndarreglugerð og mengunarvarnareglugerð.
Ef aðili vanrækir að vinna verk, sem hollustunefnd hefur fyrirskipað í samræmi við þessi lög og reglur, er nefndinni heimilt að láta vinna verkið á
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27.6.
27.7.

27.8.

27.9.

27.10.
27.11.

kostnað hins vinnuskylda. Kostnaður skal til bráðabirgða greiddur úr sveitarsjóði er innheimtast síðar hjá hlutaðeigandi.
Kostnað og dagsektir skv. 27. gr. 4. og 5. tl. má innheimta með lögtaki.
Sé vinna sú, sem hollustunefnd lætur framkvæma skv. 27. gr. 5. tl., til komin
vegna vanhirðu, óþrifa eða heilsuspillandi aðstæðna í húsi, á lóð eða í farartæki, er kostnaður tryggður með logveðsrétti í viðkomandi húsi, lóð eða
farartæki tvö ár eftir að greiðslu er krafist.
Hollustunefndum skal heimill aðgangúr til skoðunar og eftirlits þ. á m. sýnaog myndatöku, að öllum þeim stöðum, sem lög þessi, hollustuverndarreglugerð,
mengunarvarnareglugerð og hollustusamþykktir ná yfir og geta leitað aðstoðar
lögreglu ef með þarf.
Hollustunefndum er heimilt að gefa fyrirmæli um meðferð og notkun matvæla
og annarra vara þar sem settum reglum hefur ekki verið fylgt. Nefndirnar
geta lagt hald á slíkar vörur og fyrirskipað förgun þeirra teljist slíkt nauðsynlegt.
Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að veita hollustunefndum allar nauðsynlegar
upplýsingar, sem Itrafist er vegna hollustueftirlitsins
Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að afhenda hollustunefndum nauðsynleg sýni
vegna hollustueftirlitsins endurgjaldslaust.

28. gr.
B. HOLLUSTUFULLTRÚAR.
28.1. Hollustufulltrúar hafa sama rétt til skoðunar og eftirlits innan síns eftirlitssvæðis og viðkomandi hollustunefndir, sbr. 27. gr. 8. tl.—11. tl.
28.2. Hollustufulltrúi getur beitt sömu aðgerðum til þess að knýja fram úrbætur og
greinir frá í 27. gr. 1. tl. Meti hann ástandið svo alvarlegt að beita verði stöðvun
sbr. 27. gr. 1. tl. 3., skal hann tilkynna það viðkomandi hollustunefnd og leita
staðfestingar hennar eins fljótt og við verður komið.

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.
29.5.
29.6.

29. gr.
C. HOLLUSTUVERND RÍKISINS.
Telji stjórn stofnunaririnar nauðsyn ráðstöfunar skv. lögum þessum, sem varðar
almenningsheill og viðkomandi hollustunefnd lætur ekki málið til sín taka
eða gengur ekki nægilega rikt eftir framkvæmdum, þrátt fyrir ábendingar
stofnunarinnar, skal liún gera tillögur til ráðherra um framkvæmd ráðstöfunarinnar.
Telji stofnunin svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eða notkun
að aðgerð þoli enga bið er henni heimilt, til bráðabirgða, að stöðva starfsemina
eða notkunina þegar í stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir, en tilkynna
skal hún það tafarlaust hlutaðeigandi hollustunefnd. Fallist hollustunefnd ekki
á ráðstöfunina skal stofnunin að fenginni greinargerð hollustunefndar, sem
skal vera skrifleg, skjóta málinu til úrskurðar ráðherra. Málskotsfrestur stofnunarinnar er tvær vikur eftir að greinargerð hollustunefndar berst og frestur
hollustunefndar til þess að tilkynna um ágreining er tvær vikur.
Ráðherra getur heimilað rýmri frest til málskots en kveðið er á um í 29. gr.
2. tl. sé sótt um slikt og mæli ríkar ástæður með.
Málskot frestar ekki upphaflegri ákvörðun stofnunarinnar.
Fulltrúar stofnunarinnar eiga rétt til setu á fundum hollustunefnda og annarra opinberra nefnda, sem um mál skv. lögum þessum fara, með tillögurétti
og málfrelsi.
Fulltrúum stofnunarinnar er heimilt, sbr. 13. gr. 4. tl., í samráði við hollustunefndir að taka sýni þar sem starfræksla og notkun fer fram og lög þessi,
hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð og hollustusamþykktir
sveitarfélaga ná til, sbr. 27. gr. 8., 10. og 11. tl.
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VII. KAFLI
Málsmeðferð, úrskurðir og viðurlög.
30. gr.
Rísi upp ágreiningur um framkvæmd laga þessara, hollustuverndarreglugerðai;
mengunarvarnareglugerðar, hollustusamþykkta sveitarfélaga og ákvarðana hollustuyfirvalda, annar en skv. 29. gr. 1.—2. tl. og 31. gr., er heimilt að vísa málinu
til stjórnar Hollustuverndar ríkisins til úrskurðar. Séu aðilar ekki sáttir við
úrskurð stjórnarinnar er heimilt að visa málinu til sérstakrar úrskurðarnefndar, er starfar skv. lögum þessum, sbr. 30. gr. 2. tl. Málskot skv. þessum
tölulið frestar ekki upphaflegri ákvörðun.
I úrskurðarnefnd eiga sæti þrír menn:
Embættisgengur lögfræðingur, tilnefndur af Hæstarétti og er hann jafnframt
formaður. Einn skal tilnefndur af Sambandi isl. sveitarfélaga og einn af Iandlækni.
Ráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn.
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
Nefndinni er heimilt að kveðja tvo sérfróða menn til ráðgjafar telji hún þörf
á við úrlausn einstakra mála.

31. gr.
31.1. Sé öðrum en hollustunefnd falið með sérstökum lögum eftirlit með starfsemi,
sem lög þessi taka til og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli hollusíúnefndar og takist ekki að samræma fyrirmælin, skal leggja málið til fullnaðarúrskurðar ráðherra.
31.2. Ríki upp ágreiningur milli hollustunefndar og sveitarstjórnar um tilhögun eða
framkvæmd hollusturáðstöfunar skulu aðilar vísa málinu til Hollustuverndar
ríkisins til málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita fullnaðarúrskurðar
ráðherra.
32. gr.
32.1. Fyrir brot gegn lögum þessurn, hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð, hollustusamþykktum sveitarfélaga svo og fyrirmælum hollustuiiefnda
og annarra rétthæfra aðila, gefnum skv. ákvæðum í nefndúm lögum og reglum,
skal refsa með sektum, en með varðhaldi, séu sakir miklar.
33. gr.
33.1. Með mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, hollustuverndarreglugerð,
mengunarvarnareglugerð eða hollustusamþykktum sveitarfélaga, skal farið að
hætti opinberra mála.
VIII. KAFLI
Ýmis ákvæði.
34. gr.
S4.1. Hollustuvernd ríkisins getur samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast
rannsóknir fyrir hollustueftirlitið i landinu, að svo miklu leyti sem Hollustuvernd ríkisins annar því ekki.
35. gr.
35.1. Ráðherra getur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins sett nánari ákvæði
um framkvæmd laga þessara í reglugerð.
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IX. KAFLI
Gildistaka.
36. gr.
36.1. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi
lög nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977 um Matvælarannsóknir ríkisins svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki svo og ákvæði annarra laga, sem ganga í berhögg
við þessi lög.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þegar í stað skal hefjast handa við að undirbúa gildistöku laga þessara. Skal
ráðherra í þeim tilgangi skipa fimm manna framkvæmdanefnd, sem í eiga sæti:
Einn fulltrúi frá Heilbrigðiseftirliti rikisins, einn frá Matvælarannsóknum rikisins, einn fulltrúi Samb. ísl sveitarfélaga og tveir fulltrúar án tilnefningar og
skal annar jafnframt vera formaður. Skal nefnd þessi starfa þar til stjórn Hollustuverndar ríkisins hefur tekið til starfa.
Reglugerðir samkvæmt lögum þessum skal setja svo fljótt sem auðið er. Þar
til þær hafa verið staðfestar skulu þær reglugerðir, sem nú gilda um þau mál,
er lög þessi taka til, vera í fullu gildi, enda brjóti ákvæði þeirra eigi í bága við
ákvæði laga þessara.
Þar til mengunarvarnareglugerð hefur verið staðfest gilda ákvæði reglugerðar
nr. 164/1972 um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra efna
og eins skulu fyrirtæki, sem hafa starfsleyfi skv. þeim ákvæðum, halda óbreyttu
starfsleyfi.
Samþykktir sveitarfélaga, staðfestar af ráðherra, skv. lögum nr. 12/1969 um
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og lögum nr. 7/1953 um hundahald og varnir
gegn sullaveiki, halda gildi sínu, fari þær ekki i bága við ákvæði laga þessara.
Heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaganna, sem eru í starfi við gildistöku laganna,
skulu að fullu halda réttindum sínum, þrátt fyrir ákvæði 26. gr. 4. tl. um menntun.
Starfsfólk Heilbrigðiseftirlits ríkisins, Matvælarannsókna ríkisins og Geislavarna
ríkisins skal njóta forgangs að störfum hjá Hollustuvernd ríkisins.
Stefnt skal að því á næstu fimm árum að fella starfsemi eiturefnanefndar,
áfengisvarnaráðs og manneldisráðs, sbr. 21. gr. 1. tl., undir starfsemi Hollustuverndar ríkisins með breytingum á gildandi lögum þar um.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

1. Inngangur.
Með bréfi dagsettu 9. ágúst 1978 skipaði þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Matthías Bjarnason, nefnd, sem falið var það hlutverk að endurskoða
lög nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með hliðsjón af fenginni
reynslu svo og að semja drög að nýrri heilbrigðisreglugerð.
I nefndina voru upphaflega skipaðir: Ingimar Sigurðsson, deildarstjóri, formaður, dr. med. Jón Sigurðsson, fyrrv. borgarlæknir, sem annaðist ritstörf, Þórhallur Halldórsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar, Hrafn
V. Friðriksson, yfirlæknir, forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits rikisins og Albert K.
Sanders, bæjarstjóri í Njarðvíkum.
Nefndin tók þá ákvörðun, að fengnu samþykki þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Magnúsar H. Magnússonar, að gera tillögur að sameiningu þeirra
stofnana, svo og um samvinnu þeirra nefnda og annarra aðila, sem með mál á þessu
sviði fara og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið fer með yfirstjórn á. I framhaldi af því var Guðlaugur Hannesson, forstöðumaður Matvælarannsókna ríkisins
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skipaðir í nefndina. Ennfremur var Eyjólfur Sæmundsson, frv. deildarverkfræðingur
hjá Heilbrigðiseftirliti ríkisins og núverandi öryggismálastjóri, ráðinn sérstakur
ráðgjafi nefndarinnar með hliðsjón af mengunarmálum.
Nefndin gekk frá sínum fyrstu drögum í lok maimánaðar 1979 og gerði í þeim
ráð fyrir eins mikilli samræmingu og hún taldi unnt. Þannig lagði nefndin til að
sameinaðar yrðu í einni stofnun Heilbrigðiseftirlit ríkisins, Matvælarannsóknir ríklsins, Geislavarnir ríkisins og auk þess að sett yrði á stofn sérstök deild, er annaðist
mengunarvarnir innan stofnunarinnar.
Þessi fyrstu drög nefndarinnar voru send eftirtöldum aðilum með beiðni um
umsögn: Landbúnaðarráðuneyti, menntamálaráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti, samgönguráðuneyti, iðnaðarráðuneyti, dóms- og kirkjumálaráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, landiækni, yfirdýralækni, Eiturefnanefnd, Manneldisráði Islands, Samstarfsnefnd um reykingavarnir, Náttúruverndarráði, Sambandi isl. sveitarfélaga, A.S.I.,
B.S.R.B., B.H.M., Vinnuveitendasambandi íslands, Vinnumálasambandi samvinnufélaganna, Borgarstjórn Reykjavíkur, samböndum sveitarfélaga i Borgarnesi, Isafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Keflavík og Mosfellssveit, Rannsóknaráði rikisins, læknadeild Háskóla Islands, líffræðistofnun Háskóla Islands og verkfræði- og
raunvísindadeild Háskóla íslands (líffræðiskor), Geislavörnum rikisins, öryggiseftirliti rikisins, Framleiðslueftirliti sjávarafurða og öllum heilbrigðisfulltrúum landsins.
Ennfremur leituðu nefndarmenn álits valinkunnra manna eftir því sem þeim
þótti þörf á.
I bréfi til ofangreindra aðila var sérstaklega bent á það að islensk löggjöf um
mengunarvarnir væri fátækleg og að á vori 1978 hafi verið lagt fram á Alþingi
frumvarp til laga um umhverfisvernd og að í maí 1979 hafi verið lagt fram á Alþingi
frumvarp til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Fór nefndin
sérstaklega fram á það, að umsagnaraðilar kynntu sér rækilega drögin með hliðsjón
af þeim tveimur frumvörpum, sem hér eru nefnd að framan, þar sem hér gæfist
tækifæri til að samræma þessi mál, að svo miklu leyti sem slíkt væri talið unnt,
æskilegt og hagkvæmt. Voru nefndir aðilar sérstaklega beðnir um að hafa frumvörp þessi til hliðsjónar við lestur draganna.
Nefndin fór sérstaklega fram á það að viðkomandi aðilar fjölluðu um nafngift
á frumvarpinu svo og um nafn á ríkisstofnun þeirri, sem lagt er til að sameini þá
starfsemi, sem áður er vikið að. Ennfremur var beðið um sérstakt álit á verkefnaröðun í drögunum, sérstaklega með hliðsjón af því, hvort greina ætti mengunarvarnir að, eða hvort fella ætti ákvæði mengunarvarna undir inngangskafla frumvarpsins, þ. e. a. s. 1. kafla.
Óskaði nefndin eftir þvi að umsögnum yrði skilað eigi siðar en 1. ágúst 1979.
Flestallir ofangreindra aðila skiluðu umsögnum um drögin. Voru umsagnir
þessar misjafnlega itarlegar og lögðu margir allmikla vinnu i bær. Að mati nefndarinnar lögðu eftirtaldir aðilar töluverða vinnu í umsagnir sinar: Læknadeild Háskóla Islands, Borgarstjórn Reykjavíkur, Eiturefnanefnd, B.H.M., Rannsóknaráð rikisins, Manneldisráð Islands, samgönguráðuneyti (Siglingamálastofnun) og Náttúruverndarráð. Auk þess skiluðu heilbrigðisfulltrúar i Reykjavik og Kópavogi mjög
itarlegum umsögnum, sem mest voru í formi munnlegra viðræðna við formann og
ritara nefndarinnar.
Álit nefndra aðila voru að berast fram yfir siðastliðin áramót, þannig að störf
nefndarinnar hafa dregist vegna þess. Taldi nefndin eðlilegt að bíða eftir öllum þeim
athugasemdum, sem hefðu einhverja þýðingu og var því tekin sú stefna að fara
hægt fram að því. Frá mánaðamótum janúar/febrúar s. 1. vann nefndin af fullum
krafti úr þeim upplýsingum og athugasemdum, sem henni bárust frá ofangreindum
aðilum og reyndi að samræma sjónarmið þeirra eins og unnt var. Hvað snertir
nafngift á frumvarpinu og stofnun þeirri, sem lagt er til að sett verði á fót í frumvarpinu komu ekki fram margar ábendingar og hliðruðu umsegjendur sér yfirleitt hjá að fara inn á þá braut. Eigi að síður kom fram nokkur gagnrýni á heit-

854

Þingskjal 148

unum, sem nefndin lagði til að notuð yrðu. Hins vegar voru þau orðin á skömmum
tíma svó töm meirihluta nefndarinnar, að talið var æskilegt að leita álits sérfróðra
aðila á því og var farið fram á álit dr. Jakobs Benediktssonar, fyrrv. orðabókarritstjóra. Að fengnu áliti dr. Jakobs sá meirihluti nefndarinnar ekki ástæðu til þess
að breyta um orð og vísar nánar um það til álits dr. Jakobs, sem fylgir með áliti
néfndarinnar en það hefur verið gefið út i fjölriti.
Það er álit nefndarinnar að tilgangur með lagasetningu sem þessari hljóti að
vera að tryggja öllum landsmönnum svo heilnæm lífsskilyrði á öllum sviðum þjóðIffsiris, serii unnt er að veita hverju sinni. I því skyni er leitast við að samræma
kröfur um hollustuhætti um allt land og koma á viðhlítandi eftirliti með þeim,
hollustueftirliti. Yfirumsjón með því starfi, matvælaeftirliti, mengunarvörnum og
rárinsóknum þessu tengdum, hefur Hollustuvernd ríkisins. Daglegt eftirlit sé hins
vegar í höndum hollustufulltrúa (áður heilbrigðisfulltrúa), sem starfa á vegum
hollustunefnda sveitarfélaga í samræmi við skiptingu landsins i hollustueftirlitssvæði.
Hollustueftirliti er ætlað að firra landsmenn svo sem verða má. hvers konar óhollustu,
skáðlegum og óæskilegum utanaðkomandi áhrifum á heilsu þeirra og jafnframt að
stuðla að, með almennri fræðslu og á annan hátt, bættu heilsusamlegu umhverfi og
aridrúmslofti úti og inni, hollum mat og drykk, aukinni þrifnaðarkennd almennings
og bættri umgengni. Verksviðið er margþætt eins og upptalning i 2. og 3. gr. frumvarpsins ber með sér.
Gert er ráð fyrir að landinu verði skiní í hæfilega mörg og stór eftirlitssvæði,
sbr. 23. gr. frumvarpsins, til þess að tryggja annars vegar markvisst eftirlit, sem
riær fil allra þátta þess á öllu eftirlitssvæðinu, og hins vegar nægilega stór (mannriiörg) til þess að unrit verði að gera kröfur um æskilega menntun eftirlitsmanna,
sbr. 24. gr. 4. tl. frumvarpsiris.
LÖgð eru til skýr ákvæði um valdsvið hollustueftirlits og þvingunarráðstafanir með það fyrir augum að ná fram nauðsýnlegum umbótum, en samhliða þvi
cru ákvæði um sérstaka úrskurðarnefnd til þess að tryggja sem best rétt þéirra,
sem eftirlit er haft með.
Nefndin hélt alls 54 fundi og mun taka til starfa aftur þegar tekin hefur verið
áfstaða til þessa frumvárps á AÍþirigi, en þá mún nefndin fjallá um endurskoðun
héilbrigðisréglugerðar, skv. frumvarþi þessu hollustuverndarreglugerðar, en fyrr telur
nefndin óráðlegt að ráðast í það verkefni.
Nefndin skilaðí endanlegu áliti sínu í lok maimánaðar s. 1. i formi frumvarps
til nýrra laga ásamt'ítarlegri greinargerð og athugasemdum. Var brugðið á það ráð
að gefa út álit nefndarinnar í fjölriti og fylgir eitt eintak með til hvers þingmanns
auk þess sem hægt er að fá eintök í ráðuneytinu. Er álitið gefið út sem rit heilbrigðis- og tryggingamálaráðunevtisins merkt nr. 1/1980 og er það tæpar 150 bls. á
stærð og því miklu ítarlegra heldur en athugasemdir með frumvarpi þessu bera með
sér. Er mönnum sérstaklega bent á að kynna sér ritið, sem hefur að geyma fróðleik
ulri þessi mál, sem ekki er annarsstaðar að finna i samandregnu máli.
Að frumvarpinu eins og það kemur fyrir standa allir nefndarmenn að Hrafni
V. Friðrikssyni undanskildum.
II. Helstu nýmæli frumvarpsins.
1. 1 fyrstu grein frumvarpsins er lögð til sú stefnuyfirlýsing, að lögunum sé
ætláð að skapa grundvöll til að tryggja öllum landsmönnum svo heilnæm lifsskilyrði, sem á hverjum tíma eru tök á áð veita. Reynt er að marka stefnu, hvernig vinna
eigi að þessu, t. d. með þvi að tryggja sem best eftirlit með öllu, er að hollustuháttaniálum lýtur, ennfremur að veita fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir almenning.
2. Gert er ráð fyrir að lögin nái yfir alla starfsemi og framkvæmd, sem haft
getur eða hefur í för með sér mengun lofts, láðs eða lagar, að svo miklu leyti, sem
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slíkt er ekki falið öðrum aðilum, sem starfa skv. öðrum lögum, sérlögum eða alþjóðasamþykktum. í dag gilda engin heildarlðg um ytri mengun.
3. Reynt er að skilgreina hvað átt sé við méð ytri mengun, en slikt hefur ekki
verið gert i lögum áður. Lögð er til sú skýring, að með ytri mengun sé átt við: Þegar
örverur, efni og efnasambönd geta valdið óæskilegum eða skaðlegum áhrifum á
heilsufar almennings, röskun lífríkis, lofts, láðs eða lagar. Jafnframt sem mengun
taki til óþæginda, hverskonar hávaða, titrings, geislunar og varmaflæðis.
4. í 2. gr. frumvarpsins er fjallað um, að sett skuli svonefnd hollustuverndarreglugerð um atriði, sem sérlög ná ekki yfir og að hún skuli gilda fyrir allt landið,
landhelgi og lofthelgi. Hollustuverndarreglugerð kemur í stað heilbrigðisreglugerðar.
Varðandi nafnbreytingu, svo og notkun orðsins ,,hollusta“ í lögum þessum, þar
sem það er tekið í staðinn fyrir orðið „heilbrigði" skal það sagt, að meiri hluta
nefndarinnar féll fljótlega einkar vel við þetta orð og taldi það eiga mun betur við
efni laganna en orðið „heilbrigði“, sem ekki væri réttnefni í lögum sem þessum,
shr. orðið heilbrigðisþjónusta, en um hana gilda sérstök lÖg. Þetta frumvarp fjallar
framar öllu um vernd gegn ytri áhrifum, sem valdið geta óhollustu, tjóni á heilsu
manna, en ekki um heilbrigði einstaklinga og heilbrigðisþjónustu. Orðið „hollusta**
hefur að vísu tvennskonar merkingu, þar sem það getur bæði táknað heilriæmi, svo
og trýggð eða trúriiennsku. Heiti frumvarpsins girðir fyrir misskilning og er lipurt
í munni og er ólíklegt að almenningur tileinki sér ekki réttan skilriing á heitinu.
Að öðru leyti vísast til álits dr. Jakobs Beriediktssonar, fyrrv. ritstjóra Örðabókarinnar, um orðin „hollusta**, „heilbrigði** og samsettu orðin í þessu frumvarpi er byrja
á „hollusta**.
í hollustuverndarreglugerð er gert ráð fvrir, að sett verði almenn ákvæði um hina
ýmsu þætti hollustuháttamála. I þeirri upptalningu, sem fram kemur í frumvárpinu, er
á margan hátt farið inn á nýjar brautir, sem of langt mál yrði að telja upp hér, en
sem dæmi má nefna ýmis ákvæði um matvælaeftirlit, efna- og gerlafræðilegar ranrisóknir vegna þess, meðferð og notkun matvæla og annarra neysluvara, sem eru spillt
og skortir hollustu, starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem ekki fellur að öllii leýti
undir mengunarvarnareglugerð, viðmiðunarreglur og staðla um efna- og gerlainnihald matvæla, reglur um töku sýna og úrvinnslu þeirra.
5. Eitt helsta nýmæli frumvarpsins er að finna í 3. gr., en þar segir, að til þess
að stuðla að framkvæmd mengunarvarna setji ráðherra mengunarvarnareglugerð, að
höfðu samráði við önnur ráðuneyti, sem fara með einstaka málaflokka, sem snerta
umhverfismál.
Gert er ráð fyrir að sami háttur verði hafður á um reglugerðarákvæði varðandi
mengun sem um almenn hollustumál, þ. e. a. s. að sett verði sérstök mengunarvarnareglugerð, þar sem talin verði upp, eins og hægt er, atriði, er gæta þarf, sérstaklega varðandi atvinnurekstur, sem haft getur í för roeð sér mengun. Ekki er
þó ætlast til að þessi löggjöf komi i stað náttúruverndarlöggjafar.
6. Varðandi hollustueftirlit sérstaklega er sett inn í lögin mjög afgerandi nýmæli, en það er, að ekkert sveitarfélag skuli vera án viðhlitandi hollustueftirlits og
þjónustu hollustufulltrúa. Þetta er eitt stærsta vandamálið, er snertir almennf og
samræmt hollustueftirlit á landinu öllu og er hér leitast við að kippa þessu í liðinn.
Þetta tengist að öðru leyti störfum hollustufulltrúa og hollustueftirlitssvæðum, sbr.
12. og 15. tl. hér á eftir.
7. Lagt er til í frumvarpi þessu, að heimilt sé að sameina umdæmi hollustunefnda, eins og heimilt hefur verið skv. gildandi lögum, og gert er ráð fyrir því, að
slik sameining verði i samræmi við skipan heilsugæsluumdæma og starfssvæða
heilsugæslustöðva, sbr. lög nr. 58/1978 nm heilbrigðisþjónustu. I þeim lögum er
m. a. gert ráð fyrir þvi, að hollustueftirlit, þ. e. a. s. heilbrigðiseftirlit, verði staðsett
i heilsugæslustöðvum og er það vel, þar sem sliku verður við komið.
8. Sú breyting er lögð til, að hollustunefndir kjósi sér sjálfar formenn, í stað
þess að sveitarstjórnir geri slíkt. Að öðru leyti er ekki lögð til nein breyting á kosn-
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ingnm hollustunefnda. Gert er ráð fyrir sama fyrirkomulagi og gilt hefur um heilbrigðisnefndir, þ. e. a. s. að þær verði kosnar af sveitarstjórnum viðkomandi sveitarfélaga, að afloknum sveitarstjórnarkosningum.
9. Lagt er til að hollustunefndum verði sérstaklega falið að vinna að eftirfarandi verkefnum:
1. Bættri hollustuvernd í héraðinu.
2. Bættum mengunarvörnum i héraðinu.
3. Fræðslu um hollustumál.
4. Samvinnu við önnur yfirvöld og aðila, er vinna að þessum málum beint eða
óbeint.
Hér er um stefnumarkandi atriði að ræða, sem öll eru mjög nauðsynleg og
itreka enn frekar verkefni hollustunefnda, en slikt hefur ekki verið gert í lögum
áður, nema hvað snertir beint eftirlit með framkvæmd laga, sem i gildi eru á hverjum
tíma. Það er ekki sist 4. tl. þessarar upptalningar, sem horfir til bóta, þar sem mjög
hefur skort á samvinnu hinna ýmsu yfirvalda, sem vinna að þessum málum bæði
beint og óbeint og hefur slikt kostað bæði fé og fyrirhöfn og það oft óþarfa.
10. Gert er ráð fyrir lögvörðum rétti hollustufulltrúa til þess að krefjast funda
i hollustunefndum og svæðisnefndum með málfrelsi og tillögurétti, en skv. gildandi
lögum hafa þeir engan slikan rétt.
11. Ákvæði um hollustunefndir, verksvið þeirra og framkvæmdaleg atriði, eru
mikiu itarlegri i þessu frumvarpi heldur en i gildandi lögum og er það gert til þess
að afgreiðsla nefndanna verði vandaðri heldur en oft hingað til, auk þess sem tryggt
sé að nefndirnar haldi fundi reglulega, þ. e. a. s. ekki sjaldnar en ársfjórðungslega.
12. Gert er ráð fyrir sérstökum svæðisnefndum, þar sem i eiga sæti formenn
hollustunefnda á viðkomandi eftirlitssvæði, en um þær verður fjallað nánar i tl. 15
hér á eftir. Þær skyldur, sem lagðar eru á svæðisnefndirnar, auk skvldna um framkvæmdir, eru þær helstar að annast skýrslugerð varðandi ástand og horfur í hollustumálum.
13. Eitt veigamesta nýmæli þessa frumvarps eru ákvæðin um stofnun Hollustuverndar ríkisins. Þessari stofnun er ætlað að hafa vfirumsjón með hollustueftirliti,
mntvælaeftirliti. mengunarvörnum og rannsóknum þessu tengdum og á hún að sjá
um framkvæmd þess, i samræmi við frumvarp þetta, reglugerðir og ákvæði annarra
laga og reglna. Verkefni stofnunarinnar yrði m. a. að vinna að samræmingu hollustueftirlits í landinu og er ekki vanþörf á. Stofnuninni er ekki ætlað beint hollustueftirlit, nema f undantekningartilvikum, þar sem kosið er að halda f óbreytt fyrirkomulag og fela sveitarfélögunum slikt áfram. Stofnuninni er sérstaklega ætlað að
halda unni fræðslu fvrir almertning um mál er varða hollustu, og að standa fyrir
námskeiðum fyrir þá aðila, er að þessum málum vinna. ennfremur að standa fyrir
menntun og fræðslu fyrir hollustufulltrúa. Stofnunin á að vera hollustunefndum og
hollustufulltrúum til trausts og halds og veita þeim alla þá þjónustu, sem tiltæk er.
Einnig er henni falið að annast upplýsingar og tilkvnningar til fjölmiðla, þannig
að sh'kt komi frá einum og sama aðila. Gert er ráð fyrir þvf, að við stofnunina starfi
sérstök stiórn sem ráðherra skipar, en ýmsir aðrir aðilar tilnefni einnig f, og að
stjórnin fari með yfirstjórn málefna stofnunarinnar, undir yfirstjórn ráðherra.
Stofnuninni er skipt i þrjár deildir, þ. e. a. s. deild, sem annast hollustueftirlit,
deild, er annast rannsóknir og deild, er annast mengunarvarnir. Gert er ráð fyrir
forstöðumanni yfir hverri deild, þ. e. a. s. þremur forstöðumönnum, auk þess sem
gert er ráð fyrir framkvæmdastjóra. Hér er lagt til, að starfsemi Matvælarannsókna
rfkisins, Heilbrigðiseftirlits rfkisins og Geislavarna ríkisins sé sameinuð f einní stofnun og undir einni stjórn. Er slíkt fyrirkomulag tvimselalaust til bóta og má með
þvi koma i veg fyrir óeðlilega skörun og óeðlilegan tviverknað, auk þess sem slikt
ætti að hafa f för með sér sparnað, sé rétt á málum haldið. Ennfremur gerir frumvarpið ráð fyrir þvf að Eiturefnanefnd, Áfengisvarnaráði og Manneldisráði verði

Þingskjal 148

857

sköpuð aðstaða innan stofnunarinnar, og að þar verði um mjög náið samstarf að
ræða. Eins og sakir standa er óráðlegt að leggja til, að þessir aðilar verði felldir
undir verksvið stofnunarinnar, en á næstu 5 árum gæti slíkt verið raunhæft, verði
sérstaklega unnið að þvi.
Gert er ráð fyrir því, að stofnunin hafi nána samvinnu við Náttúruverndarráð,
Vinnueftirlit og Siglingamálastofnun um öll mál, er varða mengunarvarnir við atvinnurekstur o. s. frv.
14. í gildandi lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit er gert ráð fyrir þvi,
að sveitarfélög geti sett sér heilbrigðissamþykktir um einstaka þætti, þar sem gerðar
eru ríkari kröfur en heilbrigðisreglugerð frá 1972 gerir. Að öðru leyti fylgja engar
skilgreiningar, þannig að ákvæði þessi eru harla haldlítil. í frumvarpinu er þvf lagt
til, að sérstakur kafli fjalli um samþykktir sveitarfélaga, þar sem tryggt verði að
þeim sveitarfélögum, sem kjósa að setja sér sérstakar samþykktir, verði tryggt að
ákvæði þeirra verði virt frekar en gerist í dag. Þannig er m. a. lagt til, að heimilt
sé að setja í slíkar samþykktir ákvæði um tiltekin atriði, svo sem gjaldtöku vegna
leyfa, leigu eða veittrar þjónustu og ákvæði um sérstakar ábyrgðartryggingar. Samþykktir sem þessar hafa oft á tíðum notið lítillar virðingar og hafa jafnvel verið
þverbrotnar og nægir þar sem dæmi að nefna samþykktir um hundahald viðsvegar
um landið. Gert er ráð fyrir því, að sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar, séu gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign.
15. Samkvæmt 23. gr. frumvarpsins er landinu skipt niður i ákveðin hollustueftirlitssvæði. Þannig er gerður greinarmunur á hollustueftirlitssvæðum og starfssvæðum heilbrigðisnefnda, sem eru sveitarfélögin sjálf. Skv. frumvarpinu eru hollustueftirlitssvæðin 11, þ. e. a. s. þrem fleiri en læknishéruðin, skv. lögunum nr. 57/
1978 um heilbrigðisþjónustu, en þau taka mið af kjördæmaskipaninni, sem og lög
um grunnskóla varðandi fræðsluhéruð og lög um aðstoð við þroskahefta, hvað snertir
þjónustusvæðaskiptingu. Með þvi að koma á ákveðinni eftirlitssvæðaskiptingu, eins
og hér er gert ráð fyrir, verður unnt að koma til leiðar einu af grundvallaratriðum
þessa frumvarps, sem er, að ekkert sveitarfélag skuli vera án þjónustu hollustufulltrúa.
Það, að svæðin eru 11, en ekki 8 eins og í þeim lögum, sem vitnað er i hér að
framan, byggist á landfræðilegum ástæðum, svo og þeirri venju, sem skapast hefur
á þessu sviði á undanförnum árum. Sem dæmi má nefna, að Seltiarnarneskaupstað
er þjónað frá Revkjavík, þannig að eðlilegast er að þessi tvö sveitarfélög haldi þvi
starfi áfram. Hvað snertir Suðurnesjasvæði, þá er þessi skiþan fyrir hendi þegar
í dag og það sama má einnig segja um Hafnarfjarðarsvæði, allavega varðandi Hafnarfjarðarkaupstað og Garðakaupstað. Gert er ráð fyrir, að á hverju hollustueftirlitssvæði starfi svonefnd svæðisnefnd, sem skal skipuð formönnum hollustunefnda á
svæðinu. Þessum svæðisnefndum er falið að skipuleggja og samræma hollustueftirlit
á svæðinu, og ákveða aðsetur hollustufulltrúa og annast ráðningu þeirra. Svæðisnefndunum er ætlað að skipuleggja hollustueftirlit innan svæðisins i samvinnu við
hlutaðeigandi hollustunefndir og sveitarstiórnir og hafa um slikt samráð við Hollustuvernd ríkisins. Svæðisnefnd yrði ekki framkvæmdanefnd i þeim skilningi, heldur
kæmi hún saman, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, eigi sjaldnar en tvisvar á ári
til þess að sinna sínu hlutverki. Eitt af hlutverkum svæðisnefnda er ennfremur að
annast árlega skýrslugjöf um ástand og horfur í hollustuháttamálum á viðkomandi
svæðum.
Gert er ráð fyrir þvi, að ráðherra sé heimilt með reglugerð að breyta skiptingu
hollustueftirlitssvæða, að fengnum tillögum Hollustuverndar rikisins og að ósk viðkomandi sveitarfélaga, en slíkt kann að reynast æskilegt að fenginni reynslu. Við
slikar breytingar skal þess og gætt, að eingöngu eiga 10 000 íbúar að koma á einn
og sama hollustufulltrúa og ennfremur ber að taka tillit til umfangs og nauðsynjar
hollustueftirlits, stærðar svæða og samgangna.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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16. 1 26. gr. er að finna nýmæli, hvað snertir hollustufulltrúana sjálfa. Þar er,
eins og áður, gert ráð fyrir sérmenntuðum aðilum á sviði hollustueftirlits, en þvi
er bætt við, að ráðherra skuli, að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins, setja
reglugerð um sérmenntun, réttindi og skyldur hollustufulltrúa, en slíku er ekki til
að dreifa í dag skv. gildandi lögum.
17. í 6. kafla frumvarpsins er fjallað um valdsvið og þvingunarúrræði. Skv.
gildandi lögum hafa heilbrigðisnefndir mjög mikið vald til afskipta af öllu, er snertir
hollustuhætti, sbr. 3. gr. gildandi laga. Þar eru hins vegar engin ákvæði um það,
hvernig beita skuli þessu mikla valdi og er hér með reynt að gera bragarbót þar á,
með því að kveða á um það, hvernig hollustunefnd skuli starfa, þurfi hún að knýja
á rim framkvæmd ráðstafana, er varða hollustuháttamál. Lagt er til, að í fyrsta
lagi verði veitt áminning, í öðru lagi veitt ámínning og tilhlýðilegur frestur til úrbóta, þar sem slikt á við, og í þriðja lagi verði stöðvuð viðkomandi starfsemi eða
notkun að öllu leyti eða að hluta til, með aðstoð lögreglu ef með þarf. Þó er ekki
gert ráð fyrif að stöðvun verði beitt, nema um alvarleg tilvik eða ítrekun sé að ræða,
eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests. Hollustufulltrúum er fenginn
sami réttur og hollustunefndum, nema varðandi stöðvun, en þá þarf hollustunefnd
að staðfesta slikt.
18. Lagt ér til að hollustunefndir rioti sérstök innsigli, sein auðkenni þær, þar
sem innsiglun er beitt.
19. Lagt er til, að sá kostnaður við vinnu, sem hollustunefnd lætur framkvæma,
þar sem aðili vanrækir að vinna verk, sem hollustunefnd hefur fyrirskipað í samræmi við gildandi lög, sé tryggður með lögveðsrétti í viðkomandi húsi, lóð eða
farartæki í tvö ár eftir að greiðslu er krafist, sé um að ræða vanhirðu, óþrif eða
heilsuspillandi aðstæður í húsi, á lóð eða i farartæki. Hér er um nýníæli að ræða
sem mun létta störf hollustunefnda verulega, ef að lögum verður og hlýtur þetta
að teljast eðlilegt ákvæði, þar sem sveitarstjórn hefur áður greitt viðkomandi verk.
20. Meðal nýmæla er ákvæði 27. gr. 9. tl., en þar er hollustunefndum sérstaklega
heimilað að gefa fyrirmæli um meðferð og notkun matvæla og annarra vara, þar
sem settum reglum hefur ekki verið framfylgt. Nefndirnar geta eftir atvikum lagt
hald á slíkar vörur og fyrirskipað förgun þeirra, teljist slíkt nauðsynlegt. Slík ákvæði
hafa ekki verið í lögum áður, þótt heilbrigðisnefndir hafi þurft að starfa á þennan
hátt og hefur slíkt sætt gagnrýni í einstökum tilvikum.
21: Hvað snertir valdsvið Hollustuverndar rikisins er gert ráð fyrir, að það
verði næsta óbreytt miðað við vald Heilbrigðiseftirlits ríkisins skv. gildandi lögum.
Að visu er gert ráð fyrir nokkrum leiðréttingum, svo sem lengri málskotsfresti. Ráðherra er einnig heimilað að rýmka málskotsfrest telji hann ástæðu til. Um sýnatöku eru sérákvæði varðandi Hollustuvernd ríkisins, þ. e. a. s. gert er ráð fyrir því,
að stofnuhin taki sýni þar sem starfræksla og notkrin fara fram í samráði við
hollustunefndir. Er þetta gert til þess að koma i veg fyrir, að margir aðilar séu að
taka sýni, án þess að vita hver af öðrum.
22. Gert er ráð fyrir því að vísa megi til Hollustuverndar rikisins ágreiningi um
framkvæmd laganna, hollustuverndarreglugerðar, mengunarvarnareglugerðar, hollustusamþykkta sveitarfélaga og ákvarðana hollustuyfirválda, annarra en taldar eru
upp í 29. gr. tl. 1 og 2 og 31. gr„ en í þeim greinum er sérstaklega fjallað um ráðstafanir vegna almenningsheilla, eða vegna alvarlegrar hættu, eða vegna deilna milli
yfirvalda og stofnana. Ennfremur er gert ráð fyrir þvi að vísa megi úrskurði
stjórnar Höllustuverndar ríkisins til sérstakrar úrskurðarnefndar, sem starfar skv.
lögunum. Úrskurðar nefndin í öllum málum, nema skv. 29. gr. 1. og 2. tl. og skv.
31. gr., en þar hefur ráðherra fullnaðarúrskurðarvald. Ákvæðin um úrskurðarnefnd
þessa eru nýmæli og kemur nefndin á margan hátt í stað ráðherra, og mun því létta
af honum óvinsælum ákvarðanatökum. Þrátt fyrir ákvæðin um úrskurðarnefnd er
ekki ætlast til, að þessi mál séu tekin undan almennum dómstólum, heldur er verið
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að reyna að skipa þessum máluni þannig, að menn eigi sem greiðastan aðgang að úrskurði hæfra aðila á þessu sviði, en mjög hefur þótt á skorta um slíkt,
sérstaklega ef tekið er tillit til hins mikla valds, sem heilbrigðisnefndir hafa, m. a.
til að fyrirskipa allskonar ráðstafanir. sem haft geta í för með sér töluverða röskun
á stöðu og högun manna. Gert er ráð fyrir þvi, að í úrskurðarnefndinni sitji 3 aðilar,
og að nefndinni sé heimilt að kveðja til tvo sérfróða ráðgefendur, telji hún þörf við
úrlausn einstakra mála.
Athugasemdir vi8 einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er um að ræða nokkurskonar stefnuyfirlýsingu, þar sem lagt er til, að lögunum sé ætlað að skapa grundvöll til að tryggja öllum landsmönnum svo heilnæm
lífsskilyrði. sem á hverjum tíma eru tök á að veita. í sjálfp sér þarf slik stefnulýsing ekki frekari skýringar við, en markmið laaa sem hessara hlýtur að vera að
vernda íbúa landsins gegn ytri áhrifum, sem valdið geta tjóni á heilsu manna. Með
lögum nr. 56/1973 um heilbrigðisþiónustu. sbr. mj lög nr. 57/1978 með sama heiti,
var lögð fram sú stefnuyfirlýsing i 1. gr. þeirra, að allir landsmersn skuli eiga kost
á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu. sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar
andlegri, likamlegri og félagslegri heilbrigði. Með ste.fnuyfirlýsingu þeirri, sem fram
kemur i frumvarpi þessu, má segia að fvrir hehdi séu stefnuyfirlýsingar, hvað
varðar alla þá þætti, er snerta heilbrigði einstaklinganng, heilbrigðisþjónustuna og
vernd gegn vtri áhrifum, sem valdið geta tjóni á heilsu manna. Lagt er til, að með
markvissum aðgerðum skuli unnið að þvi siðamefnda á, þann háft að gera eftirlitið
sem virkast með umhverfi, bæði utan húss og innan, svo og öllum þeim þáttum, sem
snerta hollustuhætti. svo sem vistarverum, heilnæmi matvæla og ennfremur með
því að vernda þau lifsskilyrði, sem felast i ómenguðu yatni, hreinu lofti, úti og
inni. Frumvarpið leggur ennfremur áherslu á skvldur vissra opjnberra aðila til að
veita alhliða fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir almenning.
Gert er ráð fvrir því, að lögin nái vfir aúá starfsemi og fratnkvæmd, sem haft
gétur i för með sér mengun lofts, láðs og lagar. að svo miklu leyti, sem það er ekki
falið öðrum með sérlögum eða aiþjóðasamþýkktum. Eins og óft hefur kómið fram
er íslensk mengunarvarnálöggiöf mjög fáskrúðug og fá fyrirmæli á þeim vettvangi,
nCma i sérlögum um einstáka þætti éða stofnanir. Hér er lagt til að bót Verði ráðin
á þessu, þanníg að lög um hollustuhætti og hollustuvernd nái vfir mengunarvárnir,
að svo miklu leyti sem sérlög og alþjóðasamþykktir taká ekki til. Ákvæði i sérlögum
á þessuih vettvangi er m. a. að finna í Iðgum nr. 51/1970 um Siglingamálastofnun
ríkisins, en þar er Siglingamálastofnun ríkisins m. a. falið áð annast mengúnárvarnit
á sjó i samrtemi við álþjóðasamning frá 1966 um losun úrgangs í sjó. Samkvæmt
frumVarpinu ér átt við með méngun. þegar örverur, éfni og efnaSambönd geta
valdið óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lifrikis
éðá óhreinkún lofts, láðs eða lagár, Þannig tékur mengun eingöngu vfir slik óæskileg og skaðlég áhrif á héilsu almeúnings, röskun lífríkis eða óhréinkun lofts, láðs
eða lagar, sé um að ræðá slikt frá örverum, éfnum og efnasamböndum. Náttúruverndarlöggjöfin frá 1970 stendur þvi alfarið óhöggúð, þvi ekki er ætlast til að
jarðrásk af mannavöldum, svo dæmi sé tekið, falli undir þétta frumvarp. Lög þessi
ásámt náttúruverndarlöggjöfinni ættu því í sameiningu að girðá fyrir flesta leka á
þessu sviði, annaðhvort sér eða saman. Mengun tekur, auk þess sem greiút er hér
að ofan, til óþæginda, ólyktar, hvérskónár hávaða og titrings, geislunar og varmaflæðis. Hér er nánast um varnagla að ræða, ef svo gæti fárið að deilur yrðu um,
hvort mengun stafaði af þeim þrem atriðum, sem talin eru hér að framan eða ekki.
Þartnig hefur oft komið til þess, svo dæmi sé tekið, að óþefur frá fiskimjölsverksrniðjúm hefur ekki verið talihn þess eðlis, að hann geti flokkast undir það að vera
skáðlegur. Deilur geta ennfremur risið um mörk hávaða og titrings og eins geislunar
og varmaflæðis, og er hér með reynt að koma í veg fyrir að hártoganir eigi sér stað.
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Um 2. gr.
Þessi grein er að verulegu ieyti óbreytt frá 10. gr. núgildandi laga, hvað snertir
upptalningar í liðum. Gert er ráð fyrir þvi, að sett verði hollustuverndarreglugerð
fyrir allt landið, landhelgi og lofthelgi, þar sem í skulu vera ákvæði um tiltekin
atriði, sem talin eru upp i frumvarpinu. Á þennan hátt skal stuðla sem best að
framkvæmd laganna og er gert ráð fyrir því, að undir reglugerðina geti fallið öll
þau atriði, sem sérlög ná ekki yfir. Þannig er ekki ætlast til þess, að reglugerð þessi
taki yfir eða ógildi reglur sérlaga eða reglugerða, sem settar eru samkvæmt þeim,
heldur að lögin taki til almennra hluta, þannig að í raun verði enginn þáttur þessara
mála útundan.
Hér geta komið til margskonar sérlög, og má þar sem dæmi nefna lög nr. 46/1980
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, en þar eru Vinnueftirlit ríkisins
falin ákveðin verkefni, sem vissulega kunna að skarast við starfsemi heilbrigðisnefnda og Heilbrigðiseftirlits rikisins, sbr. lög nr. 12/1969, ef eingöngu er
Iitið á lagabókstafinn. Ennfremur má benda á að þótt frumvarp þetta, jafnt sem
gildandi lög geri ráð fyrir þvi, að áðurnefnd reglugerð gildi fyrir allt landið, landhelgi og lofthelgi, þá er reyndin sú, að ákveðið svæði Iandsins er undanskilið ákvæðum reglugerðarinnar, þ. e. a. s. varnarsvæðið á Miðnesheiði. Islensk heilbrigðisyfirvöld
fara hvorki með yfirstjórn heilbrigðis- né hollustuháttamála á þessu svæði og skiptir
ekki máli, hvort um er að ræða íslenska eða erlenda starfsemi. Yfirstjórnin er í
hðndum utanríkisráðuneytisins, skv. lögum um Stjórnarráð Islands nr. 73/1969 og
reglugerð um Stjórnarráðið nr. 96/1969. Mörgum finnst þessi skipan ankannaleg,
sérstaklega þegar þess er gætt, að allt millilandaflug fer fram frá Keflavikurflugvelli,
en lögum skv. hefur heilbrigðismálaráðuneytið enga lögsögu né neinn afskiptarétt
í sambandi við þau mál. Hinu er ekki að neita, að heilbriaðisfulltrúi Suðurnesja
hefur haft greiðan aðgang að varnarsvæðinu, að visu að höfðu samráði við utanríkisráðunevtið. Varnarliðið hefur ennfremur, i auknum mæli, reynt að framfylgja
þeim islenskum reglum, sem settar hafa verið á þessum vettvangi.
Þótt upptalning þessarar greinar sé í megindráttum svipuð og upptalning gildandi laga, er þó á margan hátt farið inn á nýjar brautir, sérstaklega hvað snertir
matvæli og reglur um töku sýna og úrvinnslu þeirra.
1 lok greinarinnar er sett heimild til að veita undanþágur frá hollustuverndarreglugerð. Hér er um að ræða samskonar ákvæði og í gildandi lögum. I greinargerð,
sem fylgdi með frumvarpi til laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 12/1969,
en frumvarp það var samið af nefnd undir forystu Benedikts Tómassonar, fyrrv. skólayfirlæknis, segir m. a. í athugasemd við 10. gr.: „Hugsar nefndin sér að fá undanþáguheimild notaða þannig, að heilbrigðisnefndum verði heimilað að veita undanþágur er um minniháttar atriði er að ræða, þó aldrei gegn mótmælum héraðslæknis,
en tilkynna skuli þær Heilbrigðiseftirliti ríkisins ákvörðunina. Um allar meiriháttar
undanþágur þurfi hins vegar að leita samþykkis Heilbrigðiseftirlits rikisins eða
landlæknis, sem geti, hvenær sem ástæða þykir til lagt undanþáguheimild fyrir ráðherra“. 1 211. gr. heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972 er að finna undanþáguheimildir,
sem byggia á ákvæðum 10. gr. nefndra laga um undanþágur. Þar er hins vegar
gert ráð fyrir þvf, að heilbrigðisnefndum sé heimilt að vikja frá ákvæðum heilbrigðisreglugerðar, ef viðkomandi sveitarstjórn fellst á slíkt, en leitað skal umsagnar Heilbrigðiseftirlits ríkisins. Fer ekki milli mála að ákvæði heilbrigðisreglugerðar eiga hér ekki stoð i athugasemdum við 10. gr. gildandi laga, en nota verður
þær sem lögskýringaratriði hér, þar sem lögin sjálf kveða ekkert á um þetta. Hvað
snertir undanþágur, þá hlýtur að vera á allan hátt eðlilegast, að viðkomandi héraðsyfirvöld hafi sem mest með slikt að gera, þannig að hollustunefndum sé heimilt
að víkja frá ákvæðum hollustuverndarreglugerðar, að fengnu samþykki sveitarstjórna þegar um minni háttar mál er að ræða, og að höfðu samráði við Hollustuvernd ríkisins sé um meiri háttar mála að ræða, og jafnframt að Hollustuvemd rikis-
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ins geti gripið í taumana með sitt bráðabirgða stöðvunarvald, telji hún of langt
gengið eða hættu steðja að, en slíkur afskiptaréttur er tryggður stofnuninni í frumvarpi þessu.
Um 3. gr.
Hér er lagt til, að ráðherra setji mengunarvarnareglugerð, að höfðu samráði
við önnur ráðuneyti, sem fara með einstaka málaflokka, er snerta umhverfismál,
til að stuðla að framkvæmd mengunarvarna. Gert er ráð fyrir því, að svipað form
verði haft á þessari reglugerð og hollustuverndarreglugerð, þ. e. a. s. almenn ákvæði
skulu vera um þá þætti, sem æskilegir eru taldir. I Stjórnarráði íslands fara mörg
ráðuneyti með mengunarmálefni. Þannig fer menntamálaráðuneyti með ailt, sem
lýtur að náttúruvernd og friðun dýra, landbúnaðarráðuneytið fer með lax- og silungsveiði í ám og vötnum og auk þess aðra málaflokka, sem snerta landbúnað,
ennfremur yfirstjórn skv. vatnalögum frá 1923. Sjávarútvegsráðuneytið fer með
ýmsa málaflokka, sem tengjast sjávarútvegi. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið fer með mengunarmálefni verksmiðja og veitir starfsleyfi í samræmi við reglugerð nr. 164/1972. Samgönguráðuneytið fer með málefni Siglingamálastofnunar rikisins. Dómsmálaráðuneytið fer með öryggiseftirlit ríkisins. Auk þess fer utanríkisráðuneytið með öll mengunarmál á varnarsvæðinu á Miðnesheiði. Það yrðu fyrst
og fremst þessi ráðuneyti, sem leita þyrfti til við setningu slíkrar reglugerðar.
Margar spurningar kunna að vakna þess efnis, hvað ætlað sé að tryggja með
lögum um mengunarvarnir. 1 stuttu máli má segja, að mengunarvarnir eigi að ganga
út á það að tryggja íbúum landsins þau gæði lofts, láðs og lagar yfirleitt, sem gefa
möguleika til sem bestra lífsskilyrða og að þá sé ekki eingöngu tekið tillit til núlifandi kynslóða heldur og komandi. Hugtakið umhverfisvernd í víðasta skilningi
er talið ná yfir alla þætti hinnar lífrænu keðju og er þá ekki einblínt á manninn.
Þannig hlýtur hlutverk mengunarvarnalöggjafar fyrst og fremst að vera að skipa
fyrir um það með réttarreglum, hvernig taka beri tillit til eiginleika þess umhverfis,
þar sem líf hrærist. Mengunarvandamál ber því fyrst og fremst að leysa á tæknilegan hátt, en þvi verður ekki neitað, að efnahagslegi þátturinn skipar hér einnig
töluverðan sess, þ. e. a. s. spurningin er sú, hversu mikið megi megna með hliðsjón
af efnahagslegum sjónarmiðum. Hvað snertir stjórnun þessara mála, þá verða að
vera skýr ákvæði um öryggi þjóðfélagsþegnanna og ennfremur verður að undirstrika
sérstaklega, að hve miklu leyti æðstu valdhafar þjóðfélagsins eigi að geta skipað
fyrir um þessi mál, þ. e. a. s. tekið svokallaðar „pólitískar“ ákvarðanir.
1 málaflokkum sem þessum verður ekki komist hjá því að kveða á um pólitiska
afstöðu á einhvern hátt. Frumvarpið sem slíkt gerir ráð fyrir, að valdið sé fyrst
og fremst í sveitarfélögunum, en hins vegar að ráðherra setji reglugerð um mengunarvarnir. Því er ekki að neita, hvað snertir mengunarvarnir sérstaklega, að oft er
um svo flókin mál að ræða, að yfirvöld héraðanna hafa enga möguleika á þvi að
skipa fyrir um meðferð mála af kunnáttusemi. Þannig er viðbúið að vald ráðherra
sem slíkt og stofnana á hans vegum, þ. e. a. s. ríkisstofnana, verði meira hvað snertir
mengunarvarnir heldur en málefni samkv. hollustuverndarreglugerð og er það í
fullu samræmi við það, sem þekkist í dag, bæði hér á landi og i næstu nágrannalöndum. Hér skal ennfremur bent á ákvæði 31. gr. frumvarpsins, þar sem ráðherra er
fengið í hendurnar fullnaðarúrskurðarvald til þess að kveða á um það, hvernig
eftirliti skuli hagað, skarist lög og takist ekki að samræma fyrirmæli. Er þetta i
samræmi við 14. gr. gildandi laga og hefur þetta ekki sætt gagnrýni og reyndar
lítið á það reynt þau 10 ár, sem lögin hafa verið í gildi.
Um 4. gr.
Hér er kveðið á um það, að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið fari með
yfirstjórn mála skv. lögum þessum, en slikt hlýtur að teljast eðlilegt á allan hátt,
miðað við skiptingu starfa á milli ráðuneyta skv. gildandi lögum og reglum þar um.
Þetta ákvæði tekur af allan vafa um yfirstjórn.
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Um 5. gr.
Hér er kveðið á um það, að sveitarfélögin skuli annast og standa undir kostnaði við hollustueftirlit i héruðum, að svo miklu leyti sem ekki gilda hér um sérstök
lög. Þetta er í samræmi við gildandi lög, sbr. 1. gr. laga nr. 12/1969, að öðru leyti
en því, að skýr ákvæði eru í frumvarpinu um það, að sveitarfélögin skuli ennfremur
standa undir kostnaði við hollustueftirlit í héruðunum. Slíkt hefur þó ekki verið
neitt vafamál til þessa dags, en hér með er lagt til að það verði lögfest.
Ennfremur eru sett hér skýr ákvæði um það, að ekkert sveitarfélag skuli vera
án viðhlítandi hóllustueftirlits og þjónustu hollustufulltrúa, en sannast sagna hefur
víða verið pottur brotinn í þeim efnum, enda gera gildandi lög ekki ráð fyrir því,
að öll sveitarfélög þurfi á þjónustu hollustufulltrúa að halda, en það hlýtur áð vera
afgei'andi atriði við allt hoilustueftirlit, þ. e. a. s. að sérmenntaður aðili hafi reglubundíð eftirlit í öllum sveitarfélögum landsins. Á það skal bent, að þau héruð, sem
ekki hafa notið þjónustu hollustufulltrúa til þessa, standa mörg undir aðalmatvælafrámleiðslu fyrir innanlandsmarkað, svo sem mjólkur- og kjötframleiðslu. Eina
hollustueftirlitið, sem shk sveitarfélög hafa fengið, er raunverulega í höndum dýralækna, þ. e. a. s. fjósaskoðanir.
Um 6. gr.
Þessi grein er efnislega mjög svipuð 2. gr. gildandi laga. Lagt er til að í hverju
sveitarfélagi starfi hollustunefnd og að hún skuli kosin á sama hátt og áður.
Gért er hins vegar ráð fyrir því, að stefnt skuli að sameiningu umdæma hollustunefnda, eftir því sem fært er, í samræmi við skipan heilsugæsluumdæma eða starfssvæða heilsugæslustöðva, sbr. lög nr. 57/1978. Samkv. gildandi lögum má ráðherra
veita sveitarfélögum heimild til þess að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda, þannig
áð það nái yfir tvö eða fleiri sveitarfélög. 1 frumvarpinu er beinlínis reynt að sfefna
að því, að sveitarfélög verði sameinuð í einni hollustunefnd, þ. e. a. s. tvö eða fleiri
sveitarfélög, og er þá ekki úr vegi að miða þá sameiningu við skipan heilsugæsluumdæma eða starfssvæða heilsugæslustöðva, skv. lögum nr. 57/1978, en í 19. gr.
þeirra er ráðherra m. a. heimilað að ákveða, að heilbrigðiseftirlit hafi aðstöðu á
þeilsugæslustöð. 1 dag eru sveitarfélög í landinu 224 og eru mörg þeirra með örfáa
íbúa og skal sem dæmi nefna, að 16 hreppar eru með minna en 50 íbúa og 47
eru með minna en 100 íbúa. Er því nauðsynlegt að koma á sem mestri sameiningu
slíkra hreppa. Frumvarpið gerir ráð fyrir því, að þar sem umdæmi hollustunefnda
hafa verið sameinuð, skuli sveitarfélögin gera með sér samning um stofnun einnar
hollustunefndar, þar sem m. a. skuli kveðið á um tölu nefndarmanna og kosningu
þeirra, svo og skiptingu kostnaðar af störfum nefndarinnar. Forsenda slíkrar sameiningar hlýtur vitanlega að vera algjört samkomulag um skiptingu kostnaðar af
störfum nefndarinnar.
Frumvarpið gerir ráð fyrir því, að hollustunefnd kjósi sér formann, varaformann og ritara sjálf, en skv. gildandi lögum kýs sveitarstjórn formann.
Miklar umræður urðu um það í nefndinni, hvernig skipa ætti í hollustunefndir
og hversu stór svæði þær ættu að taka yfir. Niðurstaða þessara umræðna varð sú,
að gildandi fyrirkomulag hefði ekki sýnt neina þá galla, sem réttlættu aðra skipan
eingöngu breytinganna vegna. Ef hinsvegar tækist að sameina heilbrigðisnefndir í
ríkari mæli en gert hefur verið, væri það til mikilla bóta.
Um 7. gr.
Fyrsta mgr. er efnislega óbreytt frá 1. mgr. 3. gr. gildandi laga og hefur reyndar
verið svo frá því lög nr. 35/1940 um heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir öðluðnst gildi, en þau voru undanfari laga nr. 12/1969.
Hér er hins vegar gert ráð fyrir því, að hollustunefndir skuli sérstaklega vinna
að tilteknum málum í héruðum, svo sem bættri hollustuvernd, bættum mengunarvörnum, fræðslu um hollustumál og samvinnu við önnur yfirvöld og aðila, er vinna
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að þessum málum beint eða óbeint. Á þennan hátt er leitast við að beina störfum
hollustunefnda og starfsmanna þeirra inn á fyrirbyggjandi brautir í ríkari mæli en
gert er í dag, þannig að störf þeirra séu ekki eingöngu í því fólgin að grípa til aðgerða, heldur og að beita sér fyrir því að til slíkra aðgerða þurfi ekki að koma. Sérstaklega er vert að geta þess, að samvinna hinna einstöku yfirvalda hefur verið
allt of lítil og er í greininni gert ráð fyrir því, að hollustunefndir hafi frumkvæði
að slíkri samvinnu.
Um 8. gr.
Greinin er efnislega mjög svipuð 4. gr. gildandi laga, nema lagt er til að fleiri
aðilar en sveitarstjórnir, þ. e. a. s. að bygginganefndir og önnur yfirvöld héraðanna
skuli einnig leita álits hollustunefndar um hvers konar ráðstafanir og framkvæmdir,
sem lög þessi, hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð og samþykktir
sveitarfélags skv. lögunum taka til. Er hér um svo sjálfsagt mál að ræða, að það
þarfnast ekki frekari skýringar og tengist það óbeint því, sem sagt er um samvinnu
við önnur yfirvöld hér í athugasemdum við 7. gr.
Um 9. gr.
Þessi grein fjallar um afskipti héraðslækna, heilsugæslulækna, hollustufulltfúa
og héraðsdýralækna af störfum hollustunefnda. Hér eru ekki lagðar til róttækar
breytingar á gildandi lögum, nema hvað snertir hollustufulltrúana. Með hliðsjón af
breytingum á lögum um læknishéruð og störf héraðslækna þarf þó að gera vissar
breytingar. Skv. gildandi lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978 eru héraðslæknar
i landinu í dag eingöngu 8, þ. e. a. s. 1 i hverju lækriishéraði, en læknishéruðin eru
jafnmörg og kjördæmin og fylgja þeim. Áður voru héraðslæknar 55 skv. læknaskipunarlögum frá 1965. í stað hinna 55 héraðslækna eru nú komnir, auk hinna 8
héraðslækna, heilsugæslulæknar og eru þeir ásamt héraðslæknum yfir 70 áð tölu
við störf víðsvegar á landinu. Þar sem greinilegt er, að héraðslæknar geta ekki sinnt
þeim skyldum, sem þeir gerðu áður, vegna þess hversu fáir þeir eru í dag, er gert
ráð fyrir því, að héraðslæknar og/eða heilsugæslulæknar skuli vera faglegir ráðunautar hollustunefnda og reyndar svæðisnefnda líka, og að þar skuli þeir hafa málfrelsi og tillögurétt. Ennfremur er gert ráð fyrir því, að þeir geti krafist þess, að
fundir verði haldnir þegar þeim þykir þörf, og að þar verði tekin fyrir tiltekin mál.
Hér er i sjálfu sér ekki um breytingar að ræða. Frumvarpið gerir hins vegar ráð
fyrir því, að héraðslæknar, hver í sínu læknishéraði, segi fyrir um og skipuleggi
þjónustu heilsugæslulækna við hollustunefndir, með hliðsjón af umdæmum heilsugæslustöðva, að svo miklu leyti sem héraðslæknar geta ekki sinnt þessu sjálfir.
Ákvæði svipaðs eðlis eru reyndar komin inn í erindisbréf fyrir héraðslækna nr.
118/1980, en í 4. j^r. 2. mgr. þess erindisbréfs segir, að héraðslæknir skipuleggi saiövinnu heilsugæslulækna við heilbrigðisnefndir. Var ákvæðið sett inn af brýnni nauðsyn, til þess að koma í veg fyrir vandræði, sem hugsanlega kynnu að skapast vegna
þess, að lög um heilbrigðisþjónustu og lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit
væru ekki lengur samstiga að þessu leyti.
Til þess að héraðslæknir geti sinnt þessum skyldum, ber hollustunefndum og
svæðisnefndum reyndar líka að senda viðkomandi héraðslækni afrit af fundargerðum og jafnframt sveitarstjórnum, sem einnig þurfa að fylgjast með störfum
nefnda á þeirra vegum.
1 gildandi lögum eru engin ákvæði um það, að heilbrigðisfulltrúar megi sitja
fundi heilbrigðisnefnda, þótt slíkt sé á allan hátt eðlilegt. Hér er hins vegar gert ráð
fyrir því, að þeir eigi að sitja slíka fundi og hafi til þess rétt og að þeir geti krafist
þess, að fundir verði haldnir og að þar verði tekin fyrir tiltekin mál og jafnframt
að þeir hafi þar málfrelsi og tillögurétt. Þar sem hollustufulltrúar eru fleiri en einn,
er eðlilegast að framkvæmdastjóri hollustueftirlitsins, sbr. 24. gr. 4. tl., fari með
þennan rétt.
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Hvað snertir héraðsdýralækna er þeim fenginn ríkari réttur til afskipta af
fundum hollustunefnda en í gildandi lögum. 1 gildandi lögum segir, að þeim
skuli gefinn kostur á að sitja heilbrigðisnefndarfundi, þegar formaður eða héraðslæknir telji þess þörf og að þeir hafi þar málfrelsi og tillögurétt. Hér er hins vegar
gert ráð fyrir því, að þeim sé heimilt að sitja fundi hollustunefnda og svæðisnefnda
með málfrelsi og tillögurétti og ennfremur að þeir geti krafist þess, að fundir verði
haldnir í hollustunefndum og svæðisnefndum og að tiltekin mál verði tekin fyrir.
Héraðsdýralæknar eru samkvæmt þessu ekki skyldugir að sitja slíka fundi, en þeim
er heimilt að gera það, þegar þeim þóknast.
Gert er ráð fyrir því, að formaður hollustunefndar sjái um, að nefndarmenn
og aðrir, sem sækja eiga fundi nefndarinnar, séu boðaðir og að fundir séu boðaðir
með dagskrá, þar sem getið sé þeirra málefna, sem ætJunin er að fjalla um.
Um 10. gr.
Hér er að finna ákvæði um það, að hollustunefndir skuli halda fundi eigi sjaldnar
en ársfjórðungslega. Ennfremur er ákvæði um það, hvenær afgreiðsla í hollustunefnd teljist fullnægjandi og að meirihluti atkvæða ráði afgreiðslu mála. Ennfremur
eru ákvæði um vanhæfi hollustunefndarmanna til afgreiðslu mála. Samsvarandi
ákvæði eru ekki í gildandi lögum, en þarfnast að öðru leyti ekki skýringar.
Um 11. gr.
Hér er gert ráð fyrir stofnun sérstakra svæðisnefnda, en í þeim eiga sæti formenn hollustunefnda á viðkomandi eftirlitssvæði. Eins og fram kemur í 23. gr., eru
hollustueftirlitssvæði ekki í samræmi við svæði hollustunefnda. Þessum svæðisnefndum er fyrst og fremst ætlað að skipuleggja og samræma hollustueftirlit á viðkomandi eftirlitssvæðum í samræmi við lögin. Vísast til þess, sem segir um 23. gr.
hér á eftir og ennfremur til greinargerðar um nýmæli frumvarpsins, sérstaklega
töluliðs 15.
Um 12. gr.
Hér er gert ráð fyrir því, að svæðisnefndir skv. 11. gr. skuli fyrir 1. júní ár
hvert senda Hollustuvernd ríkisins skýrslu varðandi starfsemi nefndarinnar næsta
almanaksár á undan og jafnframt skýrslu um áformaða starfsemi. Frumkvæði að
slíkri skýrslugerð er þó i höndum Hollustuverndar rikisins, sem lætur útbúa eyðublöð til útfyllingar. Hér er komið að mjög mikilvægu máli, þar sem mjög skortir á
upplýsingar um ástand og horfur í hollustumálum, ekki eingöngu hinna einstöku
héraða heldur og landsins sem heildar. Má segja að örfá svæði, sérstaklega Reykjavík og nágrenni, hafi sinnt þessu, en önnur ekki. Til þess að Hollustuvernd ríkisins, sem stofnun, geti sinnt skýrslugerð varðandi eigin starfsemi, þurfa slíkar
skýrslur að liggja fyrir. Til þess að heilbrigðisskýrslur, sem gefnar eru út af skrifstofu landlæknis árlega, nái tilgangi sínum, þarf ennfremur að vinna úr slikum
skýrslum.
Um 13. gr.
Hér er að finna ákvæði um Hollustuvernd ríkisins, en eins og fram hefur komið
áður, er stofnuninni ætlað að koma í staðinn fyrir Heilbrigðiseftirlit rikisins, Matvælarannsóknir ríkisins og Geislavarnir ríkisins og ennfremur að taka við öðrum
verkefnum, sem aðrir aðilar hafa sinnt til þessa, svo sem starfsemi Samstarfsnefndar
um reykingavarnir, sem skipuð er skv. lögum nr. 27/1977. Ennfremur er ætlast til
þess í framtíðinni, sbr. ákvæði til bráðabirgða, að starfsemi Eiturefnanefndar, Manneldisráðs og Áfengisvarnaráðs verði á næstu fimm árum eftir gildistöku laganna
felld undir starfsemi stofnunarinnar. Stofnuninni er ætlað að hafa yfirumsjón með
almennu hollustueftirliti, matvælaeftirliti, mengunarvörnum og rannsóknum þessu
tengdum, og á hún að sjá um framkvæmd þessa í samræmi við lög þessi, hollustuverndarreglugerð, mengunarvarnareglugerð, svo og ákvæði annarra laga og reglna,
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er þessi mál snerta og hollustuyfirvöldum er falið að sjá um framkvæmd á. Þegar
rætt er um hollustuyfirvöld er hér átt við þá aðila, sem stjórna hollustuháttamálum
og lúta yfirstjórn heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins.
Engum blöðum er um það að fletta, að sameining þessara stofnana á eftir að
skila sér í aukinni samræmingu, minni tvíverknaði, vinnusparnaði og betri nýtingu
fjármuna. Fjárframlög til þeirra aðila, sem lagt er til að felldir verði undir starfsemi
Hollustuverndar ríkisins, eru skv. fjárlögum fyrir 1980 eftirfarandi:
Heilbrigðiseftirlit ríkisins ...........................................
86.8millj. kr.
Matvælarannsóknir ríkisins .................................... 109.7 — —
Geislavarnir ríkisins .................................................
18.2 — —
Samstarfsnefnd um reykingavarnir ..........................
27.0 — —
eða samtals: 241.7 millj. kr.
Miðað við að starfsemi Eiturefnanefndar, Manneldisráðs og Áfengisvarnaráðs
verði felld hér undir, mundu þessar fjárhæðir nema um 290—300 millj. kr. skv.
fjárlögum fyrir árið 1980. Er hér um töluverðar fjárhæðir að ræða, sem enginn
vafi leikur á, að hægt er að nýta miklu betur, verði þessar stofnanir og nefndir
sameinaðar. Hins vegar skal á það bent, að margt er ógert á þessu sviði, sem kosta
mun töluverða fjármuni.
Eitt af meginverkefnum stofnunarinnar er að vinna að samræmingu alls hollustueftirlits í landinu, m. a. á þann hátt að koma á samvinnu allra þeirra stofnana,
er að málum þessum starfa. Hér er komið að kjarna málsins, en mjög hefur skort
á samvinnu þeirra stofnana, er að þessum málum starfa í landinu, jafnvel þótt um
ríkisstofnanir sé að ræða. Frumkvæðið er lagt á Hollustuvernd ríkisins til slíkrar
samvinnu. Stofnuninni er sérstaklega falið að gæta hagkvæmni í öllu eftirliti á sviði
hollustuháttamála, og í þeim tilgangi er henni falið að koma sem mest í veg fyrir
tvíverknað og skörun. Með því að sameina undir stofnunina þá aðila, sem hér er
lagt til, eru góðar horfur á að þetta takist í verulegum mæli.
Ekki er gert ráð fyrir því, að stofnunin fari með það, sem kallað er beint hollustueftirlit (frumeftirlit), nema um sé að ræða sérhæfð verkefni, eða ef lög mæla
svo fyrir, eða ráðherra ákveður það, að höfðu samráði við hlutaðeigandi hollustunefndir. Eins og gerð hefur verið grein fyrir áður, er ætlast til að sveitarfélögin
annist sem áður hollustueftirlit og standi undir kostnaði við það i héruðum. Þetta
er það eftirlit, sem oftast hefur verið kallað beint eftirlit eða „frumeftirlit". Hins
vegar kann að koma upp sú staða, að stofnunin þurfi vegna sérhæfingar og þeirrar
sérkunnáttu, sem hún hefur yfir að ráða, að taka fyrir sérstök verkefni. Þannig er
mjög líklegt, að stofnunin verði alfarið að taka að sér mengunareftirlit, þar sem
hollustunefndum sveitarfélaganna verði, vegna skorts á sérkunnáttu, ómögulegt að
annast slíkt. Hvað snertir matvæli getur eitthvað svipað orðið uppi á teningnum,
allavega á þann hátt, að eftirlit með vissum matvælum verði fengið stofnuninni.
Ennfremur kann sá möguleiki að vera fyrir hendi, að stofnuninni verði falið beint
eftirlit á ákveðnum svæðum, t. d. þar sem ákveðin starfsemi eða starfræksla fer fram,
en þá er gert ráð fyrir því, að viðkomandi hollustunefndir séu hafðar með í ráðum.
Samkvæmt lögunum er stofnuninni ennfremur falið að sjá um, að haldið sé
uppi skipulegri fræðslu fyrir almenning um mál, er varða hollustuhætti. Hér er
komið að mjög mikilvægu málefni, en eins og flestum er kunnugt, skortir mikið á
um kunnáttu almennings á þessum sviðum og skal þar sérstaklega bent á matvælaiðnaðinn, en það mun sannast sagna, að hinn almenni borgari þekki lítið til þess,
sem þar er að gerast. Stofnuninni er ennfremur falið að beita sér fyrir námskeiðum
til þess að fræða þá aðila, er að þessum málum starfa í landinu. Hér er um mikilvægt atriði að ræða, þar sem eitt af grundvallarskilyrðum fyrir hollustueftirliti úti
i héraði er kunnátta þeirra aðila, er það eiga að annast. Stofnuninni er falið að vera
tengiliður við þessa aðila, hvað snertir að viðhalda og auka kunnáttu þeirra. 1 þessum
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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tilgangi er stofnuninni m. a. falið að hafa sem nánasta samvinnu við hollustunefndir
og hollustufulltrúa sveitarfélaganna og veita þeim alla þá þjónustu um hollustuháttamál, sem hún getur og aðstæður gera nauðsynlegar. Stofnunin á þannig að
virka sem upplýsingamiðill fyrir þá aðila, sem að þessum málum starfa úti í héruðum, en nokkuð hefur skort á í dag, að Heilbrigðiseftirlit ríkisins hafi getað sinnt
þessu, enda hvílir ekki bein lagaskylda á því til þessa.
Stofnunin skal árlega gefa út skýrslu um starfsemi sína, sem byggð skal á upplýsingum frá svæðisnefndum, sbr. það sem segir fyrr í athugasemdum við 11. gr.
Stofnuninni er falið að annast upplýsingar og tilkynningar til fjölmiðla og er
ákvæði um það, að þær skuli vera efnislega rökstuddar og þess gætt, að einstakar
atvinnugreinar, stofnanir eða fyrirtæki bíði ekki tjón og álitshnekki að óþörfu.
Með þessu er lagt til, að stofnunin sem slík hafi ákveðnum skyldum að gegna, og
er þá ætlast til þess, að aðrir aðilar séu ekki að gefa út tilkynningar né upplýsingar
á þessum vettvangi til fjölmiðla. Hér er um mjög viðkvæm mál að ræða, sem ganga
þarf sérlega vel frá, bæði hvað snertir framsetningu og reyndar undirbúning allan.
Þess eru nokkur dæmi, að aðilar hafi algjörlega að óþörfu borið skarðan hlut frá
borði vegna ótímabærra tilkynninga til fjölmiðla á þessu sviði.
Um 14. gr.
Hér er fjallað um stjórn stofnunarinnar, sem gert er ráð fyrir að ráðherra
skipi og í eigi sæti 7 menn. Hér kann að rísa upp sú spurning, hvort rétt sé að skipa
stofnun sem þessari sérstaka stjórn. Með hliðsjón af umfangi og valdsviði stofnunarinnar, sem skv. frumvarpinu verður mjög mikið og víðtækt, er ekki nokkur
vafi á því, að til bóta horfir að skipa stofnuninni sérstaka stjórn, ekki síst með
hliðsjón af því valdi, sem raðherra er fengið til „pólitiskra" afskipta af þessum
málum, vilji hann svo við hafa. Það var því samdóma álit þeirra nefndarmanna,
sem st^nda að frumvarpi þessu, að nauðsynlegt væri að skipa stofnuninni sérstaka
stjórn. Hins vegar greindi menn á um samsetningu slíkrar stjórnar að öðru leyti en
því, að menn voru sammála um, að heilbrigðisráðherra skipaði formann ótilnefndan,
og að aðrir aðilar ættu að vera einn fulltrúi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
og einn úr hópi kunnáttumanna á sviði hollustueftirlits. Hins vegar voru meiri
áhöld um aðra stjórnarmenn, en nefndin kom sér saman um þá skipan, sem greint
er frá í þessari grein. Gert er ráð fyrir því, að iðnaðarráðherra tilnefni einn aðila
og að hann skuli hafa sérþekkingu á sviði mengunarvarna, menntamálaráðherra
tilnefni einn, sem hafi sérþekkingu á sviði hollusturannsókna, og félagsmálaráðherra

tilnefni tvo, annan úr samtökum launþega en hinn úr samtökum atvinnurekenda.
1 sjálfu sér þarfnast þetta ekki skýringar með hliðsjón af starfsemi stofnunarinnar,
nema hvað snertir tilnefningar félagsmálaráðherra á aðilum vinnumarkaðarins. Skýringar á þvi eru þær, að með þessu er leitast við að koma á sem mestri samvinnu
við þessa aðila, en þeir hafa óneitanlega mikilla hagsmuna að gæta, ekki síst með
hliðsjón af vinnustöðum og mengunarvörnum.
Er ekki nokkrum vafa undirorpið, að mörg önnur skipan kemur til greina.
Þetta er hins vegar sú skipan, sem nefndarinenn töldu komast næst því að nýtast
starfsemi Hollustuverndar rikisins best. Gert er ráð fyrir því, að stjórnin hafi, undir
yfirstjórn ráðherra, æðsta vald í málefnum stofnunarinnar.
Um 15. gr.
Gert er ráð fyrir því, að ráðherra skipi framkvæmdastjóra stofnunarinnar, að
fengnum tillögum stjórnar, og að hann starfi til fjögurra ára í senn. Einungis má
skipa mann, sem hefur ménntun eða reynslu í stjórnsýslu. Slíkum framkvæmdastjóra er einungis falið að annast daglega stjórnun stofnunarinnar og að sjá um
framkvæmd ákvarðana stjórnar hennar. Ennfremur er honum falið að annast undirhúning funda, auk þess sem hann skal sitja þá með málfrelsi og tillögurétti.
Þær stofnanir, sem lagt er til að sameinaðar verði undir Hollustuvernd rikisins, hafa ekki á að skipa framkvæmdastjórum, heldur sérstökum fagmenntuðum
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forstöðumönnum. Það er gefið mál að stjórnsýsla hvers konar tefur þessa menn
mjög frá þeim störfum, sem þeim er ætlað að sinna og fara þvi í súginn ómældir
starfskraftar fagmanna. Með þeirri skipan, sem lögð er til hér, á hins vegar að vera
komið í veg fyrir slikt, þar sem sérstökum framkvæmdastjóra er falið að annast
stjórnsýslustörfin í umboði stjórnar.
Um 16. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 17. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að stofnuninni sé skipt í 3 deildir, þ. e. a. s. deild, sem
sér um hollustueftirlit, deild, sem sér um rannsóknastofu og deild, sem sér um
mengunarvarnir, og að fyrir hverri deild starfi forstöðumaður.
í samræmi við yfirumsjónarhlutverk stofnunarinnar, sbr. 13. gr. 2. tl., fer Hollustueftirlit með yfirumsjón með því, að framfylgt sé ákvæðum hollustuverndarreglugerðar, einnig er Hollustueftirlitinu falið að annast framkvæmd laga nr. 27/
1977 um aðgerðir til að draga úr tóbaksreykingum og ennfremur að annast rannsóknir, skráningu, leiðbeiningar og fræðslu um atvinnusjúkdóma og atvinnuheilbrigðismál, að svo miklu leyti, sem það er ekki falið öðrum með sérlögum.
Þegar þetta er samið eru fá ákvæði í gildi um atvinnusjúkdóma og atvinnuheilbrigðismál og verður að segjast eins og er, að þeim málum er ákaflega lítið sinnt.
í lögum nr. 23/1952 um öryggisráðstafanir á vinnustöðum er Öryggiseftirliti ríkisins
fengið visst hlutverk á þessu sviði, þ. e. a. s. læknum er falið að tilkynna öryggiseftirlitinu um alla atvinnusjúkdóma. Gert er ráð fyrir því, skv. þeim lögum, að
sérstakur læknir starfi á vegurn Öryggiseftirlitsins, en því hefur ekki verið framfylgt til þessa. Með hliðsjón af þessu hefur það miklu frekar verið í verkahring
heilbrigðisnefnda og Heilbrigðiseí'tirlits ríkisins að sinna þessum málum. Gert er
ráð fyrir allt annarri skipan i frumvarpi því, sem nýlega hefur verið samþykkt um
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, en sltv. því er hollustueftirlit á
vinnustöðum alfarið skiiið frá öðru hollustueftirliti og auk þess tekið undan sveitarstjórnum og fengið ríkisstofnun, Vinnueftirliti ríkisins. Nauðsynlegt er að kveða
á um einhver afskipti opinberra stofnana af rannsóknum, skráningum, leiðbeiningum og fræðslu um atvinnusjúkdóma og atvinnuheilbrigðismál, allavega þannig
að þessi mál falli ekki alfarið fyrir róða.
Gert er ráð fyrir þvi, að Rannsóknastofa annist efnafræðilegar og gerlafræðilegar rannsóknir, sem frumvarpið gerir ráð fyrir á sviði matvæla-, neyslu- og nauðsynjavara og vegna mengunar. Ennfremur að hún geti tekið að sér sérstök rannsóknaverkefni, eftir því sem stjórn stofnunarinnar ákveður hverju sinni. Hér er
nánast um sömu starfsemi að ræða og rekin er á vegum Matvælarannsókna ríkisins
í dag, sbr. lög 74/1977, nema hvað mengunarþættinum er hnýtt við. Gert er ráð
fyrir því, að Rannsóknastofa starfræki deildir á landinu, sjálfstætt eða í samráði
við aðrar ríkisstofnanir, eftir því sem stjórn stofnunarinnar ákveður. Á þennan hátt
er reynt að tryggja það, að ekki annist aðrir slíkar rannsóknir en þeir, sem tengdir
eru stofnuninni á einn eða annan hátt, og er þá eðlilega lögð áhersla á, að ríkisstofnanir sinni þessu verkefni, en þær er að finna víðsvegar á landinu, og má sem
dæmi nefna Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins í Vestmannaeyjum, á Isafirði og á
Akureyri.
Gert er ráð fyrir því, að Mengunarvarnir hafi yfirumsjón með því, að framfylgt
sé ákvæðum um mengunarvarnir og ennfremur að gera tillögur um starfsleyfi og
úrvinnslu gagna, hvað snertir mengunarvarnir. Mengunarvarnirnar munu hafa yfir
að ráða aðilum, sem hafa hvað mesta kunnáttu á þessu sviði, og er þetta ákvæði
því á allan hátt mjög eðlilegt. Ennfremur er Mengunarvörnum falið að annast starfsemi Geislavarna ríkisins, sem settar voru á fót 1968 með reglugerð nr. 5/1968, sem
byggð er á lögum nr. 95/1962 um varnir gegn jónandi geislum o. fl. Að lokum er
Mengunarvörnum falin skipulagning og umsjón með framkvæmd mengunarrann-
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sókna í samræmi við lögin svo og annarra mengunarrannsókna, eftir nánari ákvörðun
stjórnar stofnunarinnar. Slíkar mengunarrannsóknir myndu að vísu tengjast starfsemi Rannsóknastofu eftir því sem við verður komið.
Um 18. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 19. gr.
Gert er ráð fyrir því, að við stofnunina starfi 3 forstöðumenn og að þeir skuli
hafa ákveðna háskólamenntun með hliðsjón af þörfum viðkomandi deilda. í sjálfu
sér þarfnast þetta ekki frekari skýringar, en á það skal bent, með hliðsjón af samruna þeirra þriggja stofnana, sem lagt er til að falli undir Hollustuvernd ríkisins,
þá eru tveir þessara forstöðumanna þegar fyrir hendi, þ. e. a. s. forstöðumaður Hollustueftirlits og forstöðumaður Rannsóknastofu, en það eru forstöðumenn Heilbrigðiseftirlits ríkisins og Matvælarannsókna ríkisins. Hvað snertir forstöðumann Mengunarvarna, er sú staða ekki fyrir hendi í dag, en benda má á, að forstöðumannsstaða
við Geislavarnir ríkisins mundi ekki flokkast hér beint undir, þannig að sú staða
myndi leggjast niður, en hún hefur eingöngu verið setin sem þriðjungs staða. Færi
þá um hana skv. gildandi lögum um opinbera starfsmenn, þegar stöður eru aflagðar.
Með hliðsjón af bráðabirgðaákvæðum frumvarpsins, tl. 3., mundu forstöðumenn
Heilbrigðiseftirlits ríkisins og Matvælarannsókna ríkisins njóta forgangs að störfum
hjá stofnuninni og forstöðumaður Geislavarna ríkisins myndi sem slíkur njóta forgangs á sömu kjörum og hann hefur í dag til starfa við mengunarvarnadeild við
þau störf, en ekki sem forstöðumaður deildarinnar, þar sem aðra menntun þarf til
þess en hann hefur.
Um 20. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 21. gr.
Gert er ráð fyrir því, að Eiturefnanefnd, Áfengisvarnaráð og Manneldisráð, skv.
þar tilgreindum lögum, skuli starfa innan stofnunarinnar og i nánu samstarfi við
hana, en halda fullu sjálfstæði skv. þeim lögum. Um þetta atriði skal sérstaklega
vísað til þess, sem fram hefur komið áður, en jafnframt skal bent á ákvæði til
bráðabirgða, þar sem gert er ráð fyrir því, að á næstu 5 árum eftir gildistöku laganna
verði starfsemi þessara aðila felld undir Hollustuvernd ríkisins. Starfsemi þessara
aðila hlýtur á allan hátt að falla undir meginmarkmið frumvarpsins, sbr. athugasemdir með 1. gr.
Gert er ráð fyrir því, að stofnunin hafi, eftir því sem við á, samvinnu við Náttúruverndarráð, Öryggiseftirlit og Siglingamálastofnun um öll þau mál, er varða
mengunarvarnir, skipulag þeirra og skyld málefni. Hér er um sjálfsagt ákvæði að
ræða, sem ekki þarfnast nánari skýringar.
Um 22. gr.
Hér er fjallað um heimildir sveitarfélaga til þess að setja sér eigin hollustusamþykktir um þætti, sem ekki er fjallað um í hollustuverndarreglugerð, sbr. 2.
gr., eða til þess að gera ítarlegri kröfur um einstök atriði en þar er gert. Er þetta
í samræmi við gildandi lög, en i þeim fylgja engar frekari skýringar né útlistanir,
þannig að samþykktir þessar hafa gjarnan reynst haldlitlar. Vegna þessa er lagt til, að
heimilt sé að setja í slíkar samþykktir ákvæði um tiltekin atriði, t. d. bann eða takmörkun hundahalds, meðferð og eyðingu sorps og skolps, gjaldtöku vegna leyfa, leigu
og veittrar þjónustu og sérstakar ábyrgðartryggingar. Þær samþykktir, sem einkum
eru settar í dag með stoð í gildandi lögum og flokkast geta undir heilbrigðissamþykktir, eru samþykktir um hundahald og um sorpeyðingu. Samþykktir um hundahald eru að vísu settar að fyrsta þræði með stoð i lögum nr. 7/1953 um hundahald
og varnir gegn sullaveiki, en þau lög gera lítið annað en að veita sveitarfélögum
heimild til að banna eða takmarka hundahald, en gera enga grein fyrir því, á hvern
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hátt takraarka megi hundahald, né hvernig megi bregðast við, ef brugðið er út af
banni eða takmörkunum. Er ætlunin hér að reyna að bæta úr þessu ástandi, m. a. með
því að leyfa gjaldtöku vegna leyfa, leigu eða veittrar þjónustu og ennfremur að
viðkomandi sveitarstjórnum sé heimilt að krefjast sérstakra ábyrgðartrygginga, t. d.
vegna þeirra hunda, sem leyft verður að halda.
Gert er ráð fyrir þvi, að upphæð gjaida, sem kveðið verður á um í hollustusamþykkt verði ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem ráðherra staðfestir. Gert er ráð
fvrir þvi, að slík gjöld séu tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign í tvö ár
eftir gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar. Hér má sem
dæmi nefna sorptunnuleigugjald.
Að öðru leyti þarfnast greinin ekki frekari skýringar.
Um 23. gr.
Hér er landinu skipt í hoilustueftirlitssvæði, þannig að gerður er greinarmunur
á hollustueftirlitssvæðum og starfssvæðum hollustunefnda. en þau eru sveitarfélögin sjálf. Hollustueftirlitssvæðin eru skv. þessu 11 og eru þvi ekki alfarið í samræmi við læknishéruðin skv. lögum nr. 57/1978 um heilbrigðisþjónustu. Stefna löggjafans virðist hafa verið sú á undanförnum árum að samræma slík svæði sem
allra mest. Má auk heilbrigðisþjónustulöggjafarinnar, er fylgir kjördæmaskipuninni,
nefna lög um grunnskóla varðandi fræðsluhéruð og lög um aðstoð við þroskahefta
varðandi skiptingu þjónustusvæða. Visast hér að öðru levti til nýmæla frumvarpsins hér að framan, tl. 15.
Um 24. gr.
Gert er ráð fyrir því, að svæðisnefndir viðkomandi svæðis ákvarði aðsetur hollustufulltrúa. Ekki er gert ráð fyrir ákveðinni tölu hollustufulltrúa, heldur að ekki
skulu að jafnaði koma fleiri en 10 000 ibúar á einn og sama hollustufulltrúa. Gert
er ráð fyrir því, að starf hollustufulltrúa sé fullt starf, en skv. gildandi lögum er
allur háttur á slíku. Ennfremur er gert ráð fyrir þvi, að einn hollustufulltrúi hvers
svæðis skuli vera framkvæmdastjóri hollustueftirlits á svæðinu. Þar sem hollustufulltrúar hvers svæðis eru fleiri en einn, t. d. vegna f jölda ibúa, verða svæðisnefndir
að koma sér saman um framkvæmdastjóra. Slik framkvæmdastjórnun, sem lögð er
til hér, hefur verið við lýði i Reykjavik í tugi ára og þótt gefast vel.
Um 25. gr.
Hér er lagt til, að ráðherra sé heimilt að fengnum tillögum hollustunefnda, og
óski viðkomandi sveitarfélög eftir sliku, að kveða á um aðra skiptingu hollustueftirlitssvæða, en gert er ráð fyrir i 23. gr. Við slíkt ber að taka tillit til, að ekki komi
að jafnaði fleiri en 10 000 íbúar á einn og sama hollustufulltrúa og ennfremur ber
að taka tillit til umfangs og nauðsynjar á hollustueftirliti, stærðar svæða og samgangna. Því er ekki að neita að skipan sú, sem lögð er til um hollustueftirlitssvæði
í 23. gr., kann að koma mönnum spánskt fyrir sjónir. Má sem dæmi nefna, að erfiðleikum kann að vera bundið að láta hreppana í Strandasýslu fylgja Vestfjarðasvæði,
heldur sé eðlilegra, að þeir fylgi Norðurlandssvæði vestra. Hið sama má reyndar
segja um hreppana við austanverðan Eyjafjörð. Eðlilegra væri að þeir fylgdu Akureyrarsvæði, en ekki Norðurlandssvæði eystra, eins og hér er gert ráð fyrir. Um
slíka skiptingu má endalaust deila, en til þess að hægt verði að bregðast við og
breyta á sem bestan og heppilegastan hátt. er ráðherra fengið slíkt vald. Áður en
til þess kemur, þurfa viðkomandi sveitarfélög að óska eftir sltku og Hollustuvernd
rikisins að gera tillögu um slíkt.
Um 26. gr.
Samkvæmt þessari grein eru það svæðisnefndir hinna einstöku eftirlitssvæða,
sem skipuleggja hollustueftirlit innan svæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi hollustunefndir og sveitarstjórnir, að höfðu samráði við Hollustuvernd ríkisins. Það er
því í verkahring svæðisnefnda að ráða hollustufulltrúa, að fengnum tillögum viðkomandi hollustunefnda svæðisins. Svæðisnefndum er falið að setja hollustufull-
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trúum erindisbréf, að höfðu samráði við hollustunefndir og Hollustuvernd ríkisins
og kunna slík erindisbréf að vera mjög mismunandi eftir þvi, hvers konar starfsemi
fer fram á viðkomandi svæði. Er því eðlilegast að viðkomandi svæðisnefndir setji
slík erindisbréf en ekki Hollustuvernd rikisins, en henni eru að vísu tryggð afskipti
hér af.
Að öðru leyti fjallar greinin um hollustufulltrúa, sérmenntun þeirra á sviði
hollustueftirlits svo og um heimild til bráðabirgða að ráða aðra en þá, sem sérmenntun hafa.
Gert er ráð fyrir þvi, að ráðherra setji að fengnum tillögum Hollustuverndar
rikisins reglugerð um sérmenntun, réttindi og skyldur hollustufulltrúa. 1 dag hafa
heilbrigðisfulltrúar ekki lögvarinn rétt og er menntun þeirra reyndar mjög mismunandi, allt frá því að vera nokkurra ára háskólamenntun í það að vera eingöngu
reynslumenntun. Við slikt verður ekki búið til langframa, enda gera lög nr. 12/1969
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit ekki ráð fyrir öðrum heilbrigðisfulltrúum en
með sérmenntun. Nú, rúmum 10 árum síðar, hafa þessar vomr ekki rætst, nema að
hluta til, og verður því að reyna til þrautar með það fvrir augum að kippa þessum
málum á klakk. Með hliðsjón af ákvæðum þessarar greinar ætti þvi að vera hægt
að lögvernda heiti hollustufulltrúa, réttindi þeirra og skvldur, þannig að aðrir
aðilar geti ekki, nema i undantekningatilvikum, unnið störf þeirra.
Um 27. gr.
Greinin fjallar um valdsvið og þvingunarúrræði hollustunefnda til þess að
knýja á um framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt lögunum og öðrum fyrirmælum,
settum samkvæmt þeim. Gert er ráð fvrir þrennskonar úrræðum til þess að knýja
á um framkvæmd ráðstöfunar. í fvrsta lagi að veitt skuli áminning, í öðru lagi
áminning og tilhlýðilegur frestur til úrbóta, og i þriðia lagi að stöðvuð verði viðkomandi starfsemi að nokkru eða öllu levti, eða að hluta til, með aðstoð lögreglu
ef með þarf. Samkvæmt 3. gr. 2. mgr. gildandi laga hafa heilbrigðisnefndir mjög
viðamikið vald til þess að stöðva starfrækslu eða notkun, ef skilvrðum laga, heilbrigðisreglugerðar eða heilbrigðissamþykkta eða fyrirmælum heilbrigðisnefnda, samkvæmt heimildum i þeim ákvæðum. er ekki fullnægt um starfrækslu eða húsnæði
það, land eða tæki, sem notað er. í siálfu sér er ekki verið að auka vald hollustunefnda hér, heldur eingöngu verið að gera tillögur um það, hvernig því skuli beitt.
Þannig er m. a. tekið fram, að stöðvun skuli þvi aðeins heitt, að um alvarlegri tilvik
eða itrekuð sé að ræða, eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests. Með
þvi að kveða nánar á um framkvæmd valdsins ættu þeir, sem beita þvi, að vera
betur varðir gegn gagnrýni og þolendur að vera betur i stakk búnir til að skilja
þær ákvarðanir, sem þar liggia að baki. Þess er sérstaklega getið, að komi til stöðvunar skuli hollustunefndum heimilt að leita aðstoðar lögreglu. Hér er um að ræða
ákvæði til öryggis, þar sem því verður ekki neitað, að oft á tíðum hefur gengið
erfiðlega að fá lögregluyfirvöld til hess að aðstoða heilbrigðisnefndir, t. d. við lokunaraðgerðir, sérstaklega úti á landi. Eru þess jafnvel dæmi, þar sem heilbrigðisnefnd hefur ákveðið lokun á tiltekinni starfrækslu, með hliðsjón af stöðvunarheimild 2. málsgr. 3. gr. laga nr. 12/1969, að viðkomandi lögregluyfirvöld hafi sett
rétt i málinu til þess að kanna, hvort ákvörðun heilbrigðisnefndar hafi verið efnislega rétt. Vitanlega ber lögreglustjórum að dæma um formlega hlið málsins, en það
er alls ekki á þeirra valdi að dæma urn efnislegu hliðina. Til þess að hollustunefndum
nýtist betta vald, sem öllum ber saman um, að þær verði að hafa til þess að starfsemi þeirra nái tilgangi sínum, þurfa þær að geta leitað til lögreglu möglunarlaust,
því vitanlega fara hollustunefndir ekki með lögregluvald, og nefnd sú, sem samdi
frumvarp þetta telur ekki ástæðu til þess að fela þeim lögregluvald á sviði hollustueftirlits, þar sem hér er um mjög viðtæka starfsemi að ræða, sem snertir marga
þætti mannlegra samskipta og mundi því fljótlega skara verksvið Iögreglunnar.
Gert er ráð fyrir þvl, að hollustunefndir hafi sérstök innsigli, er auðkenni þær.
Slikt fyrirkomulag hefur verið í Reykjavik um áratuga skeið, en úti á landi hefur
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slikt verið á allan hátt. Með notkun innsigla skapast viss stöðugleiki við lokunaraðgerðir, því séu þau rofin, varðar slíkt við almenn hegningarlög.
Gert er ráð fyrir því, að hollustunefndir geti ákveðið aðilum, sem ekki sinna
fvrirmælum nefndarinnar innan tiltekins frests, dagsektir, þar til úr er bætt. Hér
er um að ræða efnislega samskonar ákvæði og í 2. málsgr. 17. gr. gildandi laga, nema
að þar er upphæð dagsekta ákveðin. Hér er slikt ekki gert, enda úreldast slikar
tölur fljótt og þjóna því litlum tilgangi. Hámark dagsekta skal ákveðið í hollustuverndarreglugerð og mengunarvarnaregli’gerð og verður því auðveldara að breyta
upphæðum í samræmi við verðlagsþróun u« almennar reglur um dagsektir. 1 greininni er ennfremur gert ráð fvrir því, að ef aðili vanrækir að vinna verk, sem hollustunefnd hefur fyrirskipað í samræmi við lögin og aðrar reglur, settum samkvæmt
þeim, sé heimilt að Iáta vinna verkið á kostnað hins vinnuskylda. Kostnaður skal
þá til bráðabirgða greiddur úr sveitarsjóði og innheimtast síðar hjá hlutaðeiganda.
Þetta ákvæði er efnislega eins og siðari málsliður 2. málsgr. 17. gr. gildandi laga.
Sé vinna sú, sem hollustunefnd lætur framkvæma i samræmi við það, sem segir
hér að framan, komin til vegna vanhirðu, óþrifa eða heilsuspillandi aðstæðna í húsi
eða á lóð eða i farartæki, er kostnaður trvggður með lögveðsrétti í viðkomandi
húsi, lóð eða farartæki í 2 ár eftir að greiðslu er krafist. Ákvæði þessa efnis éru
hins vegar ekki í gildandi lögum. Þessi ákvæði auðvelda sveitarstjórnum mjög alla
innheimtu á þeim greiðslum, sem þær þurfa að inna af hendi vegna slikrar vanrækslu, þar sem lögveðsréttur stofnast í viðkomandi húsi, lóð eða farartæki. Þetta
gæti ennfremur leitt til þess, að hollustunefndir mundu fremur sjá sér fært að baka
viðkomandi sveitarfélagi kostnað, þar sem miklu tryggara sé að kostnaðurinn innheimtist vegna lögveðsins.
Samkvæmt greininni skal hollustunefndum heimill aðgangur til skoðunar og
eftirlits á öllum þeim stöðum, sem lögin taka til, og geta leitað aðstoðar lögreglu.
Ennfremur er eftirlitsskyldum aðilum skvlt að veita hollustunefndum allar nauðsynlegar upplýsingar, sem krafist er vegna hollustueftirlitsins og að afhenda nauðsynleg sýni vegna eftirlits’ns endurgjaldslaust. Allt eru þetta sjálfsögð ákvæði, sem
ætlað er að stuðla að sem fyrirhafnarminnstum störfum hollustunefndar.
Um 28. gr.
Þessi grein fjallar um valdsvið og þvingunarúrræði hollustufulltrúa og er lagt
til, að þau verði i stórum dráttum þau sömu og hollustunefndar. Samkvæmt gildandi lögum eru heilbrigðisfulltrúar næsta valdlausir og framkvæma allt i umboði
heilbrigðisnefnda og þurfa samþykki heilbrigðisnefnda til alls. sem þeir gera. Samkvæmt þessari grein er ætlast til þess, að hollustufulltrúi geti beitt sömu aðferðum til þess að knýja fram úrbætur og greinir frá um hollustunefndir, með þeirri
undantekningu, að meti hann ástandið svo alvarlegt að beita verði stöðvun, ber
honum að tilkynna það viðkomandi hollustunefnd og leita staðfestingar hennar, eins
fljótt og við verður komið. Fallist hollustunefnd t. d. ekki á stöðvunarákvörðun
hollustufulltrúa, fellur hún að sjálfsögðu niður.
Um 29. gr.
Greinin fjallar um valdsvið og þvingunarúrræði Hollushiverndar ríkisins og
eru þau svipuð og skv. gildandi lögum um Heilbrigðiseftirlit rikisins. Valdsvið Hollustuverndar ríkisins yrði fyrst og fremst til bráðabirgða til þess að koma í veg
fyrir það, að mál næðu ekki fram að ganga, þar sem staðaryfirvöld sinna ekki hlutverki sínu eða sæju ekki ástæðu til afskipta. Hér kann að vera um mjög mikilvæg
inál að ræða, sem jafnvel geta snert almenningsheill, og því brýn ástæða til afskipta.
í slíkum tilvikum mundi stofnunin gera tillögur til ráðherra um framkvæmd ráðstöfunar, sé um tiltekið hættuástand að ræða og telji stofnunin það svo alvarlegt,
að aðgerðir þoli enga bið. Þá er henni heimilt að stöðva starfsemina eða notkunina
til bráðabirgða þegar i stað, en ber að tilkynna það hlutaðeigandi hollustunefnd.
Til þess kann að koma, að Hollustuvernd ríkisins þurfi að gripa til slíkra aðgerða,
en örsjaldan hefur reynt á þetta ákvæði.
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Að öðru leyti skýrir greinin sig sjálf. Ennfremur vísast til greinargerðar um
nýmæli frumvarpsins, sérstaklega 22. og 23. tl.
Um 30. gr.
Greinin gerir ráð fyrir sérstakri nefnd, svokallaðri úrskurðarnefnd, til þess að
fjalla um ágreining, sem rísa kann upp um framkvæmd laga þessara, hollustuverndarreglugerðar, mengunarvarnareglugerðar, hollustusamþykkta sveitarfélaga og
vegna ákvarðana hollustuyfirvalda, annarra en skv. 29. gr. 1. og 2. tl. og samkv.
31. gr.
Áður skal vísa málinu til stjórnar Hollustuverndar rikisins til úrskurðar, en
séu aðilar ekki sáttir við þann úrskurð, skal úrskurðarnefndin taka málið til sérstakrar meðferðar. Eins og áður kemur fram. eru ákveðnir þættir undanskildir
úrskurði bessarar nefndar, en bað eru ákvarðanir samkv. 29. gr. 1. og 2. tl. og skv.
31. gr., en þar er lagt til að ráðherra hafi fullnaðarúrskurðarvaid, enda snertir það
meira samskipti ríkisstofnana og stofnana sveitarfélaga innbyrðis, en afskinti einstaklinga og hins opinbera. Nefnd bessark sem hér er lagt til að komið verði á fót,
er ekki ætlað að kveða unp fullnaðarúrskurð í einu einasta máli. Á þann hátt verða
mál ekki tekin undan almennum dómstólum. Hins vegar hefur reynslan sýnt að
mörg mál koma upp vegna hins ríka afskintaréttar heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna, sem leysa þarf á faglegan hátt og helst án afskinta pólitiskra aðila, þ. e. a. s.
ráðherra. Mætti hér nefna mál, sem mörg hafa hlotið úrlausn innan sveitarfélaganna sjálfra eða hjá Heilbrigðiseftirliti rikisins, en sum hver hafa gengið til ráðuneytisins og jafnvel dómstóla.
f úrskurðarnefnd sem þessari ætti að vera bægt að útkljá sem allra flest mál,
sem rísa upp vegna framkvæmdar laganna, sem óneitanlega koma inn á mjög marga
bætti mannlegra samskipta. Þarf því að vanda vel val þeirra aðila, sem starfa eiga
i nefndinni. Lagt er til, að nefndin verði skipuð þremur mönnum og þar af skuli
einn vera embættisgengur lögfræðingur. tilnefndur af hæstarétti, og skuli hann vera
formaður. Vegna afskipta sveitarfélaganna af þessum málum er ennfremur lagt til,
að Samband isl. sveitarfélaga tilnefni einn. Lagt er og til, að landlæknir tilnefni
einn og er það miög eðlilegt, sérstaklega með hliðsión af þvi, að hann hefur faglegt
eftirlit nánast með öllu heilbrigðisstarfsfólki í landinu. Þau mál, sem kæmu til
nefndarinnar, mundu ekki sist vera sprottin vegna afskipta slikra aðila, svo sem
vegna ákvarðana hollustufulltrúa og hollustunefnda. Gert er ráð fyrir þvi, að ráðberra skipi nefndina til fiögurra ára i senn og að varamenn skuli skipaðir á sama
hátt og aðalmenn. Nefndinni er heimilt að kveðja tvo sérfróða menn t’I ráðgiafar,
telii hún þess þörf við úrlausn einstakra mála. en ekki er ætlast til að þeir taki
þátt i störfum nefndarinnar sem slikir. þ. e. a. s. þeir hafa ekki úrskurðarrétt.
Erfitt er að gera sér grein fyrir, bversu viðamikið starf slíkrar nefndar verður,
eða hvaða kostnað slíkt hefur í för með sér. Hitt liggur lióst fyrir, að starfsemi
slikrar nefndar ætti að geta komið i veg fyrir leiðinda málabras heima i héraði, og
létta af ráðherra ákvörðunum, sem skipt geta töluverðu máli fyrir þá aðila, sem
standa undir og kosta hollustueftirlit, þ. e. a. s. sveitarfélögin
Um 31. gr.
Greinin fiallar um það, að heilbrigðismálaráðherra skuli hafa fullnaðarúrskurðarvald takist ekki að samræma fvrirmæli hollustunefndar og annarra aðila. sem falið
er með sérstökum lögum eftirlit með starfsemi. sem lög bessi taka til. Hér er um
að ræða fullnaðarúrskurð ráðherra. sem skv. venjulegum lögskýringarreglum verður
ekki borinn undir dómstóla, enda þiónar slikt engum tilgangi. þar sem slíkar samræmingar þurfa yfirleitt að koma miög fljótlega og mega yfirleitt ekki biða. Risi
upp ágreiningur milli hollustunefndar og sveitarstjórnar um tilhögun og framkvæmd hollusturáðstöfunar, skulu aðilar visa málinu til Hollustuverndar ríkisins til
málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita fullnaðarúrskurðar ráðherra. Hér
er gert ráð fyrir fullnaðarúrskurðarvaldi ráðherra og er það nýmæli frá gildandi
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lögum, því skv. 12. gr. gildandi laga hefur ráðherra eingöngu úrskurðarvald, en ekki
fullnaðarúrskurðarvald. Hér er um að ræða ágreining milli héraðsyfirvalda um framkvæmd hollusturáðstafana, sem oftast þurfa að ná skjótt fram og er því eðlilegast,
að Hollustuvernd ríkisins reyni að miðla málum og jafnframt að leitað skuli fullnaðarúrskurðar ráðherra, takist málamiðlun ekki. Eflaust má lengi deila um fullnaðarúrskurðarvald ráðherra, en benda má á, að mál samkv. þessari grein eru þó svo
sérstaks eðlis, bæði vegna umfangs og þess, að yfirleitt þarf að bregða mjög skjótt
við, að fullnaðarúrskurðarvald ráðherra er réttlætanlegt.
Um 32. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 33. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 34. gr.
Gert er ráð fyrir því, að Hollustuvernd rikisins geti samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast rannsóknir fyrir hollustueftirlitið í landinu, að svo miklu
leyti sem Hollustuvernd ríkisins annar því ekki. Kæmi slíkt helst til greina, ef rannsóknastofa Hollustuverndar ríkisins, sbr. 17. gr. 3. tl., gæti ekki annast þessi verkefni, eða ef aðrar ríkisstofnanir í samvinnu við Hollustuvernd ríkisins gætu ekki
gert slíkt.
Nauðsynlegt er að hafa þennan möguleika opinn, því þau sérverkefni kunna
að koma upp, sem aðrar rannsóknastofnanir en þær, sem eru á vegum Hollustuverndar ríkisins eða ríkisins yfirleitt, geta sinnt miklu betur.
Um 35. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 36. gr.
Frestur á gildistöku, þ. e. a. s. 1. janúar 1982, miðast fyrst og fremst við það,
að tími vinnist til að undirbúa gildistöku laganna sem allra best, sérstaklega með
hliðsjón af sameiningu þeirra stofnana, sem ætlast er til að falli undir Hollustuvernd rikisins, svo og vegna nýmæla varðandi hollustueftirlitssvæði og hollustufulltrúa. Allt tekur þetta sinn tíma og þarf að vanda undirbúning sem allra best.
Ákvæði til bráðabirgða.
Hér eru ákvæði i sjö liðum, sem ætlast er til að falli niður, þá þau hafa verið
uppfyllt, hvert fyrir sig eða öll. Gert er ráð fyrir því, að þegar í stað verði hafist
handa við að undirbúa gildistöku laga þessara (ef að lögum verða). Skuli í þeim
tilgangi skipa fimm manna framkvæmdanefnd, sem í eigi sæti fulltrúar Heilbrigðiseftirlits rikisins, Matvælarannsókna rikisins, Sambands ísl. sveitarfélaga og tveir,
sem ráðherra skipar án tilnefningar. Er ætlast til þess, að þessir menn starfi, þar til
stjórn Hollustuverndar ríkisins hefur tekið til starfa. Þarf í sjálfu sér ekki að rökstyðja skipun slíkrar stjórnar, því mikill undirbúningur er fyrir höndum til þess
að koma málum þannig fyrir, að lögin geti brotalitið öðlast gildi 1. janúar 1982.
Önnur ákvæði til bráðabirgða þarfnast varla skýringar, þar sem þau hljóta að teljast
sjálfsögð, t. d. ákvæðin um það að setja skuli svo fljótt sem auðið er þær reglugerðir, sem lögin ætlast til að settar verði, og að þær reglugerðir, sem eru i gildi
i dag haldi fullu gildi sínu þar til. Ennfremur er með bráðabirgðaákvæðum þessum
reynt að tryggja rétt þeirra heilbrigðisfulltrúa, sem starfa í dag og starfsfólks þeirra
stofnana, sem lagt er til að sameinaðar verði i Hollustuvernd ríkisins.
Að lokum er að finna í ákvæðum til bráðabirgða stefnuyfirlýsingu þess efnis,
að á næstu fimm árum skuli fella starfsemi Éiturefnanefndar, Áfengisvarnaráðs og
Manneldisráðs, sbr. 21. gr. 1. tl., undir starfsemi Hollustuverndar ríkisins með breytingum á gildandi lögum þar um. Vísast um þetta til þess, sem áður hefur komið fram.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sþ.

149. Tillaga til þingsályktunar

[124. mál]

um veiðar og vinnslu á skelfiski i Flatey á BreiSafirði.
Flm.: Gunnar R. Pétursson, Matthías Bjarnason, Karvel Pálmason.
Alþingi ályktar að fela sjávarútvegsráðherra að veita ibúum Flateyjar á Breiðafirði leyfi fyrir veiðum og vinnslu á skelfiski. Leyfið verði veitt eigi siðar en að
hausti 1981.
Greinargerð.
íbúar í Stykkishólmi hafa árum saman, og Grundfirðingar nú upp á síðkastið,
búið einir að skelfiskveiðum og vinnslu á þessu svæði. Fiskurinn er meðal annars
sóttur upp undir landsteina í Flatey. Það sýnist því augljóst sanngirnismál, að Flateyingar fái hlutdeild i þessum veiðum, og því fyrr þeim mun meiri sanngirni.
Byggð í Breiðafjarðareyjum stendur mjög höllum fæti, m. a. vegna þess að veiði
á selum og vinnsla á selskinnum hefur gefið lítið af sér hin síðari ár. Hér sýnist
því vera um raunverulegt jafnvægismál að ræða að því er byggð á þessum slóðum
varðar.

Sþ.

150. Tillaga til þingsályktunar

fl25. raál]

um tilraunageymi til veiðarfærarannsókna.
Flm.: Pétur Sigurðsson, Ólafur Björnsson, Helgi Seljan, Stefán Guðmundsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna í samráði við Fiskifélag
íslands og Hafrannsóknastofnunina möguleika þess, að hér á landi verði komið
upp tilraunageymi til veiðarfærarannsókna. Skal könnun þessi m. a. beinast að
stofn- og rekstrarkostnaði slíkrar rannsóknarstarfsemi, hugsanlegri þátttöku hagsmunaaðila þar að og að stjórnun og staðsetningu slikrar rannsóknarstarfsemi.
Greinargerð.
Búnaður sá, sem hér um ræðir, er löngu þekktur og hefur m. a. verið í notkun
í nágrannalöndum okkar um langt árabil. Tilraunageymar þessir eru af ýmsum
stærðum og gerðum og verð þeirra að sama skapi mismunandi.
Lengst munu Japanir komnir í framleiðslu og notkun slíks búnaðar, enda hefur
komið i ljós að ótrúlega margir aðilar telja sig njóta góðs þar af.
Veiðarfæraframleiðendur, útgerðarmenn, fiskimenn ásamt vísinda- og rannsóknarmönnum úr ýmsum greinum teljast til þessa hóps.
Ekki er að efa að skólar skipstjórnarmanna hér á landi ásamt samtökum þeirra,
sámtök útgerðarmanna, innlendir veiðarfæraframleiðendur, netagerðarmenn, ýmsir
verkendur sjávarafla, ásamt visinda- og rannsóknarmönnum, mundu fagna og hafa
hag af því, að slíkum búnaði yrði komið upp hér á landi.
Áhugasamir námsmenn á sviði sjávarútvegs hafa á síðustu árum haslað sér völl
í háskólanámi ýmissa greina, sem varða fiskveiðar og þjónustu og vísindarannsóknir
sem að baki þeim standa. Einn þeirra er Jónas Hallgrímsson sem hefur lokið háskólanámi í veiðarfæragerð í Japan.
Fylgir umsögn hans um mál þetta með greinargerð þessari.
Enn fremur vilja flm. benda á grein í Ægi, riti Fiskifélags Islands, eftir Hans
Sigurjónsson skipstjóra (11. tbl. 1974).
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Fvlgisk.ja].
Nokkur orð um notagildi vatnsflæðistanka til tilrauna og athugana á veiðarfærum.
1 grundvallaratriðum byggiast athuganir á veiðarfærum i flæðistönkum á því,
að Jíkön eru gerð af viðkomandi veiðarfæri eftir sérstökum umreikningsreglum.
Athuganir þessar má gera með mikilli nákvæmni, þar sem hægt er að skapa
margvíslegar aðstæður, sem illmögulegt er að gera athuganir við á hafinu sjálfu.
Stærð tanksins er ekki aðalatriði. Góða útkomu má fá úr tanki af stærðargráðunni 1:50 til 1:150. Best er þó að líkanið sé sem stærst.
Reynsla mín af flæðistönkum er sú. að þeir eru mjög auðveldir i notkun, viðhald er litið og búnaður allur er einfaldur.
Um margvislegt notagildi þessara tanka er álit mitt það að þeir séu bráðnauðsynlegt kennslutæki fvrir sjómannaskóla svo ekki sé minnst á netagerðarmenn, fyrir
utan hve þeir munu auðvelda allar endurbætur og kostnaðarsamar tilraunir með
veiðarfæri.
Jónas Hallgrimsson
veiðarfæraverkfr.

Nd.

151. Frumvarp til lapa

[126. mál]

um niðurfellingu á lögum nr. 8 27. febr. 1976, um flugvallagjald, sbr. lög nr. 110
30. desember 1978 og lög nr. 18 2. maí 1980.
Flm.: Halldór Blöndal.
Lög þessi eru numin úr gildi.

1- gr.
2. gr.

Lög þessi taka þegar gildi.
Greinargerð.
Flugvallagjald var upp tekið 1. maí 1975 og var það liður i víðtækum efnahags’áðstöfunum, en samtímis var felldur niður söluskattur af fargjöldum í innanlandsflugi, en hann hafði ekki verið á fargiöldum til útlanda. Gjaldið var upphaflega
2 500 kr. fyrir millilandafarþega, en 350 kr. fyrir farþega í innanlandsflugi. 1. mars
1976 lækkaði gjaldið í 1 500 kr. fvrir farþega í millilandaflugi og i 200 kr. fyrir
innanlandsfarþega og var þar með mörkuð sú stefna, að þetta gjald skyldi lagt
niður í áföngum, þótt svo hafi verið ákveðið á árinu 1978, að það skyldi innheimt
með 100% álagi í millilandafluginu, en var áfram 200 kr. í innanlandsflugi.
Þáttaskil urðu í þessum efnum þegar flugvallagjaldið var hækkað í 5 500 kr.
fyrir farþega í millilandaflugi, en 400 kr. fyrir farþega i innanlandsflugi á árinu
1979. Og á þessu ári hafa samsvarandi hækkanir orðið upp i 8 800 kr. og 650 kr.
Jafnframt var sú brevting gerð á siðasta þingi, að ráðherra sé heimilt að hækka
flugvallagjaldið í réttu hlutfalli við þá hækkun, sem kann að verða á vísitölu bygg
ingarkostnaðar.
Með hliðsjón af verðbindingu flugvallagialdsins er lióst, að það er stefna núverandi ríkisstjórnar að það skuli verða viðvarandi. Það er skoðun flutningsmanns,
að reynslan sýni að þetta g.jald sé injög óheppilegt, enda hefur það valdið reiði hjá
erlendum ferðamönnum og bakað starfsmönnum Flugleiða hf. margvísleg óþægindi.
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Hitt er þó sýnu verra, að gjald þetta er mjðg tilfinnanlegt fyrir fólk sem þarf mikið
á flugsamgöngum að halda hér innanlands og leggst, eðli sínu samkvæmt, fyrst og
fremst á þær byggðir sem fjærst eru Reykjavík. Skyldu menn þó halda að hár
flutnings- og ferðakostnaður væri ærinn baggi fyrir fólk i þessum byggðarlögum
þótt til þvílíkra ráðstafana væri ekki gripið.

Sþ.

152. Fyrirspumir.

[127. mál]

I. Til landbúnaðarráðherra um Landmanna-, Gnúpverja- og Holtamannaafrétti.
Frá Árna Gunnarssyni og Magnúsi H. Magnússyni.
Hefur landbúnaðarráðuneytið, eða forustumenn landbúnaðarmála, gert einhverjar ráðstafanir til að kanna eða bæta úr því alvarlega tjóni sem varð á
Landmanna-, Gnúpverja- og Holtamannaafréttum í siðasta Heklugosi og mun
hafa umtalsverð áhrif á beitarþol beitilanda þeirra bænda sem reka fé á þessa
afrétti?
II. Til félagsmálaráðherra um húsnæðismál.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Hvaðan verða Byggingarsjóði ríkisins útvegaðar 1200 milljónir króna til að
leysa vanda sjóðsins fram til næstu áramóta?
2. Hefur verið aflað aukins fjár í Byggingarsjóð ríkisins á árinu 1980 til að
mæta þörfum nýrra útlánaflokka sjóðsins án þess að dregið sé úr fjárstreymi til almennra íbúðalána?
3. Hvað er áætlað að hámarksupphæð almennra íbúðalána hækki mikið á árinu
1981 i hlutfalli við byggingarkostnað?
4. Hvernig verður Byggingarsjóði ríkisins tryggt fjármagn til að mæta þeim
tekjustofni, sem sjóðurinn er sviptur af launaskatti?
5. Hvernig verður ráðstöfunarfé Byggingarsjóðs ríkisins skipt milli útlánaflokka
á árinu 1981?
III. Til sjávarútvegsráðherra um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá Guðmundi Karlssyni.
Hvað líður endurskoðun á Framleiðslueftirliti sjávarafurða og væntanlegum
tillögum um endurskipulagningu þess?
IV. Til menntamálaráðherra um fullorðinsfræðslu.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.
Verður frv. til laga um fullorðinsfræðslu lagt fram á yfirstandandi Alþingi?
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153. Fyrirspurn
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[128. mál]

til iðnaðarráðherra um skipan nefnda og verkefni þeirra.
Frá Halldóri Blöndal.
1. Hvaða nefndir eða starfshópar hafa verið skipaðir á vegum iðnaðarráðuneytisins frá 1. sept. 1978 til þessa dags og hversu hafa verkefni þeirra verið skilgreind?
2. Hafa einhverjar þessar nefndir eða starfshópar lokið störfum og þá hvenær?
Og hvar eru álitsgerðir?
3. Hvaða sérstök verkefni hafa verið falin einstaklingum eða öðrum aðilum
utan iðnaðarráðuneytisins frá 1. september 1978, um hvaða einstaklinga og aðila
er hér að ræða og hversu hafa þessi verkefni unnist?
Óskað er eftir skriflegu svari.

Nd.

154. Frumvarp til laga

[129. mál]

um breytingu á lögum nr. 94/1933 um tékka.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
31. gr. laganna orðist svo:
Tilkynning banka um tékka til greiðslujöfnunarstöðvar (clearing-house) jafngildir sýningu hans til greiðslu.
2. gr.
1. mgr. 32. gr. laganna orðist svo:
Hafi útgefandi tilkynnt greiðslubankanum, að hann afturkalli tékkann, er
greiðslubankanum eigi heimilt að innleysa tékkann, sbr. þó 25. gr. Greiðslubankinn
skal þegar í stað tilkynna greiðslujöfnunarstöð um afturköllunina.
3. gr.
1. mgr. 40. gr. orðist svo:
Sé tékki eigi greiddur, er hann er sýndur til greiðslu á réttum tíma, getur handhafi hans krafist fullnustu hjá framseljendum, útgefanda og öðrum tékkaskuldurum,
enda sé greiðslufallið sannað:
1) með opinberri gerð (afsagnargerð),
2) með dagsettri yfirlýsingu greiðslubankans, ritaðri á tékkann, og sé þar tilgreindur
sýningardagurinn, eða
3) með dagsettri yfirlýsingu frá greiðslujöfnunarstöð, um að tilkynning banka um
tékka hafi borist stöðinni og hafi þá eigi verið næg innistæða til greiðslu tékkans á hlutaðeigandi reikningi.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

4. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I septembermánuði 1980 fór stjórn Reiknistofu Bankanna (hér eftir nefnd RB)
þess á leit við viðskiptaráðherra, að hann hlutaðist til um, að lagt yrði fyrir Alþingi
frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 94/1933 um tékka í því skyni að lögfesta svonefnd skjalalaus greiðsluskipti. Þessari málaleitan fylgdi tillaga að nefndri
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lagabreytingu ásamt greinargerð. Að lokinni athugun í viðskiptaráðuneytinu, sem
fór fram í samráði við Seðlabanka íslands, Landsbanka Islands og RB, ákvað viðskiptaráðherra, að tillagan skyldi lögð nánast óbreytt til grundvallar þessu frumvarpi.
Islenskir bankar hafa um rúmlega 5 ára skeið haft samstarf um rekstur rafreiknis i RB, en segja má, að þessi stofnun gegni hlutverki sameiginlegrar greiðslujöfnunarstöðvar. Þetta samstarf hefur gert bönkunum kleift að færa sér i nyt sífellt
aukna tölvutækni við úrvinnslu tékka, sérstaklega við bókun þeirra á viðskiptareikning hlutaðeigandi reikningshafa. Allir afgreiðslustaðir banka og allir stærstu
sparisjóðirnir, samtals 104 afgreiðslustaðir, fá nú tékka, sem þeir hafa tekið við eða
innleyst, bókaða hjá RB. Að meginstefnu til eru tékkar sendir RB og bókaðir þar
samdægurs. Þessi tilhögun mála hefur reynst happaskref í íslenskum bankamálum.
öryggi i tékkaviðskiptum hefur aukist, einkum vegna þess, að hraðari bókun kom
í veg fyrir ákveðna tékkakeðjumyndun, sem um árahil hafði verið reynt að uppræta.
Því hagræði og öryggi sein þessari tilhögun fylgir eru þó takmörk sett. Stafar
það af því, að í lögum nr. 94/1933 um tékka segir, að einungis afhending tékka til
greiðslujöfnunarstöðvar, sem jafna rná til RB, jafngildi sýningu hans til greiðslu.
Bankar og sparisjóðir verða m. ö. o. að afhenda RB tékkana sjálfa. Sending banka
á færslu símleiðis til RB, þar sem tékki á annan banka er tilgreindur, virðist því
ekki nægja skv. gildandi lögum til þess að tékkann inegi bóka á hiutaðeigandi
reikning. Greiðslufall verður ekki sannað með slíkri bókun. Af þessu leiðir, að afgreiðslustaðir banka og sparisjóða sem vegna fjarlægðar geta ekki komið við sendingu tékka tii RB strax. að aígreiðsludegi loknum, búa við töluvert óhagræði. Þeir
verða að senda tékka á aðra banka eöa sparisjóði i pósti til höfuðstöðva bankans
eða Seðlabanka Islands, enda þótt allar aðrar færslur vegna afgreiðslna verði sendar
RB símleiðis. Ákvæði núgildandi tékkaiaga ieiða þess vegna til þess, að nokkur
tími getur liðið frá þvi banki veitir tékka viðtöku, þar til hann berst RB til bókunar
eða lengst upp undir ein vika. Þessi dráttur skapar hættu á myndun tékkakeðju.
Einnig er þessi flutningsmáti ærið kostnaðarsamur.
Með þvi að breyta ákvæðum tékkalaga og lögleiða skjalalaus greiðsluskipti má
bæta úr þessum vanköntum. Skjalalaus greiðsluskipti hafa rutt sér víða til rúms
á undanförnum árum, m. a. í Danmörku. í hugtakinu felst, að banki eða sparisjóður,
sem tekur við tékka á annan banka eða sparisjóð, sendír greiðslujöfnunarstöð símleiðis færslu í véltæku formi til þess að stöðin geti bókað tékkann á viðskiptareikning
viðkomandi reikningshafa. Tékkinn sjálfur er hins vegar geymdur á afgreiðslustað
ásamt öðrum bókhaldsgögnum.
Einnig er á það að líta að til þess að nýta til fulls þann nýja tæknibúnað, sem
búið er að koma upp á svo til öllum afgreiðslustöðum banka út um land og hjá
flestum stærri sparisjóðum, er nú hagkvæmt að taka upp skjalalaus greiðsluskipti.
Auk þess að hraða bókun tékka á viðskiptareikninga munu bankar og sparisjóðir
hraða mjög greiðsluskiptum sin á milli og þannig ná fram réttari reikningsstöðu
innbyrðis.
Hér á landi eru hagstæðari skiiyrði til skjalaiausra greiðsluskipta én víðast
hvar annars staðar, þar sem afgreiðslustaðir banka og allir stærstu sparisjóðirnir
fá tékkana bókaða og greiðsluuppgjör á sama stað, í RB.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er lagt til, að tilkynning banka til greiðslujöfnunarstöðvar um tékka jafngildi sýningu tékkans til greiðslu, sem nánar tiltekið þýðir, að innsend bókunarfærsla til greiðslujöfnunarstöðvar jafngildi sýningu.
Með orðinu banki i þessari grein er átt við þær stofnanir, sem í daglegu tali eru
nefndar bankar og sparisjóðir, enda hefur orðið verið skilið þannig við framkvæmd
laganna.
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Um 2. gr.
Þessi grein er samræmingarákvæði varðandi afturköllun tékka.
Um 3. gr.
Hér er lagt til, að greiðsJufalI megi sanna með dagsettrí yfirlýsingu greiðslujöfnunarstöðvar, um að næg innistæða hafi ekki verið fyrir hendi á þeim reikningi
sem við á, þegar bókunarfærsla um innleystan tékka barst stöðinni.
Um 4. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Nd.

155. Frumvarp til laga

[130. mál]

um breytingu á orkulögum, nr. 58 29. apríl 1967.
Flm.: Ólafur Þ. Þórðarson.
1- gr.
72. gr. laganna orðist svo:
Ráðherra ákveður, að fengnum tillögum Orkuráðs, vexti og önnur útlánakjör
Orkusjóðs.
Lán, sem veitt eru samkvæmt 4. tl. 71. gr., skulu vera að fullu endurgreidd
sjóðnum eigi síðar en fimmtán árum eftir að hafist er handa um framkvæmdir til
hagnýtingar þess jarðhita sem fundist hefur við leitina.
Náist enginn árangur við borun á tilteknu svæði fellur niður endurgreiðsluskylda lántaka skv. 4. tl. 71. gr.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Hér er lagt til að lánstími lána frá sjóðnum verði lengdur um 10 ár. 5 ára
lánstími, eins og nú er, gefur undir fæstum kringumstæðum kost á því að arðsemi
framkvæmdarinnar greiði lánið. Hann er því of stuttur. Með þeirri stefnu í verðtryggingu útlána, sem fylgt er, hefur einnig verið talað um að lengja þurfi lánstíma útlána.
Hér er reyndar um svo sjálfsagt mál að ræða að það ætti ekki að valda deilum.
Segja má að með þessu sé lánstíminn samræmdur lánstíma annarra stofnlánasjóða.

Nd.

156. Frumvarp til laga

[131. mál]

um breyting á lögum um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils, nr. 35 frá 29. mai 1979.
Flm.: Ágúst Einarsson, Árni Gunnarsson, Benedikt Gröndal, Gunnar R. Pétursson,
Jóhanna Sigurðardóttir, Karvel Pálmason, Vilmundur Gylfason.
1. gr.
1 stað orðanna „1. janúar 1981“ í 1., 2„ 3., 4., 5., 6., 7., 8. og 11. gr. laganna komi
orðin: 1. janúar 1982.
2. gr.
í stað ártalsins „1981“ í 6. gr. laganna komi: 1982.
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3. gr.
í stað orðanna „1. júlí 1981“ í 7. gr. laganna komi orðin: 1. júlí 1982.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinarger ð.
Eins og öllum er kunnugt á samkv. núgildandi lögum að breyta verðgildi íslensks gjaldmiðils um næstu áramót. Hér er um að ræða verulega breytingu á einum
af höfuðþáttum íslensks efnahagslífs og er mikið í húfi að vel takist til. Þessi breyting hefur verið í undirbúningi nokkuð lengi og ljóst er að landsmenn verða allir
að tgka á. Jafnframt verður fólki að finnast, að með þessari breytingu sé áfanga
náð í efnahagsstjórnun okkar, ef gjaldmiðilsbreyting þessi á að ná árangri.
Það var ótvíræður vilji þingheims, þegar lög um breytt verðgildi voru afgreidd
á Alþingi vorið 1979, að samfara gjaldmiðilsbreytingunni yrðu gerðar efnahagsráðstafanir er gerðu kleift að ná tökum á þeirri öru verðbólgu, sem hér hefur ríkt
undanfarin ár. Það fer ekki á milli mála, að við afgreiðslu þessa máls árið 1979
lögðu þingmenn mikla áherslu á þetta atriði.
I umræðum á Alþingi hinn 29. janúar 1979 sagði þáverandi viðskiptaráðherra,
Svavar Gestsson, m. a., þegar hann mælti fyrir stjórnarfrumvarpi um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils: „Þótt gjaldmiðilsbreyting hafi vitaskuld engin áhrif á
þróun verðbólgu út af fyrir sig má engu að síður ætla að hún geti orðið brýning til
að takast á við vandann af meiri einurð en áður og þannig orðið tákn nýs tímabils
í stjórn efnahagsmála.“ Auk þess sagði ráðherrann við sömu umræðu: „Hugsunin
með þessu frumvarpi og þeirri verðmiðilsbreytingu, sem það felur í sér, er fyrst
og fremst sú, að vera þáttur í heildaraðgerðum, að vera spori á stjórnvöld og almenning til að takast af alvöru á við þau efnahagsvandamál sem nú er við að glíma.“
Þorv. Garðar Kristjánsson sagði m. a. við þá umræðu: „En forsenda þess, að
aukning verðgildis íslensku krónunnar hafi hin hagstæðu sálrænu áhrif sem vonast
er til, hlýtur að vera sú, að aðgerðin sé liður í víðtækri stefnumótun og framkvæmd til að ráða bót á verðbólgunni og koma á stöðugleika og jafnvægi í efnahagslifi þjóðarinnar.“
Ljóst er, að í tengslum við gjaldmiðilsbreytinguna um næstkomandi áramót
verða engar ráðstafanir gerðar í efnahagsmálum.
Núverandi ríkisstjórn kveður ýmsar aðgerðir í undirbúningi og skal ekki lagður
dómur á það hér, hvort svo sé. En ljóst er, að hverjar aðgerðir sem ríkisstjórnin
hefur í undirbúningi, þá verða þær ekki komnar til framkvæmda við gjaldmiðilsbreytinguna. Þar með er brostin meginforsenda fyrir samþykkt laganna á vordögum
1979.
Það er ekki tilgangur þessa frumvarps á nokkurn hátt að reyna að knýja fram
hjá rikisstjórninni einhverjar efnahagsaðgerðir, heldur er hér miklu fremur um
það að ræða, að menn taki höndum saman og reyni að leysa þetta vandamál sameiginlega, því að nú þegar er gjaldmiðilsbreytingin orðin vandamál. Ekki er umdeilt meðal þingmanna, að gjaldmiðilsbreyting er heppileg aðgerð í tengslum við
samhliða efnahagsráðstafanir. Raunar má kveða svo fast að orði, að það væri ófyrirgefanlegt ef það tækifæri væri ekki nýtt.
Það er ekki heldur ágreiningsefni meðal stjórnmálaflokkanna á Alþingi, að
það sé heppilegt við réttar aðstæður að breyta verðgildi gjaldmiðilsins, eins og
gert er ráð fyrir í lögum nr. 35 frá 29. maí 1979. Ljóst er, að gjaldmiðilsbreyting
nú um áramótin án samhliða aðgerða í efnahagsmálum gerir sáralítið gagn miðað
við upphaflegan tilgang. Jafnframt glatast það góða tækifæri að nýta hin jákvæðu
áhrif gjaldmiðilsbreytingar til róttækra efnahagsaðgerða.
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Tilgangsleysi gjaldmiðilsbreytingarinnar við núverandi aðstæður kemur best fram
í því, að ef verðbólgan fær að halda áfram eins og horfur eru á verður nauðsynlegt
eftir fimm til sex ár að taka núll aftan af krónunni og fimm árum seinna að taka
af annað núll, þannig að eftir ellefu ár eða innan við þann tíma stæðum við í sömu
sporum og við stöndum nú. Þess vegna er nauðsynlegt að nýta þessa róttæku
breytingu vel.
Til að glata ekki þessu ágæta tækifæri, sem gjaldmiðilsbreyting að öðru jöfnu
er, er lagt til í þessu frumvarpi að gjaldmiðilsbreytingunni verði frestað í eitt ár
til að gefa ríkisstjórninni tækifæri til að móta stefnu í efnahagsmálum, sem hún
gæti þá lagt fram og unnið eftir samhliða breytingunni.
Frumvarp þetta firrir þó rikisstjórnina engan veginn þeirri ábyrgð að reyna
sem fyrst að koma sér saman um og leggja fram tillögur í efnahagsmálum, en það
er óskynsamlegt að gera svona mikilvæga breytingu á gjaldmiðli landsins án nokkurra annarra ráðstafana. Það mundi einungis rýra þá litlu trú sem enn þá ríkir
hjá landsmönnum á okkar veika gjaldmiðli.
Röksemdir gegn þessu frumvarpi eru fyrst og fremst þær, að slik frestun sé of
seint ákveðin. Flutningsmenn vísa slíkum röksemdum á bug. Það gildir um þetta
mál ogýill önnur mál, að það er aldrei of seint að taka skynsamlega afstöðu.
Vissulega er undirbúningur langt kominn og þegar hefur verið lagt í töluverðan
kostnað. Seðlahanki Islands mun vafalítið leggjast gegn þessu frumvarpi. En rétt
er að minna á það, að lög í þessu landi eru sett af Alþingi, en ekki í Seðlabanka
íslands. Auðvitað munu tilteknir erfiðleikar vegna frestunar koma fram, en efnahagslíf Islendinga mun ganga sinn vanagang, þótt við notum gömlu seðlana okkar
eftir 1. janúar áfram eins og við gerum 31. desember 1980.
Það er ekkert launungarmál, að í islensku efnahagslífi eru notaðar ávísanir í
mun ríkari mæli en gerist í öðrum löndum, og er orsökin fyrst og fremst sú, að
seðlar hérlendis hafa lágt verðgildi. Rétt væri að hefja þegar undirbúning og prentun
á stærri seðlaeiningum, til að mynda 50 þús. kr. seðli, samhliða samþykkt þessa
frumvarps, en þá ráðstöfun hefði reyndar átt að gera fyrir mörgum árum.
Það eru ekki einungis flutningsmenn þessa frumvarps, heldur landsmenn almennt, sem eru fullir efasemda um gagnsemi gjaldmiðilsbreytingarinnar um áramót
miðað við þær aðstæður, sem nú ríkja í íslensku efnahagslifi. Flutningsmenn eru
þess fullvissir, að frestun á þessari breytingu mun takast klakklaust, ef menn leggjast á eitt við að leysa þau vandamál sem upp kunna að koma.
Flutningsmenn leggja ríka áherslu á að máli þessu verði hraðað í afgreiðslu
Alþingis vegna eðlis þess.

Sþ.

157. Tillaga til þingsályktunar

[132. mál]

um bætta nýtingu sjávarafla.
Flm.: Gunnar R. Pétursson, Árni Gunnarsson, Ágúst Einarsson.
Alþingi ályktar að fela sjávarútvegsráðherra að skipa nefnd til að athuga hve
mikil brögð eru að því, að fiskvinnslufyrirtæki taki við fiski af fiskiskipum örar
en vinnslugeta leyfir. Einnig verði hlutverk nefndarinnar að kanna að hve miklu
leyti minnkandi gæði frystra afurða megi rekja til þess, að fiskurinn liggi óunninn
í landi. Nefndin skal skila áliti um úrbætur og hafa í huga hvort möguleiki er á
stjórnun á löndun afla, fyrst og fremst togara.
Greinargerð.
Gefa má gaum að orðum sjávarútvegsráðherra um, að á næsta ári megi reikna
með 150 skrapdögum hjá togaraflotanum, og út frá því hafa í huga hvort nýting
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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fiskiskipaflotans yrði ekki betri ef stjórnun fisklöndunar kæmi í stað fleiri fiskiskipa.
Þar eö löngu er viðurkennt að fiskiskipastóll landsmanna er orðinn nægilega
stór og jafnvel of stór þykir flutningsmönnum að það hljóti að vera þjóðhagslega
hagkvæmt að auka nýtingu flotans og telja að aldrei megi koma fyrir að landburður
af fiski á einstaka stað valdi því, að íslenskur fiskur glati þeim gæðastimpli sem
hann hefur haft á erlendum markaði.

Ed-

158. Frumvarp til Iaga

[133. mál]

um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978.
Flm.: Helgi Seljan, Egill Jónsson, Davíð Aðalsteinsson, Ólafur Björnsson.
1. gr.
Við 1. málsgr. 13.1. í 13. gr. laganna bætist orðin:
Þar er þó einnig heimilt að ráða aðstoðarlækni hluta úr ári.
2. gr.
Við 14. gr. laganna bætist ný málsgrein, 14.12., svohljóðandi:
Nú hefur læknir unnið við heilsugæslustöð H1 í samfleytt þrjú ár, og á hann
þá rétt á að hljóta eins árs leyfi með fullum launum til framhaldsnáms hér á landi
eða erlendis, enda fylgi því skuldbinding uin áframhaldandi þjónustu í minnst
þrjú ár við heilsugæslustöð Hl.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þegar lögin um heilbrigðisþjónustu voru sett 1973, hafði ástandið í læknamálum landsbyggðarinnar verið með öllu óviðunandi.
Ekki síst var það tilgangur nýrrar löggjafar að bæta hér verulega úr. I kjölfar
löggjafarinnar og mikilla framkvæmda í heilsugæslumálum úti á landi hefur mikil
breyting orðið á til batnaðar og þróunin stefnir í rétta átt, til alhliða bættrar þjónustu á sviði heilsugæslu um allt land.
Enn ber þó á nokkurn skugga.
Erfiðlega hefur gengið að fá lækna að H1 stöðvunum — þeim heilsugæslustöðvum þar sem aðeins skal starfa einn læknir.
Hér er um stöðvar að ræða sem velflestar þjóna þeim svæðum, sem afskekktust
eru eða verst í sveit sett hvað snertir samgöngur, miklar fjarlægðir eða nálægð við
sjúkrahús.
Þörfin á góðri og öruggri heilsugæslu er því hvergi brýnni né meir knýjandi
og því má einskis láta ófreistað til að unnt sé að fá lækna þar til starfa og til sem
lengst tíma.
Ýmsar tillögur hafa verið uppi um úrbætur, ef takast mætti að laða menn fremur
til starfa á þessum stöðum.
Landlæknir hefur að vonum látið þessi mál mjög til sín taka, enda brennur
vandinn hvað heitast á honum, og m. a. reifaði hann á s. 1. vetri ýmsar hugmyndir
sínar til úrbóta i þessu efni við heilbrigðis- og trygginganefndir þingsins. Þeim er
nú að miklu leyti komið hér í frumvarpsform, því full ástæða er til nánari umfjöllunar viðkomandi nefnda og þingsins i heild um þetta málefni.
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Þessar hugmyndir hafa m. a. komiÖ fram hjá læknum sem á H1 stöðvum hafa
starfað og þá alveg sérstaklega hugmynd númer 1 í 1. gr. frv., sem er um leið
meginatriði hugmyndanna og örugglega sú virkasta.
Greinarnar skýra sig sjálfar, en þeim er ætlað að ýta undir það, að menn fáist
fremur til starfa á H1 stöðvum, þar sem aðstaða öll og álag er með öðrum hætti
en þar sem fleiri koma til. Því er lagt til í 1. gr. frv., að við bætist sú heimild, að
við H1 stöðvar megi ráða aðstoðarlækni hluta úr ári. Sama er að segja um þau
ótviræðu og mikilvægu hlunnindi sem lögð eru til í 2. gr., með þeirri skuldbindingu
sem þar fylgir. Hvati ætti þetta að vera alveg án efa.
Landlæknir bendir einnig á nauðsyn þess að setja þau ákvæði í lög eða reglugerð, að við ráðningar i stöður heilsugæslulækna eða í stöður við heilbrigðisstofnanir ríkisins skuli starfsaldur læknis við H1 stöð teljast 5 ár fyrir hver 3 ár.
Flm. telja þetta vissulega athyglisvert, en vilja vísa þessu til enn nánari skoðunar í nefndum þingsins og með frekari skoðun ráðuneytis í huga varðandi framkvæmd þess. Sama er að segja um hugmyndir landlæknis varðandi frekari fríðindi,
sbr. 2. gr. þessa frumvarps.
Að þessu verður vikið nánar í framsögu.

Sþ.

159. Fyrirspumir.

[134. mál]

I. Til sjávarútvegsráðherra um kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar.
Frá Ágústi Einarssyni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvert er kaupverð togarans?
Hve hár er breytingakostnaður við skipið eftir kaup?
Hvaða opinberir sjóðir lána til kaupanna, hve mikið og eftir hverra ákvörðun?
Hvað er framlag væntanlegra eigenda mikið?
Hefur verið lánað til útgerðarfélagsins vegna hlutafjárframlags?
Hve háa fjárhæð þarf til að greiða árlega í vexti og afborganir af togaranum
og hve mikið er áætlað árlegt aflaverðmæti togarans?

II. Til viðskiptaráðherra um kostnað við framkvæmd myntbreytingarinnar.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen.
Hver er áætlaður heildarkostnaður við framkvæmd myntbreytingarinnar 1.
jan. 1981:
a) Kostnaður við myntsláttuna;
b) kostnaður opinberra aðila, annar en myntsláttan;
c) kostnaður einkaaðila?
III. Til fjármálaráðherra um reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen.
Á hvern hátt fyrirhugar ríkissjóður að framkvæma upptöku aura vegna
myntbreytingarinnar:
a) Við greiðslu almennra krafna;
b) við greiðslu launa og bóta almannatrygginga;
c) við skráningu fjárhæða í bókhaldi ríkissjóðs og ríkisstofnana?
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IV. Til heilbrigðismálaráðherra um skipun héraðslæknis fyrir Vestfjarðalæknishérað.
Frá Ólafi Þ. Þórðarsyni.
Hvað dvelur ráðherra í að skipa héraðslækni fyrir Vestfjarðalæknishérað?
V. Til dómsmálaráðherra um áfengisauglýsingar.
Frá Helga Seljan og Jóni Helgasyni,
Hvernig er framfylgt þvi ákvæði áfengislaga, sem leggur bann við hvers
konar auglýsingum um áfengi?
Hvert er álit ráðuneytisins á óbeinum auglýsingum, svo sem áfengiskynningum svokölluðum, sem bæði dagblöð og tímarit hafa gengist fyrir?

Sþ.

160. Fyrirspurn

[135. mál]

til fjármálaráðherra um umboðsmenn fyrir áfengi og tóbak.
Frá Vilmundi Gylfasyni.
1. Hversu mikið magn af áfengi og tóbaki var selt úr Áfengis- og tóbaksverslun
ríkisins á fyrstu níu mánuðum þessa árs?
2. Hverjir eru umboðsmenn fyrir þennan varning? Nákvæmrar sundurliðunar er
óskað.
3. Hefur ráðuneytið einhver tök á að meta hversu mikið af smygluðu áfengi og
tóbaki hafi komið til landsins á sömu mánuðum?
Skriflegra svara er óskað.

Sþ.

161. Tillaga til þingsályktunar

[136. mál]

um starfsreglur Póst- og símamálastofnunar.
Flm.: Albert Guðmundsson.
Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að setja með reglugerð nánari fyrirmæli um starfssvið Landssíma Islands með það að markmiði að samræma starfsemi og verksvið símans þeim reglum er gilda um starfsemi annarra hliðstæðra
þjónustustofnana, svo sem rafveitna, hitaveitna og vatnsveitna.
Greinargerð.
Þingsályktunartillaga þessi var síðast flutt á 100. löggjafarþingi, 1978—79, og
var þá 211. mál.
Þar sem fram hefur komið í umræðum á Alþingi, að núverandi samgönguráðherra er samþykkur þeim breytingum, sem þessi þingsályktunartillaga gerir ráð
fyrir, leyfi ég mér að endurflytja hana nú í von um að verði hún samþykkt auðveldi
það ráðherra að gera hið bráðasta þær breytingar, sem nauðsynlegar eru. Bæði
tillögugreinin og greinargerðin, sem hér fer á eftir eru orðréttar eins og þær voru
upphaflega lagðar fram.
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1 II. kafla laga nr. 30 frá 27. júní 1941, er að finna ákvæði þar sem ríkinu
er, m. a. í 2. gr., veitt einokun á „að flytja til landsins, selja, leigja eða dreifa
út á annan hátt, smíða, gera við, breyta eða setja upp hvers konar fjarskiptavirki
(tæki, taugar, búnað, o. þvl.) eða hluta þeirra“ o. s. frv. í IV. kafla sömu laga
er þessi einkaréttur framseldur póst- og simamálastjórn. Hins vegar er ráðherra,
sem fer með fjarskiptamál, veitt heimild i 3. gr. laganna til að veita undanþágur
frá ákvæðum 2. greinar. í lögum nr. 36 frá 13. maí 1977 er einkaréttur Póst- og
símamálastofnunar enn þá áréttaður. í 3. gr. þeirra laga er þó nokkuð dregið í land
frá fyrri ákvæðum, þar sem nú er veitt einkaleyfi til að „stofna til og starfrækja
hvers konar póst-, síma- og aðra fjarskiptaþjónustu** svo og að „hafa eftirlit með
innflutningi og viðurkenningu á búnaði í því sambandi'*.
Ekki eru bornar brigður á nauðsyn þess, að Póst- og símamálastofnunin reki
símstöðvar og annist lagnir símalína milli staða. Hins vegar á einkaleyfi simans
að vera lokið þegar að þvi kemur sem framkvæma þarf eftir að símalögn er komin
i tengil innan húsveggs notanda.
Starfsemi annarra þjónustustofnana, svo sem rafmagns-, vatns- og hitaveitna,
má telja hliðstæðar starfsemi síma og ættu því að gilda um þær hliðstæð ákvæði.
Rafmagnsveita og hitaveita tengja lagnir sínar við mæla notenda innanhúss, en
láta þar staðar numið. Eftir að gengið er frá inntaki er notendum í sjálfsvald sett
hvernig lögnum innanhúss er hagað og hvaða efni og tæki eru notuð, svo framarlega að öryggis- og gæðakröfum, sem kunna að verða settar, sé fullnægt. Með
frjálsum innflutningi eykst fjölbreytni og hagkvæmni og símanum sparast fé og
fyrirhöfn við innkaup og birgðahald, a. m. k. varð sú raunin á þegar Viðtækjaverslun ríkisins var lögð niður á sínum tima. Má ætla að sú verði einnig raunin
að því er símann varðar.

Sþ.

162. Tillaga ti! þingsályktunar

[137. má!]

um kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Islands.
Flm.: Guðmundur Karlsson, Ólafur Ragnar Grimsson, Kjartan Jóhannsson,
Stefán Guðmundsson.
Alþingi ályktar, að hafin skuli kennsla í útvegsfræðum við Háskóla Islands.
Skipuð verði nefnd fróðustu manna, sem undirbúi og skipuleggi námið, og stefnt
að því að byrja kennslu eigi síðar en haustið 1984.
Greinargerð.
Ef haft er i huga þjóðhagslegt mikilvægi sjávarútvegsins verður vart komist hjá
því að álykta, að nauðsynlegt sé að auka verulega framboð á vinnuafli, sem er sérstaklega menntað á sviði sjávarútvegs.
Nokkuð hefur að vísu áunnist i þessum efnum á allra síðustu árum, m. a. hafa
verið stofnaðar sérstakar námsbrautir í fiskvinnslu og útgerðartækni, en engu að
síður er ljóst, að tengslin milli menntakerfis og atvinnulifs eru afar veik.
Vandamál sjávarútvegsins fléttast inn í öll önnur svið þjóðlífsins vegna þess
hve einhæft atvinnulífið er. Heildarsýn yfir samspilið í sjávarútveginum og tengslin
milli atvinnulifs og þjóðfélags er forsenda fyrir skynsamlegri stefnumótun, stjórnun
og ákvarðanatöku.
Útvegsfræðin, sem hér er hvatt til að verði kennd við Háskóla fslands, ættu

fyrir margra hluta sakir að vera fjölþætt. Markmiðið er menntun starfsliðs fyrir
íslenskan sjávarútveg og efling þekkingar á sjávarútveginum, kjörum og lífi fólksins, sem í honum vinnur.
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Þessi vettvangur ætti því að tengja kennslu og rannsóknir á þeim fjölmörgu
sviðum sem snerta útveginn, svo sem fiskifræði, vistfræði hafsins, fiskihagfræði,
félagsfræði fiskveiða, tæknifræði fiskveiða, líffræði, næringarefnafræði, stjórnun,
flutningatækni, áætlanagerð og fiskiðnfræði.
Vegna þjóðhagslegs mikilvægis sjávarútvegsins er samhæfing kennslu og rannsókna á sviði þessa atvinnuvegar mjög brýn. Hlutskipti sjávarútvegs er að nýta
hverfular auðlindir sjávarins, sem tryggja verður til frambúðar ef halda á við og
efla velmegun þjóðarinnar, og er því frekari ástæða til að gefa gaum að vandamálum
hans í æðstu menntastofnun þjóðarinnar.
Fvrirmyndir getum við ekki sótt til annarra þjóða nema að mjög takmörkuðu
leyti, þegar við leitum að lausnum á stjórnunarvanda sjávarútvegs, heldur verðum
að draga ályktanir af eigin athugunum og reynslu.
Af framangreindu er Ijóst, að við hljótum að þurfa að efla mjög innlendar
rannsóknir á málefnum sjávarútvegsins í sem víðtækustum skilningi og stórbæta
menntun starfsfólks í atvinnuveginum.

Ed,

163. Lög

[17. máli

um breyting á lögum nr. 3 1. fehr. 1980, um tímahundið oliugjald til fiskiskipa, sbr.
lög nr. 11 11. apríl 1980.
(Afgreidd frá Ed. 26. nóv.)
Samhljóða þskj. 18.

Ed.

164. Frumvarp til lajera

[27. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Eftir 2. umr. í Ed., 26. nóv.)
1. gr.
4. mgr. 14. gr. orðist þannig:
Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalífeyri þegar skilríki liggja
fvrir um að barn verði ekki feðrað.
2. gr.
73. gr. orðist svo:
Foreldri, sem fær úrskurð yfirvalds um meðlag með börnum sinum, getur snúið
sér til Tryggingastofnunar ríkisins með úrskurðinn og fengið meðlagið greitt þar
innan þeirra takmarka, er 14. gr. setur um fjárhæð og aldur barna.
Á sama hátt getur móðir fengið meðlag greítt með barni eftir að barnsfaðernismál er höfðað, þ. e. a. s. dómari hefur veitt viðtöku ósk frá réttum aðila um að málið
sæti rannsókn og dómsmeðferð.
Tryggingastofnuninrti er heimilt að greiða meðlag aftur í tímann allt að 12
mánuði, talið frá byrjun þess mánaðar, sem yfirvaldsúrskurður eða vottorð um
höfðun barnsfaðernismáls berst stofnuninni, enda eigi þá 4. mgr. 14. gr. ekki við.
Tryggingastofnunin skal senda Innheimtustofnun sveitarfélaga innan eins mánaðar tilkyríningu um fyrstu greiðslu meðlags með barni. Tilkynningúnni skal fylgja

afrit af yfirvaldsúrskurði.
Innheimtustofnun sveitarfélaga endurgreiðir Tryggingastofnuninni meðlög skv.
1. mgr. vegna barnsfeðra, sem framfærslurétt eiga hérlendis, mánaðarlega eftir því
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sem meðlögin innheimtast. Skiladagar vegna óinnheimtra meðlaga skulu vera 1.
mars, 1. júní og 1. október, en þann dag skulu fullnaðarskil gerð.
Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun ríkisins meðlög vegna barnsfeðra,
sem framfærslurétt eiga erlendis, svo og meðlög greidd skv. 2. mgr., þar til meðlagsúrskurður liggur fyrir.
Ákvæði þessarar greinar skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um greiðslu
meðlags, sem feður eða fráskildar konur fá úrskurðað með börnum sinum.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þær mæður, sem þegar hafa höfðað mál fyrir gildistöku laga þessara, skulu
njóta réttinda samkv. lögum þessum.

Nd.

165. Frumvarp til laga

[138. mál]

um breytingu á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum.
Flm.: Albert Guðmundsson.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

L gr.
1. gr. laganna breytist þannig:
Nýr liður 04.02.25 orðist svo:
Mjólk (þó ekki mysa) i formi dufts sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn.
Tollur: 0
Nýr liður 19.02.03. orðist svo:
Ungbarnamjöl. Tollur: 0
Nýr liður 20.02.11. orðist svo:
Ungbarnamatur. Tollur: 0
Nýr liður 20.05.04. orðist svo:
Ungbarnamatur. Tollur: 0
Nýr liður 20.06.11. orðist svo:
Ungbarnamatur. Tollur: 0
Nýr liður 21.05.03. orðist svo:
Ungbarnamatur. Tollur 0
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta miðar að því, að aðflutningsgjöld verði felld niður af matvörum
sem sérstaklega eru tilreiddar fyrir ungbörn.
Flestum mun kunnugt um þá umræðu sem nýlega fór fram um misrétti í álagningu aðflutningsgjalda af innfluttum vörum. Einna hróplegast er misréttið þar sem
gjöld af fæðu handa ungbörnum eru um og yfir 100%, á sama tíma og gjöld af gæludýrafóðri, svo sem hunda- og kattamat, eru engin. Þó víða megi benda á svipað
misrétti í tollskránni verður hér aðeins miðað við að ungbarnafæða verði ekki
hærra tolluð en gæludýrafóður svo að misrétti þar að lútandi verði útrýmt.
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Eftirfarandi dæmi eru um áiögð gjöld á nokkrar tegundir ungbarnafæðu:
04.02.20 Mjólkurduft: tollur 50%.
‘19.02.09 Ungbarnamjöl: tollur 50%, vörugjald 24%.
20.02.05 Guirætur í mauki fyrir börn: tollur 70%, vörugjald 24%.
20.05.04 Eplamauk fyrir börn: tollur 70%, vörugjald 24%.
20.06.20 Ávaxtamauk fyrir börn: tollur 50%, vörugjald 24%.
En i tollflokki 23.07.00 er hunda- og kattamatur: tollaður 0% og vörugjald 0%.

Á þessu stutta yfirliti sést hversu augljóst misræmið er, sérstaklega þegar haft
er í huga að matur handa ungbörnum er efnabættur og þannig nauðsynlegur til
dæmis í þeim tilvikum þar sem ekki er næg móðurmjólk fyrir hendi handa ungbörnum.
í allra augum hljóta þarfir ungbarna að vera æðri þörfum gæludýra og því
ætti það að vera lágmarkskrafa að fæða ungbarna bæri a. m. k. ekki byngri gjöld
en fóður handa blessuðum dýrunum.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er bætt inn tollskrárnúmerum sem sérstaklega tiltaka ungbarnamat í þeim
köflum tollskrárinnar sem við á, þannig að framkvæmd þeirra breytinga, sem
frumvarp þetta gerir ráð fyrir, verði sem auðveldust.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

166. Frumvarp til laga

[12. mál]

um breyting á lögum nr. 38/1971, um Kennaraháskóla Islands.
(Eftir 2. umr. i Nd., 26. nóv.)
1. gr.
Inntaka og skrásetning nemenda.
1.
2.

3.
4.
5.

4. gr. orðist svo:
Inntökuskilyrði í Kennaraháskóla fslands eru:
Stúdentspróf eða annað nám, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með
þvi, og menntamálaráðuneytið fellst á það.
Þeir, sem lokið hafa kennaraprófi eða framhaldsnámi frá Kennaraskóla Islands, geta, ef þeir æskja þess, bætt við sig námi í Kennaraháskólanum og lokið
þaðan prófi. Tilhögun námsins og hve miklu þarf við að auka fer eftir reglugerð,
sem setja skal að fengnum tillögum skólastjórnar.
Heimilt er skólanum að úrskurða um inntöku nemenda með hliðsjón af hæfniprófi eða öðrum matsaðferðum, en fullnægja skulu þeir ákvæðum þessarar
greinar. Ákveða má í reglugerð lágmarkseinkunn i íslensku og fleiri greinum.
Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði, er mæli fyrir um árlega skrásetningu
nemenda, og eru þeir einir taldir nemendur skólans, er hafa skráð sig til náms.
Skrásetningargjöld skulu háð samþykki skólaráðs og menntamálaráðherra.
Ákvæði um heilbrigðisskilyrði við skrásetningu má setja í reglugerð. öllum
skrásettum nemendum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir eftir því,
sem skólaráð ákveður.
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Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar eða skólaráðs í nmboði
hennar. Setja má í reglugerð nánari ákvæði um inntöku nemenda i skólann eða i
einstakar valgreinar.
2. gr.
6. gr. orðist þannig:
Ef námsefni i Kennaraháskóla Islands skiptist í 12 hluti og hver hlutur jafngildir um það bil 6 ársvikustundum, skulu hlutföll einstakra greina vera nálægt
því, er hér segir, að frádregnum þeim tíma skólaársins, sem varið er til áheyrnar,
æfingakennslu og námskeiða:
I. Uppeldisgreinar, 4 hlutir.
II. Námsgreinar grunnskóla.
a) Kjarni, 4 hlutir.
b) Valgreinar, 4 hlutir.
Nemendur velji 2 bóklegar greinar eða eina list- og verkgrein.
Skólaráð getur heimilað nemendum að auka við sig námi í valgrein.
III. Verklegt nám, æfingakennsla og annað starf á vettvangi, 12 vikur hið minnsta.
Saman skal fara, eftir því sem við verður komið, samstillt og hnitmiðað nám
í námsgreinum grunnskólans og uppeldisgreinum, einkum kennslufræði. Verklega námið fer fram i æfinga- og tilraunaskóla og öðrum skólum og stofnunum,
eftir því sem þörf krefur.
IV. Fjalla skal um það efni á námskeiðum, sem ekki er unnt að skipa eðlilega á
samfellda stundaskrá annar- eða vetrarlangt.
3. gr.
Aftan við 12. gr. komi ný málsgrein:
Heimilt er að flytja lektor úr lektorsstöðu í dósentsstöðu, samkvæmt nánari
ákvæðum í reglugerð.
4. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þeim, sem innritast hafa í Kennaraháskóla Islands fyrir gildistöku laga þessara,
er heimilt að velja hvort þeir stunda nám samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/1971
eða ákvæðum þessara laga.

Nd.

167. Frumvarp til laga

[139. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum.
Flm.: Ágúst Einarsson, Matthías Bjarnason, Guðmundur G. Þórarinsson,
Árni Gunnarsson.
1. gr.
Við 1. mgr. 6. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
17. Vogir og rafeindatæki til mælinga og skoðana í fiskiðnaði.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Tilgangur þessa frumvarps er að létta söluskatti af vogum og rafeindatækjum,
sem notaðar eru í fiskiðnaði til mælinga og skoðana.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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NiSurfelling söluskatts á ofangreindum tækjum er brýnt hagsmunamál fyrir
fiskiðnaðinn og ekki síst fyrir hinn ört vaxandi rafeindaiðnað Islendinga.
Á undanförnum árum hefur átt sér stað mjög athyglisverð þróun í islenskum
iðnaði á sviði rafeindafræði. Hér hafa verið stofnuð margs konar fyrirtæki, sem
af veikum mætti hafa þróað ýmis tæki í rafeindaiðnaði sem ekki einungis eru
fyllilega samkeppnisfær við erlenda framleiðslu, heldur standa þau að mörgu leyti
mun framar. Hér er um að ræða iðnað sem byggist fyrst og fremst á hugviti og
góðri tæknikunnáttu, en mun síður á fjölmennu starfsliði eða mikilli fjárfestingu.
Má nefna til að mynda starfsemi fvrirtækjanna Völundar í Vestmannaeyjum og
Pólsins á ísafirði, svo og fleiri fyrirtækja hérlendis.
Póllinn á Isafirði hefur þróað mjög fullkomnar vigtir fyrir íslenskan fiskiðnað
svo og önnur tæki sem stuðla mjög að hagræðingu í þessum iðnaði. Einnig ber að
geta starfsemi sem átt hefur sér stað innan Raunvísindadeildar Háskóla Islands
við srníði á vigtum. önnur fvrirtæki hafa ekki látið sitt eftir liggja, og má benda
á oliueyðslumæla sem framleiddir hafa verið hérlendis og eru ekki einungis notaðir
hér, heldur fluttir út til notkunar í erlendum skipum.
Þessi iðnaður hérlendis hefur sýnt, svo ekki verður um villst, að Islendingar
eru fullkomlega færir um að þróa og smíða fullkomin tæki, sem stuðla að betri
nýtingu fiskafla, betra eftirliti og hagkvæmari stjórnun innan sjávarútvegsins.
Ljóst er, að i heimi vaxandi samkeppni á sviði siávarafurða er ekki einungis
brýn nauðsyn. heldur lifsspursmál að íslenskur sjávarútvegur sé búinn eins góðum
tækjnm og völ er á.
íslenskur fiskiðnaður verður ætíð að vera skrefi á undan sams konar iðnaði
annarra þjóða í tækniþróun, ekki síst með tilliti til þess, að fiskvinnsla hérlendis
á i samkeppni við aðrar þjóðir sem styrkja fiskiðnað sinn með milljarða framlögum
á ári hverju. En eins og kunnugt er nýtur íslenskur fiskiðnaður engra styrkja af
opinberri hálfu hérlendis.
Það er ánægjulegt að hafa fylgst með því, að islenskur fiskiðnaður hefur eftir
mætti reynt að tileinka sér þær tæknibrevtingar, sem átt hafa sér stað á undanförnum árum. Vissulega er skylda rikisvaldsins að stuðla að því, að sem best tæki
séu nvtt i þessum höfuðatvinnuvegi okkar.
Á siðustu misserum hefur æ oftar verið talað um örtölvubyltingu, og er þar
átt við þær miklu breytingar sem verða i öllum vinnubrögðum við aukna notkun
á rafeindatækjum.
Það er augljóst, að efla ber þá þróun, sem byggist á islensku hugviti, i stað
þess að leita til útlanda um kaup á slikum tækninýjungum.
Á undanförnum árum hafa stjórnvöld stiaið skref til að létta gjöldum af fiskiðnaðinum til að gera honum betur kleift að útbúa sig sem bestum tækjum. Má
þar nefna, að kaup á ýmsum vélum í fiskiðnaði eru nú þegar söluskattsfrjáls.
Þar sem þar er fyrst og fremst um erlenda framleiðslu að ræða, er ekki nema
eðlilegt að gera islenska framleiðendur á sviði voga og rafeindamælitækja jafnréttháa á þessu sviði, og það er tilgangur þessa frumvarps.
Það gefur auga leið, að niðurfelling söluskatts samkvæmt frumvarpi þessu mundi
stuðla að aukinni útbreiðslu þessarar íslensku framleiðslu og auka hagræðingu í
fiskvinnslustöðvum hérlendis. Hér er einungis um lítið skref að ræða til aðstoðar
bæði þessum iðnaði og sjávarútvegi i vaxandi samkeppni. En sjálfsagt er að íslenskir
framleiðendur standi ekki valtari fótum en erlendir vélaframleiðendur.
Þar s.em ofangreind tæki eru fvrst og fremst til þess að efla mjög alla nákvæmni
og nýtingu í fiskvinnslu, þá er ljóst að óverulegt tekjutap, sem rikissjóður verður
fyrir við niðurfellingu söluskatts af þessum vörum, er miklu meira en vegið upp
við þá auknu útbreiðslu þessara tækja i islenskum sjávarútvegi, sem kæmi fram
i auknum gjaldeyristekjum í þessari atvinnugrein til hagsbóta fyrir þjóðarbúið allt.
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Sþ.

168. Tillaga til þingsályktunar

[140. mál]

um athugun á því, hver áhrif breytingar á skólahaldi hafa haft á árangur nemenda
í grunnskólum og framhaldsskólum.
Flm.: Ragnhildur Helgadóttir, Halldór Blöndal, Steinþór Gestsson.
Alþingi ályktar að fela menntamálaráðuneytinu að kanna eða láta kanna svo
sem enn er frekast kostur, hver áhrif nýlegra breytinga á skólahaldi og skipulagi
skóla hafa orðið á ástundun og árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum.
Greinargerð.
Á siðasta áratug hafa verið gerðar ýmsar breytingar á skólahaldi og skipulagi
skóla og ýmsar tilraunir á því sviði, sem í mörgu eru frábrugðnar því sem áður
tíðkaðist. Við þessar breytingar og tilraunir var þess ekki gætt sem skyldi, að eftir
á vrði unnt að meta hver áhrif þær hefðu á árangur skólastarfsins og allan skólabrag. Þetta er einkum bagalegt þar sem um beinar tilraunir í skólastarfi var að
ræða, en óhjákvæmilegt virðist að meta árangur reglulega, svo að unnt sé að breyta
lilraunum ef þörf krefur. En jafnvel þar sem meiri háttar breytingar hafa verið
gerðar til frambúðar er full ástæða til að fylgjast náið með áhrifum þeirra, svo að
unnt sé að lagfæra það sem betur mætti fara, þótt ekki sé ætlunin að hverfa frá
þeirri nýskipan, sem komið hefur verið á, eða gera á henni stórvægilegar breytingar.
Um leið og breytingar og tilraunir voru gerðar á siðasta áratug hefði þurft að staðla
einhvern mælikvarða sem gert hefði kleift að bera saman hið fyrra skólahald og
hið nýja. Þannig hefði verið æskilegt að staðla próf i nokkrum mikilvægum greinum
áður en grundvallarbreytingar voru gerðar á skólakerfinu, svo að síðar mætti halda
sams konar próf til samanburðar. Jafnframt hefði verið æskilegt að fylgjast náið
með áhrifum breytinganna á skólasókn. Þá hefði verið æskilegt að leita leiða til
að meta, hvort breytingarnar hefðu áhrif á líðan nemenda.
I 58. gr. og 62. gr. grunnskólalaganna segir, að menntamálaráðuneytið skuli
fylgjast með tilraunum í skólastarfi og meta með þeim hætti sem hér er lagt til.
Slikt starf hefur þó ekki hafist svo að orð sé á gerandi. Menntamálaráðuneytið gaf
að vísu út skýrslu vorið 1978 um framkvæmd grunnskólalaganna til skólaársins
1977—78, en í henni er aðeins að finna upplýsingar um framkvæmdir í skólamálum,
en ekkert um árangur þeirra.
Ýmis vitneskja, sem afla hefði mátt, ef ráð hefði verið tekið í tíma, er nú glötuð.
Þó má enn bjarga ýmsu, sem leynist i gögnum skólanna, og styðjast við fyrri reynslu,
sem enn er ekki týnd. Einnig mætti leita umsagna reyndra kennara og foreldra.
Æskilegast væri að slík könnun á námsárangri næði til sem flestra þátta skólastarfsins, en þó má vænta skjótari árangurs, ef aðeins er leitað eftir fáum, en mikilvægum þáttum. Má þar sérstaklega nefna eftirfarandi atriði:
a) Þekking nemenda á íslenskri tungu.
b) Þekking nemenda i reikningi.
c) Skólasókn.
d) Fjarvistir nemenda vegna veikinda.
e) Almennt heilsufar nemenda og viðhorf þeirra til skólans.
Könnun eins og sú, sem hér er lagt til að gerð verði, er mikilvæg nú m. a. vegna
þess, að án efa heldur skólakerfið áfram að breytast og aðlagast daglegu lífi manna
á hverjum tíma. Til þess að geta jafnan brugðist rétt við er nauðsynlegt að fylgjast
vel með öllum breytingum skólakerfisins og taka ákvarðanir með hliðsjón af þróun
þjóðlífsins í heild.
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169. Fyrirspurn

ri41. mál]

til samgönguráðherra um smíði brúar á ölfusá.
Frá Ágústi Einarssyni.
1. Hvernig miðar hönnun brúar á Ölfusá við Óseyrarnes, sem gert er ráð fyrir í
núgildandi vegáætlun?
2. Er ráðherra reiðubúinn að lýsa yfir vilja sínum, að hafist verði handa við smíði
brúarinnar strax að lokinni hönnun?

Ed.

170. Nefndarálit

[107. mál]

um frv. til laga um manntal 31. janúar 1981.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt málið og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingartillögu, sem flutt er ú sérstöku þingskjali. Við umfjöllun málsins fékk nefndin
hagstofustjóra til viðræðna og veitti hann nefndinni margháttaðar upplýsingar um
fyrirhugaða framkvæmd allsherjarmanntalsins í lok janúar n. k.
Fram kom í viðræðum við hagstofustjóra, eins og raunar kemur fram í greinargerð frumvarpsins, að náið samráð hefur verið haft við ýmsa þá aðila sem hér
eiga mikilla hagsmuna að gæta, svo sem Samband ísl. sveitarfélaga. Nefndin hafði
samband við framkvæmdastjóra Sambands ísl. sveitarfélaga og kom fram hjá honum
að sambandið hefur engar athugasemdir við frumvarpið að gera eins og það nú
Iiggur fyrir.
Við 1. umræðu um frumvarpið kom fram ábending um hvort ekki væri rétt að
binda í lögum, að allsherjarmanntal skuli einnig fara fram í byrjun árs 1991, eða
lögfesta með öðrum hætti að allsherjarmanntal skuli hér fara fram á 10 ára fresti.
Að athuguðu máli þótti nefndinni ekki ástæða til að binda slíkt í lögum, enda kunna
forsendur og aðstæður eftir áratug að vera með þeim hætti að öðrum aðferðum verði
beitt við manntal en nú er. Þó er rétt að hér komi fram, að það er skoðun nefndarinnar að manntal skuli taka við upphaf hvers áratugs og sé eðlilegt að um það séu
sett lög hverju sinni.
Sú breytingartillaga, sem nefndin flytur á þingskjali 171 við 9. gr. frumvarpsins,
er til þess ætluð að gera það ótvírætt að viðurkenndir rannsóknaraðilar og opinberar
stofnanir hafi aðgang að manntalsupplýsingum, án nafna og auðkennisnúmera einstaklinga.
Alþingi, 27. nóv. 1980.
Ey. Kon. Jónsson,
Salome Þorkelsdóttir.
Eiður Guðnason,
fundaskr.
form., frsm.
Egill Jónsson.
Jón Helgason.
Stefán Jónsson.
Stefán Guðmundsson.
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171. Breytingartillaga

898

[107. mál]

við frv. til laga um raanntal 31. janúar 1981.
Frá allsherjarnefnd.
9. gr. orðist þannig:
Upplýsingar skráðar á manntal um einkahagi manna eru einvörðungu ætlaðar
til hagskýrslugerðar og er óheimilt að láta aðila utan Hagstofunnar fá vitneskju um
þær. Heimilt er þó að láta viðurkenndum rannsóknaraðilum og opinberum stofnunum í té upplýsingar skráðar á manntal, enda sé þá nöfnum og auðkennisnúmerum
einstaklinga sleppt. Úrvinnslu manntalsskýrslna skal Hagstofan ein annast, og hlutaðeigandi starfsmenn hennar skulu bundnir þagnarskyldu. Teljarar við manntalið og
starfsmenn sveitarfélaga, sem vinna að framkvæmd þess, eru einnig bundnir þagnarskyldu.

Nd.

172. Frumvarp til laga

[142. mál]

um breyting á lögum nr. 80 16. september 1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins með áorðnum breytingum.
(Lagt fyrir Aiþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Við Aflatryggingasjóð skal starfa sérstök deild, áhafnadeild, sem greiði hluta
af fæðiskostnaði lögskráningarskyldra sjómanna á fiskiskipum, öðrum en togurum
yfir 500 brúttórúmlestir að stærð. Rétt til greiðslna úr áhafnadeild eiga ennfremur:
a) Hlutarráðnir landmenn á línubátum, sem lögskráð er á.
b) Skipverjar á fiskibátum með þilfari, sem eigi lúta lögskráningarskyldu. Skilyrði
fyrir greiðslu er, að þessir bátar séu gerðir út með eðlilegum hætti til fiskveiða,
annarra en grásleppuveiða, eigi skemmri tíma en fjóra mánuði á ári, og að
eigendur þeirra tryggi áhafnir sínar sömu slysatryggingum, svo og lif- og ör-

orkutryggingum, sem samið er um i heildarkjarasamningum sjómanna og útvegsmanna.
c) Skipverjar á opnum vélbátum. Skilyrði fyrir greiðslu er, að þessir bátar séu
gerðir út með eðlilegum hætti til fiskveiða, annarra en grásleppuveiða, eigi
skemmri tíma en þjá mánuði á ári, að bátarnir séu skráðir (nafn og umdæmisnúmer) og að eigendur þeirra fullnægi að öðru leyti sömu skilyrðum og tilgreind eru í b-lið. Ennfremur skulu eigendur þeirra framvísa vottorði Siglingamálastofnunar ríkisins um, að fullnægt sé reglum um öryggisbúnað.
Fæðisgreiðslur á þessum bátum séu greiddar á tímabilinu 1. maí til 30.
september ár hvert fyrir hvern áhafnarmeðlim á hvern úthaldsdag.
2. gr.
17. gr. laganna orðist svo:
Áhafnadeild skal greiða til viðkomandi útvegsmanna hluta sjómanna af fæðiskostnaði samkvæmt 15. gr. og standi þeir skil á honum til sjómanna.
Með reglugerð skal setja ákvæði um upphæð fæðisgreiðslna eftir sérstakri flokkun
fiskiskipa, sem þar verður ákveðin.
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Leita skal umsagnar þeirra aðila, sem tilnefna fulltrúa i stjórn Aflatryggingasjóðs, svo og Fiskifélags íslands, um reglugerðina, áður en hún verður gefin út.
Ákvæði reglugerðarinnar skulu gilda frá 1. júní 1980.
Fjárhæðir þær, sem verða ákveðnar með reglugerðinni, skulu breytast með
breytingum á matvörulið framfærsluvísitölu.
3. gr.
2. mgr. 23. gr. laganna orðist svo:
Stjórn Aflatryggingasjóðs er heimilt með samþykki sjávarútvegsráðuneytisins og
samkvæmt reglum, sem það setur, að greiða úr áhafnadeild til togara, sem eru 500
brúttórúmlestir eða stærri, framlag, sem nemur þeirri fjárhæð, sem ætla má að
renni til hennar af útflutningsafurðum þessara togara.
4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 48 25. apríl 1973 og lög nr. 53
20. mai 1974.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 74 28. maí 1969 var bætt í lög um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins frá 1962 nýjum kafla um fæðisgreiðslur til sjómanna á fiskibátum. Gildistími laganna var 19. febrúar 1969. Með lögum þessum var ákveðið að lögskráningarskyldir fiskimenn og fiskimenn á þilfarsbátum, sem ekki eru lögskráningarskyldir
skyldu fá ákveðna upphæð greidda fyrir hvern dag á lögskráningartímabilinu til að
standa straum af fæðiskostnaði sínum og fór upphæðin eftir stærð fiskibátanna,
sem voru flokkaðir í þrjár stærðir.
Með lögum nr. 48/1973 var bætt við fiskimönnum á opnum vélbátum.
Togarar komu ekki við sögu þessara laga, þar sem aðeins var um að ræða
stóra togara, mest nýsköpunartogarana svonefndu, en eigendur þeirra áttu aðild að
Félagi ísl. botnvörpuskipaeigenda og samkvæmt samningum þess við sjómannafélögin
höfðu togarasjómenn frítt fæði. Það ákvæði gildir enn fyrir þá togara, sem eiga
aðild að F.I.B., en það eru aðeins hinir stærri togarar þ. e. þeir sem eru stærri en
500 brúttórúmlestir.
Þegar minni togarar, aðallega skuttogarar undir 500 brúttórúmlestir að stærð,
komu til sögu, leiddi af sjálfu sér að skipverjar á þeim fengju greiddan hluta af
fæðiskostnaði eins og bátasjómenn, þar sem þeir vinna eftir samskonar kjarasamningum og sjómenn á fiskibátum, enda eru eigendur báta og minni togara i sömu
útvegsmannafélögum og gera sameiginlega kjarasamninga við sjómannafélögin fyrir
bæði bátana og togarana.
Upphæðir fæðisgreiðslna voru ákveðnar í lögum strax í upphafi og hafa alltaf
verið misháar eftir stærð skipa, sem skipað var í þrjá stærðarflokka. Þess mun
fljótlega hafa orðið vart, að erfitt var að sjá til þess, að jöfnuður ríkti varðandi
greiðslur til sjómanna á hinum ýmsu stærðarflokkum skipa. Reynt var að bæta
nokkuð hér úr með breyttri stærðarflokkun og nokkuð breyttum upphæðum greiðslna
með setningu laga nr. 53/1974, en þó ekki svo að fullnægjandi þyki. Mál þessi hafa
verið rædd í almennum umræðum um kjarasamninga og mun óhætt að fullyrða,
að bæði sjómenn og útvegsmenn séu almennt sammála um, að nauðsyn beri til að
lagfæra þær reglur, sem nú gilda um fæðisgreiðslurnar, þannig, að stefnt sé að því
að allir sjómenn á öllum flokkum fiskiskipa fái sama eða svipaðan hluta af fæðiskostnaði sínum greiddan.
Vegna þess að atvik og aðstæður breytast eins og reynslan sýnir, er nánast
ógerlegt að hafa ákvæði um fæðisgreiðslurnar bundin í lögum þar sem seinlegt
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er og umsvifamikið að gera á þeim tíðar breytingar. Stjórn Aflatryggingasjóðs,
sem skipuð er mönnum, sem tilnefndir eru af samtökum sjómanna og útvegsmanna,
munu vera sammála um að best fari á því, að málum þessum sé skipað með reglugerð, sem samtökin geti haft áhrif á hvers efnis verði. Samtök þessi eru, auk Fiskifélags Islands, Alþýðusamband íslands, Farmanna- og fiskimannasamband Isiands,
Félag íslenskra botnvörpuskipaeigenda, Landssamband íslenskra útvegsmanna og
Sjómannasamband Islands.
Á framangreindum forsendum er frumvarp þetta flutt. Að efni til er gildandi
lögum ekki breytt að öðru leyti en þvi, að ákvæði 17. gr. þeirra, sbr. Jög nr.
53/1974 um stærðarflokka skipa og upphæð fæðispeninga, eru numin brott, en í þess
stað kemur ákvæði um, að þessum þáttum skuli skipað með reglugerð.
Efnisskipan er nokkuð breytt án þess að um efnisbreytingar sé að ræða utan
þess, sem sagði hér á undan.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
1 lögum nr. 74/1969 svo og lögum nr. 80/1971 15. gr. er talað um fæðisgreiðslur
áhafna á fiskibátum. I samræmi við breyttar aðstæður er í frumv. svo fyrir mælt,
að þessar greiðslur skuli ganga til áhafna á fiskiskipum (ekki aðeins fiskibátum) af
ástæðum, sem raktar eru í hinum almennu athugasemdum, og jafnframt tekið fram,
að ákvæðið taki ekki til hinna stærri togara, enda hafa skipverjar á þeim frítt fæði.
Vegna þess er 2. mgr. 23. gr. laganna breytt með 3. gr. frumv. eins og síðar er
skýrt nánar.
Að öðru leyti eru ákvæðin í 17. gr. gildandi laga um rétt beitningamanna á línubátum og skipverja á minni bátum, sem taldir eru upp í a—c liðum 1. gr. frumvarpsins flutt í 15. gr. gildandi laga. Þykir betur á þessu fara, þótt ekki sé um
efnisbreytingar að ræða. Þess skal getið, að þar sem rætt er um að skip séu gerð
út með eðlilegum hætti, er átt við að um eðlilegt úthald sé að ræða.
Um 2. gr.
I þessari grein er að finna meginbreytinguna frá gildandi lögum, sem felst í
frumvarpi þessu, þ. e. að ákvæði um upphæð fæðisgreiðslna og flokkun skipa skuli
sett með reglugerð i stað þess að vera bundin í lögum eins og nú er. Gerð er grein
fyrir þessari breytingu í hinum almennu athugasemdum.
I athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins er gerð grein fyrir efnistilfærslum
úr 17. gr. gildandi laga í 15. gr.
Tekið er fram, að leita skuli umsagnar hagsmunaaðila um reglugerð, áður en
hún verður gefin út. Er hér um að ræða þá aðila, sem tilnefna fulltrúa í stjórn
Aflatryggingasjóðs. I framkvæmd verður að telja meira en líklegt, að sjávarútvegsráðuneytið muni leita tillagna stjórnar Aflatryggingasjóðs um efni reglugerðarinnar,
enda verður hún naumast samin og sett án þess að stuðst sé við margvísleg gögn
sjóðsins um áhafnadeild. Og til enn frekari tryggingar verður reglugerðin, áður en
út verður gefin, send umræddum samtökum til umsagnar. Verði ágreiningur þeirra
á milli um efni hennar, kemur það að sjálfsögðu í hlut sjávarútvegsráðuneytisins
að skera úr um hann.
Um 3. gr.
Fram kemur í athugasemdum hér áður, að þegar lögin um áhafnadeild voru
sett 1969 og raunar einnig þegar lögin um AfJatryggingasjóð voru endurskoðuð
1971, var aðeins um að ræða fiskibáta og togara, sem þá voru eingöngu stórir síðutogarar, en skipshafnir þeirra höfðu frítt fæði, svo að ekki kom til fæðisgreiðslna
til þeirra. Þar sem svo stendur á nú, að þetta gildir aðeins um skipshafnir á togurum
yfir 500 brúttórúmlestir, bar nauðsyn til að breyta þessu ákvæði í samræmi við það.
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Um 4. gr.
Þar sem efni laga nr. 48/1973 er nú fellt inn í frumvarp þetta og ákvæði laga
nr. 53/1974 fjalla um upphæð fæðisgreiðslna og stærðarflokkun skipa, sem samkvæmt frumvarpi þessu skal framvegis ákveða með reglugerð, verða lög þessi óþörf,
ef frumvarp þetta verður að lögum, og því lagt til að þau verði úr gildi felld..

Nd.

173. Frumvarp til laga

[143. mál]

um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947 um Fiskimálasjóð með síðari breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—1981).
1. gr.
í stað „2 000 000 kr.“ í 5. gr. laganna komi „5 000 000 kr.“
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Fé Fiskimálasjóðs skal verja til eflingar sjávarútvegi, skv. 3. gr. laganna: Til
styrkveitinga samkvæmt 4. gr. og til lánveitinga samkvæmt 5. gr.
Lögin hafa bundið hverja lánveitingu við tiltekna hámarksupphæð. Þessi hámarksupphæð hefur verið hækkuð á nokkurra ára fresti eftir aðstæðum og getu sjóðsins.
Síðast var þessi hámarksupphæð hækkuð í kr. 2 000 000 árið 1978. Stjórn Fiskimálasjóðs er sammála um, að geta sjóðsins og aðrar aðstæður leyfi, að þessi upphæð
verði nú hæltkuð í kr. 5 000 000.

Ed.

174. Nefndarálit

[35. mál]

um frv. til 1. um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 og innheimtu þeirra á
síðari hluta þess árs.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen og Kjartan Jóhannsson voru fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 1. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Guðmundur Bjarnason,
Davíð Aðalsteinsson.
form.
frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.

Ed.
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175. Nefndarálit

[118. máll

um frv. til 1. um sameiningu Lífeyrissjóðs barnakennara og Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen og Kjartan Jóhannsson voru fjarverandi.
Alþingi, 1. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Guðmundur Bjarnason,
Davíð Aðalsteinsson.
form.
frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.

Ed.

176. Nefndarálit

[119. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lífeyrissjóð bænda, sbr.
lög nr. 35/1972, lög nr. 67/1974, lög nr. 3/1977, lög nr. 64/1977 og lög nr. 25/1980,
um breyting á þeim lögum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen og Kjartan Jóhannsson voru fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 1. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Guðmundur Bjarnason,
Davíð Aðalsteinsson.
form.
frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.

Nd.

177. Frumvarp til laga

[144. mál]

um breyting á lögum nr. 97/1979 um eftirlaun til aldraðra.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1. mgr. 21. gr. laganna orðist svo:
Lífeyrisþegum, er rétt eiga samkvæmt I. kafla laga þessara og tilheyra lífeyrissjóðum, sem II. kafli samkomulags Alþýðusambands íslands, Farmanna- og
fiskimannasambands íslands, Vinnuveitendasambands Islands og Vinnumálasambands samvinnufélaganna frá 22. júní 1977 um málefni lífeyrissjóða tekur til, skal
árin 1980—1982 greidd sérstök uppbót, þannig að lífeyrisréttur miðist við grundvallarlaun samkvæmt 1. málsgr. 6. gr. eins og þau eru samkvæmt kauptaxta hinn
1. janúar, 1. apríl, 1. júlí, 1. október og 1. desember 1980 og eftir það 1. mars, 1.
júní, 1. september og 1. desember hvort ár 1981 og 1982 í stað 5 ára meðaltals. Umsjónarnefnd eftirlauna reiknar uppbót þessa.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er lagt fram í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnarinnar í sambandi við Iausn kjaradeilu Alþýðusambands íslands og vinnuveitenda í október
síðastliðnum.
I samkomulagi um lífeyrismál milli Alþýðusambands Islands, Farmanna- og
fiskimannasambands Islands og Vinnuveitendasambands íslands 27. október 1980 og
samhljóða samkomulagi ASÍ, FFSl og Vinnumálasambands samvinnufélaganna, lýsa
þessir aðilar því m. a. yfir, að þeir séu sammála um, að frá 1. desember 1980 skuli
lífeyrisréttur samkvæmt lögum um eftirlaun til aldraðra miðast við grundvallarlaun
eins og þau eru samkvæmt kauptaxta 1. desember, 1. mars, 1. júni og 1. september
ár hvert í stað 1. janúar, 1. apríl, 1. júli og 1. október.
1 yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, er hún gaf við gerð kjarasamninganna, er heitið
lagabreytingu í samræmi við framangreint samkomulag. Tilgangur þessarar breytingar er, að lifeyrir samkvæmt lögum um eftirlaun til aldraðra breytist á sama
tíma og verðbætur á laun þannig að lífeyrisþegar þeir sem í hlut eiga, njóti hækkunar lífeyris vegna hækkunar verðbóta með sama hætti og launþegar. Þessi breyting
hefur í för með sér, að hækkun lífeyris vegna launahækkana samkvæmt kjarasamningum ASl og vinnuveitenda og vegna verðbótahækkunar launa 1. desember
1980 kemur til greiðslu mánuði fyrr en ella. Útgjöld vegna uppbótar á lífeyri verða
þessum mun hærri á árinu 1980 en þau hefðu ella orðið. Þessi útgjaldaauki verður
að langmestu leyti borinn af lífeyrissjóðum á samningssviði þeirra aðila, sem standa
að ofangreindu samkomulagi, en þeir bera öll útgjöld af greiðslu uppbótar á lífeyri
samkvæmt I. kafla laganna. Kostnaður af greiðslu lífeyris samkvæmt II. kafla laganna er hins vegar miklum mun minni og sá útgjaldaauki sem frumvarpið felur
í sér fyrir kostnaðaraðila samkvæmt 25. gr. laganna er hverfandi.

Sþ.

178. Tillaga til þingsályktunar

[145. inál]

um skipulagða uppbyggingu flugvalla í Austurlandskjördæmi.
Flm.: Egill Jónsson, Helgi Seljan.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að gerð verði áætlun
um uppbyggingu flugvalla á Austurlandi. Áætlunin verði gerð í fullu samráði við þá
aðila heima fyrir sem um flugmál fjalla.
Greinargerð.
Segja má að með tilkomu flugsamgangna hafi einangrun afskekktra byggðarlaga á Austurlandi verið rofin og samgöngur milli Austurlands og annarra landshluta tekið á sig nýja mynd. Með frekari þróun flugsamgangna hér innanlands hefur
flugið náð til fleiri byggðarlaga og þannig sífellt gegnt stærra hlutverki.
1 upphafi voru allar aðstæður ófullkomnar, bæði er varðar flugvelli og öryggisbúnað. Þótt nokkuð hafi áunnist til úrbóta í þeim efnum, sem m. a. má rekja til
skipulagningar í flugmálum, eru aðstæður enn víða ófullnægjandi og áfátt á marga
vegu.
Á síðari árum hafa einstaka sveitarstjórnir á Austurlandi komið á fót nefndum
til að fjalla um málefni flugvalla í viðkomandi byggðarlögum. Nú síðast var kjörin
sérstök nefnd á vegum Sambands sveitarfélaga á Áusturlandi til að vinna að heildarskipulagningu og uppbyggingu flugvalla í kjördæminu. Þessi áhugi heima fyrir
hefur mætt velvilja og skilningi hjá yfirvöldum flugmála, sem leitt hefur til enn meiri
árangurs. Með þessari tillögu er áhersla lögð á að koma þessum málum í fastara
form og tryggja um leið að sjónarmið og hagsmunir allra byggðarlaga á Austurlandi
verði teknir til greina við þá áætlun sem hér er lagt til að gerð verði.

Sþ.
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179. Fyrirspurn

[146. mál]

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um undirbúning mála í heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti.
Frá Ragnhildi Helgadóttur og Jóhönnu Sigurðardóttur.
Hverjir hafa á árinu 1980 unnið að undirbúningi mála á vegum heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytisins og hvernig hafa verkefni þeirra verið skilgreind:
a. nefndir,
b. starfshópar,
c. einstaklingar?
Óskað er skriflegs svars.

Nd.

180. Frumvarp til laga

[147. mál]

um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Ný grein komi, er verði 16. gr. og orðist svo:
Foreldri, sem lögheimili eiga á íslandi, eiga rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi
samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
Heimslt er að hefja töku fæðingaroiiofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan
fæðingardag, sem staðfestur skal með læknisvottorði. Beri fæðingu að fyrir töku
fæðingarorlofs, telst fæðingarorlof hafið á fæðingardegi.
Nú hefur móðir tekið a. m. k. tveggja mánaða fæðingarorlof og á þá faðir rétt
til fæðingarorlofs í stað móður, ef móðir óskar þess. Fæðingarorlof föður má nema
allt að einum mánuði, enda sé um að ræða síðasta mánuð fæðingarorlofsins.
Vilji móðir hefja störf að nýju áður en lokið er fæðingarorlofi, skal hún tilkynna það atvinnurekanda með 14 daga fyrirvara. Faðir, sem ætlar að taka hluta
fæðingarorlofs, skal tilkynna það atvinnurekanda með 14 dgga fyrirvara og jafnframt hve lengi hann verður frá störfum.
Taki foreldrar samanlagt ekki allt það fæðingarorlof sem þau eiga rétt á, falla
niður orlofsgreiðslur fyrir þann tíma sem ekki er nýttur.
Fæðingarorlofsgreiðslur miðast við kr. 530 221 gkr. á mánuði miðað við 1. desember og breytast ársfjórðungslega í samræmi við kaupbreytingar á hverjum tíma
á 8. flokki samkvæmt kjarasamningi Verkamannasambands íslands, efsta starfsaldursþrepi.
Fæðingarorlof greiðist sem hér segir:
1. Foreldri, sem unnið hefur 1032—2064 dagvinnustundir á síðustu 12 mánuðum
fyrir töku fæðingarorlofs á rétt á óskertri mánaðarlegri orlofsgreiðslu í þrjá
mánuði.
2. Foreldri, sem unnið hefur 516—1031 dagvinnustund á siðustu 12 mánuðum
fyrir töku fæðingarorlofs á með sama hætti rétt á % hlutum heildargreiðslna
skv. tl. 1 í þrjá mánuði.
3. Foreldri, sem er utan vinnumarkaðar eða hefur unnið 515 dagvinnustundir eða
minna á siðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs á með sama hætti rétt á
% hluta heildargreiðslu skv. 1. tl.
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Fæðingarorlof greiðist úr lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins gegn framvísun vottorðs iæknis og sönnunar um launagre ðslur og atvinnuþátttöku viðkomandi
samkvæmt nánari reglum er ráðherra setur í reglugerð.
Óheimilt er að segja barnshafandi konu upp starfi nema gildar og knýjandi
ástæður séu fyrir hendi. Sama gildir um foreldri í fæðingarorlofi.
Fæðingarorlof framlengist um einn mánuð, sé um að ræða fleirburafæðingu eða
alvarlegan sjúkleika barns, sem krefst nánari umönnunar foreldris. Slík þörf skal
rökstudd með læknisvottorði, og staðfest af tryggingaráði. Hvort foreldri sem er
getur, að ósk móður, dvalið hjá barni sínu hinn fjórða mánuð. Fæðingarorlofsgreiðslur í þessu tilviki skulu vera skv. 6. mgr.
Sé móður nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að hefja töku fæðingarorlofs meira en einuni mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag, skal hún eiga rétt á
greiðslu skv. 6. mgr. í þann tíma, sem nauðsyn krefur, til viðbótar þremur mánuðum, þó aldrei lengri tíma samtals en 4 mánuði. Tryggingayfirlæknir skal meta hvort
lenging fæðingarorlofs er nauðsynleg skv. þessu ákvæði.
Fæðingarorlof fellur niður frá þeim degi að telja, er foreldri lætur barn frá sér
vegna ættleiðingar, uppeidis eða fósturs, eða til varanlegrar dvalar á stofnunum.
Þegar um er að ræða tilvik samkvæmt þessari málsgrein svo og ef móðir fæðir
andvana barn, skal fæðingarorlof aldrei vera minna en einn mánuður eftir fæðingu.
Sama gildir ef um er að ræða fósturlát sem jafna má til fæðingar.
Ættleiðandi foreldri, uppeldis- eða fósturforeldri eiga rétt á tveggja mánaða
fæðingarorlofsgreiðslum vegna töku barns til fimm ára aidurs.
Heimilt er foreldri, ef samkomulag er um það við atvinnurekanda, að semja
um lengra fæðingarorlof með óbreyttum greiðslum.
Ákvæði þessarar greinar skerða ekki þann heildarrétt, sem verkalýðsfélög hafa
samið um umfram það, sem hér greinir.
2. gr.
Núgildandi 74. gr. falli niður.
3. gr.
Lög nr. 56/1975 um breyting á lögum nr. 57/1973 um atvinnuleysistryggingar
(fæðingarorlof), falli úr gildi.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1981.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um 1. gr.
Þann 27. október s. 1. lýsti ríkisstjórnin yfir því í tengsluin við gerð kjarasamninga, að hún myndi beita sér fyrir ýmsum félagslegum réttindamálum.
Frumvarp það sem hér er flutt um fæðingarorlof til handa öllum konum, ei
byggt á framangreindri yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og felur í sér þau efnisatriði
sem þar er að finna. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að lögfestur verði lágmarksréttur fæðingarorlofs til allra foreldra á hinum almenna vinnumarkaði, auk þeirra
sem eru heimavinnandi. Greininni er ætlað að leysa af hólmi núgildandi fyrirkomulag fæð'ngarorlofs í Atvinnuleysistryggingasjóði og í kjarasamningum verkalýðsfélaga, þó þannig að hvorki er verkalýðsfélögum óheimilt að semja um betri
rétt en frumvarpið gerir ráð fyrir né að það skerði betri heildarrétt sem verkalýðsfélög hafa í kjarasamningum sínum nú þegar. Opinberir starfsmenn og bankamenn
búa við 3ja mánaða óskert laun í fæðingarorlofi skv. reglugerð og kjarasamningi og
tekur frumvarpið ekki til þeirra.
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Grein þessi er nýmæli í lögum um almannstryggingar. Hér er gert ráS fyrir
því að hverju foreldri með lögheimili á íslandi verði tryggðar greiðslur i fæðingarorlofi, sem eru allt að þvi að vera fullar viðmiðunargreíðslur í þrjá mánuði og niður
í % viðmiðunargreiðslna í þrjá mánuði, og er þá fyrst og fremst miðað við atvinnuþátttöku viðkomandi. Ekki er hér, frekar en í ákvæðum laga um mæðralaun, gerð
krafa um lögheimilistíma né heldur kraf:st lágmarksstarfsaldurs á vinnumarkaði
almennt umfram það sem getur i greininni varðandi atvinnuþátttöku siðustu 12
mánuði fyrir íöku fæðingarorlofs um skilvrði og grundvöll bótagreiðslu.
Tilgangur með fæðingarorlofi er sá, að kona fái tækifæri til að ná sér eftir þá
áreynslu sem barnsburður óneitanlega er, en þó er álitinn mikilvægari sá uppeldisþáttur, að foreldri geti annast barn sitt á fvrsta æviskeiði þess. Því er rétti til fæðingarorlofs skipt milli fæðandi móður og uppeldisforeldris, sé ekki um sömu aðila
að ræða, sbr. 13. mgr. Hins vegar þykir rétt að framlengia fæðingarorlof. þegar
frekari umönnunar er þörf, t. d. við fleirburafæðingar eða í alvarlegum sjúkleikatilvikum barna sbr. 11. mgr. Starf móðurinnar getur orðið æði umfangsmikið í slíkum
tilfellum. Er því rétt að faðirinn fái tæk’færi til að leysa bana af hólmi, og að hann
fái yfirleitt tækifæri til að sinna barni sínu nánar.
Frumvarp þetta, ef að lögum verður, leiðir til eftirfarandi helstu breytinga
á réttarstöðu foreldra í fæðingarorlofi:
1. Allar konur, sem forfallast vegna barnsburðar, skulu eiga sama rétt til þriggja
mánaða fæðingarorlofs, en á mismunandi launum, allt eftir atvinnuþátttöku. Eins
og kunnugt er eru tíildand’ ákvæði um rétt til fæðingarorlofs bæði i lögum um
atvinnuleysistrvggingar og víða í kjarasamningum. í báðum tilfellum er fæðingarorlofsréttur bundinn við aðild að verkalýðsfélagi og bundinn við atvinnuþáttlöku í ákveðnum mæli.
Með því að lögle’ða fæðingarorlof fyrir allar konur, felur frumvarp þetta i
sér þá meginbreytingu á rétti þessum að heimavinnandi konur fá i fvrsta skipti
fæðingarorlof. Má gera ráð fyrir því að hér sé um að ræða u. þ. b. 2 000 konur
á hverju ári sem nú öðlast fæðinsarorlof í fvrsta skipti.
2. Gert er ráð fyrir þvi. að foreldri sem hefur hálfa td fulla atvinnuþátttöku á
almennum vinnumarkaði eða 1032—2064 dagvinnustundir á síðustu 12 mánuðum
fyrir töku fæðingarorlofs eigi rétt á óskertum mánaðarlegum fæðingarorlofsgreiðslum í þrjá mánuði, eins og viðmiðunargre:ðslur eru hverju sinni. Gert er
ráð fyrir því að þær fjárhæðir brevtist ársfjórðungslega í samræmi við kaup-

breytingar eins og þær verða á 8. fl. kjarasamnings Verkamannasambands Islands, efsta aldursþrepi, samkvæmt núgildandi kjarasamningum.
Foreldri, sem er með fjórðungs til hálfa atvinnuþátttöku eða 516—1031 dagvinnustund á síðustu 12 mánuðum fvrir töku fæðingarorlofs, á rétt til skertrar
viðmiðunargreiðslu um %, þ. e. á rétt til % af mánaðarlegum greiðslum í þrjá
mánuði. Foreldri, sem er utan vinnumarkaðar, heimavinnandi eða er með
fjórðungs atvinnuþátttöku eða minna, þ. e. 515 stundir og minna á síðustu 12
mánuðum, á með sama hætti rétt til skertrar viðmiðunargreiðslu um % og á
þannig rétt á % hluta fullra viðmiðunarlauna i þrjá mánuði.
3. Fæðingarorlof greiðist úr lifeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins gegn framvísun vottorðs læknis og sönnunar um launagreiðslur og atvinnuþátttöku viðkomandi samkvæmt nánari reglum, sem ráðherra setur í reglugerð. Gera má ráð fyrir
því að vandkvæðum geti verið bundið fyrir ýmsa hópa kvenfólks að sanna atvinnuþátttöku sina, eða störf sem meta mætti jafngild atvinnuþátttöku. Má
sem dæmi nefna s jómannskonur, konur bænda. þær sem stunda nám með heimilisstarfi og þær sem stunda atvinnurekstur. Ekki þóttu tök á því í þessum texta,
að marka ákveðna stefnu hvað þessar starfsgreinar kvenna snertir og hugsanlcga
aðrar sem erfitt eiga með sönnun á vinnuframlagi sínu. Verður að gera ráð
fyrir því að tíminn og reynslan leiði í ljós, hvernig eðlilegast sé að meta hin
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einstöku störf og er því gert ráð fyrir því að ráðherra sé veitt heimild til setningar
reglugerðar um alla nánari útfærslu greinarinnar, að fenginni reynslu.
Eins og áður segir er gert ráð fyrir því, að lífeyrisdeild Tryggingastofnunar
ríkisins greiði nú fæðingarorlof að öllu leyti. Er því jafnframt þessu frumvarpi
lagt fram annað frumvarp um breyting á almannatryggingalögum, sem varðar
greiðsluhlutdeild atvinnurekenda á íslandi í lífeyristryggingadeild Tryggingastofnunar.
Ef um fleirburafæðingu er að ræða framlengist fæðingarorlof um einn mánuð.
Sömuleiðis er sjúkleiki barns krefst nánari umönnunar foreldris. Slík þörf
skal rökstudd með almennu Iæknisvottorði og staðfest af tryggingaráði.
Sé móður nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að hefja töku fæðingarorlofs meira en einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag, skal hún eiga rétt á
greiðslum samkvæmt 6. mgr. greinarinnar í þann tíma sem nauðsyn krefur, til
viðbótar þremur mánuðum, þó þannig að aldrei verði heildarfæðingarorlof lengra
samtals en fjórir mánuðir.
í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því að fæðingarorlof falli niður frá og með
þeim degi að telja er foreldri lætur barn frá sér, vegna ættleiðingar, uppeldis
eða fósturs, eða til varanlegrar dvalar á stofnunum. Er því gert ráð fyrir því,
að foreldri fái réttinn til fæðingarorlofs þar til barni er ráðstafað. Þó er gert
ráð fyrir þvi, vegna fæðingarinnar að foreldri eigi í slikum tilfellum að minnsta
kosti rétt til fæðingarorlofs í einn mánuð, þó barni sé ráðstafað fyrir þann tíma.
Sama rétt á kona einnig, ef um er að ræða fósturlát sem er þess eðlis að jafna
má til fæðingar.
Ættleiðandi foreldri, uppeldis- eða fósturforeldri skulu njóta allt að tveggja
mánaða fæðingarorlofsgreiðslna vegna töku barns til 5 ára aldurs.
Gert er ráð fyrir sveigjanlegum fæðingarorlofsrétti að því leyti til að foreldri
er he:milt, ef samkomulag er um það við atvinnurekanda, að semja um lengra
fæð’ngarorlof án sérstakrar greiðslu.
Að lokum er það áréttað í greininni að hún tekur til og leysir af hólmi núgildandi
fæðingarorlofskerfi, sbr. 3. gr. frumvarpsins, þó þannig að betri heddarréttur
sem verkalýðsfélag hefur samið um, skal ekki skerðast af ákvæðum frumvarpsins. Þá ber þess að geta að enda þótt 1. mgr. greinarinnar geri ráð fyrir því að
allir foreldrar á íslandi eigi rétt á fæð'ngarorlofi, gilda sérstakar reglur um fæðingarorlof opinberra starfsmanna og er að svo stöddu ekki gert ráð fyrir því að
ákvæði frumvarpsins taki til þeirra. Samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi njóta
konur atvinnuleysistrygginga i fæðingarorlofi samkvæmt lögum nr. 56/1975,
sbr. reglugerð nr. 14 1976. Að auki njóta konur samningsbundins fæð’ngarorlofs
sanikvæmt ákvæðum kjarasamninga. Þannig njóta konur innan Verkamannasambands Islands dagvinnukaups í 3 vikur í fæðingarorlofi skv. kjarasamningi.
Konur innan V. R. óskerts kaups i 12 virka daga. Konur innan Landssambands
iðnverkafólks dagvinnukaups í 2 vikur. Konur innan Starfsmannafélagsins Sóknar dagvinnukaups i 3 vikur og dagvinnukaups í 3 mánuði eftir þriggja ára
starf. Innan Hins ísl. prentarafélags njóta konur dagvinnukaups í 3 vikur.
Innan Áburðarverksmiðjunnar, Sementsverksmiðjunnar og Kísiliðjunnar
óskertra launa i 3 mánuði. Hjá Járnblendifélaginu óskertra launa í 6 vikur. Hjá
ísal óskertra launa í 6 vikur. Innan BSRB og BHM óskertra launa i 3 mánuði,
skv. reglrgerð. Hjá Sambandi isl. bankamanna óskertra launa í 3 mánuði.
Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 14 1976, greiðir Atvinnuleysistryggingasjóður
fæð:ngarorlof þann tíma sem launagreiðsla atvinnurekenda í fæðingarorlofi
nemur skemmri tíma en 90 bótadögum. Bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar hafa ekki áhrif á greiðslur samkvæmt því ákvæði.
Með frumvarpi þessu, ef að lögum verður, er létt af Atvinnuleysistryggingasjóði núverandi greiðslum fæðingarorlofs og einnig er þessu frumvarpi ætlað
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að létta af atvinnurekenduin samningsbundnu fæðingarorlofi, að svo miklu
leyti sem þar er ekki um rvmri rétt að ræða, en frumvarp;ð gerir ráð fyrir.
I útreikningum þeim, sem hér fara á eftir, er reynt að áætla raunverulegan útgjaldaauka þeirra aðila, sem lagt er til að rísi undir greiðslu fæðingarorlofs,
þ. e. a. s. ríkis og atvinnurekenda.
Hugmyndir um kostnað af fæðingarorlofi allra fæðandi kvenna.
Miðað er við 4 400 fæðingar á ári og greiðsluupphæð kr. 440 000 á mán. m. v.
sept. 1980. Forsendur gera ráð fyrir að af alls 1 850 útivinnandi konum stundi
1 150 fulla vinnu, 400 hálfa vinnu og 300 minna.
Kostnaður áætlast:
1. Útivinnandi (alls 640)
Þ.a.
A. ASÍ-konur (samt. 1600) .......................................
B. Aðrar útivinnandi (samtals 250) ........................
(ath. hér vantar ,.opinb. konur“ alls 790)
2. Heimavinnandi (alls 1760) ..............................................
Kostnaður alls
Fjármögnun:
1. Rikissjóður ............................................... 1 800 m.kr.
2. Atvinnurekendur ................................... 1800 m.kr.

2 208.5 m.kr.
368.1 m.kr.
996.7 m.kr.
3 573.3 m.kr.

3 600 m.kr.
Núverandi greiðslur vegna fæðingarorlofs byggjast á lögum nr. 56/1975 auk
samningsbundins fæðingarorlofs samkvæmt ákvæðum kjarasamúinga. Nær það
eingöngu til þeirra kvenna sem eru fullgildir félagar í verkalýðsfélögum. Hér að
neðan verður gefið yfirlit yfir gildandi réttindi kvenna í verkalýðsfélögum, eftir því
sem næst verður komist.

o
05

90 dagar
virkir eða
alls 126
dagar

a) 9 856 kr/dag

sbr. 1. nr.
56/1975
sbr. reglug.
20-01-1976
nr. 14

Fæðingardagp.
gr. af
ca. 18 dagar
atvinnurek.

90 dagar
90 dagar

Fyrirvinna heimilis

a)

b)

887 040
+ 82 350 1 barn

1013 760
+ 82 350 1 barn

+ 915 kr/dag fyrir
hvert barn

969 390
+ 82 350 2 börn

1 096 110
+ 82 350 2 börn

b) 11264 kr/dag
+ 915 kr/dag fyrir
hvert barn
(fyrirvinna)

1 051 740
+82 350 3 börn

1 178 460
+ 82 350 3 börn

1 134 090
+ 82 350 4 börn

1 260 810
+82 350 4 börn

1 216 440

1 343 160
o
o
co
co

Óskert dagvinnul. x)

2. ASÍ-konur (almennt) 2)

3. Starfskonur
BSRB hjá
ríkinu
4. Starfskonur
BHM hjá
ríkinu

Kona sem ekki er
fyrirvinna heimilis

1 085 040
1 167 390
1 249 740
1 332 090
1 414 440
Meðallaun í þrjá mán. ca.
(460 000) óháð börnum
Meðallaun í þrjá mán. ca.
(520 000) óháð börnum

0
3
3

198 000
(+
(+
(+
(+

1 barn)
2 börn)
3 börn)
4 börn)

1 380 000
+ orlof og lífeyrissjóðsgreiðslur.
1 560 000
+ orlof og lífeyrissjóðsgreiðslur.

1 211 760
1294110
1 376 460
1 458 810
1 541 160

3

(+
(+
(+
(+

1
2
3
4

barn)
börn)
börn)
börn)

3
fi
tíO

3
2
2
o

AfO

3

•+-»

Undanskildar konur með mun meiri réttindi s.s. flugfreyjur og blaðakonur.

Atv.l.trsj.

Greiðslufyrirkomulag

)

FÆÐINGARORLOF m. v. 1. sept. 1980.

1. Gildandi réttindi kvenna í
verkalýðsfél.
A.
Fæðingardagp.

Tímalengd

rH d
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[148. máll

um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

20. gr. orðist svo:

1- gr.

C. TEKJUR
20. gr.
Útgjöld lífeyristrygginga skulu ríkissjóður og atvinnurekendur bera.
Framlag atvinnurekenda skal vera 2% af öllum tegundum launa eða þóknana
fyrir starf liðins árs. Sama er hvort greitt er í peningum eða á annan hátt. Sé greitt
á annan hátt en í peningum, t. d. í hlunnindum, skal meta þau til stofns eftir sömu
reglum og gilda um launaskatt skv. lögum nr. 14/1965 með síðari breytingum.
2. gr.
2., 3. og 4. mgr. 21. gr. orðist svo:
Samkvæmt þessari staðfestu áætlun skal ákveðið framlag ríkisins næsta ár.
Nú verður veruleg breyting fyrir árslok á einhverjum þeim atriðum í framlagi
rikisins, sem miðað er við, þegar grundvöllur fjárhagsáætlunar var lagður, og getur
ráðherra þá breytt framlögum ríkisins í samræmi við þá breytingu.
Komi i Ijós við reikningslok, að hið áætlaða framlag ríkisins hafi verið of
hátt eða of lágt, skal áætlað framlag ríkisins fyrir næsta ár við það miðað, að
leiðrétting náist.
3- gr.
3. gr. laga nr. 59/1978, sbr. 25. gr. laga nr. 67/1971 falli niður.
4- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 27. október s. 1. Ivsti ríkisstjórnin yfir því í tengslum við gerð kjarasamninga, að hún myndi beita sér fyrir ýmsum félagslegum réttindamálum.
Frumvarp það sem hér er flutt tengist frv. um fæðingarorlof til handa öllum
konum, sem er byggt á framangreindri yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og lagt er
fram samtímis þessu frumvarpi.
Um 1. gr.
Samkvæmt gildandi lögum ber ríkissióður 86% af útgiöldum lifeyristrygginga en
atvinnurekendur eins og þeir eru skilgreindir i lögunum 14%. Með breytingum, sem
gerðar voru á almannatryggingalögunum 1978, sbr. nú 25. gr., skal jafna framlagi
atvinnurekenda niður á þá með iðgjaldi, reiknuðu sem hundraðshluti af greiddum
launum, eftir sömu reglum og við útreikning launaskatts. Þessi hundraðshluti, sem
standa á undir kostnaðarhluta atvinnurekenda, skal ákveðinn með reglugerð. Samkvæmt reglugerð nr. 94/1979, sem auk annars fjallar um þennan hluta, er g.jaldstofn
Iífeyristryggingagjalda hinn sami og gjaldstofn launaskatts og gjaldstigi 2%. 1 raun
er þvi um að ræða 2% g.jald af öllum launum, þannig að 14% reglan er ekki til i
framkvæmd. Með þeiin brevtingum, sem bér eru lagðar til, er ætlast til að þessi
regla verði lögfest en fallið frá ákveðinni prósentuskiptingu milli ríkis annars vegar
og atvinnurekenda hins vegar. Það sem á vantar, að fengnum 2% atvinnurekenda,
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

! 5§'ít.
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greiðir ríkið í samræmi við áætluð útgjöld ársins eða endanlegt uppgjör hvers árs.
Kemur því ekki til að krafist verði neinnar viðbótar frá atvinnurekendum, þar sem
þeir greiða alltaf 2% af gjaldstofni liðins árs. Þannig getur ráðherra ekki breytt
framlögum atvinnurekenda í samræmi við breyttan grundvöll fjárhagsáætlunar eins
og núgildandi 21. gr. heimilar. Hið sama gildir og um reikningslok og hækkun á næsta
árs framlagi vegna of lágra framlaga líðandi árs.
Mun regla þessi, ef að lögum verður, auðvelda framkvæmd til muna.
Um 2. gr.
Þær breytingar sem lagðar eru hér til á 21. gr. eru samstiga breytingum á 20.
gr. sbr. nánari athugasemdir við 1. gr. hér að framan.
Um 3. gr.
Lagt er til að 25. gr. núgildandi laga falli niður enda er hún óþörf, ef 1. gr. þessa
frumvarps verður að lögum, en greinin fjallar um framlög atvinnurekenda og iðgjöld,
sbr. nánar það sem segir um slíkt í athugasemdum við 1. gr. hér á undan.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Ed.

182. Frumvarp til laga

[149. máll

um flugmálaáætlun.
Flm.: Kjartan Jóhannsson.
L gr.
Ráðherra flugmála leggur að fengnum tillögum flugráðs tillögu til þingsályktunar um flugmálaáætlun fyrir Alþing'. 1 tillögunni skal gerð grein fyrir fjáröflun
þeirri, sem fyrirhuguð er á áætlunartímabilinu, og útgjöld sundurliðuð eftir helstu
framkvæmdaflokkum, sbr. 3. gr.
Við meðferð tillögunnar fyrir Alþingi skal ákveða skiptingu útgjalda til einstakra framkvæmdaliða og tillagan afgreidd í endanlegu formi sem þingsályktun
um flugmálaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil.
Sé veitt fé til flugmála eftir öðrum leiðum en getið er um í tillögu til þingsályktunar um flugmálaáætlun, svo sem í landshlutaáætlunum, með sérstakri fjáröflun eða á annan slíkan hátt, skal fjalla um skiptingu þess innan ramma flugmálaáætlunarinnar, eins og að framan getur.
Er þingsályktun um flugmálaáætlun hefur gilt í tvö ár, skal hún tekin til
endurskoðunar og jafnframt samin áætlun fyrir tvö ár til viðbótar, þannig að
ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár.
2. gr.
í flugmálaáætlun skulu taldir allir flugvellir svo og nýbyggingar flugvalla á
þeim tima sem áætluninni er ætað að gilda. Enn fremur áætlaður kostnaður við
flugvallaviðhald og annar kostnaður flugmálastjórnar á sama timabili.
í flugmálaáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað
hvers mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins.
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3- gr.
I þingsályktun um flugmálaáætlun skal flugvöllum og öryggistækjum til flugs
skipað í flokka samkvæmt eftirfarandi reglum:
Áætlunarflugvellir: Allir flugvellir sem flogið er til í reglubundnu áætlunarflugi. Þar með teljast bæði aðalflugvellir, sem hafa flugbrautarlengd 900—2099 m
og flugflutningamagn a. m. k. 9Ö0 tn. á ári, og skammbrautaflugvellir, sem hafa
flugbrautarlengd 600—899 m og minna magn en 900 tn. á ári í flugflutning.
Aðrir flugvellir: Allir flugvellir, sem eru a. m. k. 500 m langir og eru fyrst og
fremst ætlaðir til sjúkraflutninga.
Leiðarflugþ jónusta: Öll tæki og búnaður sem ætlaður er til flugleiðsögu.
Flugstjórnarmiðstöð: Tæki, mannafli, búnaður sem ætlaður er til flugumferðarstjórnar.
önnur flugmálastarfsemi: Undir það falli öll önnur flugmálastarfsemi en sú sem
að ofan er talin.
4. gr.
Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar, samkv. 1. gr.,
svo fljótt eftir þingsetningu sem auðið er. Flugvallaáætlun öðlast gildi þegar Alþingi
hefur samþykkt hana.
5. gr.
Ráðherra skal leggja fyrir hvert reglulegt Alþingi skýrslu um framkvæmd flugmálaáætlunar.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta er samhljóða frumvarpi sem Finnur Torfi Stefánsson flutti á
101. löggjafarþingi. Það varð þá ekki útrætt og er því endurflutt. Þá fylgdi því
svohljóðandi greinargerð:
Þróun flugs á Islandi seinni ár hefur ekki verið eins ör og í nágrannalöndum
okkar. Orsök þess er fyrst og fremst sú, að skort hefur á stofnfjárframlög úr hendi
ríkisins. Skýringar á þeim skorti þarf ekki að Ieita langt, í mörg horn er að líta
í svo fámennu landi, en nú er svo komið að flugið hefur dregist aftur úr svo óhæfilegt er.
Flugið hefur fyrst og fremst sinnt fólksflutningum. Vöruflutningar með flugi
innanlands eru ekki nema lítið hlutfall af heildarvöruflutningum innanlands. Stórstíg þróun er þó í vöruflutningum með flugi. Aukinnar hagræðingar er gætt og
vélar stærri en áður hefur verið.
Vörusending með flugi sparar tíma, fer betur með vöruna og nevtandinn fær
hana fyrr í sínar hendur. Vöru- og póstflutningar voru 1977 16 583 tn. og höfðu
þá aukist um tæp 5% frá árinu áður.
Fólksflutningar með flugi hafa stóraukist með ári hverju. Segja má að þegar
gerður er flugvöllur i námunda við þéttbýlissvæði, eða gamall endurbyggður, þá
strax stóraukist flug til staðarins. Fyrirsvarsmönnum byggðarlaganna ber saman
um það, að fólki fjölgi jafnframt á þeim stöðum sem búa við öruggar flugsamgöngur. Sveitarstjórnarmenn hafa sagt að þeir skildu ekki hvernig fólk færi að, ef
það missti flugsamgöngurnar, svo háðir eru íbúar dreifbýlisins flugsamgöngum.
Sumir landshlutar eru þó háðari flugsamgöngum en aðrir og má þar til nefna
Vestfirði og Austfirði.
Eftirfarandi töflur birtust í Fjármálatíðindum júlí—des. 1976:
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1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfjsleiðum 1956—19751).

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Ekin
vegalengd
þús. km

Tala
farþega

Farþegakm
í þús.

5 431
5117
5 219
5112
5 302
5 441
5 468
5 043
5 576
5 167
5 342
3 433
2 632
2 531
2 787
2 862
2 884
2 890
2 428
2165

684 357
588 144
684 410
580 320
635 317
647 717
647 124
689 397
580 694
550 369
483 142
492 517
425 517
525 858
599 909
619 005
636 504
655 926
589 386
490 553

34996
32 926
34 974
30 852
31 852
36 017
34 631
35 183
23 773
32 886
38 495
38 998
26 888
27 963
34 340
36 361
31 501
33 357
33 371
31 276

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

1) Fólksflutningar LandleiSa hf. á HafnarfjarðarleiS eru ekki taldir með, sjá texta.

2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags íslands 1955—1975.
Flngin
vegalengd
þús. km

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

1 150
...................................
............... ................... 1 230
............... ................... 1309
............... ................... 1079
821
............... ...................
............... ........................ 868
755
...................................
................. .................
907
893
....................................
965
....................................
1 181
...................................
............... ................... 1433
............... ................... 1474
.................................... 1295
............... ................... 1225
............... ................... 1 149
............... ................... 1355
............... ................... 1590
............... ................... 1868
............... ................... 1995
............... ................... 2136

Farþegafjðldi

Farþegakm
i þús.

44 512
54 850
59 501
56 045
51 195
51 593
48 382
68 091
66 653
74 598
93 489
111 724
117 988
109 516
107 032
108 328
130 612
152 246
183 287
201 375
205 176

10 013
12 419
11 737
10 488
10 879
10 527
14 976
15 416
17 236
22 274
27 082
28 234
25 448
25 348
26 238
31 780
37 037
44 309
46 729
49 242

Fragt
tonn

Póstur
tonn

949
1 171
1 422
1 478
1140
1 053
905
1 120
982
1054
1291
1 925
2 656
3 008
3 283
3 401
3 834
4 082
4605
4 764
5 243

107
137
144
144
181
151
106
127
117
128
177
351
434
422
455
437
526
560
572
614
676
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Farþegar í flugi innanlands voru 555 019 árið 1977 og hafði þá meðalaukning
verið um 13.8% frá árinu áður.
Af framansögðu má sjá, að stöðugur vöxtur er í flugi hérlendis. Stöðugur vöxtur
krefst aftur á móti aukins aðbúnaðar, sem á hefur skort.
í nóvember 1976 skilaði hin svokallaða Flugvallanefnd áliti sínu og lagði fram
6 ára áætlun um uppbyggingu innanlandsflugsins. Þar var verkefnum raðað í áhersluflokka. Það var samhljóða álit flugvallanefndar, flugráðs og flugmálastjórnar, að
900 milljónir króna yrðu árlega lagðar til stofnframkvæmda flugmálastjórnar í 6
ár til brýnustu öryggisverkefna (miðað við verðlag 1976).
Samþykkt var með þingsályktun (271. mál) vorið 1977 að hliðsjón yrði höfð
í öllum meginatriðum af tillögum flugvallanefndar og að við mat á forgangsröð
slíkra framkvæmda verði eftirfarandi einkum haft í huga:
a) Öryggisbúnaður flugvallarins.
b) Aðbúnaður flugfarþega.
c) Fjöldi flughreyfinga og magn flugflutninga.
d) Ástand núverandi flugbrauta og/eða búnaður.
e) Mikilvægi flugs fyrir viðkomandi byggðarlag.
f) Þarfir millilandaflugs.
Stofnfjárframlög til flugmála hafa hins vegar lítið breyst undanfarin ár, nema
þá til lækkunar í langflestum tilfellum.
Árið 1978 var 600 millj. kr. varið t:'l stofnkostnaðar í flugmálum (utan Keflavíkur) eða y3 minna en tillaga flugvallanefndar, flugráðs og flugmálastjórnar hljóðaði upp á. Framkvæmdatímabilið, sem ætlað var til þess að lágmarkskröfum yrði
fullnægt, er því hvorki 6 ár né þriðjungi lengra, þ. e. 8 ár, heldur enn þriðjungi lengra,
þ. e. 11 ár, og er þá verðbólgan enn ekki reiknuð í dæminu.
Meðfylgjandi tafla sýnir breytingar á stofnkostnaði til samgöngumála í milljónum króna á árunum 1967—1978, verðlag 1969.

Vegir: ................................ ........................
Hafnir: ............................ ........................
Flugvellir: ......................... ........................

1967

1978

125.4
127.0
33.9

391.5
267.4
49.2

%

+312 %
+210.5%
+ 45 %

Eftirfarandi dæmi sýnir raunframlag ríkisins til fjárfestingar í flugmálum, í
þúsundum króna, þó er ekki tekið tillit til aðflutningsgjalda af flugleiðsögutækjum,
en þar er um tugi milljóna að ræða:
1976

Stofnframlag til flugmála.................
h- Tekjur af fríhöfn........................
-4- Flugvallaskattur............................

1977

1978

252 000
212 180
225 633

376 000
225 500
210 145

600 000
331 578
560 000

-f185 813

-4- 59 645

-r-291 578

Ef litið er á samgöngumálin með hagsmuni þjóðarinnar allrar í huga, þá er
Ijóst að nauðsyn er á samgöngum í lofti, á láði og legi. Hver samgönguþáttur hefur
sínu ákveðna hlutverki að gegna. Sjóflutningar miðast nær eingöngu við vöruflutninga, en dregið hefur úr fólksflutningum, sem færast æ meir yfir til loftflutninga.

Ástæður þess eru þær að:
a) Þurfi í skyndingu að komast milli fjarlægra staða (og oft nálægra en erfiðra),
þá er flugið langhappadrýgsti ferðamátinn. Mjög veigamikill þáttur í almanna-
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vörnum á þessu landi eru flestir flugvellir og þá ekki sist neyðarflugvellir.
Sjúkraflug fer vaxandi með ári hverju og verður sífellt meira áríðandi í ljósi
þess, að sjúklingar eða slasaðir eru oftast fluttir á stærstu sjúkrahúsin ef um
meiri háttar atvik er að ræða. Því er mikilvægt að sjúkravellir séu alltaf vel
færir flugvélum og séu til í nálægð sjúkrahúsa og þéttbýlla svæða.
b) Þegar snjóþyngsli loka heilum héruðum er alltaf hægt að fljúga þegar veðri
slotar og flugvöllurinn hefur verið ruddur. Hins vegar þarf einatt að ryðja
hundruð kílómetra af vegum til þess að opna fyrir akandi umferð.
c) Flugið er mjög öruggur ferðamáti í samanburði við önnur samgöngutæki, slysatíðni er miklu lægri.
d) Flugið sparar tíma. Dæmi um það er að um tveggja tíma akstur er frá Akranesi til Reykjavíkur, en flug tekur 4—6 mínútur. í nútímaþjóðfélagi er tíminn
verðmætur, hvort sem litið er beint á kostnaðarhliðina eða aukin afköst.
e) Flugið er í fjölmörgum tilfellum ódýrara en akstur. Dæmi um það er að bílferð frá Stykkishólmi til Reykjavíkur kostar 3 400 kr. og stendur yfir í 5-—6
klst. Keyptur er matur og kaffi á leiðinni fyrir ca. 2 500 kr., og í ferðina fara
a. m. k. 6 vinnustundir. Ef sinna þarf erindum, þarf það að gerast næsta dag
og má þá enn bæta við gistingu o. fl. Flugferð frá Stykkishólmi kostar á sambærilegu verðlagi 6 900 kr. og stendur í u. þ. b. 35 mínútur.
f) Þá er það eftirtektarvert, að járnbrautir hafa aldrei orðið flutningamiðill hérlendis. Flugið hefur komið í stað þeirra. Ágætt er að taka til samanburðar
fjárfestingar annarra þjóða í járnbrautakerfi þeirra og flugmálum og bera saman
við þróunina hér á Islandi.
Það, sem gera þarf, er að búa alla flugvelli lágmarkstækjakosti. Kröfurnar eru
misjafnar eftir því hvort um er að ræða áætlunarflugvöll (millilanda-, aðal- eða
skammbrautaflugvöll) eða fyrir neyðartilvik (sjúkraflugvöll). Ef tekið er mið af
áætlunarflugvöllum fyrir innanlandsflug, má segja að lágmarkskröfur séu meðal
annars:
a) Fullkomin flugleiðsögutæki séu fyrir hendi, þannig að hægt sé að fljúga yfir
að staðnum. Aðflugstæki, svo að fljúga inegi niður að flugbraut af fullu öryggi
í tiltekið lágmark. Brautarljós og aðflugshallaljós þurfa að vera fyrir hendi
vegna öryggis í lendingu.
b) Flugbrautin sjálf þarf að liggja vel að vindáttum með sem minnstar hindranir
á aðflugsleið, eftir því sem við verður komið. Undirbygging flugbrautar þarf
að vera á þann hátt, að brautin þoli bleytu og hálku, helst steyptar eða malbikaðar brautir. Flugbrautir þurfa að vera girtar til þess að verja þær ágengni
manna og búfjár. Á brautinni verður að vera slökkvibúnaður, sem hentar viðkomandi flugvélategund, og björgunarbúnaður af sömu flokkun. Þar þarf að
vera eftirlitsmaður sem hafi undir höndum a. m. k. fjarskiptatæki — vindmæli
— hæðarmæli.
c) Á flugvallarsvæðinu þarf hús fyrir eftirlitsmann og farþega, sem hafi að geyma
m. a. herbergi fyrir stjórnun og afgreiðslu, rúmgott herbergi fyrir farþega með
horni til kaffihitunar, salerni, tækjageymslu og síma.
d) Á flugvallarsvæðinu þarf aðgang að tæki til snjóruðnings, bremsumælinga og
sandburðar.
Það, sem að framan er talið, eru LÁGMARKSKRÖFUR. Þó þessi aðstaða væri
fyrir hendi teldist hún ekki fullkomin.
Enginn íslenskra áætlunarflugvalla mætir öllum þessum kröfum sem áður er
lýst, nema Keflavík—Reykjavík—Akureyri. Á langflestum áætlunarflugvöllum er
ástandið langt fyrir neðan allt velsæmi. Varla er ræðandi um neyðarvelli, sem ekki
eru annað en for. Þessi for verður stórhættuleg flugmönnum og flugfarþegum í
bleytu og leysingum.
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Frumvarpi þessu, ef að lögum verður, er ætlað að vera grundvöllur skipulegs
átaks í flugmálum íslendinga. Meginefni þess er að skylda ríkisstjórn til þess að
leggja fram með reglubundnum hætti flugmálaáætlun til samþykktar á Alþingi og
haga stjórn flugmála eftir ákvæðum hennar. Sú tilhögun, sem frumvarpið byggir á,
er sótt að meginefni til í ákvæði vegalaga um vegáætíun. Þess ber að geta, að ekki
eru í frumvarpinu gerðar tillögur um rnörkun tekjustofna í þágu verkefnisins,
heldur gert ráð fyrir að tekna verði aflað með almennum hætti, og er það í samræmi við ríkjandi meginsjónarmið um stjórn ríkisfjármála.
Um 1. gr.
í þessari grein er kveðið á um skyldu ráðherra til framlagningar þingsályktunar um flugmálaáætlun að fengnum tillögum flugráðs. Til þess er ætlast, að í tillögunni sé útgjöldum skipt í megindráttum, en nánari skipting fari fram í meðferð
Alþingis. Gert er ráð fyrir að öllu fé, sem verja skal til flugmála, sé ráðstafað með
áætluninni án tillits til þess, með hvaða hætti fjárins er aflað. Þá er lagt til að
áætlunartími verði fjögur ár, en áætlunin endurskoðuð á tveggja ára fresti.
Um 2. gr.
Hér er kveðið nánar á um gerð flugmálaáætlunar og þarfnast þessi grein ekki
frekari skýringa.
Um 3. gr.
Þessi grein hefur að geyma skilgreiningu á verkefnaflokkum. Þess skal getið,
að með hugtakinu „skammbrautaflugvellir“ er átt við það sem á alþjóðlegu flugmáli er nefnt STOL flugvellir.
Um 4. gr.
Nauðsynlegi þykir að setja framlagningu þingsályktunar um flugvallaáætlun
nokkur tímamörk til tryggingar þess, að hún fái vandaða þinglega meðferð.
Um 5. gr.
Með þessari grein er þess freistað að auðvelda Alþingi eftirlitsskyldu sína um
framkvæmd áætlunarinnar.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

183. Nefndarálit

[29. raál]

um frv. til laga um Grænlandssjóð.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á tveimur fundum sínum og fengið til viðtals
Sigurgeir Jónsson aðstoðarbankastjóra við Seðlabanka íslands.
Nefndin er sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins og flytur breytingartillögur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 3. des. 1980.
Ólafui Þ. Þórðarson,
form.
Friðrik Sophusson.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Eggert Haukdal.
Vilmundur Gylfason.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Garðar Sigurðsson.
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Nd.

184. Breytingartillögur

[29. mál]

við frv. til laga um Grænlandssjóð.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr. orðist þannig:
Stofna skal sjóð, er nefnist Grænlandssjóður, til að stuðla að nánari samskiptum íslendinga og Grænlendinga.
2. Upphaf 3. gr. orðist þannig:
Ríkissjóður skal leggja í Grænlandssjóð árin 1981 og 1982 125 milljónir kr.
hvort ár.
3. 4. gr. orðist þannig:
Seðlabanki Islands skal annast fjárreiður Grænlandssjóðs og ávaxta fé hans.
Framlögum og öðrum tekjum sjóðsins má jafnóðum breyta í grænlenskan gjaldeyri.

Nd.

185. Nefndarálit

[45. mál]

um frv. til laga um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
Frá menntamálanefnd.
Menntamálanefnd Nd, hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþvkkt
óbreytt.
Alþingi, 27. nóv. 1980.
Ingólfur Guðnason,
form., frsm.
Guðrún Helgadóttir.

Ed.

Sigurgeir Sigurðsson,
fundaskr.
Valdimar Indriðason.
Halldór Blöndal.

186. Frumvarp til laga

Vilmundur Gylfason.
Ólafur Þ. Þórðarson.

[107. mál]

um manntal 31. janúar 1981.
(Eftir 2. umr. í Ed. 3. des.)
Samhljóða þskj. 119 með þessari breytingu:
9. gr. hljóðar svo:
Upplýsingar skráðar á manntal um einkahagi manna eru einvörðungu ætlaðar
til hagskvrslugerðar og er óheimilt að láta aðila utan Hagstofunnar fá vitneskju um
þær. Heimilt er þó að láta viðurkenndum rannsóknaraðilum og opinberum stofnunum í té upplýsingar skráðar á manntal, enda sé þá nöfnum og auðkennisnúmerum
einstaklinga sleppt. Úrvinnslu manntalsskýrslna skal Hagstofan ein annast, og hlutaðeigandi starfsmenn hennar skulu bundnir þagnarskyldu. Teljarar við manntalið og
starfsmenn sveitarfélaga, sem vinna að framkvæmd þess, eru einnig bundnir þagnarskyldu.
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Sþ.

187. Breytingartillögur

[86. mál]

við till. til þál. um iðnaðarstefnu.
Frá Friðrik Sophussyni, Jósef H. Þorgeirssyni, Matthíasi Á. Mathiesen,
Þorv. Garðari Kristjánssyni og Pétri Sigurðssyni.
I. Kafli um markmið:
1. Nýr liður verði nr. 1 og hljóði þannig:
Að byggja iðnþróun á grundvelli frjáls framtaks einstaklinga og
samtaka þeirra og örva þessa aðila til nýrra átaka á sviði nýjunga í framleiðslu.
2. Liður 1 verði nr. 2, liður 2 verði nr. 3, liður 3 verði nr. 4 og síðan komi nýr
liður nr. 5:
Að nýta sem best þá möguleika til iðnaðarframleiðslu, sem felast í innlendum orkul ndum, ni. a. með hraðri uppbyggingu orkufreks iðnaðar í samvinnu við erlenda aðila eftir því sem hagkvæmt er á hverjum tíma.
Liður 4 verði liður nr. 6 og liður 5 nr. 7.
II. Kafli um leiðir:
1. Við 1. lið bætist:
í því skyni verði m. a. tekinn upp virðisaukaskattur, álagning aðstöðugjalds og launaskatts samræmd milli atvinnuvega og endurkaupakerfi rekstrarlána látið ná að fullu til iðnaðar.
2. Við 3. lið bætist:
Arðsemi fjárfestinga ráði veitingu fjárfestingarlána.
3. Fyrsta setning 6. liðar breytist þannig að í stað „hafi forystu um“ komi:
stuðli að. — Setningin verði þá: Ríkisvaldið stuðli að uppbyggingu fjármagnsfreks nýiðnaðar o. s. frv. Síðan bætist við: Samningar við erlenda
aðila um stóriðjufyrirtæki geri ráð fyrir þeim möguleika, að íslendingar eignist fyrirtækin á ákveðnum tíma.
4. Við 11. lið bætist: m. a. með skattalegum aðgerðum.
5. í 13. lið bætist orðið „öll“ inn í setningu þannig:
Felld verði niður öll aðflutningsgjöld o. s. frv.
6. í 14. lið falli niður síðari hluti setningarinnar frá og með orðunum „innan
ramma“. í stað þess kom:: hliðstætt því, sem gerist um innfluttar samkeppnisvörur.
7. Við 15. lið bætist: m. a. með ráðstöfunum í skattamálum. — Enn fremur komi
ný setning svohljóðandi: Jafnframt verði nýbyggingargjald þegar í stað fellt
niður.
8. 16. liður orðist þannig:
Einstaklingsframtakið verði virkjað til nýrra átaka á sviði iðnþróunar
með því að skapa einkarekstri og samtökum einstaklinga nauðsynleg almenn
skilyrði. Stuðlað verði að aukinni samvinnu stjórnenda og starfsfólks fyrirtækja á grundvelli samtaka iðnaðar'ns í þeim tilgangi að efla lýðræði í atvinnurekstri og bæta framleiðsluárangur.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ed.

188. Frumvarp til lapa

[150. mál]

um breytingu á lögum nr. 83/1974 um verðjöfnunargjald af raforku, sbr. lög nr. 99/1979
um breytingu á þeim.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi, 1980).
1- gr.
Við 1. gr. laganna bætist ný mátsgrein sem hljóði svo:
Ráðherra er þó heimilt að lækka gjaldið með reglugerð úr 19% í 16% frá 1. júli
1981 að telja.
2. gr.
1 stað „1980“ í 16. gr. laganna komi: 1981.

Lög þessi öðtast þegar gildi.

3. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta felur í sér framlengingu um 1 ár á gildistima laga um verðjöfnunargjald af raforku, en þó er ráðherra heimilt að lækka gjaldið úr 19% í 16%
um mitt næsta ár. Gjaldinu er skipt á sama hátt og ákveðið var í 1. nr. 6/1979 milli
Rafmagnsveitna ríkisins, sem fá 80%, og Orkubús Vestfjarða, sem fær 20%.
Gjaldið er nauðsynlegt til þess að hamla gegn mismunun á raforkuverði i landinu, sem bitnar mest á viðskiptavinum Rafmagnsveitna rikisins og Orkubús
Vestfjarða.
Með 1. nr. 85/1975 var gildistími 1. nr. 83/1974 framlengdur til 31. desember 1976;
með 1. nr. 114/1976 til 31. desember 1977; með 1. nr. 71/1977 til 31. desember 1978,
með br. b. 1. nr. 122/1978 til 31. desember 1979 og með 1. nr. 6/1979 til sama tíma og
þá hækkaði gjaldið jafnframt úr 13% í 19%; loks með 1. nr. 99/1979 til 31. desember
1980.
1. Forsaga málsins og gildandi reglur.

Frá 1970 til 1974 voru í gildi lög nr. 17/1970 um ráðstafanir til að bæta fjárhag
Rafmagnsveitna ríkisins.
Samkvæmt ákvæðum þeirra laga var kveðið á um að „Þeir aðilar sem selja
raforku í heildsölu til dreifiveitu eða beint til notenda frá aðalorkuveitu skyldu
greiða í Orkusjóð verðjöfnunargjald, sem verja skal til ráðstafana til bóta á fjárhag
Rafmagnsveitna ríkisins samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins."
Verðjöfnunargjaldið miðaðist við það magn afls og orku sem hlutaðeigandi
aðili hafði til sölumeðferðar, og við afl og orku mælda hjá kaupanda.
Gjaldið var ákveðið sem visst aflgjald fyrir hvert kW og síðan orkugjald miðað
við kWst.
Með lögum nr. 83/1974 um verðjöfnunargjald af raforku var tekið upp núverandi fyrirkomulag á innheimtu verðjöfnunargjalds af raforku.
Verðjöfnunargjaldið var hækkað verulega til að ráða bót á miklum fjárhagsvanda Rafmagnsveitna ríkisins. Þá var ákveðið að greiða skyldi 13% verðjöfnunargjald í Orkusjóð af seldri raforku á síðasta stigi viðskipta, þ. e. lagt á sama stofn og
söluskattur. Gjaldinu skyldi varið til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins. Með
stofnun Orkubús Vestfjarða var ákveðið að hluti gjaldsins skyldi renna til þess.
Ákveðið var að gjaldið legðist á samhliða söluskatti og að raforkusala til hitunar
skyldi undanþegin á sama hátt og hún er undanþegin söluskatti.
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Lög þessi voru sett til eins árs í senn, en hafa verið framlengd nánast óbreytt
siðan að efni til.
Við framlengingu laganna fyrir árið 1979 var ákveðið að hækka gjaldið úr 13%
i 19% og verja þeim viðbótartekjum sem þannig fengjust sérstaklega til að minnka
þann mikla mun, sem var á verði raforku hjá Rafmagnsveitum ríkisins og rafveitum
sveitarfélaga.
2. Tillögur um breytt fyrirkomulag.
Það hefur oft verið gagnrýnt að verðjöfnunargjald af raforku og söluskattur
verki ekki verðjafnandi. Þau leggist hlutfallslega ofan á grunnverð rafveitna og því
hærra sem grunnverðið er því hærra sé gjaldið.
Vegna þessa hefur verið í athugun, hvort rétt sé að breyta verðjöfnunargjaldinu
í fast gjald á orkueiningu.
1 ljós kemur að verulegir erfiðleikar eru taldir á að leggja fast gjald á kWst,
þar sem innbyrðis verðmismunur eftir notendum og nýtingartíma hjá hverri rafveitu sé jafnvel meiri en mismunur milli samsvarandi notkunar hjá mismunandi
rafveitum.
Fast gjald á kWst mundi breyta þessum hlutföllum verulega, og þyrfti að
tengjast umfangsmikilli endurskoðun á gjaldskrám, sem raunar er nýlega um garð
gengin hjá Rafmagnsveitum ríkisins og Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Með minnkandi verðmun á sambærilegum töxtum, er einnig síður ástæða til slíkrar breytingar.
1 frumvarpi þessu er því gert ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi á verðjöfnunargjaldi,
a. m. k. á næsta ári.
3. Orkusala í smásölu á árinu 1979 og horfur 1980 og 1981.
Raforkusala í smásölu og tekjur af raforkusölu í smásölu árið 1979 var samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun eftirfarandi:
GWh

1.
2.
3.
4.
5.

Heimilisnotkun ......................
Húshitun ..................................
Lýsing fyrirtækja ....................
Iðnaður .....................................
önnur notkun ..........................
Samtals smásala......................
Samtals án húshitunar .........

252
389
106
328
60
1 135
746

Mkr.

7 954
3 294
4 068
6 943
1875
24125
20 831

Kr/kWh

31.56
8.45
38.51
21.16
31.19
21.25
27.92

Innheimta verðjöfnunargjalds á árinu 1979 nam 2 686 mkr. og í fjárlögum 1980
er gert ráð fyrir að gjaldið nemi 3 875 mkr. Samsvarandi upphæð skv. fjárlagafrumvarpi 1981 er 5 500 mkr.
4. Fjárhagsvandi Rafmagnsveitna ríkisins.
Verðjöfnunargjald af raforku var á sínum tíma lagt á til að bregðast við verulegum fjárhagsvanda Rafmagnsveitna ríkisins.
Oft hafa verið gerðar athuganir á ástæðum fyrir þeim vanda, og hafa meginniðurstöður jafnan verið þær, að Rafmagnsveitunum væri ætlað að sinna félagslegum framkvæmdum og orkusölu á ýmsum stöðum, þar sem markaður stendur
engan veginn undir tilkostnaði.
Ennfremur hafa lánskjör verið óhagstæð og fyrirtækinu var ekki séð fyrir
neinu eigin fé um árabil. Orkuöflun Rafmagnsveitnanna var lengst af mjög kostnaðarsöm og þurfti víða um land að framleiða raforku með dísilvélum. Með hækkandi
olíuverði keyrði um þverbak í þeim efnum.

916

Þingskjal 188

Þessar erfiðu aðstæður bitnuðu mjög á viðskiptavinum Rafmagnsveitnanna,
þannig að raforkuverð til þeirra var um skeið orðið næstum tvöfalt miðað við verð
hjá rafveitum sveitarfélaga, og hið sama gilti um Orkubú Vestfjarða við stofnun
þess.
5. Verðjöfnun sem liður í víðtækum aðgerðum.
Við vanda Rafmagnsveitnanna og Orkubús Vestfjarða hefur verið brugðist með
markvissum aðgerðum.
í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að unnið skuli að verðjöfnun á orku. m. a. beri rikissjóður kostnað af félagslegum framkvæmdum Rafmagnsveitna ríkisins og framkvæmdum, sem þeim er falið að annast, og með hliðsjón af þvi verði einnig tekið tillit til stöðu Orkubús Vestfjarða.
Með aðgerðum í raforkumálum hefur á undanförnum árum náðst verulegur
árangur i að draga úr mismun á raforkukostnaði viðs vegar um landið, og má í því
sambandi minna á eftirtalið:
1) Tilkostnaður Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða við orkuöflun
hefur lækkað verulega með lagningu orkuflutningslína og minnkandi raforkuframleiðslu með disilvélum i kjölfarið.
2) Það sjónarmið hefur nú verið viðurkennt, að rikissjóður leggi Rafmagnsveitum
rikisins til fé vegna framkvæmda sem nauðsynlegt reynist að ráðast i, en ekki
eru fjárhagslega arðbærar frá sjónarmiði fyrirtækisins.
3) Gerð hefur verið leiðrétting á heildsölugialdskrá Rafmagnsveitna ríkisins
þannig að hún er nú í meira samræmi við kostnað við að spenna raforkuna
niður fyrir rafveitur sveitarfélaga og kostnað vegna þess taps, sem verður i
dreifikerfinu.
Með ofangreindum aðgerðum og fyrir tilstyrk verðjöfnunargjaldsins hefur tekist
að minnka verðmun á milli rafveitna sveitarfélaga og Rafmagnsveitna rikisins þannig
að munur er nú um 25—30% á heimilistaxta Rafmagnsveitna ríkisins og Rafmagnsveitu Reykjavíkur.
Vefðmunur til viðskiptamanna i atvinnurekstri hjá Rafmagnsveitum ríkisins og
Rafmagnsveitu Reykjavíkur er mjög mismunandi eftir stærð notenda og nýtingartima þess afls sem keypt er. Smáir og stórir notendur greiða tiltölulega hærra verð
hjá RafmagnsveitUm ríkisins en hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur, en miðlungsstórir
notendur með góðan nýtingartima afls greiða tiltölulega hærra verð hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur.
Marktaxti sem notaður er i landbúnaði er tiltölulega hagstæður notendum Rafmagnsveitna ríkisins.
Þannig hefur mikið áunnist við að ná fram jöfnuði í raforkuverði að undanförnu. Gjaldskrár ofangreindra fyrirtækja eru ekki eins uppbyggðar og verður því
ávallt nokkur munur milli einstakra notendahópa. Á næstunni er stefnt að frekari
aðgerðum til verðjöfnunar, þannig að ekki síðar en á miðju ári 1981 verði verðmunur
samkvæmt heimilistaxta hjá Rafmagnsveitum rikisius og Rafmagnsveitu Reykjavikur
ekki yfir 20%. Við ákvarðanir þar að lútandi verður tekið mið af rekstrarafkomu
Rafmagnsveitnanna.
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6. Þróun verðlagningar á raforkusölu til heimilisnota.
Hér fer á eftir yfirlit um þróun verðlagningar á raforkusölu til heimilisnota1)
hjá Rafmagnsveitum rikisins og Rafmagnsveitu Reykjavíkur frá 15. ágúst 1978 til
10. nóvember 1980.
Rafmagnsveita
Reykjavíkur
kr/kWst.

Verð gildir frá

Rafmagnsveitur
rikisins
kr/kWst.

Mismunur
RARIK RR
%

82.2
15. ágúst 1978 ............. ............................ 19.82
36.11
15. febrúar 1979 ......... ............................ 22.89
67.2
38.27
1. maí 1979 ................... ............................ 30.55
50.8
46.06
1. ágúst 1979 ............... ............................ 35.74
48.8
53.19
16. september 1979 .... ............................ 36.25
48.8
53.95
1. febrúar 1980 ........... ............................ 40.60
61.24
50.8
10. maí 1980 ................. ............................ 43.00
51.7
65.21
10. ágúst 1980 ............. ............................ 46.87
61.96
32.2
10. nóvember 1980 . .. . ............................ 51.09
65.28
27.8
í höfuðdráttum hefur notkun til iðnaðar í verðlagningu fylgt sömu þróun og
heimilisnotkunin.
1) f samanburðinum er reiknað með að notendur Rafmagnsveitna rikisins á heimilistaxta séu með
4 500 kWh notkun á ári og 6 gjaldeiningar. Frá og með 10. nóv. 1980 féllu gjaldeiningar niður
en tekið var upp eitt fastagjald.

Nd.

189. Frumvarp til laga

T151. máll

um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.
Flm.: Vilmundur Gylfason, Jóhanna Sigurðardóttir, Ágúst Einarsson,
Sighvatur Björgvinsson.
1- gr.
2. málsgr. 36. gr. laganna orðist svo:
Ráðherrar mega taka til máls svo oft sem þeim þykir þurfa, til jafns við aðra
þinginenn. Ráðherrar skulu njóta forgangs til að svara spurningum eða bera af sér
ámæli, en þó aðeins i þrjár mínútur eða skemur hvert sinn.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þetta frumvarp er sett fram til þess að tryggja jafnrétti þingmanna í ríkari
mæli en nú er. Gert er ráð fyrir því, að þó svo þingmenn séu ráðherrar skulu þeir
ekki njóta eins mikilla forréttinda að því er ræðutíma varðar og þeir nú gera. Þó
er gert. ráð fyrir þvi, að ráðherrar njóti þeirra forréttinda að geta hvenær sem er kvatt
sér hljóðs og vera þá næstir á dagskrá til þess að svara spurningum eða bera af sér
ámæli.
Flutningsmenn telja, að bæði samkv. þingsköpum og samkv. hefð njóti ráðherrar
nú of mikilla forréttinda. Slík forréttindi séu til þess fallin að auka mjög hlut framkvæmdavaldsins á kostnað löggjafarvaldsins. Þessari þróun er reynt að snúa við
að nokkru með flutningi þessa frumvarps.
Á það skal lögð áhersla, að réttur ráðherra er hvergi meiri en annarra þingmanna, til dæmis við útvarpsumræður. Þar er réttur þeirra sem hvers annars þingmanns, en ekki meiri.
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Frá sjónarhorni þingræðis og þingsögu er óeðlilegt, að einn hópur þingmanna
hafi nieiri ræðutíma og rýmri heldur en annar á Alþingi. Ráðherrar eru fyrst og
fremst sveit manna og kvenna, sem löggjafarvaldið hefur kosið til þess að framkvæma þær lagareglur, sem Alþingi kann að setja hverju sinni.
Eins má gera ráð fyrir, að þessi breyting flýti umræðum og geri þær efnismeiri
en þær hafa verið nú um nokkurt skeið.

Nd.

190. Frumvarp til laga

[152. mál]

um biskupskosningu.
Frá menntamálanefnd.
1- gr.
Kjörgengur til embættis biskups íslands er hver guðfræðikandídat, sem fullnægir skilyrðum til þess að vera skipaður prestur i þjóðkirkjunni.
2. gr.
Kosningarrétt við biskupskjör eiga:
1. Allir þjónandi prestar og prófastar i þjóðkirkjunni, þ. á m. prestar þeir er
6. gr. 2. málsgr., 7. gr. 1. málsgr., 8. og 9. gr. laga nr. 35/1970 taka til, þjónandi
vígslubiskupar og biskup, kennarar guðfræðideildar, sem eru í föstum embættum
eða störfum (prófessorar, dósentar, lektorar), enda séu þeir guðfræðikandídatar, og
biskupsritari með sama skilorði, svo og prestvígðir menn, sem ráðnir eru til sérstakra starfa innan þjóðkirkju á vegum kirkjuráðs, eftir því sem nánar segir í
reglugerð sbr. 7. gr.
2. Kjörnir leikmenn, sem sæti eiga á kirkjuþingi, þegar biskupskosning fer
fram, svo og leikmenn, sem sitja í kirkjuráði, en eigi eru jafnframt kjörnir kirkjuþingsmenn.
3. Enn fremur einn leikmaður fyrir hvert prófastsdæmi, þó tveir frá Reykjavíkurprófastsdæmi, kjörnir af leikmönnum, sem sæti eiga á héraðsfundi, til 4 ára
í senn, og skulu varamenn einnig kjörnir á sama hátt.
3. gr.
Biskupskosning skal vera skrifleg og leynileg.
Þriggja manna kjörstjórn fer með yfirstjórn, undirbúning og framkvæmd
biskupskosningar. Formaður hennar er ráðuneytisstjórinn í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, en varamaður hans skrifstofustjórinn í sama ráðuneyti. Aðalfundur
Prestafélags íslands tilnefndir annan kjörstjórnarmann til 4 ára í senn, svo og varamann. Kirkjumálaráðherra skipar þriðja manninn og varamann hans til 4 ára í senn.
Kjörstjórn semur kjörskrá fyrir biskupskosningu, og skal hún liggja frammi
á biskupsstofu eða öðrum stað eða stöðum, sem kjörstjórn ákveður, í 4 vikur, eftir
því sem nánar segir i auglýsingu kjörstjórnar.
Kjörstjórn úrskurðar um kosningarrétt samkvæmt lögum þessum, svo og um
gildi einstakra atkvæðaseðla, og enn fremur um kjörgengi. Úrskurði kjörstjórnar
má, innan viku frá því er hann gekk, skjóta til kirkjumálaráðherra, sem leysir úr
inálinu til fullnaðar.
4. gr.
Kjörstjórn sendir þeim, sem kosningarrétt eiga, nauðsynleg kjörgögn: auðan
kjörseðil, óáritað umslag, eyðublað fyrir yfirlýsingu kjósanda um það, að hann
hafi kosið, og umslag með utanáskrift kjörstjórnar. Þá skal fylgja leiðbeining um
það, hvernig kosning fari fram. Greina skal glögglega, fyrir hvaða tíma kjörseðill
skuli hafa borist kjörstjórn.
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Kjósandi ritar á kjörseðil nafn eins biskupsefnis. Eigi skal hann undirrita
kjörseðil eða auðkenna hann með öðrum hætti. Setur hann seðilinn síðan í óáritaða
umslagið, sbr. 1. málsgr., og lokar því, útfyllir eyðublaðið og leggur gögnin í áritaða
umslagið og sendir kjörstjórn það í ábyrgðarpósti.
5. gr.
Kærur út af kosningunni skulu hafa borist ltjörstjórn innan viku frá því, er
fresti lauk til að skila atkvæðaseðlum, og úrskurðar kjörstjórn þær. Að svo búnu
telur kjörstjórn atkvæði og úrskurðar þau, nema kosning sé úrskurðuð ógild. Úrskurði kjörstjórnar má skjóta til kirkjumálaráðherra innan viku frá því að hann
gekk, og leysir hann úr málinu til fullnaðar.
6. gr.
Réttkjörinn biskup er sá, sem fær meirihluta greiddra atkvæða. Nú fær enginn
þann atkvæðafjölda, og skal þá kosið að nýju milli þeirra þriggja, sem flest fengu
atkvæði. Ef atkvæði verða jöfn, skal hlutkesti ráða um þá, sem kosið er uxn. Sá
er réttkjörinn, sem þá fær flest atkvæði. Nú verða atkvæði jöfn, og skal þá veita
embættið öðrum hvorum þeirra, sem flest fengu atkvæðin, eða einum af þremur,
ef þeir fá aliir jöfn atkvæði.
Forseti íslands skipar biskup.
7. gr.
1 reglugerð, sem kirkjumálaráðherra setur, skal mælt nánar fyrir um biskupskosningu.
8. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1981, og fer eftir þeim um kosningu biskups á
árinu 1981. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 21 27. júní 1921 um biskupskosningu.
Prófastar gangast fyrir því, þegar eftir gildistöku laga þessara, að leikmenn,
sem sæti eiga á héraðsfundum, kjósi kjörmenn, sbr. 2. gr. 3. tölulið. Kirkjumálaráðherra getur heimilað, að stjórn Prestafélags íslands tilnefni á árinu 1981 aðalmann og varamann í kjörstjórn biskupskosninga til þess líma, er greinir i 3. gr.
2. málsgr.
Greinargerð.
Frumvarp þetta var samþykkt einróma á nýafstöðnu kirkjuþingi og sent dómsog kirkjumálaráðherra með beiðni um að það verði lagt fyrir Alþingi er nú situr.
Með bréfi til menntamálanefndar Nd., dags. 25. nóv. s. 1., óskaði ráðherra þess, að
nefndin flytti frumvarpið, og samþykkti nefndin á fundi sínum 3. des. s. 1. að verða
við þeirri beiðni.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til þess að flytja eða fylgja sérstökum
breytingartillögum sem fram kunna að koma við frv.
Frumvarpinu fylgdi svohljóðandi greinargerð:
Frumvarp það, sem hér er flutt, er borið fram að ósk kirkjuþings og biskups
íslands, en frumvarpið var samþykkt á síðasta kirkjuþingi í nóvember 1980. Svo
sem frumvarpið ber með sér, er að því stefnt, að ýmsar breytingar verði gerðar
á lögum um biskupskosningu og gildi hin nýja tilhögun, ef frv. verður að lögum,
uai biskupskosningu á árinu 1981. Er þess því vænst, að frv. fái greiða meðferð á
Alþingi.
Frumvarpið samdi dr. Ármann Snævarr, svo og greinargerð, er fer hér á eftir.
Lög um biskupskosningar eru frá 1921, og hafa þau eigi sætt breytingnm.
Atkvæðisrétt í slíkri kosningu eiga þjónandi prestar þjóðkirkjunnar og guðfræðikennarar Háskólans. Tilnefna þeir þrjá menn sem biskupsefni í þeirri röð, sem
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þeim finnst best við eiga. Réttkjörinn biskup er sá, sem fær 3/5 hluta atkvæða, og
eru úrslit þá bindandi fyrir veitingarvaldið. Ef enginn fær þann atkvæðafjölda,
skal embættið veitt einum þeirra þriggja, sem flest fær atkvæðin.
Vmsar ástæður valda því, að tímabært er og raunar aðkallandi að taka lög
þessi til endurskoðunar.
1. 1 fyrsta lagi eru ákvæðin eigi skýr um kosningarrétt í biskupskosningum,
einkum vegna þess að eftir gildistöku laganna hafa ýmsir starfsmenn þjóðkirkjunnar
bætst við, sem eigi störfuðu, þegar lögin voru sett. Getur orkað tvímælis, hvernig
fari um kosningarrétt ýmissa þessara manna. Veltur það á skýringu á lögunum
frá 1921, sem er vandasöm. 1 2. gr. 1. tölulið frv. þessa er ákvæði, sem myndi koma
að verulegu haldi, ef lögfest yrði. Þá er heimilað í 7. gr. frv. að setja reglugerðarákvæði um einstök atriði, m. a. varðandi kosningarrétt, og er öðrum þræði að því
vikið i 1. tölulið 2. gr.
2. 1 öðru lagi hafa komið upp hugmyndir um það, að leikmenn fái atkvæðisrétt
með nokkrum hætti í biskupskosningum. Sú hugmynd er raunar ekki ný af nálinni,
því að i frv., sem séra Þórarinn Böðvarsson flutti á Alþingi 1893, var iagt til, að
ieikmenn fengju atkvæðisrétt, og það raunar ríflegan, við biskupskjör. Á kirkjuþingi 1974 var samþykkt tillaga til þingsályktunar um breytingu á lögum um biskupskosningu þess efnis, að leikmenn, sem sæti eiga á kirkjuþingi, og einn leikmaður,
kosinn af safnaðarfulltrúum á héraðsfundum, fengju atkvæðisrétt. Þessi ályktun
var áréttuð á kirkjuþingi 1976. Kirkjuþing 1978 samþykkti frv. til laga um biskupsdæmi, sem hefir að geyma ákvæði um biskupskjör. Er þar m. a. gert ráð fyrir þátttöku leikmanna í kosningunni, þótt ekki séu stilaðar ákveðnar reglur um það, og
var lagt til, að um þetta væri mæit í reglugerð.
1 Danmörku og Noregi eru lögfestar reglur um þátttöku leikmanna i biskupskosningu, og eiga sóknarnefndir i biskupsdæmi kost á að greiða atkvæði um biskupsefni eða tjá sig með öðrum hætti. Biskupsefni sækja um embætti samkv. dönsku
reglunum og skulu hafa tiltekinn fjölda meðmælenda. Er kosning bundin við umsækjendur. 1 Noregi er tiltekinn fjöldi biskupsefna nefndur til, en sú tilgreining er
ekki bindandi fyrir þá, sem atkvæðisrétt eiga. í reynd binda úrslit atkvæðagreiðslu
hendur veitingavaldsins í Danmörku, en ekki með sama hætti í Noregi, að því er
ætla verður.
í frv. þessu er lagt til, að kjörnir leikmenn, sem sæti eiga á kirkjuþingi, þegar
biskupskosning fer fram, fái atkvæðisrétt við kosninguna, svo og leikmenn í kirkjuráði, þótt þeir séu ekki jafnframt kjörnir kirkjuþingsmenn. Ennfremur einn leikmaður úr hverju prófastsdæmi, kjörinn af leikmönnum á héraðsfundum, en þó
tveir úr Reykjavíkurprófastsdæmi. Vissulega er margra kosta völ í þessu sambandi,
en hér ber að gæta þess, að vænta má þess, að á næstunni verði tekin afstaða til
stjórnunar- og skipulagsmála þjóðkirkjunnar í heild sinni, þ. ám. um skipun
biskupsdæma. Má ætla, að það fyrirkomulag, sem nú er brotið upp á, verði nánast
til reynslu og þykir þá rétt að víðtækari hlutdeild leikmanna í þessum kosningum
bíði heildarendurskoðunar á stjórnunarmálum þjóðkirkjunnar, ef því er að skipta.
3. í þriðja lagi er svo þess að gæta, að ákvæði laga 21/1921 eru næsta fáskrúðug um kosninguna sjálfa, og er þörf á ýmsum ákvæðum í því sambandi. Hefir
frv. þetta slík ákvæði að geyma, og er reynt að fella þau að þeirri kosningatilhögun,
sem mörkuð er í lögum um kosningar til kirkjuþings. 1 lögum 21/1921 er mælt
svo fyrir, að kjósandi tilnefni þrjú biskupsefni. Þessi tilhögun þykir ekki heppileg
og þykir eðlilegra í kosningum sem þessum, að kjósandi nefni eitt biskupsefni.
Með þvi fást yfirleitt skýrari úrslit. Þá þykir rétt að kveða svo á, að sá sé réttkjörinn
biskup, sem fái meirihluta atkvæða, og eru ekki áskildir 3/5 hlutar atkvæða, eins
og nú er, en sérstök ákvæði eru svo um aðra kosningarumferð ef enginn fær svo
mörg atkvæði.
4. Rétt hefir þótt að hefja lögin á þvi að mæla fyrir um kjörgengi í biskupskosningum, sbr. 1. gr. frv.
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Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Ákvæði þetta um kjörgengi er í samræmi við reglur þær, sem nú gilda, þótt
ekki séu þær lögskráðar.
Um 2. gr.
Hér eru samfelld ákvæði um kosningarrétt guðfræðinga og leikmanna i biskupskosningum.
Um 1. tölulið. Það ákvæði laga 21/1921, að þjónandi prestar og prófastar eigi
atkvæðisrétt, er endurtekið í frumvarpsgreininni. Bætt er við fyrir öryggis sakir,
að þetta gildi einnig um þjónandi vígslubiskup og þjónandi biskup, og er hér átt við
vigslubiskup, sem ekki er lengur þjónandi prestur. Þá er haldið þeirri tilhögun, að
fastir kennarar guðfræðideildar, sem eru guðfræðikandídatar, eigi kosningarrétt,
og á það við um prófessora, dósenta og lektora. Stundakennarar eiga ekki atkvæðisrétt. Enn er bætt við biskupsritara, en hann hefir í reynd notið kosningarréttar.
Ekki er lögmælt, að biskupsritari sé guðfræðingur, og er hér því sami fyrirvari
gerður sem um guðfræðikennara, að biskupsritari á því aðeins kosningarrétt, að
hann sé guðfræðikandídat. Samkvæmt 21. gr. laga 35/1970 er unnt að ráða starfsmenn til sérstakra verkefna í þágu þjóðkirkjunnar. Þykir eðlilegt, að þeir starfsmenn, sem ráðnir eru til alllangs tíma, njóti kosningarréttar, en heppilegt þykir,
að um kosningarrétt þeirra sé nánar mælt í reglugerð. Upphafsákvæði 1. töluliðar
á jafnt við um skipaða menn sem setta, en ástæða er til að benda á, að þegar manni
er veitt leyfi frá prestsstarfi um skamman tíma og annar er settur til að gegna
embættinu, þá þarf að skera úr því, hvor þeirra eigi að njóta kosningarréttar. Er
gert ráð fyrir, að úr slíku verði leyst með reglugerðarákvæði, enda getur hér verið
um talsvert mismunandi tilbrigði að ræða.
Um 2. tölulið. Hér er mælt fyrir um kosningarrétt þeirra kjörnu leikmanna, sem
sæti eiga á kirkjuþingi. Eru þeir 7 talsins, sbr. lög 43/1957, 2. gr. Kirkjuþing kýs
fjóra menn í kirkjuráð, og skulu tveir þeirra a. m. k. vera guðfræðingar. Kirkjuþing er ekki bundið við að kjósa leikmenn úr hópi kirkjuþingsmanna. Þykir eðlilegt, að kirkjuráðsmaður, sem ekki er jafnframt kjörinn kirkjuþingsmaður, njóti
kosningarréttar. Tekið skal fram, að varamaður kirkjuþingsmanns eða kirkjuraðsmanns getur komið í stað aðalmanns í þessu efni, er aðalmaður andast eða getur
ekki neytt atkvæðisréttar t. d. sakir alvarlegra veikinda. Er eðlilegt, að kjörstjórn
leysi úr slíku máli, en skipa má því einnig með reglugerð.
Um 3. tölulið. Hér er kveðið svo á, að einn leikmaður úr hverju prófastsdæmi,
en þó tveir í Reykjavíkurprófastsdæmi, eigi kosningarrétt, alls 16 talsins, og kjósi
leikmenn á héraðsfundi þessa kjörmenn og varamenn þeirra. Leikmenn á héraðsfundi
eru eigi bundnir við að kjósa menn úr sínum hópi í þessu skyni. Um héraðsfundi
og safnaðarfulltrúa vísast til laga 36/1907, 16.—20. gr., sbr. lög 71/1941.
Um 3. gr.
Hér eru m. a. fyrirmæli um kjörstjórn, samningu og framlagningu kjörskrár
og um úrskurðun á kosningarrétti og kjörgengi og heimild til að skjóta úrskurðum
kjörstjórnar til kirkjumálaráðherra. Um tilnefningu Prestafélags Islands á manni
í kjörstjórn eru bráðabirgðaákvæði í 8. gr. frv., sem taka mið af því, að torvelt er
að stofna til aðalfundar í Prestafélagi Islands á þeim tíma, er tilnefna þarf mann
fyrsta sinni í kjörstjórn.
Um 4. gr.
I þessari grein eru meginákvæðin um fyrirkomulag kosningar. í 1. málsgr. er

mælt fyrir um svipaða kosningatilhögun og þá, sem gildir í kosningum til kirkjuþings, sbr. einkum 7. gr. laga 43/1957. Kjörseðill, sem berst eftir auglýstan skilafrest, er ekki talinn með. í 2. málsgr. felst sú breyting frá því, sem er í lögum
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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21/1921, að kjósandi nefnir aðeins einn mann sem biskupsefni. Kjósandi getur
ýmist handskrifað eða vélritað nafn biskupsefnis. Auðkenning á seðli getur valdið
því, að hann verði úrskurðaður ógildur. Þrátt fyrir orðalag 2. málsgr. á kjósandi
að sjálfsögðu kost á að skila auðum atkvæðaseðli.
Um 5. gr.
1 1. málsgr. er kveðið á um kærur út af kosningunni. Þykir rétt að gera ráð
fyrir slíku og jafnframt að binda kæru við stuttan tímafrest og heimila einnig í

þessu tilviki málskot til kirkjumálaráðherra.
Um 6. gr.
Hér eru ákvæði um úrslit kosningar. Er sá réttkjörinn biskup, sem fær meirihluta greiddra atkvæða, en það er breyting frá reglunum, eins og þær eru í lögum
21/1921, og var þess áður getið. Ef enginn nær þeim atkvæðafjölda, er mælt fyrir
um aðra kosningaumferð, sem bundin er við nöfn þriggja manna, sem hæsta atkvæðatölu hafa, en hlutkesti ræður meðal þeirra, sem jöfn fá atkvæði, t. d. þegar
A fær flest atkvæði, en B, C og D fá jafnmörg atkvæði. Sá er réttkjörinn biskup, sem
flest fær atkvæðin í þessari lokaumferð, og þarf hann þá ekki að fá meirihluta
greiddra atkvæða. Ef atkvæði verða jöfn, skal veita embættið öðrum hvorum þeirra,
sem flest fengu atkvæði, eða einhverjum þeirra, þegar svo vill til, að þeir hljóta allir
þrír sömu atkvæðatölu.
Um
Sitthvað, sem kosninguna varðar, er
það í reglugerð. Vikið er sérstaklega að
vakin athygli á athugasemdum um 2. gr.

7. gr.
þess eðlis, að réttast er að mæla fyrir um
reglugerð í 2. gr. 1. tölulið, en einnig er
hér að framan.

Um 8. gr.
1 þessari grein eru gildistökuákvæði. Er gert ráð fyrir í greininni, að eftir lögum
þessum fari um biskupskosningu á árinu 1981. Er próföstum falið að gangast fyrir
því, að leikmenn, sem sæti eiga á héraðsfundi, kjósi kjörmenn samkv. 3. tölulið
2. gr. Sérákvæði er um tilnefningu Prestafélags íslands á aðalmanni og varamanni
í kjörstjófn á árinu 1981. Samkv. 2. gr. á aðalfundur Prestafélagsins að nefna til
menn þessa. Sýnt er, að kjörstjórn þarf að vera fullskipuð fyrra hluta árs 1981.

Torvelt kann að vera að stofna til aðalfundar Prestafélagsins svo snemma árs, og
er því kirkjumálaráðherra heimilað að mæla svo fyrir, að stjórn Prestafélags Islands nefni til þessa tvo menn í þetta skipti.
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[153. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir íslands hönd samning milli
íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

Í. gr.
Ríkisstjóminni er heimilt að fullgilda fyrir íslands hönd samning milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum. Samningurinn
er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum.
2. gr.
Þegar samningurinn hefur öðlast gildi að því er ísland varðar skulu ákvæði hans hafa
lagagildi hér á landi.
3. gr.
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er lagt fyrir Alþingi til þess að afla heimildar fyrir ríkisstjómina til
fullgildingar á samningi milli íslands, Danmérkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum svo og að veita ákvæðum samningsins lagagildi hér á landi.
Fyrir rúmum tuttugu ámm var tekið upp náið samstarf milli Norðurlandanna um tollamálefni. Samstarfi þessu hefur verið stjórnað af tollstjómum landanna, Norræna tollasamvinnuráðinu (NTR), og hefur stofnskrá þess hlotið staðfestingu ríkisstjórna landanna, að því
er ísland varðar með bréfi fjármálaráðherra 4. ágúst 1960 og aftur 26. september 1975.
Hlutverki ráðsins er lýst í stofnskránni og tekur það til allra þátta tollamálefna, bæði norrænna og alþjóðlegra. Samstarfið er talið hafa gefist allvel og hefur haft í för með sér
talsverðan árangur bæði almennt og í einstökum málefnum.
Á fundi ráðsins í Moss í Noregi 1977 var frekari formfesting á þessu samstarfi rædd. Á
þeim fundi var skipuð sérfræðinganefnd til að semja uppkast að samningi sem leggja skyldi
fyrir næsta fund ráðsins. Sá fundur var haldinn í Helsingfors í september 1979 og var uppkast
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nefndarinnar samþykkt þar með minni háttar breytingum. Hefur síðan verið unnið að þýðingum samningsins á öll norðurlandamálin og jafnframt samdar framkvæmdareglur til nánari
útfærslu samningsins. Samningurinn öðlast gildi þremur mánuðum eftir að öll Norðurlöndin
hafa fullgilt hann. Gert er ráð fyrir gildistöku framkvæmdareglnanna á sama tíma.
Aðstoð sú sem í samningnum felst er þrenns konar, þ. e.:
a. Aðstoð við framkvæmd tollalaga almennt, þ. e. álagningu tolla og annarra inn- og útflutningsgjalda svo og að haldnar séu reglur um inn- og útflutning.
b. Innheimta tolla og annarra gjalda.
c. Aðstoð til að koma í veg fyrir, rannsaka og upplýsa brot á tollalöggjöfinni.
Samningurinn tekur til tolla og annarra opinberra gjalda sem ákvörðuð eru af tollyfirvöldum.
Samvinnu þessa verður að telja eðlilegt framhald þess samstarfs sem stofnað hefur verið
til, m. a. með ályktun Tollasamvinnuráðsins í Brussel frá 5. desember 1953 um gagnkvæma
aðstoð tollyfirvalda til að koma í veg fyrir smygl. ísland gerðist aðili að Tollasamvinnuráðinu
árið 1971 og aðili að fyrrnefndri ályktun frá 1. maí 1973. Af hálfu Tollasamvinnuráðsins
hefur síðan verið samþykktur nýr texti að alþjóðasamþykkt um gagnkvæma aðstoð tollyfirvalda aðildarríkjanna til að koma í veg fyrir brot á tollalögum, rannsaka þau og sækja til saka
fyrir þau (Intemational Convention on Mutual Administrative Assistance for the
Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences). Samþykkt þessi var undirrituð af íslands hálfu hinn 29. júní 1978 með fyrirvara um staðfestingu.
Auk þeirrar fjölþjóðlegu samvinnu um tollamál sem ísland hefur tekið þátt í hafa
íslensk tollyfirvöld hin síðari ár haft mikilsverða óformlega samvinnu við tollyfirvöld einstakra ríkja til að tryggja rétta álagningu tolla og annarra inn- og útflutningsgjalda svo og að
tollalöggjöf sé að öðru leyti virt. Að því er varðar samvinnu íslands og Sambandslýðveldisins
Þýskalands hefur nú verið komið á formlegum samskiptum á þessu sviði með samningi milli
landanna frá 11. október 1977. Samningnum var veitt lagagildi hér á landi með lögum nr. 44
frá 10. maí 1978 og tók hann gildi hinn 11. október sama ár, sbr. auglýsingu í Stjórnartíðindum, C-deild, nr. 9/1978. Hliðstæður samningur milli íslands og Póllands um samstarf og
gagnkvæma aðstoð í tollamálum var undirritaður hinn 24. október sl. og tekur hann gildi 29.
desember nk.
Aukin samskipti þjóða kalla óhjákvæmilega á ýmiss konar eftirlit með vöru- og farþegaflutningum á milli landa, eftirlit sem eðli málsins samkvæmt getur ekki orðið fullkomlega virkt nema tryggð sé samvinna milli tollyfirvalda viðkomandi landa. Um slíka samvinnu
er rétt að settar séu reglur þar sem kveðið sé á um réttindi og skyldur aðila. Eins og fram
kemur hér að framan hafa Norðurlöndin orðið ásátt um einstök ákvæði slíks samnings um
gagnkvæma aðstoð í tollamálum og er frumvarp þetta lagt fram til að afla heimildar til
fullgildingar á samningnum og veita einstökum ákvæðum hans lagagildi hér á landi.
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Fylgiskjal.
SAMNINGUR
milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um
gagnkvæma aðstoð í tollamálum.
RÍKISSTJÓRNIR
SVÍÞJÓÐAR

ÍSLANDS,

DANMERKUR,

FINNLANDS,

NOREGS

og

sem óska eftir að gera samning um samvinnu milli tollstjórna sinna til að tryggja rétta
framkvæmd tollalöggjafarinnar og til að vinna gegn brotum á tollalöggjöfinni eru með vísan
til tilmæla tollasamvinnuráðsins í Brussel frá 5. desember 1953 um g'agnkvæma aðstoð
stjórnvalda, samþykktanna fyrir Norræna tollasamvinnuráðið frá 2. april 1975 og
samstarfssamnings frá 23. mars 1962 milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar sammála um eftirfarandi:
1. gr.
Skilgreiningar
1. „Ríki“ táknar í samningi þessum eitt af samningsríkjunum.
2. „Tollalöggjöf" táknar í samningi þessum þau lagaákvæði og stjórnvaldsfyrirmæli um
tolla, skatta og önnur gjöld, endurgreiðslu eða bönn, takmarkanir og eftirlit að því er varðar
innflutning, útflutning eða gegnumflutning vara — þar á meðal heilbrigðis- og öryggisreglur
og greiðslur.
3. „Tollstjórn“ táknar í samningi þessum æðstu tollstjórnvöld ríkjanna og samkvæmt
sérstöku umboði lægra sett yfirvöld þeirra.
2. gr.
Gildissvið
1. Ríkin eru ásátt um að veita hvert öðru gagnkvæma aðstoð með fulltingi tollstjórnanna í
samræmi við ákvæði þessa samnings
a) til þess að tryggja rétta framkvæmd tollalöggjafar þeirra,
b) til þess að koma í veg fyrir, rannsaka og sækja til saka fyrir brot á tollalöggjöf þeirra,
c) til fullnustu á kröfum og birtinga vegna framkvæmdar tollalöggjafarinnar.
2. Aðstoð samkvæmt samningi þessum er veitt í samræmi við lög þess ríkis sem tilmælum
er beint til og innan valdsviðs og úrræða tollstjórnar.
3. gr.
Eftirlit með einstaklingum og flutningatækjum
Tollstjórnir skulu óumbeðið eða samkvæmt tilmælum hafa sérstakt eftirlit m. a. með
eftirfarandi:
1. Einstaklingum sem þekktir eru fyrir eða grunaðir um brot á tollalöggjöf annars ríkis.
2. Flutningatækjum sem grunur leikur á að séu notuð við brot á tollalöggjöf annars ríkis.

1.

4. gr.
Veiting upplýsinga
Tollstjórnir skulu láta hver annarri í té:
Óumbeðið eða að fengnum tilmælum allar tiltækar upplýsingar um
a) verknað sem grunur leikur á að leiða muni til brota á tollalöggjöf annars ríkis,
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b) einstaklinga sem þekktir eru fyrir eða grunaðir um brot á tollalöggjöf annars ríkis,
c) flutningatæki sem grunur leikur á að séu notuð til brota á tollalöggjöf annars ríkis,
d) nýjan búnað eða aðferðir til brota á tollalöggjöf,
e) vörur sem vitað er að fluttar eru ólöglega,
f) atvik að öðru leyti sem þýðingu hafa varðandi brot á tollalöggjöf.
2. Að fengnum tilmælum allar tiltækar upplýsingar um vöruflutning sem er að finna í
aðflutningsskýrslum, yfirlýsingum, upprunaskírteinum, vörureikningum og öðrum skjölum
eða í samsvarandi efni unnu í skýrsluvélum.
3. Að fengnum tilmælum öll tiltæk skjöl sem útbúin eru í sambandi við tollmeðferð vara í
öðru ríki og tollstjórn þarf á að halda, t. d. til staðfestingar á því
a) að vörur sem veitt er ívilnandi tollmeðferð við útflutning til annars ríkis uppfylli sett
skilyrði,
b) að vörur sem innfluttar eru til eins ríkis séu útfluttar löglega frá öðru ríki,
c) að vörur sem útfluttar eru frá einu ríki séu löglega innfluttar til annars ríkis.
5. gr.
Rannsóknir
1. Tollstjórn sem fær tilmæli um aðstoð framkvæmir nauðsynlegar rannsóknir til þess að
verða við tilmælunum. Niðurstöður skal láta í té þeirri tollstjórn sem aðstoðar hefur beiðst.
2. Tollstjórnir geta í einstaka tilvikum samið svo um að embættismenn sem vinna að máli
sem snertir tvö eða fleiri ríki séu viðstaddir rannsókn og aðra meðferð máls á landsvæði
annars ríkis, enda brjóti það eigi í bága við landslög.
6. gr.
Form og efni tilmæla um aðstoð
1. Tilmæli skal setja fram skriflega. Skjöl þau sem nauðsynleg eru til að unnt sé að verða
við tilmælum, þar á meðal stjórnvaldsfyrirmæli eða ákvörðun þar til bærra yfirvalda sem
skjöl eru byggð á, má senda í frumriti eða staðfestu ljós- eða afriti.
2. I brýnum tilvikum má setja fram tilmæli munnlega eða í síma, og staðfesta skriflega ef
nauðsyn ber til.
7. gr.
Notkun upplýsinga og skjala
1. Upplýsingar og skjöl sem fengist hafa samkvæmt ákvæðum þessa samnings má nota sem
sönnunargögn í samræmi við markmið samningsins og innan gildissviða hans.
2. Sé óskað að nota upplýsingar og skjöl í öðrum tilgangi en þau voru fengin, ber að afla
skýlauss samþykkis þeirrar tollstjórnar sem lét þau í té.
3. Upplýsingar, skjöl o. fl. skal að öðru leyti fara með sem trúnaðarmál í því ríki sem veitt
hefur þeim viðtöku.
8. gr.
Undantekningar frá aðstoðarskyldu
1. Verði talið að það gæti skaðað sjálfstæði, öryggi, almenna réttarskipan (ordre public)
eða aðra veigamikla hagsmuni ríkis að verða við tilmælum um aðstoð sem til þess er beint
getur tollstjórn viðkomandi ríkis að einhverju eða öllu leyti neitað að veita aðstoð eða gert
hana háða því að ákveðnum skilyrðum eða kröfum verði fullnægt.
2. Sé eigi fært að verða við tilmælum um aðstoð skal ríki því sem beiðst hefur aðstoðar

tilkynnt án tafar um ákvördunina og forsendur hennar.
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9. gr.
Birting
1. Birting samkvæmt samningi þessum skal fara fram með sama hætti og gildir um hliðstæðar birtingar samkvæmt lögum eða venju í því ríki sem óskað er eftir að annist birtinguna.
Tilmæli um birtingu skjals skulu hafa að geyma stutta lýsingu á efni skjalsins.
2. Að ósk þess ríkis sem birtingar beiðist getur birting farið fram í sérstöku formi, enda sé
það í samræmi við löggjöf þess ríkis þar sem birting skal fara fram.
3. Sem sönnun fyrir birtingu skal gilda annað hvort dagsett og staðfest viðurkenning
móttakanda birtingar eða sönnun frá viðkomandi yfirvaldi í því ríki þar sem óskað er eftir að
birting fari fram sem sýni form og tíma birtingarinnar.
10. gr.
Innheimta
1. Tollstjórn skal að fengnum tilmælum veita aðstoð við innheimtu krafna annars ríkis í
sambandi við framkvæmd tollalöggjafar.
2. Tilmæli um aðstoð við innheimtu kröfu verða eingöngu borin fram ef krafan verður eigi
innheimt án mikilla vandkvæða í því ríki sem aðstoðar beiðist. Krafan skal jafnframt nema
nánar ákveðinni lágmarksfjárhæð.
3. Tilmælum um innheimtu skal fylgja eftirrit aðfararheimildar ásamt vottorði frá þar til
bæru yfirvaldi um að heimildin sem tilmælin byggjast á sé aðfararhæf.
4. Krafa sem aðfararhæf er í því ríki sem aðstoðar beiðist skal talin aðfararhæf í ríki sem
tilmælum er beint til. Um framkvæmd innheimtuaðstoðar skulu gilda fyrningarreglur um
innheimtu hliðstæðra krafna samkvæmt löggjöf þess ríkis sem tilmælum um aöstoð er beint
til.
5. I tilmælunum skal upplýsa hvenær krafan fyrnist aö fullu eða að hluta samkvæmt löggjöf
þess ríkis sem aðstoðar beiðist.
6. Innheimta skal eiga sér stað í mynt þess ríkis sem tilmælum er beint til samkvæmt
opinberri gengisskráningu þann dag sem tilmælum er veitt viðtaka.
7. Innheimtu kröfu annars ríkis skal framkvæma á sama hátt og innheimtu hliðstæðrar
kröfu í ríki því sem tilmælum er beint til.
8. Við mótmælum gegn innheimtu samkvæmt samningi þessum skulu þar til bær yfirvöld í
því ríki sem tilmælum er beint til bregðast samkvæmt lögum þess ríkis.
9. Um kröfur sem innheimta skal samkvæmt samningi þessum gildir eigi sérstakur forgangsréttur sem gildir um hliðstæðar kröfur í því ríki sem tilmælum er beint til.
10. í málum um innheimtu krafna samkvæmt þessum samningi verður hvorki hafin lögsókn
við annan dómstól en stjórnsýsludómstól né krafist gjaldþrotaskipta í því ríki sem tilmælum
er beint til, nema þar til bær yfirvöld í viðkomandi ríkjum séu um það sammála.
11. Falli krafan niður eða verði breytingar á kröfunni skal svo fljótt sem verða má tilkynna
það yfirvaldi því sem tilmælum er beint til.
11- gr.
Greiðslufyrirkomulag, frávísun og yfirfærsla
1. Tollstjórn í því ríki sem tilmælum er beint til tekur ákvarðanir um að leyfa afborgunarfyrirkomulag og veita greiðslufrest.
2. Reynist eigi unnt að innheimta kröfu skal endursenda tilmælin ásamt yfirlýsingu um
ástæður þess svo og fyrirliggjandi skjöl um málið til tollstjórnar í því ríki sem aðstoðar hefur
beiðst.
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3. Innheimtar fjárhæðir skal yfirfæra til tollstjórnar í því ríki sem tilmælum er beint til.
Undanþegin yfirfærslu eru gjöld og kostnaður sem skylt er að krefja um samkvæmt löggjöf í
því ríki sem tilmælum er beint til.
12. gr.
Kostnaður
Útgjöld sem stofnað er til vegna meðferðar á tilmælum í samræmi við þennan samning
skulu eigi endurgreidd af því ríki sem tilmælum er beint til. Undanþegnar þessu eru greiðslur
til sérfræöinga.
13. gr.
Framkvæmd samningsins
Tollstjórnirnar skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir og setja nánari reglur um framkvæmd samningsins.
14. gr.
Gildissvið
Samningi þessum skal eigi beita að því er Danmörku varöar: í Færeyjum og á Grænlandi; að því er Noreg varðar: á Svalbarða og Jan Mayen svo og norskum landssvæðum utan
Evrópu.
15. gr.
Fullgilding, gildistaka og uppsögn
1. Samning þennan skal fullgilda. Fullgildingarskjölin skulu afhent norska utanríkisráðuneytinu til vörslu. Staðfest endurrit skal norska utanríkisráðuneytið láta ríkisstjórnum
annarra ríkja í té.
2. Samningurinn öðlast gildi þremur mánuðum eftir þann dag er fullgildingarskjöl allra
ríkjanna hafa verið afhent til vörslu.
3. Óski eitthvert ríkjanna að segja samningnum upp skal skrifleg tilkynning um það afhent
norsku ríkisstjórninni sem þegar skal tilkynna það öðrum ríkjum svo og dag þann sem
tilkynning er móttekin. Uppsögnin gildir einungis gagnvart því ríki sem gert hefur ráðstafanir í þá átt og tekur gildi sex mánuðum eftir dag þann sem norska ríkisstjórnin tekur á móti
tilkynningu um uppsögnina.
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Sþ.

192. Tillaga til þingsályktunar

[154. mál]

um vararaforky.
Flm.: Davíð Aðalsteinsson, Guðmundur Bjarnason, Stefán Guðmundsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að gerð verði áætlun um
magn og nýtingu vararaforku í landinu í neyðartilvikum vegna orkuskorts.
Greinargerð.
Eins og tillaga þessi ber með sér, gerir hún ráð fyrir að tekin verði afstaða til
þess, hve mikið magn vararaforku skuli vera tiltækt í landinu vegna öryggissjónarmiða, en jafnframt að gerð verði áætlun um nýtingu þeirrar orku miðað við hinar
ýmsu aðstæður sem ráða þarf fram úr ef í nauðix- rekur vegna orkuskorts í einstökum
landshlutum eða byggðakjörnum.
Nú kann einhver að spyrja sem svo: Er ekki fyllsta öryggis gætt með þeim ráðstöfunum sem gerðar hafa verið í orkuöflun og orkudreifingu?
Auðvitað hefur öryggi aukist vegna samtengingax- orkuflutningslína, og vonandi
verður næsta stórvirkjun reist utan eldgosa- og jarðskjálftasvæða, en hvort tVeggja
eykur mjög á öryggi. Með tilliti til orkuþarfar nú á tímum og orkuöflunar virðist því
augljóst, að það þarf að halda öllu til haga.
> ;
Staðsetning meginraforkuvera okkar á helstu jarðskjálfta- og eldgosasvæðum
hlýtur að vekja spurningar um, hvernig færi ef til meiri háttar náttúruhamfara kæmi,
að því er varðar orkumannvirkin sjálf, svo sem gufuvirkjanir, vatnsaflsvirkjanir,
flutningslínur og vatnsfarvegi og uppistöðulón. Hvað ætla menn að taka til bragðs,
ef slíkir atburðir knýja dyra um miðjan vetur, þegar hart er frost? Sjálfsagt yrði
flestum svarafátt. Reynslan sýnir jafnframt að raforkuframleiðslan er í hættu stödd
þegar saman fer lítil úrkoma og lágt hitastig, en það gildir jafnt um allt land. Meiri
háttar bilanir geta jafnframt orðið á flutningslínum vegna jarðskjálfta, veðurhæðar
og/eða ísingar. Sú staðreynd, hve þjóðin er algjörlega háð þessum orkugjafa í sínu
daglega lífi, hlýtur að kalla á lágmarksöryggi.
Þess vegna er sú tillaga flutt, sem hér er verið að gera grein fyrir, svo að hægt
verði að svara þótt ekki væri nema hluta þeirra spurninga sem vakna þegar .hugað
er að ráðstöfunum til þess að afstýra neyðarástandi vegna orkuskorts.
Þegar talað er um vararaforku er átt við orku sem hægt er að grípa til í neyðartilfellum. Hér verður ekki reynt að meta, hversu mikil vararaforka þarf að vera fýrir
hendi, svo að lágmarksöryggis sé gætt, enda gerir tillagan ráð fyrir slíku xháti. Fyrír
eru í landinu allnokkrar olíurafstöðvar, sem ekki eru notaðar lengur eða munu verða
lagðar af til daglegrar notkunar. 1 fljótu bragði virðist sjálfsagt að halda þessum
stöðvum við, halda þeim í því horfi, að þær verði tilbúnar til gangsetningar ef á þarf
að halda.
í því skyni að nýta til hins ítrasta alla vararaforku, sem fyrir er í landinu, verður
ekki litið fram hjá þeim möguleikum sem felast í nýtingu skipastólsins í því safnbandi. Tekið skal fram, að raforkuframleiðsla er mjög mismunandi eftir skipum og
nýrri skipin eru með 380 volta kerfi. Heildarorkuframleiðsla allra togara og vöruflutningaskipa samanlagt er um 60—70 megawött. Eitt skip er þó rétt að nefna sérstaklega, en það er rannsóknarskipið Bjarni Sæmundsson, sem getur framleitt um
1400 kw. Mörg áðurnefndra skipa eru með sérstakan landtengibúnað til þess að nýta
raforku úr landi. Þessi búnaður, bæði í landi og í skipum, er ekki gerður til.þess að
flytja nema mjög takmarkað afl, mest um 40—50 kw„ sem er að sjálfsögðu langt
undir þvi sem skipin geta framleitt. Til þess að geta flutt verulegt magn orku verður
því að leggja svera strengi frá aðaltöflum skipanna í spenni sem komið er fyrir í landi
til þess að geta flutt raforkuna á hærri spennu inn á flutningskerfi til notenda.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Því skal ekki neitað, að ýmsar aðrar forsendur en tæknilegar geta vegið þungt i
þeim aðgerðum sem hér er bent á að því er skipastólinn varðar, svo sem bryggjupláss á h'.num einstöku stöðuin miðað við orkuþörf viðkomandi byggðarlags sem og
fjölmörg skipulagsatriði og kostnaður.
Hér hefur í stuttu máli verið fjallað um eðli og tilgang þessarar till. til þál. og
jafnframt bent á leið til þess að nálgast lágmarksöryggi. Til þess að vinna slíka
áætlun sem þessi tillaga gerir ráð fyrir þarf auðvitað samstarf fjölmargra aðila að
koma til, en eðlilegast væri að Almannavarnir ríkisins hefðu hönd í bagga með því
verki.

Ed.

193. Frumvarp til laga

[155. mál]

um álag á ferðagjaldeyri.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Leggja skal 10% gjald á andvirði erlends gjaldeyris sem gjaldeyrisbankarnir
selja til greiðslu á dvalarkostnaði erlendis öðrum en viðurkenndum kostnaði nemenda og sjúklinga og áhafnagjaldeyri. Gjaldið rennur i rikissjóð og skal innheimt
af gjaldeyrisbönkunum eftir þeim reglum sem fjármálaráðherra setur.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Athugasemdir við

lagafrumvarp þetta.

1 fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir óbreyttri innheimtu gjalds
á ferðalög til útlanda frá þvi sem verið hefur á árinu 1980. Gjald á ferðalög til útlanda á hins vegar samkvæmt gildandi ákvæðum í lögum nr. 100/1979 að ganga úr
gildi í árslok 1980. Ef tekjuáætlun fjárlagafrumvarps fyrir árið 1981 á að standast
er því nauðsynlegt að leggja þetta frumvarp fram þar sem gildandi ákvæði um gjald
á ferðalög til útlanda er tímabundið. Samkvæmt frumvarpinu verður gjaldið óbreytt
frá því sem verið hefur og gildir án tímatakmarkana. 1 fjárlagafrumvarpi fyrir árið
1981 er gert ráð fyrir að tekjur af gjaldinu verði um 2 400 m.kr.

Ed.

194. Frumvarp til laga

[156. mál]

um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978 um sérstakt tímabundið vörugjald,
sbr. lög nr. 33 29. maí 1980 um breyting á þeim lögum
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1. og 2. málsliður 1. gr. laganna orðist svo:
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greiða til og með 31.
desember 1981 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum:
A. Af vörum i eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 24% gjald:
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2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skal lagt á tollverð gjaldskyldrar innfluttrar
vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum og vörugjaldi, en á verksmiðjuverð innlendrar framleiðsluvöru eða vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun
hér á landi að viðbættu vörugjaldi.
Um ákvörðun tollverðs innflultrar vöru skulu gilda ákvæði þar að lútandi í
lögum nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum.
Við ákvörðun verksmiðjuverðs innlendrar framleiðsluvöru eða vöru sem fær
einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi skal leggja til grundvallar útreikningi gjaldsins söluverð vöru frá verksmiðju. Samsvari söluverð frá verksmiðju
ekki heildarandvirði framleiðsluvöru eða vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð
eða pökkun hér á landi, t. d. vegna þess að kaupandi eða annar en framleiðandi
leggur til hráefni, efnivörur eða annað til framleiðslu, vinnslu eða pökkunar vöru,
skal verksmiðjuverð teljast jafnt heildarandvirði hennar. Ráðherra setur í reglugerð
nánari reglur um gjaldstofn innlendrar framleiðsluvöru og vöru sem fær einhverja
vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi.
3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Hið sérstaka vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skv. 1. gr. skal innheimt með aðflutningsgjöldum.
Við tollafgreiðslu á vöru, sem tollfrjáls er eða undanþegin hefur verið tolli að
einhverju eða öllu leyti skv. 2.—4. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. eða heimildum í öðrum lögum, er heimilt að veita undanþágu frá greiðslu sérstaks vörugjalds.
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um undanþágur skv. 1. málslið þessarar
málsgreinar og má þar einnig heimila endurgreiðslu sérstaka vörugjaldsins sé slíkt
heimilt að því er toila varðar samkvæmt tilvitnuðum ákvæðum. Nú er vara tollfrjáls skv. 1. gr. nefndra tollskrárlaga og ákvæði 1. málsliðar þessarar málsgreinar
eiga því ekki við og getur ráðherra þá í reglugerð eða með öðrum fyrirmælum
heimilað niðurfellingu eða endurgreiðslu sérstaks vörugjalds í sömu tilvikum og
um ræðir í 2. til 3. gr. tollskrárlaga.
Við tollafgreiðslu á vöru, sem tollur hefur verið lækkaður eða felldur niður af
skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga og ber 30% vörugjald, skal þó í stað hins hærra vörugjalds innheimta af viðkomandi vöru hið lægra vörugjald, ef vara sú, sem tollur er
færður til samræmis við samkvæmt tilvitnaðri heimild, ber hið lægra vörugjald. Við
tollafgreiðslu á vöru, sem tollur hefur verið lækkaður af skv. 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga og ber hið lægra vörugjald, skal í stað hins lægra vörugjalds innheimta 30%
vörugjald af viðkomandi vöru, ef vara sú, sem tollur er færður til samræmis við
samkvæmt tilvitnaðri heimild, ber hið hærra vörugjald.
Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum um gjaldskyldu, úrskurð um
flokkun til gjaldskyldu, álagningu, innheimtu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra
framkvæmd varðandi vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skulu gilda, eftir
því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um
tollheimtu og tolleftirlit og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með síðari
breytingum svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt lögum þessum.
4. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Við skil í ríkissjóð á hinu sérstaka vörugjaldi af innlendri framleiðslu er heimilt
að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka vörugjald sem framleiðandi hefur
sannanlega greitt við kaup á hráefnum og efnivörum til hinnar gjaldskyldu framleiðslu.
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Að því leyti sem ekki er ákvæði í lögum þessum um álagningu, innheimtu, tilhögun bókhalds, framtöl, eftirlit, stöðvun atvinnurekstrar, viðurlög, sektir, refsingar
og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af innlendri framleiðsluvöru eða vöru sem
fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi skulu gilda, eftir því sem
við geta átt, ákvæði laga nr. 10 10. mars 1960 um söluskatt með áorðnum breytingum
og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. Um ágreining vegna
flokkunar hér umræddra vara til gjaldskyldu skv. 1. gr. skulu þó gilda ákvæði
35. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum, sbr. 3. gr. laga
þessara.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld 2. mgr. 5. gr. laga nr.
33 29. maí 1980 um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978 um sérstakt tímabundið vörugjald.
Athugasemdir við lagaf rumvarp þetta.
Frumvarp þetta til breytinga á lögum nr. 107/1978 um sérstakt tímabundið
vörugjald með síðari breytingum er lagt fram til framlengingar á innheimtu sérstaks
vörugjalds sem samkvæmt beinum ákvæðum laganna fellur úr gildi frá og með
næstkomandi áramótum. I forsendum frumvarps til fjárlaga fyrir árið 1981 er gert ráð
fyrir að lögin verði framlengd óbreytt. Samkvæmt tekjuáætlun fjárlagafrumvarpsins
er gert ráð fyrir að sérstakt vörugjald skili í ríkissjóð um 37 000 m.kr., þar af
4 600 m.kr. af innlendri framleiðslu en 32 400 m.kr. af innflutningi. Til samanbui'ðar má geta þess að tekjur af gjaldi þessu fyrir árið 1980 eru áætlaðar um 25 800
m.kr. Jafnframt framlengingu á gildistíma laganna er lagt til að nokkrar breytingar
verði gerðar á einstökum greinum laganna og er gerð grein fyrir þeim hér á eftir
í athugasemdum við einstakar greinar.
Athugasemdir við einstdkar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 2., 3. og 4. gr.
Með ákvæðum þessara greina er leitast við að kveða sem skýrast á um ákvörðun
vörugjaldsstofnsins og innheimtu sérstaks vörugjalds að öðru leyti. 1 fyrsta lagi
er í 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins kveðið skýrt á um það að vörugjald sem nú er
innheimt samkvæmt ákvæðum laga nr. 9/1979 um vörugjald skuli mynda stofn
til álagningar sérstaks vörugjalds. Fyrirhugað er að leggja fram frumvarp til laga
um vörugjald, sem ætlað er að taki við af tilvitnuðum vörugjaldslögum. Gera má
ráð fyrir áð frumvarp þetta og það sem hér liggur fyrir öðlist gildi um svipað leyti
og verður því ékki við komið að vitna til viðkomandi vörugjaldslaga í frumvarpi
þessu. Af þessum sökum er eingöngu i 1. mgr. 2. gr. vitnað til vörugjalds sem lagt
er á samkvæmt ákvæðum vörugjaldslaga.
Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins er lagt til að tekið verði upp í lögin
ákvæði er feli i sér nánari skýrgreiningu á verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru eða vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi og lagt
skal til grundvallar útreikningi sérstaks vörugjalds. Meginregla laganna er sú að
með verksmiðjuverði nefndra vara sé átt við söluverð vöru frá framleiðanda. Regla
þessi tekur fyrst og fremst til þeirra tilvika þegar framleiðandi vörugjaldsskyldrar
vöru hefur sjálfur lagt til framleiðslunnar hráefni, efnivörur eða annað sem til
hennar þarf. Til þess að tryggja samræmda skattlagningu vörugjaldsskyldrar innlendrar framleiðslu án tillits til þess hver leggur til einstaka efnis- eða framleiðsluþætti er lagt til að tekið verði upp i 3. mgr. 2. gr. laganna ákvæði er kveði svo á um
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að heildarandvirði vöru skuli teljast verksmiðjuverð, ef söluverð frá verksmiðju
svarar ekki til heildarandvirðis hinnar vörugjaldsskyldu vöru, t. d. Végna þess að
kaupandi eða annar en framleiðandi leggur til hráefni, efnivörur eða annað til
framleiðslu hennar. Gert er ráð fyrir að ráðherra setji nánari reglnr um ákvörðiin
gjaldstofns innlendrar framleiðsluvöru með reglugerð.
Að lokum má geta þess að lagt er til skv. 3. gr. frumvarpsins að teknar verði
upp skýrari heimildir til handa ráðherra til þess að heimila niðurfellingu eða endurgreiðslu vörugjaldsins í sömu tilvikum og urn ræðir í 2. til 4. gr. núgildandi tollskrárlaga.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Nd.

195. Frumvarp til laga

[157. mál]

um afnám laga nr. 117 30. desember 1978 um nýbyggingargjald.
(Lagt fyrii- Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Lög nr. 117 30. desember 1978 um nýbyggingargjald falli niður.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 117 30. desember 1978, er öðluðust gildi 15. janúar 1979, var lagt
sérstakt nýbyggingargjald á flest mannvirki önnur en íbúðarhúsnæði. Var tilgangur
gjaldtökunnar tvíþættur, annars vegar að afla ríkissjóði tekna, en hins vegar að takmarka fjárfestingar í nýbyggingum og draga þannig úr verðþensluáhrifum sem
óheft fjárfesting á þessum vettvangi leiddi til. Nýbyggingargjaldið mun væntanlega
skila ríkissjóði um 220 milljónum króna á þessu ári. Hér er því um tiltölulega mjög
litinn tekjustofn að ræða sem varla réttlætir þann kostnað og fyrirhöfn er af álagningu og innheimtu gjaldsins leiðir. Af þessum ástæðum svo og þeim að aðrar leiðir
en gjaldtaka af þessu tagi sýnast eðlilegri og vænlegri til árangurs til að stýra fjárfestingum er lagt til að gjaldið verði fellt niður frá áramótum. Verður gjaldið samkvæmt því ekki innheimt af byggingum sem byggingarleyfi er gefið út fyrir frá og
með 1. janúar 1981. Hins vegar er frumvarpi þessu ekki ætlað að hafa nein áhrif á
gjaldskyldu vegna bygginga sem leyfi hefur verið gefið út fyrir áður enda þótt byggingu þeirra kunni að vera ólokið við gildistöku laganna. Áætlað er að tekjumissir
ríkissjóðs af niðurfellingu gjaldsins verði um 300 milljónir króna á árinu 1981. 1
frUmvarpi til fjárlaga fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir niðurfellingu gjaldsins.

Nd.

196. Frumvarp til laga

[158. mál]

um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Eigendur þeirra fasteigna sem nýttar eru við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds skulu á árinu 1981 greiða sérstakan eignarskatt til ríkissjóðs.
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2. gr.
Skattskyldan hvílir á þeim aðilum sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum
I kafla laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breytingum og
auk þess bönkum og innlánsstofnunum.
3. gr.
Stofn til sérstaks eignarskatts skal vera fasteignamatsverð í árslok 1980 á þeirri
fasteign sem nýtt er við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, ásamt tilheyrandi
lóð enda þótt um leigulóð sé að ræða, þó að frádregnu afgjaldskvaðarverðmæti
leigulóðar sem skal telja sem stofn hjá eiganda hennar,
Ef fasteignamatsverð er ekki fyrir hendi skal miða við kostnaðar- eða kaupverð
eignar eða áætlað fasteignamatsverð.
4. gr.
Við ákvörðun á því hvaða eignir myndi stofn til sérstaks eignarskatts skal
miða við raunverulega notkun fasteignanna í árslok 1980.
Sé sama eignin notuð við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, en einnig
til annarra nota, skal við ákvörðUn á skattstofni skipta verðmæti eignarinnar
hlutfallslega.
5- gr.
Með skattframtali 1981 skal fylgja skrá yfir eignir þær sem falla undir lög
þessi, ásamt upplýsingum um heildarfasteignamatsverð, eða eftir atvikum kostnaðarverð þeirra, í árslok 1980. Ennfremur skal skrá þar upplýsingar um notkun þeirra,
svo og upplýsingar um rúmmál þeirra eigna sem um er getið i 2. mgr. 4. gr.
Þeir aðilar sem skattskyldir eru skv. 2. gr. laga þessara, en undanþegnir eru
tekju- og eignarskattsskyldu, skulu fyrir 31. maí 1981 skila skrám skv. 1. mgr. til
skattstjóra í því umdæmi þar sem þeir eiga lögheimili.
6. gr.
Sérstakur eignarskattur skal nema 1,4% af skattstofni skv. 3. grein. Skattinn
skal leggja á í heilum tugum nýkróna þannig að lægri fjárhæð en 10 nýkr. sé sleppt.
Sérstakan eignarskatt sem ekki nær 1000 nýkr. skal fella niður við álagningu.
7. gr.
Ákvæði VIII—XIV kafla laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt með
sfðari breytingum skulu gilda um álagningu og innheimtu sérstaks eignarskatts,
eftir þvi sem við á, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum.
8. gr.
Skatt samkvæmt lögum þessum má draga frá tekjum rekstrarársins 1981 sem
rekstrarútgjöld við álagningu tekjuskatts og útsvars á árinu 1982. Þá er skatturinn
til frádráttar eignum við ákvörðun eignarskatts samkvæmt lögum nr. 40/1978 með
síðari breytingum, eftir reglum lokaákvæðis 1. mgr. 76. gr. þeirra laga.
9. gr.
Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð.
10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu gjalda
á árinu 1981.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Samkvæmt lögum nr. 112/1978 var á árinu 1979 lagður á í fyrsta sinn sérstakur
skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði. Með lögum nr. 29/1980 var ákveðið að
á sama hátt og á árinu 1979 skyldi sérstakur skattur lagður á skrifstofu- og verslunarhúsnæði á árinu 1980. Tekjur af skatti þessum á árinu 1980 eru áætlaðar 1440 m.kr.
1 fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir að framhald verði á skattlagningu þessari. Af þessum sökum er frumvarp þetta lagt fram og er það efnislega
samhljóða lögum nr. 29/1980. Samkvæmt tekjuáætlun fjárlagafrumvarpsins fyrir
árið 1981 er gert ráð fyrir að álagning skattsins nemi 2425 m.kr. en innheimta
2200 m.kr. að meðtalinni innheimtu af eftirstöðvum áranna 1979 og 1980.

Ed.

197. Frumvarp til laga

[159. mál]

um breyting á vegalögum, nr. 6 25. mars 1977.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1- gr.
1. málsliður 24. gr. laganna orðist þannig:
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, þinghús,
félagsheimili, vitar og orlofsheimili í eigu stéttarfélaga launþega eða starfsmannafélaga.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt til efnda því fyrirheiti. sem rikisstjórnin gaf í sambandi við launakjarasamninga Alþýðusambands Islands og Vinnuveitendasambands Islands, að rikisstjórnin myndi á yfirstandandi Alþingi leggja fram frumvarp
til laga um breyting á vegalögum, þess efnis að orlofsbúsnæði verkalýðsfélaga yrði
undanþegið gjaldi þvi, sem um ræðir í frumvarpi þessu.
Ekki er unnt að segja nákvæmlega, hve mikið tekjutap sýsluvegasjóðanna yrði
af frumvarpi þessu, ef að lögum verður. Veldur þvi einkum óvissa um til hve margra
orlofsbústaða undanþága frumvarpsins nær. Við vegalagabreytingu 1975 var talið,
að sumarbústaðir væru 2522, en fjöldi orlofsheimila launþegasamtaka og landssamtaka launþega var ekki áætlaður sérstaklega. Erfitt er að gera nákvæma grein
fyrir fjölda þessara orlofsheimila en talið er að þau séu á bilinu 250—-500.
Ef miðað er við hærri töluna, og greitt sé lágmarksgjald, sem á þessu ári er
24 800 kr„ er ljóst að af 500 húsum yrði skatturinn 12 400 000 kr., en á móti þvi
greiðir ríkissjóður 250%, og yrði því tekjumissir sýsluvegasjóðanna alls 31 millj. kr.
á ári, nái þessi breyting fram að ganga.
Tekið skal fram að kostnaður sýsluvegasjóða við þá vegi, sem beinlínis hafa
verið lagðir vegna þessara orlofshúsahverfa hefur yfirleitt verið hverfandi hingað
til og í flestum tilvikum enginn, þar sem vegir milli eldri umferðaræðar og húsahverfa þessara hafa oftast verið Iagðir af byggjanda og á hans kostnað, en síðar að
byggingu lokinni, sótt til sýslunefndar um, að þeir væru teknir i tölu sýsluvega og
það þá gert.
Einstakar greinar frumvarpsins þarfnast ekki skýringa.
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Ed.

198. Frumvarp til laga

[160. máll

um minnstu mynteiningu við álagningu og innheimtu opinberra gjalda.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. grAHir skattar og opinber gjöld svo og greiðslur til opinberra aðila fyrir hvers
konar íeyfisbréf, skírteini, skráningar og vottorð, hvort sem þær eru innheimtar
samkvæmt aukatekjulögum eða öðrum heimildum, skulu lögð á í heilum kfónum
þannig að lægri fjárhæð en 50 aura skal færa niður í næstu heila krónu en 50 aura
eða hærri fjárhæð skal hækka upp í næstu heila krónu.
2. gr.
Innheimta á gjöldum skv. 1. gr. skal einnig fara fram i heilum krónum þannig
að innheimtuaðila er óskylt að taka við greiðslum í minni einingum en heilum
krónum.
3. gr.
Akvæði 2. gr. eiga einnig við um innheimtu opinberra gjalda sem
verið á fyrir 1. janúar 1981 en eigi hafa verið innheimt fyrir það
Standí gjöld þessi eða eftirstöðvar þeirra á m;nni einingu en heilli krónú
tökú laga þessara skal Jækka þá fjárhæð niður í næstu heila krónu og
þannig.

lögð hafa
tímamark.
við gíldisinnheimta

4. gr.
Lög þessi öðlast giJdi 1. janúar 1981.
Athugasemdir við

lagafrumvarp þetta.

Fyrirsjáanlegt er að sú breyting á verðgildi íslensks gjaldmiðils er taka á gildi
uip n. k. áramót muni að óbreyttum lögum hafa í för með sér veruleg vandkvæði
við álagningu og innheimtu opinberra gjalda.
Á árinu 1973 tók ríkisbókhaldið í notkun tölvukerfi vegna bókhaldsúrvinnslu
ríkisins. f kerfi þessu er ekki gert ráð fyrir aurum í fjárhæðum. Við gjaldmiðilsbreytinguna um næstu áramót hundraðfaldast verðgildi gjaldmiðilseiningarinnar og
gurar verða teknir upp að nýju. Að því er bókhaldskerfi ríkisins varðar felur .þessi
breyting í ,sér fjölgun sæta um eitt i mjög mörgum tilvikum v;ð bókun fjárhæða,
þ, e. a. s. komman fyrir framan aura kemur inn í fjárhæðina. Til skýringar má nefna
eftirfarandi dæmi:
999.999 gkr. verða 9.999,99 nýkr.
99.999 gkr. verða
999,99 nýkr.

f, fyrra dæminu fjölgar sætum um eitt en i hinu síðara er sætafjöldi óbreyttur.

f fljótu bragði gæti virst sem hér væri um tiltölulega auðleyst vandamál að ræða sem
hvoyki.væri dýrt né timafrekt að leysa. Rauiiin er hins vegar önhur, þvi að með tilkomu ,aura og þar af leiðándi kommu í f járhæðir, verður óhjákvæmilegt að endurskipuleggja allt tplvubókhaldskerfi ríkisins ef ekki er gripið til sérstákra ráðstafana.
Áúk hinnar gifurlegu vinnu sem af sJikri endurskipúlagningu leiðir fylgir henni
óhemju kostnaður sem m. a. felst í breytingum á eyðublöðum, vélum, forritum fyrir
tölvuvinnslu og uppsetningu útskrifta úr tölvu.
Með hliðsjón af þvi sem hér að framan er rakið er lagt til í frumvarpi þessu að
álagning, innheimta og gréiðslur hvers konar opinberra gjálda skuli fara fram í
heilum krónum frá og með 1. janúar n. k. Nái frumvarpið fram að ganga hefur það
þau áhrif að allt tekjubókhald ríkis og sveitarfélaga fer sjálfkrafa fram í heilum
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kfónum. Af því leiðir að hvorki verður breytinga þörf á núgildandi tölvubókhaldskerfi þessara aðila né á vélum og eyðublöðum sem nú eru í notkun vegna tekjubókhalds þeirra. Við þetta sparast því mikið fé, auk þess sem bókhaldsvinnslan verður
mun öruggari en ella.
Um 1. gr.
1 þessari grein er kveðið á um að álagning hvers konar opinberra gjalda skuli fara
fram i heilum króniim, þannig að lægri fjárhæð en 50 aurar skal færð niður í næstu
heila krónu en 50 aurar eða hærri fjárhæð skal hækkuð upp í næstu heila krónu.
Ef um er að ræða fjárhæðir sem margfaldast (stofn x ein.fjöldi) þá skal einungis
hækkun í næstu heila krónu eða Iækkun í nséstu heila krónu eiga sér stað að margföldun lokinni.
Um 2. gr.
Hér er lagt til að innheimta opinberra gjalda skuli fara fram í heilum krónum
jafnframt því að innheimtuaðila sé óskylt að taka við greiðslum í minni einingum
en heilum krónumi. Nauðsynlegt þykir að kveða á um þetta ef tryggt á að vera að
aurar komi ekki inn í tekjubókhald opinberra aðila, auk þess sem ákvæði þetta á að
koma í veg fyrir misnotkun á reglum þeim sem kveðið er á um í frumvarpi þessu.
Uín 3. gr.
Nauðsynlegt er að ákvæði 2. gr. taki og til innheimtu opinberra gjalda sem lögð
hafa verið á fyrir 1. janúar 1981 en eigi verið innheimt fyrir það tímamark. Þó er lagt
til að standi gjöld þessi eða eftirstöðvar þeirra á minni einingu en heilli krónu við
gildistöku lagafrumvarps þessa, ef það verður að lögum, skuli ætíð lækka fjárhæðina
niðiir i næstu heila krónu og innheimta þannig. Með þessum hætti er tryggt að
reglur þessar hafi ekki íþyngjandi áhrif á þá aðila sem umrædd gjöld hafa þegar
ver:ð lögð á fyrir 1. janúar n. k., en eru þá ógreidd.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

199. Frumvarp til laga

[161. mál]

um breyting á lögum nr. 36/1978 um stimpilgjald.
(Lagt fvrir Alþingi á 103. löggjafárþingi 1980.)
1. gra. liður 2. gr. laganna orðist svo:
Þegar stimpilgjald er hundraðshluti af fjárhæð skjals og gjaldið stendur eigi í
he'lli krónu skal færa gjaldið upp í næstu heila krónu ef um er að ræða 50 aura
eða meira en ella skal færa það niður í næstu heila krónu.
Stimpilgjald einstaks skjals má þó aldrei vera minna en 1 kr.
2. gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Opinberir starfsmenn, sem fjármálaráðuneytið felur stimplun skjala, eru skyldir
til að stimpla skjöl, sem þeir gefa út eða afgreiða, án endurgjalds fyrir stimplunina.
Bankar og sparisjóðir eru skyldir til að stimpla skjöl er um hendur þeirra fara.
Skulu þeir inna stimplunina af hendi endurgjaldslaust.
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að veita einstökuin mönnum, félögum eða
stofnunum rétt til stimplunar skjala, enda sé fullnægt þe;m skilyrðum um reikningshald, bókfærslu gjaldsins og aðra framkvæmd sem það kann að setja.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þeir aðilar, sem fengið hafa heimild fjármálaráðuneytisins til þess að staðfesta
greiðslu stimpilgjalds á annan hátt en þann að líma stimpilmerki á skjal, sbr. 3. mgr.
10. gr., skulu gera viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs skil á innheimtu stimpilgjaldi fyrir 15. dag næsta mánaðar eftir að stimplunin á sér stað, nema öðru vísi
kunni að vera sérstaklega ákveðið af fjármálaráðuneytinu. Mánaðarlegum stimpilgjaldsskilum skal fylgja skýrsla um stimpilgjaldsinnheimtuna í því formi sem ráðherra ákveður.
Skili þeir aðilar, sem um ræðir í 4. mgr. þessarar greinar, ekki innheimtu stimpilgjalda á gjalddaga skal þeim skylt að greiða dráttarvexti af hinni vangoldnu fjárhæð,
talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir skulu vera þeir sömu og hjá innlánsstofnunum. sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Islands á hverjum tíma.
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessarar greinar.
3. gr.
1. mgr. 16. gr. laganna orðist svo:
Fyrir stimplun afsalsbréfa fyrir fasteignum og skipum yfir 5 brúttósmálestum
skal greiða 4 kr. fyrir hvert byrjað þúsund af verði viðkomandi eignar. Sama gildir
um afsöl við fógetagerðir, skipti og uppboð svo og önnur skjöl um afhendingu
fasteigna og skipa, svo sem kaupsamninga, makaskiptabréf, giafabréf og þau erfðafestubréf sem veita rétt til að selja eða veðsetja.
4. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
Fvrir stimplun leigusamninga um jarðir og lóðir, heimildarskjala um veiðiréttindi
og skjala sem leggja itök, skyldur og kvaðir á annarra eign skal greiða 20 kr. fyrir
hvert byrjað þúsund af áskilinni leigu eða endurgjaldi. Framsöl þessara réttinda
eru stimpilskyld eftir sönni reglum. Erfðafestubréf, sem eigi veita heimild til að
selja eða veðsetja, stimplast samkvæmt þessari grein.
5. gr.
21. gr. laganna orðist svo:

Fyrir stimplun hlutabréfa og jöfnunarhlutabréfa, sem gefin eru út af félögum með
takmarkaðri ábyrgð, skal greiða 2% af fjárhæð bréfanna. Framsal hlutabréfa Og
iöfnunarhlutabréfa er stimpilfrjálst.
Nú eru gef;n út ný hhitabréf í stað eldri hlutabréfa og er þá f jármálaráðuneytinu
heimilt að endurgreiða stimpilgjald af þeim hlutabréfum sem úr gildi eru felld.
6. gr.
3. mgr. 23. gr. orðist svo:
Hljóði félagssamningur ekki um nein fjárframlög skal hann stimplaður með
100 kr.
7. gr.
24. gr. laganna orðist svo:
Fyrir st:mplun skuldabréfa og tryggingarbréfa, þegar skuldin ber vexti og er
trvggð með veði eða ábyrgð skal greiða 15 kr. fvrir hvert byrjað þúsund af fjárhæð
bréfs. Fyrir stimplun annarra skuldabréfa og tryggingarbréfa skal greiða 5 kr. fyrir
hvert bvrjað þúsund af fjárhæð bréfs.
Fyrir stimplun skuldabréfa og tryggingarbréfa með veði í framleiðsluvörum
sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar, þegar skuldin ber vexti og er tryggð með
veði eða ábyrgð, skal greiða 10 kr. fyrir hvert byrjað þúsund af fjárhæð bréfs. Fyrir
stimplun annarra slíkra skuldabréfa og tryggingarbréfa skal greiða 3 kr. fyrir hvert
byrjað þúsund af fjárhæð bréfs.
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8- gr.
1. mgr. 27. gr. orðist svo:
Fyrir stimplun víxla og samþykktra ávísana, nema tékka, skal greiða 0,25%
af hverju byrjuðu þúsundi af fjárhæð skjalsins.
9. gr.
Við 28. gr. laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi:
Sama á við um önnur stimpilskyld skjöl er kveða á um greiðslur í erlendri mynt.
10. gr.
31. gr. laganna orðist svo:
Fyrir stimplun kaupmála, sem gerðir eru á undan stofnun hjúskapar, skal
greiða 50 kr.
Fyrir stimplun kaupmála, sem gerðir eru síðar, skal greiða 4 kr. fyrir hvert
byrjað þúsund þeirrar fjárhæðar sem verður séreign samkvæmt þeim. Verðmæti
fasteigna skal i þessu sambandi metið samkvæmt ákvæðum 17. gr. en frá verði þeirra
þannig ákvörðuðu má draga eftirstöðvar áhvílandi þinglýstra veðskulda. Frá veði
annarra eigna má draga eftirstöðvar þingiýstra skulda er á þeim hvíla. Lágmarksgjald samkvæmt þessari málsgrein skal vera 50 kr.
11- gr.
34. gr. laganna orðist svo:
öllum opinberum starfsmönnum, skiptaforstjórum og öðrum þeim er heimild
hafa til stimplunar er skylt að hafa nákvæmar gætur á að lög þessi séu haldin og
kæra brot er þeir verða áskynja um.
Þegar stimpilskyld skjöl eru afhent til þinglýsingar er opinberum starfsmönnum sem hana annast skylt að athuga hvort þau séu stimpluð. Ef svo er ekki ber
að heimta stimpilgjaldið þá þegar. Sama á við þegar stimpilskyld skjöl eru afhent
aðilum, er heimild hafa til stimplunar skjala, til meðferðar, svo sem til vörslu eða
innheimtu. Sinni þeir ekki þessari skyldu bera þeir þá ábyrgð á greiðslu stimpilgjaldsins.
Handhafar stimpilskyldra skjala bera ábyrgð á greiðslu stimpilgjalds af þeim.
12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Vegna breytinga á verðgildi íslensks gjaldmiðils hinn 1. janúar n. k. þykir
eðlilegt að breyta þeim ákvæðum laga um stimpilgjald, er hafa að gevma krónutöluviðmiðun, til samræmis við hið breytta verðgildi islensku krónunnar. Jafnframt
er með frumvarpi þessu lagt til að nokkrar minniháttar breytingar verði gerðar
á öðrum ákvæðum laga um stimpilgjald. Þar sem rætt er um krónur í frumvarpi
þessu er átt við nýkrónur.
Um 1. gr.
Með grein þessari er lagt til að stimpilgjald verði jafnan innheimt í heilum
króniun. Þykir það horfa til einföldunar við framkvæmd á innheimtunni. Hingað
til hefur verið kveðið á um að gjaldið skuli innheimt í heilum tug gkr. og að lægri
fjárhæð reiknaðs stimpilgjalds skuli sleppt víð innheimtu. Hér er hins vegar lagt
til að reiknnðu stimpilgjaldi skuli breytt í næstu heila krónu þannig að lægri fjárhæð en 50 aurum skuli sleppt en 50 aurar eða meira skuli hækka í næstu heila krónu.
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Um 2. gr.
I grein þessari felast skýrari ákvæði um skyldur þeirra er innheimtu stimpilgjalda annast. Er m. a. lagt til að lögbundinn verði tiltekinn gjalddagi varðandi
stimpilgjaldsskil banka, sparisjóða og annarra þeirra er heimild hafa til stimplunar,
og að dráttarvextir falli á vangreidda fjárhæð sé hún ekki greidd á gjalddaga.
Um 3. og 4. gr.
Samkvæmt þessum greinum er gjaldtöku af ýmsum skjölum breytt til samræmis við breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils. Greinar þessar fela ekki í sér neina
efnisbreytingu.
Um 5. gr.
Lagt er til að í lögunum verði tekin upp ákvæði um stimplun jöfnunarhlutabréfa og heimild til endurgreiðslu stimpilgjalda ef ný hlutabréf eru gefin út í stað
þeirra eldri. Bæði þessi atriði eru í samræmi við áralanga framkvæmd er gilt hefur
í þessu efni.
Um 6., 7. og 8. gr.
í greinum þessum felast eingöngu breytingar er leiða af breyttu verðgildi islensks gjaldmiðils.
Um 9. gr.
í lögin hefur skort almennt ákvæði um við hvaða gengi skuli miða þegar stimpilgjald er reiknað af skjölum er kveða á um greiðslu í erlendri mynt, öðrum en
vixlum og samþykktum ávísunum. Lagt er til að sama regla og gildir um víxla og
samþykktar ávísanir gildi og um önnur stimpilskyld skjöl er kveða á um greiðslu
í erlendri mynt. Er það í samræmi við áralanga framkvæmd í þessu efni.
Um 10. gr.
1 greinum þessum felast eingöngu breytingar er leiðir af breyttu verðgildi isgjaldmiðils.
Um 11. gr.
í grein þessari eru í fyrsta lagi settar skýrari reglur en gilt hafa um skyldu þeirra
er innheimtu stimpilgjalda annast. Reglur þessar eru að mestu leyti í samræmi við það
sem talið hefur verið gilda í þessu efni. í öðru lagi er lagt til að handhafar stimpilskyldra skjala verði gerðir ábyrgir fyrir greiðslu stimpilgjalds, en nokkur vafi hefur
ríkt i þessu efni til þessa.
Um 12. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringa.

Ed.

200. Frumvarp til laga

[162. mál]

um breyting á lögum nr. 25 frá 22. maí 1975, um ráðgjöf og fræðslu varðandi
kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.
Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
1. gr.
I. töluliður 9. gr. laganna: Félagslegar ástæður, falli niður.
2. gr.
II. gr. laganna orðist svo:
Áður en fóstureyðing má fara fram, verður að liggja fyrir skrifleg rökstudd
greinargerð tveggja lækna um nauðsyn aðgerðarinnar. Annar þessara lækna sé sér-
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fræðingur í kvensjúkdómum eða almennum skurðlækningum við það sjúkrahús,
þar sem aðgerðin fer fram, en hinn að jafnaði sá læknir, sem ráðlagt hefur konunni
að leita sjúkrahúss þessara erinda.
Þar sem ástæða þykir til skal viðkomandi sérfræðingur styðjast við álitsgerð
geðlæknis, sé uin geðræna sjúkdóma að ræða.
3. gr.
2. mgr. 28. gr. laganna orðist svo:
1 nefndinni skulu eiga sæti 3 inenn og jafnmargir varamenn, tveir læknar
og einn lögfræðingur, og skulu þeir skipaðir af heilbrigðisráðherra til 4 ára i senn.
Nefndin skal úrskurða málið innan viku frá því að henni berst það í hendur.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
G r einar ger ð.
Frumvarp þetta felur í sér að þrengd er heimild til fóstureyðinga. Samkvæmt
gildandi lögum er fóstureyðing heimiluð af þrenns konar ástæðum, þ. e. í fyrsta lagi
af félagslegum ástæðum, í öðru lagi af læknisfræðilegum ástæðum og í þriðja lagi
ef konu hefur verið nauðgað eða hún orðið þunguð sem afleiðing af öðru refsiverðu atferli.
Með frumvarpi þessu er lagt til að fella niður, að félagslegar ástæður geti heimilað fóstureyðingu. Af þessu leiðir aðrar breytingar, sem í frumvarpinu felast.
Það er skoðun flutningsmanns, að félagslegar ástæður eigi ekki að réttlæta fóstureyðingu. í fyrsta lagi eru félagslegar ástæður ákaflega rúmt og teygjanlegt hugtak.
í öðru lagi á að bæta úr félagslegum ástæðum með öðrum hætti en að tortíma mannlegu lífi.
1 gildandi lögum er gert ráð fyrir, að félagslegar ástæður heimili fóstureyðingu,
þegar ætla má, eins og það er orðað, „að þungun og tilkoma barns verði konunni
og hennar nánustu of erfið vegna óviðráðanlegra félagslegra ástæðna". í lögunum er
svo að finna leiðbeiningar um það, til hvers skuli tekið tillit við mat á því, hvað er
„of erfitt“ í þessu sambandi og hvað eru „óviðráðanlegar félagslegar ástæður“.
;Þar er tiltekið .sem ástæða fyrir fóstureyðingu, að konan hafi alið mörg börn með
stuttu millibili og skammt sé frá síðasta barnsburði. Samkvæmt þessari reglu getur
fóstureyðing verið heimil, þó að heimilisástæður séu góðar og heilsufar gott á heimilinu. Ef barnið er ekki velkomið í heiminn af einhverjum ástæðum, skal liffi
þess tortímt, ef óskað er. Þá er önnur leiðbeiningarreglan sú, að fóstureyðing geti
verið heimil, ef konan býr við „bágar heimilisástæður vegna ómegðar eða alvarlegs
heilsuleysis annarra á heimilinu". Og þriðja leiðbeiningarreglan er sú, að fóstureyðing geti verið heimil „þegar konan getur ekki vegna æsku og þroskaleysis annast
barnið á fullnægjandi hátt“.
Tvær síðustu leiðbeiningarreglurnar byggjast vissulega á félagslegum ástæðum.
Enginn neitar því, að bágar heimilisástæður vegna ómegðar eða alvarlegs heilsuleysis á heimili eða þroskaleysi móður geti skapað félagslegt vandamál. En spurningin er, hvernig á að bregðast við þeim vanda. Það á ekki að gera með því að veita
heimildir til fóstureyðingar. Félagslegan vanda á að leysa með félagslegum ráðstöfunum.
Með lögum nr. 25 frá 22. maí 1975 voru heimildir til fóstureyðingar rýmkaðar.
Afleiðingarnar hafa ekki látið á sér standa. Fóstureyðingum hefur fjölgað ískyggilega. Skráðar fóstureyðingar hér á landi á hverjar 1 000 konur á aldrinum 15—49
ára voru árið 1965 1.8, árið 1970 2.1, árið 1975 5.9, árið 1976 6.7, árið 1977 8.4, árið
1978 8.4 og árið 1979 10.2. Á tímabilinu 1962 til 1970 voru skráðar 61 til 109 fóstureyðingar á ári. Á árinu 1975 eru fóstureyðingar 308, árið 1976 367, 1977 456, 1978
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453 og 1979 563. Þetta er reynsla okkar af því að heimila fóstureyðingar af svokölluðum félagslegum ástæðum.
Þegar núgildandi lagaákvæði voru sett um fóstureyðingar árið 1975, bar flutningsmaður þessa frumvarps fram breytingartillögu við fruinvarpið að lögum þessum, þar sem iagt var til að fóstureyðingar yrðu ekki heimilaðar af félagslegum
ástæðum. Breytingartillagan náði ekki fram að ganga. Þessi breytingartillaga hefur
verið tekin upp á ný á tveim þingum í formi frumvarpa til laga, sem voru samhljóða
því, sem hér er nú lagt fram. Þá hlutu frumvörpin ekki afgreiðslu. Er þess nú
freistað enn á ný að leggja málið fyrir Alþingi í trausti þess að það nái nú fram
að ganga.
Á siðasta ári bar hátt umræður um velferð barnsins. Þess var vænst, að barnaár
Sameinuðu þjóðanna yrði okkur einhver hvatning í þessu efni. Hvað hefði verið háleitari hugsjón en að þjóðin hefði sett sér á þessu barnaári það markmið, að ekkert íslenskt barn væri óvelkomið í þennan heim af félagslegum ástæðum. En barnaárið
leið án þess að til slíks kæmi. í öllum umræðunum hér á landi á síðasta ári um velferð og rétt barnsins gleymdist helgasti rétturinn, rétturinn til lífsins. Hinir mörgu
einstaklingar og félagasamtök, sem létu til sín heyra, véku ekki að því að létta á
fargi fóstureyðinganna. Það var aðeins gert i lofsverðum undantekningartilfellum.
En þó það væri þagað þunnu hljóði hér á landi um þau grundvallarmannréttindi,
sein rétturinn til lífsins er, þá var það síður en svo að slíkt gerðist hvarvetna annars
staðar. Þannig var t. d. í tilefni barnaársins samþykkt á þingi Evrópuráðsins 3. október síðastliðinn ítarleg ályktun um velferðarmál barnsins. Ályktun þessi kveður
meðal annars á um að vernda skuli rétt sérhvers barns til lífs frá því að getnaður
á sér stað. í ályktun þessari er skorað á ráðherranefnd Evrópuráðsins að hefjast
þegar handa um gerð Evrópusáttmála um þau réttindi barnsins, sem ályktunin
fjallar um. Við íslendingar erum aðilar að Evrópuráðinu, svo sem kunnugt er.
Okkur varðar því um hvað gerist á þeim vettvangi. Þetta frumvarp er því meðal
annars eðlilegt andsvar við því, sem þar er að gerast.
Mörg fleiri dæmi mætti taka erlendis frá, er sýna harðnandi andstöðu gegn
fóstureyðingum og vissa tilhneigingu til að þrengja heimildir til að eyða fóstri.
Þetta er ekki að ófyrirsynju. Þetta er vegna hinnar hörmulegu reynslu, sem fengist
hefur víða um lönd af frjálsum fóstureyðingum eða rúmum heimildum til fóstureyðinga.
Það var því fullkomin öfugþróun, sem átti sér stað hér á landi með setningu Iaga
nr. 25 1975. Með frumvarpi þessu er því lagt til að bregða á annað ráð. Það er lagt
til að þrengja heimildir til fóstureyðinga. Frumvarpið felur í sér, að fóstureyðingar
verði ekki heimilar af félagslegum ástæðum. Enginn neitar samt, að félagsleg vandamál eru fyrir hendi. Bágar heimilisástæður vegna ómegðar eða alvarlegs heilsuleysis á heimili eða þroskaleysi móður getur skapað félagslegt vandamál. En spurningin er. hvernig á að bregðast við þeim vanda. Það á ekki að gera með því að veita
heimild til fóstureyðingar. Þjóðfélag, sem leyfir fóstureyðingar af félagslegum
ástæðum, litur fram hjá hinum raunverulega vanda, sættir sig við óleyst vandamál. Félagslegur vandi verður ekki leystur nema með félagslegum ráðstöfunum.
Það vill svo til, að í þessu landi búum við við víðtæka, almenna tryggingalöggjöf og margs konar opinbera aðstoð í félagslegu tilliti. Við teljum okkur standa
allframarlega í þessum efnum og erum stundum harla ánægð með það, sem áunnist
hefur á síðustu áratugum til lausnar hinum ýmsu félagslegu vandamálum. En satt er
það, að mörgu er enn ábótavant og að ýmsu þarf að hyggja. Betur þarf að gera í
málum barnshafandi kvenna, svo sem fæðingarorlofi og mæðraheimilum. Barnaheimilum þarf að fjölga og bæta við vöggustofum, dagvistarheimilum og leikskólum.
Það þarf að bæta félagslega þjónustu og ráðgjöf við barnshafandi konur, svo að þær
fái mætt tímabundnum erfiðleikum. Það þarf að beita almannavaldinu og samhjálp þjóðarinnar um land allt, jafnt í strjálbýli sem í þéttbýli, til aðstoðar við
þá konu sem býr við slæmar heimilisaðstæður vegna ómegðar eða alvarlegs heilsu-
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leysis annarra á heimilinu, svo aö barnið, sem hún gengur með, verði velkomið í
þennan heim og góður aðbúnaður þess sé tryggður. Ekkert annað er til lausnar
þeim vanda, sem um er að ræða. En þetta kostar fjármagn. Samt eru það smámunir,
sem ekki er til að hafa orð á, samanborið við hið óbætanlega tjón, sem blóðfórnir
fóstureyðinganna valda nú hinni fámennu íslensku þjóð, sem þarfnast mest af öllu
fleiri handa til að halda uppi sjálfstæðri tilveru sinni.
Islendingar hafa sérstöðu í ýmsum efnum og svo er ekki síst að því er varðar
áhrif fóstureyðinga á fólksfjölda í landinu. 1 sumum löndum, og þá einkum þeim
fjölmennustu, er fólksfjölgun eitt meginvandamálið, sem við er að glíma. Fólkinu
fjölgar þar um of miðað við efnahag, félagslegar aðstæður, náttúruauðlindir og
hagnýtingu þeirra til mannsæmandi lífskjara, jafnvel þótt takmarkaðar kröfur séu
til lífsins gerðar. Áhrif fóstureyðinga á fólksfjölda í slíkum ríkjum eru oft sett í
samband við offjölgunarvandamál, sem þar er við að stríða, þótt það breyti engu
um eðli þess verknaðar, sem felst í fóstureyðingu. Hins vegar er þessu þveröfugt
farið hjá okkur íslendingum. Áhrif fóstureyðinga hér á landi á fólksfjöldann hljóta
að vera mikið alvörumál.
íslenska þjóðin hefur því sögulega hlutverki að gegna að halda uppi í þessu
landi sjálfstæðu ríki með öllu, sem því fylgir. I þessu efni höfum við sérstöðu
vegna fámennis þjóðarinnar. Okkur finnst þetta sjálfsagt og eðlilegt og getum ekki
hugsað okkur annað en að halda okkar sjálfstæðu tilveru. En það hljóta samt að
vera takmörk fyrir því, hvað fámennið leyfir. Einhvers staðar eru takmörkin fyrir
því, hve margar hendur þarf til að geta haldið uppi sjálfstæðu ríki og hagnýtingu
auðlinda okkar til lands og sjávar. Ef farið er niður fyrir þessi mörk, er í húfi að
þjóðin megni að halda uppi sjálfstæðu riki með þeim skyldum, sem því fylgja. Það
er í húfi, að þjóðinni haldist á hinum miklu auðlindum sínum, ef hún hefur ekki
bolmagn til að hagnýta þær í þurfandi heimi. Sjálf tilvera hinnar íslensku þjóðar
er þá í húfi. Að þessu er skylt að huga, þegar rætt er um áhrif fóstureyðinga hér á
landi á fólksfjölda þjóðarinnar.
En hvað sem þessu líður, svo alvarlegt sem það er fyrir þjóðarheildina, varðar
frumvarp þetta fyrst og fremst einstaklinginn, siðferðilega afstöðu og lífsskoðun.
Hér er gengið út frá, að félagslegar ástæður geti aldrei réttlætt fóstureyðingu. Þetta
leiðir af því, að það er um mannslíf að tefla, þegar rætt er um eyðingu fósturs. Það
er grundvallaratriði, að þetta mannslíf hefur rétt til þess að vera borið i þennan
heim. Réttinn til lífsins verður að viðurkenna. Það er siðferðileg skylda að varðveita líf, jafnvel líf ófædds barns. Fóstureyðing á þvi ekki að koma til greina nema
líf móður sé í fyrirsjáanJegri hættu eða telja megi auðsætt, að barnið verði svo
vangefið að ekki verði komist hjá að grípa til örþrifaráða, eða konan hafi verið
þunguð af refsiverðu atferli. Á þessari forsendu er frumvarp þetta flutt.
En fóstureyðingar eru ekki einungis brot á rétti hins veika og varnarlausa
mannlega lifs í móðurkviði. Þær fela í sér hættuna á þjóðfélagslegri upplausn. Ef
þjóðfélagið viðurkennir, að fólk geti notið hamingju, ánægju og unaðar, en það
þurfi ekki að bera afleiðingarnar, ef það vill það ekki, þá er það sama þjóðfélag
að kippa stoðunum undan sjálfu sér og stefnir til hruns. Þá duga ekki jafnvel félagslegar ráðstafanir. Þá getur til þess komið, að jafnvel eigin geðþótti og makræðisjónarmið ráði því, hvort mannlegu lífi er tortímt eða ekki. Fjárhagur og félagsleg
aðstoð verður þá aldrei einhlít vörn í þessum vanda, því það er ekki einungis um
félagslegt vandamál að ræða, heldur siðrænt vandamál. Til þarf að koma lífs- og
manngildismat á siðferðilegum grunni.
Oft liggur leiðin til varanlegrar hamingju í gegnum andstreymi, að ófríska konan
ali barn sitt og lifi með því og fyrir það. Þau eru óteljandi dæmin um börn, sem
hafa fengið góða umönnun og gott veganesti út í lífið, þótt efni hafi verið af skornum skammti. Jafnvel ríkidæmi er engin trygging fyrir þvi, að aðhlynning og uppeldi fari vel úr hendi.
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Það verður að byggja á þvi lífs- ,og manngildismati, sejm er undirstaða íslenskrar menningar og arfleifðar. Saiukvæmt þvi mati er réiturinn til lffs un^irstaða allra
armarra .mgunréttinda. Þa,ð er aftap úr grárri forneskju að ætla af félagslegúm
ástæðum að breyta bér nokkru um. JJangt er nú liðið síðan aflagður var sá siðúr
að heimila barnapthu^ð Úér á la^cti. jSn barnaútburðurinn vár heimilaður af félagslegum ástæðum þe'irra tíma, ómegð, fæðuskorti og óðrum framfærsluvandamálum.
Ef fóstureyðing hefði á þeim tíma verið framkvæmanleg með sama hætii og nú,
hefði ,sú aðferð vafalaust verið notuð í stað harnaúfburðar. Það var nefnilega ekki
sama, hve Íífið hafði langt fram gengið, þegar því var tortímt. Samkvæmt Grágás
vgr ekki heimilt að béra út barn eftir að það hafði fengið næringu. Þá hét þáð
morð og varðaði við log. Én verknaðurinn var heimill og löglegur, ef barnið hafði
ekki fengið næringu. Okkur finnast slík lög og reglur nú víðs fjarri. En árið 1975
setjum við samt íög, sem heimila að mannlegu lifi sé tortímt af félagslegum ástæðum og um lögmæti þess fari eftir því, hvað þroska þessa lífs sé langt komið.
Hér var stigið spor um langan veg áftur á bak, því að félagslegar aðstæður eiga
aldrei að geta heimilað tortímingu mannlegs lífs, á hvaða þroskastigi sem það er.
Kristilegar siðgæðishugmyndir leiddu til afnáms hins forna siðar um tortímingu
mannlegs lífs af félagslegum ástæðum. Síðan hefur þjóðin á löngum ferli við harðæri Qg áþján íuegnað að halda í heiðri þau lífsviðhörf, sem liggja þessu til grundvallar. Það væri kaldhæðni örlaganna ef þjóðinni ætti ekki að takast þetta á mestu
yelmegunar- og velgengnistímum sem hún hefur búið við. Með frumvarpi þessu er
þess freistað, að svo megi verða.

Sþ.

201. Tillaga til þingsályktunar

[163. mál]

um fræðslu og upplýsingar um efnahagsmál.
Flm.: Sigurgeir Bóasson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrjr almennri fræðslu um
efnahagsmál og stuðla að því, að almenningur eigi kost á hlutlausum upplýsingum
og skýringum á stöðu efnahagsmála.
Greinargerð.
Mikilvægi efnahagsmála þarf ekki að rökstyðja. Það er því afar brýnt að umræður um þessi máí byggist á þekkingu og réttum upplýsingum um stöðu þeirra.
Til að nálgast það markmið er hér lagt til i fyrsta lagi að almenn fræðsla um
efnahagsmál verði tekin upp. Til að umræður um efnahagsmál nái tilgangi sínum
er nauðsynlegt að meðal landsmanna sé almenn þekking á hinum ýmsu hugtökum
sem notuð eru í hagfræði, hvernig þau tengjast saman, hvaða áhrif breyting á einum
þætti efnahagsmála hefur á aðra þætti o. s. frv. Fyrir nokkrum árum voru slíkir
fræðsluþættir í sjónvarpi og er hér Iagt til að haldið verði áfram á þeirri braut.
I öðru lagi er lagt til að almenningur eigi kost á hlutlausum upplýsingum og
skýringum á stöðu efnahagsmála og er eðlilegt að Þjóðhagsstofnun annist það
verkefni.
í dag berast landsmönnum upplýsingar um efnahagsmál úr ýmsum áttum. Þjóðhagsstofnun gefur út ritið „Úr þjóðarbúskapnum“ og atvinnuvegaskýrslur auk annarra álitsgerða um efnahagsmál. Þessar skýrslur eru sendar stjórnmálamönnum,
fjölmiðlum, hagsmunasamtökum og fleiri aðilum. Þessir aðilar miðla síðan upplýsingum til almennings hver með sínum hætti án þess að þeir, sem tóku saman upplýsingarnar, hafi þar hönd í bagga. Við þessa miðlun kemur fram mismunandi skilningur hinna ýmsu aðila á efnahagsmálum, þá blandast pólitísk viðhorf mjög inn
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í upplýsingamiðlun stjórnmálamanna og flokksblaða og verður niðurstaðan oft einhvers konar pólitísk túlkun á staðreyndum efnahagsmála. Afleiðing þessa er sú, að
almenningur fær mjög misvísandi og mótsagnakenndar upplýsingar um efnahagsmál.
Þetta veldur því meðal annars, að fólki reynist erfitt að leggja sjálfstætt mat á stöðu
þessara mála og umræður um efnahagsmál bera um of keim af karpi um það, hver
staða mála sé, í stað þess að snúast um stefnur í efnahagsmálum.
Af þessum ástæðum er nauðsynlegt að almenningur eigi þess kost að fá upplýsingar og skýringar á efnahagsmálum beint frá þeim aðilum sem söfnuðu þessum
upplýsingum og tóku saman skýringar. Þetta má gera með ýmsum hætti, t. d. með
reglulegum þáttum í sjónvarpi þar sem staða efnahagsmála yrði skýrð, farið yfir
þróun síðustu mánaða og lýst horfum í næstu framtíð.
Forsendur þess, að fólk geti myndað sér sjálfstæða skoðun um stefnu stjórnmálaflokkanna í efnahagsmálum, eru þær, að það hafi réttar upplýsingar um stöðu
mála. Það er því annað meginmarkmiðið með þessari þingsályktunartillögu að skapa
almenningi nauðsynlegar forsendur til að geta lagt sjálfstætt mat á þá valkosti sem
stjórnmálaflokkarnir bjóða við lausn efnahagsmála.

Sþ.

202. Tillaga til þingsályktunar

[164. mál]

um ívilnanir til loðnusjómanna.
Flm.: Ágúst Einarsson, Karl Steinar Guðnason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram könnun á því, hvernig
megi m. a. með skattaívilnunum jafna það tekjutap sem loðnusjómenn verða að
þola við ákvörðun um hina miklu skerðingu loðnuafla.
Greinargerð.
Loðnuveiðar hafa verið stundaðar af íslenskum skipum um áraraðir. Aflinn fór
ört vaxandi fyrstu árin og loðnuafurðir hafa ætíð skipað stóran sess í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar.
Loðnuveiðarnar gerðu kleift að nýta hinn mikla síldveiðiflota íslendinga, eftir

að síldin hvarf. Jafnframt var nokkrum hinna eldri síðutogara breytt í loðnuskip.
Loðnan veitti einnig hinum gömlu síldarverksmiðjum okkar veruleg og vaxandi
verkefni. Af þessu má vera ljóst að loðnuveiðar íslendinga voru stundaðar og að
loðnan var unnin á þjóðhagslega mjög hagkvæman hátt.
Til þessara veiða hafa ávallt valist úrvalssjómenn sem höfðu vaxandi tekjur
af þessum veiðum. Margt — og flest rangt — hefur verið ritað og sagt um tekjur
loðnusjómanna. Vissulega hafa þær um árabil verið dágóðar, en þess er hollt að
minnast, að loðnuveiðar eru erfið sjómennska og tekjur mjög óreglulegar.
Það var ekkert sem benti til þess fyrir nokkrum árum, að slíkur afturkippur
kæmi í loðnuveiðarnar eins og nú er staðreynd. Það er ekki langt síðan fiskifræðingar okkar töldu að veiða mætti næstum ótakmarkað magn af loðnu og veiðigeta
Islendinga væri ekkert áhyggjuefni.
Orðum fiskifræðinga var trúað, enda er oft auðveldara að trúa góðum fréttum
en slæmum.
Loðnusjómenn, útvegsmenn og eigendur fiskimjölsverksmiðja gerðu sinar áætlanir í samræmi við það, að loðnuveiðar mundu halda áfram að aukast, eins og fiskifræðingar og stjórnvöld lögðu til.

Alþt. 1980- A. (103. löggjafarþing).
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Víða blasa við sorglegar afleiðingar af þessum viðbrigðum í loðnuveiðum.
Flotinn er þegar orðinn of stór, og til að mynda sú skynsamlega ákvörðun Slippstöðvarinnar á Akureyri fyrir nokkrum árum að smíða loðnuveiðiskip „á lager“
reynist nú, þegar skipið er fullbúið, hafa verið hin ömurlegasta fjárfesting, bæði
fyrir Slippstöðina og þjóðarbúið í heild.
Sömuleiðis má benda á fiskimjölsverksmiðjurnar, sem á undanförnum árum
hafa fjárfest miklar fjárhæðir til afkastaaukningar og til tæknilegra endurbóta. Nú
standa margar verksmiðjur, sem illa liggja við miðunum, aðgerðalausar mikinn
hluta ársins.
Að lokum er nefndur sá þáttur, sem er grundvöllur þessarar þingsályktunartillögu, en það eru hin miklu áhrif sem skerðing loðnuveiða hefur á kjör sjómanna.
Ljóst er að loðnusjómenn höfðu sem aðrir í þessari atvinnugrein reiknað með
vaxandi tekjum næstu árin og gert áætlanir í sínu einkalifi byggðar á hækkandi
launum.
Neðangreind tafla sýnir magn af loðnu, sem íslendingar hafa veitt á undanförnum árum.
Veitt magn í tonnum

Frá miðju ári 1972 til miðs árs 1973 ...........................................
—
— — 1973 — — — 1974 ...........................................
—
—
— 1974 — —
— 1975
—
—
— 1975 — —
— 1976
—
—
— 1976 — —
— 1977
—
-— 1977 — —
— 1978
_
_
_ 1978 — _
— 1979
—
—
— 1979 — —
— 1980
_
_
_ 1980 — —
-- 1981

440 925
461862
457 655
342 503
661 031
732 466
1018 568
834 028
461 125

Ljóst er af ofangreindri töflu, að heildarmagnið, sem áætlað er að veiða nú á
yfirstandandi vertíð, er svo miklu minna en á undanförnum árum að slík kjaraskerðing er mál þjóðarinnar allrar.
Sjómenn vita vel á hverju lífskjör þeirra byggjast, en það er, að fiskurinn í
sjónum sé verndaður og fái að vaxa. Þess vegna taka sjómenn, eins og aðrir í
sjávarútvegi, slíkum skerðingum með stillingu og eru reyndar í flestum tilvikum
frumkvöðlar að fiskverndun. Það eru þó þeir aðilar, sem fiskverndun kemur harðast
niður á i fyrstu.
Aðilar í sjávarútvegi hafa oftsinnis haft vit fyrir þjóðinni allri og verið ótrauðir
að leggja inn á bankabók til hagsbóta öðrum landsmönnum og komandi kynslóðum.
Sú kjaraskerðing, sem verður frá sumar- og vetrarvertið 1978 og 1979 til samsvarandi vertíðar 1979 og 1980, nemur um 18%. Skerðingin frá vertíðinni 1979 og
1980 til núverandi sumar- og væntanlegrar vetrarvertíðar 1981 nemur um 45%.
Margir bátar munu fyila loðnukvóta sína innan skamms og nokkrir hafa þegar
lokið veiðum, en velflestir munu ljúka veiðum fyrir áramót. Þá bíða þessara báta
engin verkefni, þar til loðnuveiðar hefjast aftur í september 1981, nema ef vera
skyldu hefðbundnar netaveiðar fyrir hluta af þessum flota, en slikar veiðar hafa þó
ekki enn þá verið leyfðar.
Mörg loðnuskip geta ekki stundað aðrar veiðar en loðnuveiðar. Alger vandræði
eru fram undan bæði hjá sjómönnum og útgerðarmönnum þessara skipa.
Mikilsvert atriði við tekjuskerðingu loðnusjómanna er að við búum ekki við
staðgreiðslu skatta, þannig að loðnusjómenn eru að greiða skatta af háum tekjum
frá fyrra ári um leið og tekjur þeirra minnka mjög verulega. Slík sveifla niður
á við í tekjum raskar öllum fjármálum einstaklinga.
í þessari þingsályktunartillögu er gert ráð fyrir könnun á því, hvernig þetta
tekjutap loðnusjómanna verði jafnað. Ljóst ætti að vera með hliðsjón af aflaskerðingunni, eins og fram kemur í framangreindri töflu, að slíka kjaraskerðingu verður
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aS milda með aðgerðum ríkisvaldsins. Ákvörðunin um skerðingu loðnuaflans er
tekin af hálfu rikisvaldsins og studd veigamiklum þjóðhagslegum rökum.
Beinast liggur við að beita að einhverju leyti skattaívilnun og er bent á það í
tillögunni. Aðrar leiðir eru til, eins og að tryggja með aðstoð Aflatryggingasjóðs og
þá með fjárframlagi frá ríkisvaldinu að tekjur loðnusjómanna skerðist ekki eins og
allt bendir til.
Það er ekki einkamál loðnusjómanna að þola svona stórfellt tekjutap vegna
friðunar. Þetta er mál allra landsmanna, enda munu hin góðu lífskjör undanfarinna
ára ekki sist grundvallast á störfum þessara inanna. Loðnusjómenn eiga skilið vegna
vinnu sinnar undanfarin ár að þeim verði liðsinnt þegar brýna nauðsyn ber til.

Nd.

203. Breytingartillaga

[147. máll

við frv. til Iaga um fæðingarorlof.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur, Karvel Pálmasyni og Magnúsi H. Magnússyni.
Við 1. gr. Aftan við 8. málsgr. komi eftirfarandi málsliðir:
Af fæðingarorlofsgreiðslum síuum greiðir foreldri á vinnumarkaðinum 4% í
lífeyrissjóð og lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins 6% á móti. Auk þess greiðir
lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins 8.33% orlofsfé á orlofsreikning viðkomandi
foreldris hjá Póstgíróstofunni.

Ed.

204. Frumvarp til laga

[165. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
1. gr.
2. mgr. 15. gr. orðist svo:
Árleg mæðralaun skulu vera sem hér segir:
Með einu barni .....................................................................
Með tveim börnum ...............................................................
Með þrem börnum eða fleiri .............................................

kr. 450 000
— 1 125 000
— 1800 000

2. gr.
Við 1. mgr. 17. gr. bætist:
Sömu bætur skal greiða einstæðri móður eftir barnsfæðingu.
3. gr.
Við 2. mgr. 17. gr. bætist:
Sömu bætur skal greiða einstæðri móður eftir barnsburð, ef hún hefur á framfæri sínu annað barn undir 17 ára aldri.
4. gr.
Ný grein komi, er verði 18. gr., og orðist svo:
Þegar niður falla bætur samkvæmt 17. gr., er tryggingaráði heimilt að greiða
einstæðri móður allt að fullum lífeyri einstaklings samkvæmt 11. gr. ásamt tekjutryggingu samkvæmt 19. gr. (er verður 20. gr.).
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Tryggingaráð getur ákveðið, að kona í hjúskap eða í sambúð geti fengið sömu
greiðslur og einstæð móðir samkvæmt 15. gr., 16. gr., 17. gr. og 1. mgr. þessarar
greinar, ef tekjur hjónanna eða sambúðarfólksins fari ekki fram úr ákveðnu marki
og að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafi konan alið mörg börn með stuttu millibili og skammt er liðið frá síðasta
barnsburði.
2. Eigi konan við að búa bágar heimilisástæður vegna ómegðar eða alvarlegs
heilsuleysis annarra á heimilinu.
3. Vegna annarra ástæðna, sem eru sambærilegar við ofangreindar ástæður.
5. gr.
I stað „ekkjubætur" í stafliðum a, b og c í 2. mgr. 51. gr. (er verður 52. gr.)
komi: bætur.
6. gr.
Niður falli orðin „fjárhag og“ í 1. mgr. 73. gr. (er verður 74. gr.).
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þetta frumvarp hefur verið flutt á tveim þingum, en hlaut þá ekki afgreiðslu.
Það er nú endurflutt með tveim breytingum. Annars vegar er upphæð mæðralauna
skv. 1. gr. hækkuð til samræmis við hækkað verðlag. Hins vegar er fellt niður
ákvæði um barnsburðarbætur, þar sem nú liggur fyrir þinginu stjórnarfrumvarp um
fæðingarorlof, sem reiknað er með að nái fram að ganga, en þar er gert ráð fyrir
að allir foreldrar eigi rétt á fæðingarorlofi.
Frumvarp þetta felur í sér félagslegar ráðstafanir, sem er ætlað að bæta úr
þeim félagslegu ástæðum, sem nú geta samkvæmt lögum heimilað fóstureyðingu. Lagt
er til, að þetta sé gert með breytingum á lögum um almannatryggingar. Hér er um
að ræða verulega aukna aðstoð við einstæðar mæður og heimildarákvæði um slíkt
hið sama til hjálpar konuin í hjúskap eða í sambúð, sem eru hjálparþurfi.
Frumvarpið hefur í för með sér eftirfarandi meginbreytingar á lögum um
almannatryggingar:
1. Mæðralaun eru hækkuð mikið frá því sem nú er. Sú hækkun er mun meiri með
einu barni og tveim börnum en með þrem börnum eða fleiri.
2. Tekin er upp ný bótagreiðsla til einstæðra mæðra vegna þeirrar röskunar á stöðu
og högum, sem barnsburður veldur þeim. Bætur þessar skulu vera jafnar að
upphæð og ekkjulífeyrir almannatrygginga. Réttur til þessara bóta er í sex
mánuði eftir barnsfæðingu. Hafi hin einstæða móðir annað barn á framfæri
sínu undir 17 ára aldri, á hún rétt á þessum bótum i 12 mánuði til viðbótar.
3. Þegar bætur skv. 3. tl. falla niður, er tryggingaráði veitt heimild til að greiða
einstæðri móður lífeyri, er nemi að upphæð sem svarar allt að fullum ellilífeyri einstaklings samkvæmt 11. gr. ásamt tekjutryggingu samkvæmt 19. gr.
(er verður 20. gr.).
4. Heimild er veitt tryggingaráði til að geta ákveðið, að aðstoð, sem einstæðum
mæðrum er veitt samkvæmt framansögðu, geti verið látin í té konum í hjúskap
eða í sambúð, ef um er að ræða fjárhagserfiðleika og aðrar bágar félagslegar
ástæður, sem samkvæmt núgildandi lögum geta heimilað fóstureyðingu.
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Frumvarp þetta er flutt á þeirri forsendu, að fóstureyðing leysi ekki félagslegan
vanda, heldur þvert á móti. Þjóðfélag, sem leyfi fóstureyðingu af félagslegum
ástæðum, líti fram hjá hinum raunverulega vanda, sætti sig við óleyst vandamál.
Félagslegur vandi verði ekki leystur nema með félagslegum ráðstöfunum. Frumvarp þetta miðar aC þvi að svo verði gert.

Nd.

205. Nefndarálit

[28. mál]

um frv. til 1. um meinatækna.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið á tveim fundum.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt án breytinga.
Jóhann Einvarðsson og Pálmi Jónsson voru fjarverandi.
Alþingi, 9. des. 1980.
Guðrún Helgadóttir,
form., frsm.

Guðm. G. Þórarinsson.

Matthías Bjarnason.

Pétur Sigurðsson.

Nd.

206. Nefndarálit

[144. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið. Guðjón Hansen tryggingafræðingur kom á
fund nefndarinnar.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Jóhann Einvarðsson og Pálmi Jónsson voru fjarverandi.
Alþingi, 9. des. 1980.
Guðrún Helgadóttir,
form., frsm.

Guðm. G. Þórarinsson.
Pétur Sigurðsson.

Matthias Bjarnason.
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Ed.

207. Frumvarp til laga

[ 166. málj

um frídaga sjómanna á fiskiskipum um jólin.
(Lagt fyrir Alþingi á 108. löggjafarþingi 1980).
1- grÁ tímabilinu 23.—27. desember ár hvert skulu allir sjómenn á íslenskum
fiskiskipum eiga að minnsta kosti þriggja sólarhringa leyfi í heimahöfn skipsins.
2. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er verið að efna loforð, sem gefið var í janúar 1979.
Upphaf málsins er, að í nóvember 1978 var dregið úr hækkun verðbóta á laun
frá 1. desember 1978 með sérstökum lögum. í þeim lögum var m. a. ákveðið, að
3% lækkun verðbóta skvldi mætt með úrbótum í félagslegum réttindamálum
launafólks, og mun samráð hafa verið haft um málið við Alþýðusamband Islands.
Sjómannasamtökin töldu sig sniðgengin i þessu efni, og á kjaramálaráðstefnu sjómanna 8.—9. desember 1978, var samþykkt ályktun þar sem meðal annars er
krafist, að lögfestir verði frídagar á öllum fiskiskipum vfir jólahelgina.
Þegar fiskverð var ákveðið um áramótin 1978/79 tóku fulltrúar sjómanna
mál þetta upp við ríkisstjórnina. Átti forseti Farmanna- og fiskimannasambandsins, Ingólfur Ingólfsson, m. a. viðræður við þáverandi forsætisráðherra, Ólaf
Jóhannesson um málið á gamlársdag 1978.
Málið var síðan tekið fyrir á ríkisstjórnarfundi hinn 4. janúar 1979. Um nokkra
liði var talið nauðsynlegt að hafa fyrirvara, en enginn slíkur var gerður við það
atriði sem hér um ræðir. Var samþykkt að fagráðuneyti ynnu að framkvæmd
mála á þeim grundvelli sem forsætisráðherra lagði þar fyrir.
Því miður hefur reynst erfiðara að framkvæma ákvæði um frídaga á öllum
fiskiskipum yfir jólahelgina en talið var.
Með sérstökum samningum siómanna og útvegsmanna og fiskveiðibanni á
þessum tíma, er slíkt ákvæði raunar þegar komið til framkvæmda á fiskibátum
og minni skuttogurum. Á stærri skuttogurum er svo hins vegar ekki. Útvegsmenn
telja, að slíku jólafríi fvlgi verulegt óhagræði fyrir útgerð togaranna, og jafnframt að slíkt muni valda vinnslunni vandræðum. Vafalaust er þetta rétt. Staðreyndin er hins vegar sú að slíkt jólastopp er framkvæmt á öllum minni skuttogurum án teljandi vandræða, sömuleiðis mun það verið talin sjálfsögð regla í
öllum nágrannalöndum okkar að sjómenn á fiskiskipum séu í landi yfir jóladagana.
Fjölmargir fundir hafa verið haldnir um þetta mál. Að beiðni sjávarútvegsráðherra hafa sjómenn og útvegsmenn scrstaklega um það fjallað. Því miður hefur
samkomulag ekki tekist þrátt fyrir slíkar ítrekaðar tilraunir.
Til þess að efna það loforð, sem gefið var er þá ekki um annað að ræða, en
að flytja þetta frumvarp um lögfestingu jólafrídaga sjómanna á fiskiskipum. Gert
er ráð fyrir því að slíkir dagar verði þrír enda um þann fjölda frídaga samið milli
útvegsmanna og sjómanna á minni skuttogurum.
Til þess að auðvelda útgerðarmönnum og vinnslustöðvum aðlögun að slíkum
frídógum er jafnframt lagt til að þeir geti orðið á tímabilinu frá 23.—27. desember.
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208. Tillaga til þingsályktunar
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[167. mál]

um eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum.
Flm.: Sigurgeir Bóasson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir gerð áætlunar um
eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum.
Greinargerð.
1. Breytingar á fólksfjölda og búsetu á Vestfjörðum.
Tækniframfarir og hagvöxtur hafa leitt til mikilla breytinga á atvinnuháttum
og búsetu hér á landi. Á sama tíma hefur orðið mesta fólksfjölgun i sögu þjóðarinnar, en tala íbúa hefur þrefaldast frá aldamótum.
Á Vestfjörðum hefur þróunin á margan hátt verið ólík þróuninni í öðrum
landshlutum. Um aldamót bjuggu um 12 500 manns á Vestf jörðum, en 1. desember
1979 var íbúatalan 10 363 og eru Vestfirðir eini landshlutinn þar sem íbúum hefur
fækkað frá aldamótum. Frá aldamótum til ársins 1940 var íbúafjöldi á Vestfjörðum
svo til óbreyttur, en upp úr því fór að gæta verulegrar fólksfækkunar allt til
ársins 1972, en þá var ibúatalan lægst eða 9 925. Frá þeim tíma hefur orðið nokkur
fólksfjölgun og var íbúafjöldinn 10 363 1. desember 1979
Ef þessi þróun er athuguð nánar sést að á ýmsan hátt hafa Vestfirðir sérstöðu.
í fyrsta lagi hefur fækkun i sveitum orðið hlutfallslega meiri á Vestfjörðum en
i öðrum landshlutum. Á árinu 1940 bjuggu 6 396 Vestfirðingar í sveitum en 1.
desember 1979 bjuggu aðeins 2 088 manns í sveitum á Vestfjörðum (sjá töflu 1).
I öðru lagi hafa Vestfirðir sérstöðu að því leyti, að fjölgun í þéttbýli hefur orðið
mun minni en í flestum öðrum landshlutum. Á árinu 1940 bjuggu 6 547 á þéttbýlisstöðum á Vestfjörðum samanborið við 8 275 1. desember 1979 og er fjölgunin
aðeins 26.2% á þessu tímabili. Á sama tíma hefur fólksfjöldi í þéttbýli á landinu
öllu aukist um 140%. 1 samanburði við aðra landshluta er fjölgun í þéttbýli á
Vestfjörðum svipuð og á Norðurlandi vestra, en í öllum öðrum landshlutum hefur
fólksfjöldi í þéttbýli meira en tvöfaldast á þessu timabili.
Með tilkomu skuttogaranna og mikillar uppbyggingar og endurbóta á fiskvinnslustöðvum hefur ibúum þéttbýlisstaða á Vestfjörðum fjölgað nokkuð hin
siðari ár, en mjög mismunandi eftir stöðum. 1 Bolungarvík hefur orðið mikil
fjölgun, en ibúum þar fjölgað um 18.6% frá árinu 1975 til ársins 1979. Á Isafirði
hefur orðið nokkur fólksfjölgun allra síðustu ár en á flestum öðrum þéttbýlisstöðum á Vestfjörðum hefur íbúafjöldi nokkurn veginn staðið i stað. Almennt
má segja að þéttbýlisstaðir á Vestfjörðum hafi ekki tekið við því fólki sem vegna
breyttra atvinnuhátta hefur flust úr sveitum og minni útvegsstöðum. Margar ástæður
hafa valdið þessari þróun, en ein mikilvægasta ástæðan er tvímælalaust sú að atvinnulíf á Vestfjörðum er einhæft og þjónustu á mörgum sviðum mjög ábótavant.
2. Atvinnuskipting á Vestfjörðum.
Nýjustu upplýsingar um skiptingu mannafla á atvinnugreinar og landshluta eru
um árið 1978. Samkvæmt þeim var mannafli á Vestfjörðum 5 059 árið 1978. Heildarmannaflinn það ár var 100 912 og er hlutdeild Vestfjarða af heildarmannafla því
um 5% (sjá töflu 2).
Ef atvinnuskipting á Vestfjörðum er athuguð nánar kemur í ljós gífurlegt misvægi í uppbyggingu atvinnulífsins.
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Vestfirðingar hafa sérstöðu hvað varðar fiskveiðar og fiskvinnslu, en við þessar
greinar starfaði 40.1% mannaflans á Vestfjörðum á árinu 1978. Á landinu öllu
störfuðu aðeins 13.7% heildarmannaflans við þessar greinar. 1 samanburði við aðra
landshluta starfa hlutfallslega flestir við fiskveiðar og fiskvinnslu á Vestfjörðum.
Á hinn bóginn kemur hér einnig fram sérstaða Vestfjarða hvað varðar „annan
iðnað“ en fiskiðnað. Á árinu 1978 störfuðu aðeins 394 við „annan iðnað“ á Vestfjörðum eða 7.8% mannaflans. Á landinu öllu störfuðu 17 638 við „annan iðnað“
eða 17.5% heildarmannaflans. 1 samanburði við aðra landshluta starfa hlutfallslega
fæstir við „annan iðnað“ á Vestfjörðum.
3. Iðnaður.
Hlutdeild Vestfjarða miðað við mannafla var aðeins 2.2% í öðrum iðnaði en
fiskiðnaði á árinu 1978 (sjá töflu 2). Ef nánar er athugað hvernig mannafli við
þennan iðnað skiptist á iðngreinaflokka sést hve hlutur framleiðsluiðnaðar er lítill
á Vestfjörðum (sjá töflu 3).
Við matvæla- og drykkjarvöruiðnað störfuðu 128 manns árið 1978. Á landinu
öllu störfuðu 2 894 við þessar iðngreinar og er því hlutdeild Vestfjarða miðað við
mannafla 4.4% í matvæla- og drykkjarvöruiðnaði. Ef teknir eru saman allir aðrir
iðngreinaflokkar framleiðslu'ðnaðar, þ. e. vefjar-, fata- og skinnaiðnaður, trjávöruiðnaður, pappírsiðnaður, prentun og annar framleiðsluiðnaður, kemur í Ijós að á
Vestfjörðum störfuðu aðeins 85 manns við þessa iðngreinaflokka á árinu 1978.
Á landinu öllu störfuðu hins vegar 8 639 við þessar iðngreinar. 1 heild er því hlutdeild Vestfjarða í þessum iðngreinaflokkum tæpt 1%, en eins og áður hefur komið
fram var hlutdeild Vestfjarða um 5% af heildarmannafla á árinu 1978.
4. Verslunarþjónusta.
Hlutdeild Vestfirðinga af heildarmannafla i verslun og viðskiptum var aðeins
2.7% á árinu 1978. Þetta segir sína sögu um stöðu verslunar á Vestfjörðum. Á árinu
1977 gerðu aðilar á vegum Framkvæmdastofnunar ríkisins könnun á verslun og
þjónustu á Vestfjörðum. Niðurstaða þeirrar könnunar var m. a. sú, að verslunarþjónusta á Vestfjörðum væri viða mjög ófullnægjandi, vöruúrval mjög lítið, sérstaklega af ýmsum sérvörum, póstverslun við Reykjavík væri mikil og verslunarferðir til Reykjavikur tíðar.

Vandi verslunar á Vestfjörðum er einkennandi fyrir dreifbýlisverslunina yfirleitt. Fjarlægð frá heildsölum veldur minni veltuhraða vörubirgða. Meiri vörubirgðir krefjast aukins rekstrarfjár, vaxtakostnaður verður meiri og stærra geymslurými nauðsynlegt. Við verslun með sérvörur verður þessi vandi sérstaklega mikill
og veldur því að margar verslanir treysta sér ekki til að hafa þær á boðstólum.
Fleira má nefna, eins og kostnað við pantanaafgreiðslu og lánsviðskipti, en slikan
kostnað þurfa verslanir í þéttbýli ekki að bera.
Annar vandi smásöluverslana á Vestfjörðum er uppbyggingarvandinn. Vegna
lélegrar rekstrarafkomu hefur viða ekki tekist að skapa fjármagn til uppbyggingar,
og stofnlán til byggingar verslunarhúsnæðis hafa ekki verið fyrir hendi nema að
takmörkuðu leyti. Hér þarf Byggðasjóður að koma til, en til þessa hefur Byggðasjóður ekki lánað til bygginga verslunarhúsnæðis.
Með hliðsjón af því, sem hér hefur verið rakið, er ljóst að mikið misvægi er
i atvinnubyggingu á Vestfjörðum og verslunarþjónustu ábótavant. Flutningur þessarar þingsályktunartillögu er viðleitni í þá átt að úr þessu verði bætt. Eðlilegt
er að sú áætlun, sem tillagan gerir ráð fyrir, verði unnin af Framkvæmdastofnun
ríkisins i samvinnu við sveitarstjórnir á Vestfjörðum og Fjórðungssamband Vestfirðinga. í framhaldi af þvi er eðlilegt, að stofnlánasjóðum auk Byggðasjóðs verði
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falið að veita lán til þeirra framkvæmda, sem áætlunin felur í sér. Á undanförnum
árum hefur mikil uppbygging átt sér stað í sjávarútvegi og fiskvinnslu víðs vegar
á landinu, og hefur Byggðasjóður komið þar við sögu. Hér hefur verið stigið fyrsta
skrefið í framkvæmd byggðastefnunnar, en aðeins fyrsta skrefið. Ef markmið
byggðastefnunnar eiga að nást hlýtur Byggðasjóður nú að snúa sér að öðrum
verkefnum til að skapa fjölbreyttara atvinnulíf á landsbyggðinni og að uppbyggingu verslana í dreifbýli.
Einhæfir atvinnuvegir stuðla að óstöðugleika í búsetu. Fólk, sem af einhverjum
ástæðum getur ekki unnið við fiskveiðar og fiskvinnslu, á erfitt með að fá starf
við sitt hæfi og verður oft að flytjast búferlum þangað sem atvinnutækifærin eru
fjölbreyttari. Þá laðar einhæft atvinnulíf fólk ekki til búsetu, eins og reynslan
sýnir ef athuguð er sú litla fólksfjölgun sem orðið hefur á flestum þéttbýlisstöðum
á Vestfjörðum á undanförnum árum þrátt fyrir mikla, en einhæfa atvinnu.
Nálægð Vestfjarða við ein bestu fiskimið landsins og góð hafnarskilyrði veldur
því, að fiskveiðar og fiskvinnsla verða um ókomin ár aðalatvinnugreinar Vestfirðinga. Þá veldur fjarlægð Vestfjarða frá aðalmarkaðs- og orkuöflunarsvæði landsins
því, að þar er ekki hagkvæmt að reka orkufrekan stóriðnað. Á hinn bóginn er það
ljóst, að ákveðin fjölbreytni i atvinnulífi er nauðsynleg ef halda á uppi traustri
bvggð i landshluta eins og Vestfjörðum. Það er því eitt meginmarkmið þessarar
þingsályktunartillögu að stuðla að fjölbreyttara atvinnulífi á Vestfjörðum.
Hitt skiptir ekki minna máli, ef halda á uppi traustri og vaxandi byggð úti um
land, að verslunarþjónustan sé viðunnandi. Málefni dreifbýlisverslana hafa mikið
verið til umræðu á undanförnum árum, en í raun hefur litið annað gerst. Nefndir
hafa verið skipaðar og skýrslur samdar, en raunhæfar úrbætur ekki komist í framkvæmd. Það er annað meginmarkmiðið með þessari þingsályktunartillögu, að úr
þessu verði bætt hvað Vestfjörðum viðkemur, en hið sama á við um dreifbýlisverslanir víða um land.
Tafla 1.
íbúafjöldi á Vestfjörðum 1940—1979
A. Þéttbýlisstaðir

1940

1950

1960

1970

1975

1976

1977

1978

1979

716

860

996
173
311
395
455
459
978

1026
204
353
384
412
518
1053

1029
215
323
391
421
511
1119

1035
290
335
435
438
500
1186

1025
307
351
429
469
526
1215

1016
326
354
438
446
512
1249

Patreksfjörður
Tálknafjörður
Bildudalur
Þingeyri ....
Flateyri ........
Suðureyri ....
Bolungarvík .
ísafjörður,
Hnifsd..............
Súðavík .......
Hólmavík

352
378
440
355
643

385
315
418
411
688

957
96
360
340
530
403
767

3129
218
326

3087
231
408

3013
184
388

3005
201
331

3081
226
346

3120
222
346

3203
256
367

3251
252
385

3301
248
385

Þéttbýlisstaðir
alls:

6557

6803

7038

7304

7603

7697

8045

8210

8275

B. Dreifbýli og
blönduð byggð
alls:

6396

4363

3280

2746

3436

2354

2135

2080

2088

Ibúafjöldi alls: 12953

11166

10318

10050

10039

10051

10180

10290

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

10363
120
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Tafla 2.
Atvinnuskipting á Vestfjörðum á árinu 1978.

Mannafli
á Vestfj.

Hlutfallsleg
skipting
mannafla á
Vestfjörðum

Landbúnaður ...............
Fiskveiðar .....................
Fiskiðnaður .................
Annar iðnaður ...............
Byggingarstarfsemi ....
Rafveitur, vatnsveitur ..
Verslun og viðskipti ....
Samgöngur ...................
önnur þjónusta .........

681
671
1356
394
509
127
417
248
656

13.5%
13.3%
26.8%
7.8%
10.1%
2.5%
8.2%
4.9%
12.9%

8108
5373
8486
17638
11023
1102
15182
8033
25967

8.0%
5.3%
8.4%
17.5%
10.9%
1.1%
15.1%
8.0%
25.7%

Samtals

5059

100.0%

100912

100.0%

Atvinnugrein

Heildarmannafli

Hlutf.skipt.
heildarmannafla

Hlutdeild
Vestfjarða
í einstökum
atvinnugr.

8.4%
12.5%
16.0%
2.2%
4.6%
11.5%
2.7%
3.1%
2.5%

Heimild: Hagtiðindi júni ’80.

Tafla 3.
Skipting mannafla við annan iðnað (fiskiðnaður undanskilinn)
á Vestfjörðum í iðngreinaflokka á árinu 1978.
Iðngreinaflokkar

Mannafli
á Vestfjörðum

Heildarmannafli

128
22
39
10
14
137
44

2894
2406
1358
1770
3105
4118
1987

4.4%
0.9%
2.9%
0.6%
0.5%
3.3%
2.2%

394

17638

2.2%

Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður ...........
Vefjar-, fata- og skinnaiðnaður ...................
Trjávöruiðnaður ...........................................
Pappírsiðnaður, prentun og blaðaútgáfa . ..
Annnr framleiðsluiðnaður ..........................
Blandaður iðnaður, nýsmíði og þjónusta .
Þjónustuiðnaður ...........................................
Samtals
Heimild: Landssamband iðnaðarmanna.

Hlutdeild
Vestfjarða %
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209. Breytingartillögur

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 00 201 0107 Hús Jóns Sigurðssonar.
Fyrir „30 462“ kemur ...........................................................................
2. Við 4. gr. 00 201 0109 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka.
Fyrir „66 265“ kemur .............................................................................
3. Við 4. gr. 01 902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd.
a. Við 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „16 600“ kemur ...........................................................................
b. Við 0 Sértekjur.
Fyrir „10 500“ kemur ...........................................................................
4. Við 4. gr. 02 201 0109 Verkfræðideild.
Fyrir „1 494 725“ kemur ..................................................................................

5. Við 4. gr. 02 203 Raunvísindastofnun. Nýr liður.
10 Sérstök verkefni ...............................................................................
6. Við 4. gr. 02 331 íþróttakennaraskóli íslands. Nýr liður.
4 Viðhald
.............................................................................................
7. Við 4. gr. 02 422 Námsgagnastofnun 0103 Bókaútgáfa.
Fyrir „443 240“ kemur .........................................................................
8. Við 4. gr, 02 563 0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir.
Fyrir „1 500“ kemur ............................................................................
9. Við 4. gr. 02 791 0117 Skíðakennsla i skólum.
Fyrir „1000“ kemur ............................................................................
10. Við 4. gr. 02 792 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra.
a. Fyrir „3 528 000“ kemur .................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra,
framlög (02 792).
1. Hólabrekkuskóli, 1. og 2. áf...................................

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Seljaskóli, 1. áf.....................................................
Seljaskóli, 2. áf....................................................
Hvassaleitisskóli, 3. áf., íþrh. o. fl....................
Hlíðaskóli, 4. áfangi, íþrh...................................
Ýmsir skólar ......................................................
Öiduselsskóli, 2. áfangi ....................................
Kvennaskóli ......................................................
Skóli Isaks Jónssonar .......................................
Kópavogur, íþrh. ...............................................
Kópavogur, skólalóðir .......................................
Snælandsskóli, 1. áf..............................................
Engidalsskóli ....................................................
Lækjarskóli, stækkun, Skólabraut 2 ...............
Víðistaðaskóli, 4. áf...........................................
öldutúnsskóli, 4. áf..............................................
Seltjarnarnes, sundlaug ....................................

Þús. kr.

142 000

160 000
260 000
56 000
70 000
20 000
50 000
46 000
20 000
90 000
9 000
90 000
80 000
65 000
75 000
8000
30 000

35 462
76 205
19 600
12 000
1 493 872
27 000
9 000
593 240
15 000
2 500
4 247 000

Þús. kr.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Garðabær, gagnfræðaskóli, 1. og 2. áf.............
Keflavík, gagnfræðaskóli, 3. áf..........................
Keflavík, íþróttahús, 1. áf...................................
Grindavik, íþróttahús .....................................
Njarðvíkurbær, íþrh., 1., 2. og 3. áf....................
Bessastaðahreppur, skóli, 1. áf...........................
Mosfellshreppur, íþrh., 1. áf...............................
Mosfellshreppur, viðbygging barnaskóla ....
Sandgerði, íþrh., stækkun skóla .....................
Vatnsleysuströnd, 1. áf. skóla ........................
Vatnsleysuströnd,endurb. skólastjórabúst. ..
Kjalarnes, lausar stofur .....................................
Gerðahreppur, íþrh. og sundlaug.....................
Kjósarhreppur, endurbætur..............................
Akranes, barnaskóli, lóð, kyndist., 1. st............
Akranes, íþrh........................................................
Akranes, barnaskóli, nýbygging .....................
Leirárhreppur, breytingar á skóla .................
Andakílshreppur ...............................................
Kleppsjárnsreykir, mötuneyti ........................
Reykholtsdalshreppur, sundlaug ...................
Varmalandsskóli, íþróttahús ..........................
Varmalandsskóli, skólahús ............................
Borgarnes, íþrh., sundlaug ................................
Borgarnes, grunnskóli, viðbygging .................
Laugagerðisskóli, íþrh.........................................
Lýsuhóll, sundlaug ...........................................
Hellissandur, stækkun skóla, 1. og 2. áf.........
Hellissandur, íþrh., sundlaug............................
Ólafsvik, stækkun skóla....................................
Ólafsvík, endurb. íbúðar ...................................
Grundarfjörður, skóli, 2. áf., og sundlaug ....
Grundarfjörður, íþróttahús ............................
Stykkishólmur, skóli .......................................
Búðardalur, skóli, 2. áf.......................................
Laugar, íþróttahús ...........................................
Laugar í Dalasýslu, 4. áf. skóla, íbúð,lóðir ..
Isafjörður, skólastjórabústaður Hnífsdal ....
Bolungarvík, íþrh.................................................
Bolungarvík, endurb. skólastjórabúst.............
Geirdalshreppur .................................................
Gufudalshreppur, kennslustofa .....................
Flateyjarhreppur, endurb. sk., endurb. íb.........
Barðastrandarhreppur, skóli ............................
Patrekshreppur, viðbygging skóla .................
Patrekshreppur, endurb. skólastjóraíb.............
Tálknafjörður, íþróttaaðstaða ........................
Þingeyri, skóli ..................................................
Mýrahreppur, barnaskóli Núpi ........................
Flateyri, íþrh., sundlaug ..................................
Flateyri, endurb. skóla ....................................
Suðureyri, skóli, nýbygging ............................
Árneshreppur, stækkun skóla ..........................

90 000
4 000
35 000
43 000
25 000
5 000
6 000
65000
38 000
10 000
1000
4 000
25 000
3 000
2000
25 000
150 000
2 000
20 000
5 000
5 000
15 000
15 000
20 000
45 000
7 000
8 000
55 000
4 000
55 000
2 000
5000
25 000
40 000
2 000
2 000
18000
2000
44 000
3 000
4 000
20 000
2 000
7 000
30 000
1 000
32 000
23 000
10 000
34 000
5 000
28 000
4000

Þús. kr
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71. Kaldrananeshr., endurb. skóla ........................
72. Hólmavík, 2. áf. skóla .......................................
73. Fells- og Óspakseyrarhr......................................
74. Bæjarhreppur, skóli Borðeyri ..........................
75. Sauðárkrókur, gagnfræðask., C-álma .............
76. Sauðárkrókur, dag- og heimavistir .................
77. Sauðárkrókur, íþrh., 1. áfangi ........................
78. Staðarhreppur, skóli, íbúð ................................
79. Laugarbakki, lóð, 1., 2. áf„ 3. áf. (íbúðir) ....
80. Hvammstangi, sundlaug, laugarhús.................
81. Þverárhreppur, skóli .......................................
82. Húnavellir, skóli, 2. áf„ mötun., íb....................
83. Blönduós, skóli, lóð, búningskl........................
84. Blönduós, íþrh.......................................................
85. Skagaströnd, skóli ...........................................
86. Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf„ lóðir.................
87. Varmahlíð, íbúðir, Sjh„ Shl„ Hvhl....................
88. Varmahlíð, 3. áf„ búningskl., íbúð .................
89. Lýtingsstaðahreppur, sundl., íbúð .................
90. Hólahreppur, skóli ...........................................
91. Hofsós 1.—3. áf. skóla, endurb„ og íbúðir ....
92. Hofsós, 4. áf„ íþróttahús....................................
93. Haganeshreppur, 1. áf. skóla, íbúð .................
94. Akureyri, Lundarskóli, 2. áf...............................
95. Akureyri, íþróttahús .......................................
96. Glerárskóli, 3. áf..................................................
97. Húsavík, gagnfræðaskóli, 1. og 2. áf................
98. Húsavík, íþróttahús ...........................................
99. Ólafsfjörður, gagnfræðask., 1. og 2. áf.............
100. Ólafsfjörður, barnaskóli, endurb., lóð.............
101. Dalvík, skóli ......................................................
102. Grímsey, íbúð ....................................................
103. Svarfaðardalur, sundskáli ................................
104. Hrísey, íþrh., skóli ...........................................
105. Árskógsströnd, endurb. á eldhúsi.....................
106. Þelamörk, uppgj. skóla, íbúð, breyt. á íbúð ..
107. Hrafnagilshreppur, uppgj. 1. og 2. áf„ sk„ íb„
jarðb........................................................................
108. Hrafnagilshreppur, 3. áf„ sundlaug og íþrh. ..
109. Svalbarðsstrandarhreppur, íbúð, lóð ...............
110. Grenivík, 1. áf. skóla, íþróttarými .................
111. Stórutjarnir, uppgj. sk„ borunarkostn.............
112. Bárðdælahreppur, skóli ....................................
113. Skútustaðahreppur, sundlaug ........................
114. Hafralækur, uppgj. skóla, hitaveita.................
115. Hafralækur, íbúðir ...........................................
116. Lundarskóli, Öxarfirði, skóli, 1. áf....................
117. Lundarskóli, endurb. heimav............................
118. Kópasker, skóli ...................................................
119. Raufarhöfn, 1. áf„ íþrh. og sundl....................
120. Svalbarðshreppur, íbúð ....................................
121. Þórshöfn, skóli, 1. og 2. áf................................
122. Þórshöfn, búningsklefar ..................................

2 000
28 000
6 000
2 000
5 000
5 000
40 000
20 000
25000
20 000
2 000
35 000
6 000
3 000
40 000
4 000
4 000
20 000
10 000
4 000
2000
3 000
16 000
10 000
100 000
62 000
5 000
50 000
4 000
4 000
50 000
4 000
4 000
9 000
3 000
28000
15 000
30000
2 000
25 000
8 000
8 000
18 000
2 000
9 000
7 000
4 000
30 000
26 000
6 000
25 000
4 000

Þús. kr
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123. Seyðisfjörður, sundl., íþrh., endurb.................
124. Neskaupstaður, gagnfræðaskóli .....................
125. Eskifjörður, skóli .............................................
126. Skeggjastaðahreppur, skóli ................................
127. Vopnafjörður, skóli Torfastöðum ...................
128. Vopnafjörður, íþróttahús ................................
129. Hlíðarhreppur, skóli .......................................
130. Jökulsdalshreppur, stækkun sk., íþróttas.........
131. Egilsstaðir, íþrh., 1. áf.......................................
132. Eiðahreppur, íbúð, skóli....................................
133. Eiðahreppur, stækkun skóla, íbúð .................
134. Mjóifjörður, skóli, endurbætur........................
135. Reyðarfjörður, íþrh..............................................
136. Búðahreppur, skóli .............................................
137. Stöðvarfjörður, skóli, sundlaug........................
138. Breiðdalshreppur, skóli ....................................
139. Djúpivogur, skóli, iþrh.......................................
140. Geithéllnahreppur, skóli .........
141. Nesjahreppur, 1.—3. áf., endurb........................
142. Höfn í Hornafirði, uppgj. 1. áf., 2.áf................
143. Mýrahreppur, íbúð ...........................................
144. Hofshreppur, skóli ...........................................
145. Fræðsluskrifstofa Austurlands
.....................
146. Vestmannaeyjar, barnaskóli, 3. áf...................
147. Vestmannaeyjar, íþrh., sundl............................
148. Vestmannaeyjar, grunnskóli, 1. áf...................
149. Selfoss, gagnfræðask., íþrh................................
150. Selfoss, verknámshús v/iðnskóla.....................
151. Selfoss, barnask., viðbygging............................
152. Kirkjubæjarklaustur, uppgj. skóla, sundl.........
153. Vík í Mýrdal, skóli og endurb. íbúðar .........
154. V.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félh.........
155. V.-Landeyjahreppur, skóli, íbúð í félh.............
156. Fljótshlíð, stækkun skóla ..................................
157. Hvolshreppur, skóli .........................................
158. Hvolshreppur, bókasafn ...............................
159. Rangárvallahreppur, Hella, sundl., íþrh.........
160. Laugaland í Holtum, stækkun skóla, 1. áf. ..
161. Stokkseyri, innrétting handav.st. o. fl.............
162. Stokkseyri, sundlaug .......................................
163. Eyrarbakki, stækkun skóla ............................
164. Hraungerðishreppur, jarðborun, hitaveita ...
165. Villingaholtshreppur, endurb. skóla .............
166. Gnúpverjahreppur, lausar stofur .....................
167. Hrunamannahr., íbúð, bílskúr, endurb. skóla
168. Biskupstungnahreppur, íbúð ..........................
169. Laugardalshreppur, lóð, íbúðir .......................
170. Hveragerði, íþrh., uppgj......................................
171. Þorlákshöfn, stækkun skóla ............................
172. Þorlákshöfn, sundlaug ....................................
173. Orkusparandi aðgerðir ...................................
174. Stofnkostnaður eldri skóla................................

5 000
27 000
37 000
11000
3 000
29 000
10 000
13 000
50 000
1 000
3 000
8 000
28 000
22 000
6 000
39 000
15 000
15 000
15 000
45 000
5 000
5 000
3 000
4 000
67 000
55 000
22 000
57 000
12000
2 000
8 000
14 000
10 000
11 000
53 000
7 000
10 000
30000
3 000
4 000
20 000
8000
3 000
8 000
2 000
8 000
9 000
8 000
14 000
4 000
60 000
60 000

Þús. kr.
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Til undirbúnings framkvæmdum við skólabyggingar:
1. Hólabrekkuskóli, 3. áf.........................................
2. Breiðholtsskóli ...................................................
3. Vesturbæjarskóli, 1. áf.......................................
4. Digranesskóli ....................................................
5. Kópavogur, kennslusundlaug ..........................
6. Snælandsskóli, 2. áfangi ....................................
7. Hafnarfjörður, sundlaug .................................
8. Víðistaðaskóli, kennslust. ísafnaðarh................
9. Vatnsleysuströnd, sundlaug ............................
10. Garðabær, búningsklefar ..................................
11. Keflavík, sundlaug ...........................................
12. Laugar í Dalasýslu, íþrh......................................
13. Akranes, breyting skóla ....................................
14. Isafjörður, íþrh.....................................................
15. Bíldudalur, íþrh. o. fl..........................................
16. Súðavik, skóli, nýbygging ................................
17. Bolungarvík, stækkun skóla ............................
18. Siglufjörður, íþrh..................................................
19. Laugarbakki, íþrh................................................
20. Hvammstangi, skóli .........................................
21. Víðihlíð, viðbygging .........................................
22. Skagaströnd, íþrh. .............................................
23. Þverárhr., ibúð ..................................................
24. Hólahreppur, 2. áf., íbúð....................................
25. Akureyri, Glerárskóli, 4. áf................................
26. Akureyri, Lundarskóli, 3. áf...............................
27. Akureyri, sundlaug ...........................................
28. Húsavík, barnaskóli .........................................
29. Ólafsfjörður, íþrh.................................................
30. Þelamörk, íþrh......................................................
31. Skútustaðahreppur, skóli ................................
32. Hrísey, laus stofa ...............................................
33. Seyðisfjörður, nýbygging skóla .....................
34. Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla ............................
35. Hallormsstaður, íþrh. og sundl........................
36. Reyðarfjörður, stækkun skóla ........................
37. Nesjahreppur, sundlaug
................................
38. Kirkjubæjarhreppur, stækkun skóla .............
39. Hvammshreppur, Vík í Mýrdal, íbúð .............
40. Djúpárhreppur, íþróttaaðstaða
.....................
41. Hraungerðishreppur, skóli, 2. áf........................
42. Biskupstungnahreppur, stækkun skóla .........
43. Hveragerði, skóli ...............................................
44. A.-Landeyjahreppur, íbúð ................................
45. A.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félh............
46. Gnúpverjahreppur, skóli ..................................
47. Hvolhreppur, íþrh.................................................
48. Hrunamannahreppur, íþrh..................................

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Þús. kr.

24 000
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11. Við 4. gr. 02 803 Dagvistarheiraili, stofnkostnaður.
a. Fyrir „800 000“ kemur .....................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Dagvistarheimili (02 803).
1. Akranes v/Skarðsbraut, leiksk..........................
2. Akranes v/Skarðsbraut, dagheimili .................
3. Ólafsvík, leiksk......................................................
4. Hellissandur, leiksk...............................................
5. Grundarfjörður, leiksk..........................................
6. Patreksfjörður, leiksk...........................................
7. Suðureyri, leiksk....................................................
8. Bolungarvík, leiksk................................................
9. Hnífsdalur, Kvenfél. Hvöt, leiksk.....................
10. ísafjörður v/Eyrargötu, dagh. —leiksk..............
11. Súðavík, leiksk.......................................................
12. Hólmavík, leiksk....................................................
13. Blönduós, leiksk.....................................................
14. Sauðárkrókur v/Sæmundarhlíð, leiksk...............
15. Ólafsfjörður, leiksk...............................................
16. Dalvík, leiksk..........................................................
17. Akureyri, v/Síðuhverfi, dagh. —leiksk..............
18. Akureyri v/Hlíðarlund, leiksk............................
19. Húsavík, dagh.........................................................
20. Þórshöfn, leiksk.....................................................
21. Egilsstaðir, leiksk...................................................
22. Fáskrúðsfjörður, leiksk........................................
23. Höfn í Hornafirði, leiksk.....................................
24. Eyrarbakki, leiksk.................................................
25. Þorlákshöfn, leiksk...............................................
26. Sandgerði, leiksk....................................................
27. Gerðahreppur, Kvenfélagið Gefn,leiksk...............
28. Selfoss v/Austurveg, dagh. — leiksk.................
29. Keflavík, leiksk......................................................
30. Njarðvík, leiksk.....................................................
31. Hafnarfjörður v/Kirkjuveg, skd.........................
32. Hafnarfjörður v/Norðurberg, leiksk.................
33. Kópavogur v/Snæland, dagh................................
34. Kópavogur v/Hábraut, dagh................................
35. Kópavogur v/Dalbrekku, skd...............................
36. Sumargjöf, Reykjavík, dagh. ogleiksk...............
37. Reykjavíkurborg:
a) Suðurhólar, Breiðh. III, dagh........................
b) Völvufell, Breiðh. III, skd...............................
c) Hagamelur/Vesturborg, dagh.........................
d) Austurbæjarskóli, skd.....................................
e) Dyngjuborg, dagh.............................................
f) Völvuborg o. f1., lokagr...................................
g) Iðufell, dagh. og leiksk...................................
h) Arnarbakki/Fálkabakki, dagh. og leiksk. ..
i) Hálsasel, dagh. og leiksk................................
j) Blöndubakki, skd.............................................
k) Ægissíða, dagh. og leiksk...............................

5 000
14 000
2 700
17 000
3 200
14 000
14 000
10 000
18 000
34 000
9 000
10 000
25 000
15 000
25 000
15 000
35 000
26 500
27 000
10 000
5 000
2 300
3 000
15 000
13 000
34 000
11 700
15 000
20 000
22 000
20 000
28 000
8 000
15 000
14 400
46 000
1 500
4 900
14 000
2 000
8 000
16 000
64 000
64000
65 000
15 000
50 000

Þús. kr.

1 100 000
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1) Tungusel, dagh....................................................
m) Hraunberg, dagh.................................................
38. Hönnunarkostnaður ..............................................

Þús. kr.

Þús. kr.

44 000
40 000
7 200
------------—

997 400

Ný verk:

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

Akureyri, dagh. og leiksk......................................
Breiðdalsvík, leiksk...........................
Stokkseyri, leiksk......................................................
Keflavík (viðlagasjóðsh.), dagh..........................
Hveragerði, leiksk.....................................................
Vatnsleysuströnd, lóð v/leikskóla ......................
Kópavogur v/Kópasel, dagh...................................
Kópavogur v/Efstahjalla, dagh. og leiksk.........
Seltjarnarnes, dagh. og leiksk..............................
Reykjavíkurborg:
a) Bólstaðarhlíð, dagh.............................................
b) Færanleg dagvistarstofnun Breiðh. III ....
c) Suðurhólar, skd....................................................

1 000
1 000
1 000
11 600
10 000
2 000
11 000
1 000
30 000
30 000
2 000
2 000
---------------

102 600
1 100 000

12. Við 4. gr. 02 881 0108 Menntastofnun Bandaríkjanna á Islandi.
Fyrir „1 000“ kemur ...................................................................................
13. Við 4. gr. 02 881 0109 Styrkur til útgáfustarfa.
Fyrir „22 000“ kemur .................................................................................
14. Við 4. gr. 02 881 0111 Starfsemi stúdenta.
Fyrir „810“ kemur .....................................................................................
15. Við 4. gr. 02 885 0102 Bréfaskólinn.
Fyrir „9 800“ kemur ...................................................................................
16. Við 4. gr. 02 885 0103 Námsflokkar.
Fyrir „3 000“ kemur ...................................................................................
17. Við 4. gr. 02 885 0105 Félagsmálanámskeið.
Fyrir „2 800“ kemur ...................................................................................
18. Við 4. gr. 02 885. Nýr liður:
0106 Heimilisiðnaðarskólinn
.................................................................
19. Við 4. gr. 02 902 Þjóðminjasafn 92 Til sveitarfélaga.
Fyrir „38 000“ kemur .................................................................................
20. Við 4. gr. 02 902. Nýr liður:
03 Sjóminjasafn íslands
.........................................................................
21. Við 4. gr. 02 931 0109 Rannsóknarstörf við Mývatn.
Fyrir „6 588“ kemur ...................................................................................
22. Við 4. gr. 02 981 Kvikmyndasafn Islands.
í stað „981“ kemur: 908.
23. Við 4. gr. 02 982 0435 Listiðnaðarmál.
Fyrir „1 000“ kemur .................................................................................
24. Við 4. gr. 02 984 0103 Norræna félagið.
Fyrir „2 500“ kemur .................................................................................
25. Við 4. gr. 02 986 Bygging íþróttamannvirkja.
a. Fyrir „650 000“ kemur .........................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

1 500
22 200
1200
12 000
5 000
3 000
2 000
68 000
30 000
8 588

2 000
3 500
700 000

121
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Þús. kr.

Bygging íþróttamannvirkja (02 986 0104).
a. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1973:
1. Reykjavík, II. áf. Sundl. Vesturbæjar ..............
2. Glímufélagið Ármann, Rvík, íþróttahús ..........
3. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, íþróttahús ....
4. ísafjörður, gras- og malarvöllur..........................
5. Ólafsfjörður, malarvöllur......................................
6. Iþróttafélagið Þór, Akureyri, malarvöllur ....
7. Húsavík, grasvöllur (1. áf.) ................................
8. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ................
9. Umf. Þróttur, Vatnsleysustr., malarvöllur ....
10. Borgarnes, malarvöllur ..........................................
11. Ums. Borgarfjarðar, Varmalandi, íþróttasvæði
12. Grundarfjörður, Eyrarsveit, malarvöllur...........
13. Stykkishólmur, malarvöllur..................................
14. Patreksfjörður, malarvöllur..................................
14. Þingeyri, malarvöllur ............................................
16. Höfðahreppur (Skagaströnd), íþróttavöllur ..
17. Egilsstaðahr., S-MúL, malarvöllur og hlaupabraut .........................................................................
18. Hvammshr. V-Skaft., íþróttavöllur......................
19. Selfoss, íþróttasvæði ..............................................
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

50
27 000
4 000
11 000
2 243
30
1206
50
2 000
611
50
50
2 787
7 000
2 324
391
7 500
1 200
700
---------------

íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1974:
Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþróttahús ..
Golfkl. Keilir, Hafnarfirði, völlur og hús...........
Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, iþróttahús ..
Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðaskáli ....
Ungtemplarafélagið Hrönn, Rvík, skíðaskáli ..
Knattspyrnufélagið Fram, Rvík, grasvöllur ....
Reykjavík, vélfryst skautasvell ..........................
Akranes, hlaupabraut og grasvöllur.
2 105
Golfkl. Leynir, Akranesi, völlur og skáli ....
Sauðárkrókur, framkv. við íþróttavöll..
50
Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur og hús.
3 070
Skíðafél. Siglufjarðar, Skiðaborg, stökkbraut ..
íþróttabandalag Siglufj., íþróttamannv. að Hóli
Golffél. Ólafsfjarðar, Ólafsf., golfvöllur ..........
Akureyri, skíðastökkbraut ....................................
Knattspyrnufélag Akureyrar, malarvöllur ....
Neskaupstaður, malarvöllur.....................
669
Njarðvíkurkaupstaður, malarvöllur ..................
Umf. Islendingur, Andakílshr., sundlaug...........
Hvammstangahr., malarvöllur.........
3 200
Umf. Geislinn, Aðaldalshr., íþróttavöllur.........
Reykjahreppur, S-Þing., grasvöllur.......
358
Skútustaðahreppur, S-Þing., malarvöllur.........
Umf. Bjarmi, Hálshr., S-Þing., völlur oghús ..
Umf. Borgarfjarðar, N-Múl., íþróttavöllur ....

26. Eskifjörður, malarvöllur .............................................

27. Umf. Máni, Nesjahreppi, A-Skaft., malarvöllur
28. Hafnarhreppur, A-Skaft., malarvöllur ..............

Þús. kr.

70192

2 135
1 600
4 100
3 145
3 000
6400
50
1 620
7 840
4 800
1158
3 600
696
235
1 000
50
2670
387
5 870
1 630
50
50
60 828

963
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c. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1975:
1. Golfkl. Suðurnesja, Keflavík, golfv. og skáli ..
2. Seltjarnarnes, íþróttavöllur ..................................
3. Fimleikafél. Hafnarfjarðar (2. áf.), grasvöllur
4. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, íþróttavöllur i
Fossvogi ...................................................................
5. íþróttafél. Rvíkur (Breiðholt II), grasvöllur,
hlaupabraut og malarvöllur..................................
6. íþróttafélag Reykjavíkur, skíðalyfta (H) ....
7. Knattspyrnufél. Þróttur, Rvik, vallarhús og
grasvöllur .................................................................
8. Ólafsvíkurhreppur, íþróttavöllur ........................
9. Stykkishólmur, sundlaug, 2. áf.............................
10. Golfkl. Borgarness, golfvöllur og skáli..............
11. Héraðsheimili og íþróttahús að Varmalandi,
Mýr., baðstofa .........................................................
12. Iþróttafél. Grettir, Flateyri, skiðalyfta..............
13. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús..............
14. Skíðafél. Siglufjarðar, Skíðaborg, skíðalyfta (3)
15. Skíðafél. Fljótamanna, Holts- og Haganeshreppi,
Skag., skíðamannvirki ..........................................
16. Raufarhafnarhr., iþróttavöllur ............................
17. Héraðssamband S-Þing.. Laugum, stækkun
héraðsvallar ..............................................................
18. Golfkl. Húsavíkur, golfvöllur og skáli..............
19. Skútustaðahr., vallarhús og sundlaug ..............
20. Þórshöfn, íþróttavöllur ..........................................
21. Golfkl. Hafnarhrepps, A-Skaft., golfvöllur, skáli
og tæki .....................................................................
22. Búðakauptún, S-Múl., íþróttavöllur....................
23. Umf. Skeiðamanna, Árn., búningsklefar við völl
24. Selfoss, stækkun vallarhúss..................................
d.
1.
2.
3.

íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1976:
Grindavik, grasvöllur..............................................
Mosfellshr., Kjósarsýslu, setlaug ........................
Fimleikafél. Hafnarfj., áhorfendasvæði, handknattleiks- og körfuknattleiksvöllur (3. áf.) ..
4. Kópavogur, II. áf. áhorfendasvæðis, ásamt
búningsklefum, böðum og girðingu ..................
5. Breiðablik, Kópavogi, skíðalyftur (1. og 2.) ..
6. Hafnarfjörður, setlaugar ......................................
7. Reýkjavík, laugarhús við Sundl. Reykjavíkur ..
8. Reykjavík, Laugardalsv., III. áf„ gerviefni á
hlaupabr., gras á eystri völl og búningsherbergi
9. Reykjavík, Árbæjarvöllur, II. áf., grasvöllur ..
10. Reykjavík, Bláfjöll, II. áf„ lýsing í brekkur,
skíðalyfta, snjótroðari og þjónustuhús..............
11. Knattspyrnufél. Rvíkur, lyftuskáli og lýsing i
brekkur ......................................................................
12. Glímufél. Ármann, Rvík (skiðad.), skíðalyfta (1)
13. Knattspfél. Víkingur, Rvík, skíðalyfta, lyftuhús,
lýsing í brekkur og snjógrindur..........................

Þús. kr.

2 000
50
4 600
10 000
15 000
9100
6 680
8 250
4 190
1 600
453
732
9 760
3 469
50
ðO
9 000
4 000
6 830
1 942
2 000
2 100
2 150
2 250
--------------50
428
21 000
5 000
380
843
20 000
7 000
50
20 000
4 000
8 000
3 300

106 256
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Golfkl. Rvíkur, lokafrarakv. við golfvöll og skála
Knattspyrnufél. Valur, Rvík, II. áf. grasvallar
Knattspyrnufél. Rvíkur, stækkun vallarsvæðis
íþróttafél. Rvíkur, endurb. skíðask. í Hamragili
Akranes, endurbætur á Bjarnalaug......................
Staðarsveit, Snæfellsnesi, íþróttavöllur..............
Súðavíkurhr., N-ís., malarvöllur ........................
Suðureyrarhr., V-ísafj., skíðalyfta......................
Iþróttabandalag ísafjarðar, skíðamannvirki ..
ísafjörður, endurbætur á sundh. og íþróttahúsi
Bolungarvík, skíðalyfta ..........................................
Bolungarvík, hlutdeild í sundlaug og iþróttahúsi
Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur.......... ...........
Hofsóshreppur, Skag., íþróttavöllur ..................
íþróttabandalag Siglufjarðar, troðari..................
Reykjahreppur, S-Þing., sundlaug......................
Ólafsfjörður, skíðastökkpallur (2)......................
Akureyri, lýsing í skíðabrekkur..........................
Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli......................
Golfklúbbur Akureyrar, golfvöllur ....................
Golfklúbbur Akureyrar, golfskáli ......................
Knattspyrnufél. Akureyrar, girðing og vallarhús
íþróttafélagið Þór, Akureyri, grasvöllur ..........
Dalvík, stækkun búningsh. við íþróttahús ....
Skíðafélag Dalvíkur, skíðalyfta (1) ..................
Húsavík, sérböð og hreinsitæki við sundlaug ..
Seyðisfjörður, baðstofa ..........................................
Seyðisfjörður, endurb. á sundh. og tækjum ..
Reyðarfjörður, S-Múl., íþróttavöllur..................
Búlandshreppur, S-Múl., sundlaug......................
Golfkl. Selfoss, Selfossi, golfvöllur ....................
Selfoss, útilaug við sundhöll ..............................

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

íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1977:
Umf. Breiðablik, Kópav., skíðaskáli ..................
Iþróttafél. Gerpla, Kópav., fimleikatæki ..........
Umf. Keflavíkur, æfingahús..................................
Hafnarfjörður, hitakerfi í sundhöll ..................
Reykjavík, skíðalyfta í Bláfjöllum (st.) ..........
Knattspyrnufél. Rvíkur, snjótroðari ..................
Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, lýsing í brekkur
Héraðssamb. V-ls., héraðsíþróttavöllur að Núpi
íþróttabandalag ísafjarðar, skíðatroðari ..........
Sauðárkrókur, hlutdeild í laugarhúsi og sérböð
Umf. Saurbæjarhr., Eyjaf., vallarhús..................
Akureyri, skíðalyfta í Hlíðarfjalli (Hjallabr.) ..
Umf. Vísir, Hlíðarhr., N-Múl., íþróttavöllur ..
Umf. Hróar, Tunguhreppi, N-MúL, íþróttavöllur
Biskupstungnahr., Árn., hlutdeild í sundlaug ..
Skeiðahreppur, Árn., hlutdeild í sundlaug ....

Þús. kr.

Þús. kr.

8 000
7 500
11250
2223
5 700
1 800
2 500
678
4400
50
1 200
6 750
1 500
3 750
6 300
50
468
3 000
7 200
3 000
3 500
3 500
8250
50
2 350
1 650
179
2 740
1 300
50
50
2 630
---------------

193 619

1 000
460
925
2 350
20 000
547
680
50
466
500
326
10 000
840
720
1100
1 690
41 654
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Þingskjal 209
Þús. kr.

f. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1978:
1. Siglingaklúbburinn Vogur, Garðabæ, bátanaust
2. Siglingafélagið Ýmir, Kópavogi, bátanaust ....
3. Gerðahr., Gull., I. áf. íþróttahúss og sundlaugar
4. Knattspyrnufél. Fram, Rvik, skíðalyfta ..........
5. Siglingakl. Brokey, Rvík, bátabryggja og bátar
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, skíðadeild, skíðalyfta
7. íþróttafél. Rvíkur, skíðad., skíðalyfta ..............
8. íþróttafélag fatlaðra, Rvík, íþróttavöllur..........
9. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, lokaframkv. við
skíðaskála .................................................................
10. Umf. Haukar, Leirár- og Melasveit, íþróttav. ..
11. Akranes, íþróttahús ................................................
12. Tálknafjarðarhr. V-Barð., íþróttavöllur............
13. Umf. Djúpverji, Snæfjallastr., N-ís., íþróttav. ..
14. Umf. Önundur, Mosvallahr., V-ls., íþróttav. . .
15. Lýtingsstaðahr., Skagaf., sundlaug......................
16. Akureyri, skautasvell, girðing og skáli ..........
17. Akureyri, stökkbraut í Hlíðarfjalli (2) ..........
18. Knattspyrnufél. Akureyrar, grasvöllur..............
19. íþróttafél. Leiftur, Ólafsf., skíðalyfta..................
20. íþróttafélagið Þór, Akureyri, vallarhús..............
21. Umf. Bjarmi, Hálshreppi, S-Þing., vallarhús ..
22. Neskaupstaður, hreinsi- og hitunartæki í sundlaug og girðing.........................................................
23. íþróttafél. Huginn, Seyðisfirði, skiðalyfta ....
24. Búðahreppur, Fáskrúðsfirði, S-Múl., skíðalyfta
25. Búðahr., S-MúL, baðst. og endurb. á sundlaug ..
26. Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður,
skiðamiðstöð í Oddsskarði....................................
27. Umf. Sindri, Hafnarhr., A-Skaft„ skíðalyfta ..
28. Golfkl. Vestmannaeyja, golfvöllur......................
29. Umf. Gnúpverja, Árn., íþróttavöllur ..................
g.
1.
2.
3.

Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1979:
Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, lyftingatæki ....
Reykjavík, stór íþróttatæki ..................................
Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., iþróttavöllur
á Hvaleyrarholti ......................................................
4. Garðabær, hlutd. í kostnaði við laugahús umfr.
skólahluta ..................................................................
5. Keflavík, setlaugar við sundlaug..........................
6. Akranes, lúkning grasvallar (2. áf.) ..................
7. Staðarsveit, Snæf., sundlaug og setlaug..............
8. Patrekshr., V-Barð„ endurbætur á sundlaug ..
9. Isafjörður, vallarhús ..............................................
10. Kaldrananeshr., Strand., sundl. og búningsklefar, hlutd. umfr. skólahluta ..................................
11. íþróttafélagið Reynir, Hnífsdal, íþróttatæki ..
12. Golfkl. Sauðárkróks, golfvöllur ..........................
13. Siglufjörður, setlaug við sundlaug......................
14. Akureyri, troðari (2) í Hlíðarfjalli ..................
15. Grímsey, Eyjaf., sundlaug......................................

Þús. kr.

1 600
500
4 000
5 000
988
2 460
2 000
50
700
50
17 440
700
500
500
8 000
700
3 000
7 000
1 400
5 120
380
470
1 200
907
500
10 000
50
1 000
1 000
--------------500
500
600
50
1 400
600
2 000
3 000
5 700
3 000
195
2 000
600
1840
2 540

77 215
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16.
17.
18.
19.

Seyðisfjörður, snjótroðari......................................
Breiðdalshreppur, S-Múl., sundlaug ..................
Neskaupstaður, íþróttahúsgólf..............................
Ölfushreppur, Árn., v/Þorlákshöfn, sundlaug ..

íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1980:
Keflavík, grasvöllur, æfingasvæði ......................
Garðabær, íþróttavöllur ........................................
Siglingaklúbburinn Vogur, Garðabæ, bátar ....
Hafnarfjörður, álma við íþróttahús ..................
íþróttabandalag Rvíkur, íþróttabúðir ..............
Knattspyrnufél. Valur, Rvík, handknattleiksv. ..
Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðal. við
Hengil .......................................................................
8. Reykjavik, áhorfendasvæði, færanleg................
9. Reykjavík, stór íþróttatæki og tækjabúnaður ..
10. íþróttafél. Reykjavíkur, Rvík, skíðalyfta (4) ..
11. Reykjavík, setlaug (2) og breyting á Sundhöll
Reykjavíkur ..............................................................
12. Umf. Visir, Hvalfjarðarstrandarhr., íþróttavöllur
13. Borgarnes, vallarhús ..............................................
14. Umf. Álftanes- og Hraunhr., Mýr., íþróttavöllur
15. Golfkl. ísafjarðar, golfvöllur og vallarhús ....
16. Bolungarvík, grasvöllur og vallarhús..................
17. Suðurfjarða-, Tálknafjarðar- og Patrekshreppur, I. áf. skíðamiðstöðvar á Hálfdáni ..............
18. Umf. Grettir, Ytri-Torfustaðahr., V-Hún., endurbyggð sundlaug..........................................................
19. Siglufjörður, lokaframkvæmdir við sundhöll ..
20. Blönduós, A-Hún., búnings- og baðklefar ....
21. Skíðafél. Dalvíkur, troðari og lýsing í br.........
22. Akureyri, hlaupabraut............................................
23. Húsavík, II. áfangi við grasvöll..........................
24. Húsavík, skíðalyfta (4) ........................................
25. Vopnafjarðarhr., N-Múl., íþróttavöllur ............
26. Vopnafjarðarhreppur, N-Múl., skíðalyfta ........
27. Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands,
héraðsvöllur að Eiðum ..........................................
28. Seyðisfjörður, íþróttasvæði ..................................
29. Fljótshlíðarhr., Rang., íþróttavöllur ..................
30. Selfoss, stækkun búnings- og baðkl. við sundhöll Selfoss ...............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

1 000
60
3 000
2 300
---------------

30 875

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

700
50
400
1 300
3 000
900
2 000
50
871
2 900
800
400
800
600
50
2 500
1 000
1 290
50
1 000
1 300
600
1000
2 600
1000
800
1 300
2 400
50
50
---------------

i. Iþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki
samþykkt 1980:
1. Miðneshreppur, Gull., íþróttahús í Sandgerði ..
2. Keflavík, íþróttahús ................................................
3. Garðabær .................................................................
4. Kópavogur ................................................................
5. Seltjarnarnes, sundlaug.............................
8 000
6. Mosfellshreppur, Kjósars., iþróttahús ..............
7. Borgarnes, íþróttahús og yfirbyggð sundlaug ..
8. Grundarfjörður, Snæf., sundlaug og íþróttahús

4 000
1 000
7 000
1000
8 000
3 000
1 000

31761

967
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9. Hvammstangahr., V-Hún., sundl., búningsklefar
og böð.............................................................
3
000
10. Akureyri, íþróttahús ..............................................
25 000
11. Hrafnagilshr. o. fl„ iþróttahús við Hrafnagilssk.
1000
12. Húsavík, íþróttahús ................................................
3 000
13. Raufarhafnarhr., N-Þing., I. áf., sundlaug og
iþróttahús .................................................................
2 000
14. Egilsstaðahr., S-Múl., íþróttahús.............
2
000
15. Hafnarhreppur, A-Skaft., íþróttahús.....
2
700
16. Neskaupstaður, stækkun íþróttahúss..................
100
17. Vestmannaeyjar, íþróttahús og yfirbyggð sundl.
4 000
--------------j. Ný íþróttamannvirki:
1. Miðneshreppur, sundlaug í Sandgerði, Gull. ..
300
2. Gerðahreppur, Gull., grasvöllur og vallarhús ..
200
3. Keflavík, stökk- og hlaupabrautir......................
200
4. Njarðvíkurbær, setlaugar ......................................
200
5. Siglingafél. Ýmir, Kópavogi, björgunarbátur ..
100
6. Reykjavík, stór íþróttatæki og tækjabúnaður ..
100
7. Skíðadeild Glímufél. Ármanns, Rvík, skíðaskáli
200
8. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, stækkun vallarhúss
200
9. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, tennisv.........
300
10. Knattspyrnufél. Reykjavikur, skíðalyfta ..........
200
11. Sundfél. Ægir, Rvík, þjálfunartæki...........
100
12. Neshreppur utan Ennis, Hellissandur, Snæf.,
stækkun íþróttavallar ............................................
200
13. Akranes, grasæfingasvæði..........................
300
14. Suðureyrarhr., V-ís„ íþróttavöllur ....................
200
15. Umf. Tindastóll, Sauðárkróki, skíðaskáli..........
200
16. Skiðaráð Akureyrar, skíðageymslur í Hlíðarfj.
200
17. Umf. Reynir, Árskógsströnd, Eyjaf., malarv. ..
200
18. Egilsstaðahr., S-Múl., skiðalyfta..............
200
19. Eskifjörður, baðstofa í íþróttahúsi...........
200
20. Kirkjubæjarhr., V-Skaft„ iþróttavöllur ............
200
21. Umf. Riskupstungna, Biskupstungnahr., Árn„
iþróttavöllur ............................................................
200
22. Hveragerðishr., Árn„ lokaframkv. við sundlaug
200
23. Vestmannaeyjar, stór tæki..........................
200
--------------k. Ný iþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki:
1. Keflavík, bygging sundlaugar umfr. skólahluta
300
2. Njarðvíkurbær, íþróttahús og sundlaug umfr.
skólahluta .................................................................
1 000
3. Vatnsleysustrandarhr., Gull., sundlaug umfr.
skólahl..........................................................................
300
4. Grindavík, íþróttahús umfr. skólahluta ..........
1 000
5. Tálknafjarðarhr., V-Barð„ íþrótta- og félagsh.
umfr. skólahluta ......................................................
300
6. Flateyrarhr., V-ís„ iþróttahús umfr. skólahluta
1 000
7. Sauðárkrókur, iþróttahús umfr. skólahluta ....
1 000
8. Þelamerkursk., Glæsibæjarhr., Eyjaf., hlutd. í
íþróttahúsi ...............................................................
300

Þús. kr.

75 800

4 600
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9. Reyðarfjarðarhr., S-MúL, íþróttahús umfr.
skólahluta .................................................................
10. Selfoss, hlutdeild í íþróttahúsi umfr. skólahluta

Þús. kr.

Þús. kr.

1 000
1 000
--------------

7 200

26. Við 4. gr. 987. Fyrirsögn orðist svo:
Viðeyjarstofa og Nesstofa, endurbætur:
27. Við 4. gr. 02 988 0102 Æskuiýðsráð ríkisins.
Fyrir „14 700“ kemur .................................................................................
28. Við 4. gr. 02 988 0103 Æskulýðssamband íslands.
Fyrir „3 500“ kemur .................................................................................
29. Við 4. gr. 02 988 0104 Ungmennafélag íslands.
Fyrir „52 900“ kemur .................................................................................
30. Við 4. gr. 02 988 0105 Bandalag ísl. skáta.
Fyrir „11 800“ kemur .................................................................................
31. Við 4, gr. 02 988 0106 Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns.
Fyrir „2 940“ kemur ...................................................................................
32. Við 4. gr. 02 988 0107 Bandalag ísl. farfugla.
Fyrir „380“ kemur .....................................................................................
33. Við 4. gr. 02 988 0115 íslenskir ungtemplarar.
Fvrir „4 280“ kemur .....................................................................................
34. Við 4. gr. 02 988 0117 Landssamband KFUM og KFUK.
Fvrir „2 900“ kemur ...................................................................................
35. Við 4. gr. 02 988 0118 KFUM, starfsemi i Vatnaskógi.
Fyrir „1 760“ kemur .................................................................................
36. Við 4. gr. 02 988 0119 KFUK, starfsemi í Vindáshlíð.
Fyrir „1450“ kemur .................................................................................
37. Við 4. gr. 02 989 0102 íþróttasamband íslands.
Fvrir „197 000“ kemur ...............................................................................
38. Við 4. gr. 02 999 0101 Matthíasarsafnið, Akureyri.
Fyrir „250“ kemur .....................................................................................
39. Við 4. gr. 02 999 0103 Náttúrugripasafn Akureyrar.
Fyrir „700“ kemur .....................................................................................
40. Við 4. gr. 02 999 0104 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar.
Fyrir ,.550“ kemur .....................................................................................
41. Við 4. gr. 02 999 0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja.
Fyrir „550“ kemur .....................................................................................
42. Við 4. gr. 02 999 0106 Reykholtsstaður.
Fyrir „4 000“ kemur .................................................................................
43. Við 4. gr. 02 999 0107 Sædýrasafnið í Hafnarfirði.
Fyrir „6 000“ kemur .................................................................................
44. Við 4. gr. 02 999 0108 Geysir í Haukadal, umbætur.
Fyrir „500“ kemur .....................................................................................
45. Við 4. gr. 02 999 0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi.
Fyrir „550“ kemur .....................................................................................
46. Við 4. gr. 02 999 0110 Zontaklúbbur Akureyrar vegna Nonnahúss.
Fyrir „200“ kemur .....................................................................................
47. Við 4. gr. 02 999 0111 Viðhald gamla rjómabúsins á Baugsstöðum.
Fyrir „150“ kemur .....................................................................................
48. Við 4. gr. 02 999 0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar.
Fyrir „800“ kemur .....................................................................................
49. Við 4. gr. 02 999 0113 Minnisvarði um Ara fróða að Staðarstað.
a. Fyrir „1500“ kemur ...........................................................................
b. Við texta bætist: lokagreiðsla.

700 000
16 500
4 500
60 000
12 200
3 050
450
4 500
3 050
1 800
1 550
205 000
350
2 000
900
900
6 000
9 000
700
1 000
300
250
1500
2 000
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50. Við 4. gr. 02 999 0116 Safnahús á Blönduósi.
Þús. kr.
Fyrir „750“ kemur .....................................................................................
51. Við 4. gr. 02 999 0117 Safnahús á Sauðárkróki.
Fyrir „750“ kemur .....................................................................................
52. Við 4. gr. 02 999 0118 Safnahús á Húsavík.
Fyrir „750“ kemur .....................................................................................
53. Við 4. gr. 02 999 0119 Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum.
Fyrir „750“ kemur .....................................................................................
54. Við 4. gr. 02 999 0121 Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar.
Fyrir „300“ kemur .....................................................................................
55. Við 4. gr. 02 999 0123 Safnahús í Borgarnesi.
Fyrir „750“ kemur .....................................................................................
56. Við 4. gr. 02 999 0204 Taflfélag Reykjavíkur.
Fyrir „200“ kemur ....................................................................................
57. Við 4. gr. 02 999 0205 Skáksamband Islands.
Fyrir „3 000“ kemur .................................................................................
58. Við 4. gr. 02 999 0207 Bandalag isl. skáta, hjálparsveitir.
Fyrir „5 000“ kemur .................................................................................
59. Við 4. gr. 02 999 0208 Dýraverndunarfélag íslands.
Fyrir „300“ kemur .....................................................................................
60. Við 4. gr. 02 999 0209 Fuglaverndunarfélag íslands.
Fyrir ,,250“ kemur .....................................................................................
61. Við 4. gr. 02 999 0213 Kvenfélagasamband íslands.
Fyrir „7 000“ kemur .................................................................................
62. Við 4. gr. 02 999 0214 Kvenréttindafélag íslands.
Fyrir „400“ kemur .....................................................................................
63. Við 4. gr. 02 999 0217 Þjóðdansafélagið.
Fyrir „150“ kemur .....................................................................................
64. Við 4. gr. 02 999 0218 Hagsmunasamtök einstæðra foreldra.
Fyrir „800“ kemur .....................................................................................
65. Við 4. gr. 02 999 0221 Bridgesamband Islands.
Fyrir „300“ kemur .....................................................................................
66. Við 4. gr. 02 999 0222 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur.
Fyrir „5 250“ kemur ...................................................................................
67. Við 4. gr. 02 999 0223 Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur,
Fyrir „6 800“ kemur ...................................................................................
68. Við 4. gr. 02 999 0224 Sainband ísl. náttúruverndarfélaga.
Fyrir „200“ kemur .......................................................................................
69. Við 4. gr. 02 999 0225 Nemendaskipti.
Fyrir „500“ kemur .......................................................................................
70. Við 4. gr. 02 999 0226 Samband ísl. karlakóra.
Fyrir „300“ kemur .........................................................................................
71. Við 4. gr. 02 999 0301 Northern Scolars Committee.
Fyrir „60“ kemur .........................................................................................
72. Við 4. gr. 02 999 0305 Fyrrverandi barnakennarar.
Fyrir „200“ kemur .......................................................................................
73. Við 4. gr. 02 999 0306 Hreindýraeftirlit.
Fyrir „1 400“ kemur .....................................................................................
74. Við 4. gr. 02 999 0307 Eyðing vargfugls.
Fyrir „1 000“ kemur .....................................................................................
75. Við 4. gr. 02 999 0308 Ýmis framlög.
Fyrir „24 000“ kemur ...................................................................................
76. Við 4. gr. 02 999 0315 Hljóðbókasafn.
Fyrir „4 000“ kemur .....................................................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þús. kr.

1 100
1100
1100
1 100
500
2 000
1 000
4 500
8 000
500
500
9 000
500
250
1 000
500
8 000
10 000
300
800
500
150
300
2 500
1 500
30 000
8 000
122
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77. ViS 4. gr. 02 999 0316 Cornell-háskólinn í Bandaríkjunum.
Fyrir „1 500" kemur .....................................................................................
78. Við 4. gr. 02 999. Nýir liðir:
a. 0317 Byggðasafn að Reykjum í Hrútafirði ......................................
b. 0318 Náttúrugripasafn á Selfossi .....................................................
c. 0319 Minnisvarði um Egil Skallasjrímsson á Borg á Mýrum ....
d. 0320 Svifflugfélag Islands .................................................................
79. Við 4. gr. 04 231 0103 Skóggræðsla.
Fyrir „227 411“ kemur .................................................................................
80. Við 4. gr. 04 231 0104 Gróðrarstöðvar.
Fyrir „89 070" kemur .................................................................................
81. Við 4. gr. 04 231 0107 Mógilsá, skógræktartilraunir.
Fyrir „62 457“ kemur ...................................................................................
82. Við 4. gr. 04 231 0108 Ýmis kostnaður.
Fyrir „16 335“ kemur .................................................................................
83. Liður 271 verði 270 að undanskildum Landgræðslusjóði sem færist
á þessa leið:
271 Landgræðslusjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
30 000
Gjöld samtals .................................................................................
84. Við 4. gr. 04 271 0108 Landþurrkun.
a. Fyrir „8 000“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku vfirliti á þessa leið:
Landþurrkun (04 270 0108).
1. Araós, öxarfirði .....................................................
2. Út-Hjaltastaðaþinghá
..............................................
3. Leiðvallarhreppur ....................................................
4. Dyrhólaós
.................................................................
5. Holtsós ........................................................................
6. Austur-Landeyjar
....................................................
7. Vestur-Landeyjar .....................................................
8. Djúpárhreppur ..........................................................

1100
700
700
7 500
800
500
500
700
-------- ------

85. Við 4. gr. 04 271 0109 Fyrirhleðslur.
a. Fyrir „78 000“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Fyrirhleðslur (04 270 0109).
a. Til fyrirhleðslna:
1. Klifandi og Hafursá................................................
2. Kaldaklifsá, Svarðbælisá, Laugará......................
3. Þverá og Markarfljót..............................................
4. Markarfljót við Seljaland......................................
5. Jökulsá á Dal .........................................................
6. Kelduá ......................................................................
7. Jökulsá í Lóni ..........................................................
b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars
staðar frá:
1. Djúpós og Hólsárbakkar ......................................

4 000
2000
12 000
1 000
1 700
4 000
4 000
---------------

Þús. kr.

2 200
1100
900
1 000
1000
158 061
159 975
56 237
21000

30 000
12 500

12 500
111 200

28 700
1000
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Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars
staðar frá *
1. Djúpá hjá Kálfafelli ...............................................
2. Geirlandsá ...................................................................
3. Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri ..........................
4. Skaftá hjá Heiði ......................................................
5. Kúðafljót .................................................................
6. Eldvatn hjá Ásum ..................................................
7. Hafursá og Klifandi (vatnafél.) ..........................
8. Ár undir Eyjafjöllum ............................................
9. Þjórsá við Þrándarholt ..........................................
10. Þjórsá í Skeiðahreppi ..........................................
11. Stóra-Laxá ...............................................................
12. Litla-Laxá ................................................................
13. Hvítá við Fjall..........................................................
14. Ölfusá við Kaldaðarnes..........................................
15. Sandá við Svínárnes ..............................................
16. Norðurá í Norðurárdal ..........................................
17. Laxá í Svínadal ......................................................
18. Stórafura ..................................................................
19. Stóra-Langadalsá ..................................................
20. Kaldá við Hraunsmúla ..........................................
21. Kverná ......................................................................
22. Hörðudalsá ..............................................................
23. Miðá og Hundadalsá ..............................................
24. Haukadalsá ..............................................................
25. Djúpadalsá, A-Barðastrandarsýslu......................
26. Norður-Botnsá, V-Barðastrandarsýslu ..............
27. Þrúðardalsá, Strandasýslu....................................
28. Fitjá, V-Húnavatnssýslu ......................................
29. Vatnsdalsá ................................................................
30. Giljá ..........................................................................
31. Héraðsvötn ..............................................................
32. Hörgá ..........................................................................
33. Eyjafjarðará ............................................................
34. Jökulsá ....................................................................
35. Hrossadalsá ..............................................................
36. Breiðdalsá ................................................................
37. Hornafjarðarfljót, að vestanverðu......................
38. Hornafjarðarfljót, að austanverðu ....................
39. Hoffellsá ..................................................................

Þús. kr

c.

d. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars
staðar frá, viðhald skiptist af matsnefndum:
1. Suðurlandskjördæmi ..............................................
2. Reykjaneskjördæmi ................................................
3. Vesturlandskjördæmi ............................................
4. Norðurlandskjördæmi vestra.................................
5. Norðurlandskjördæmi eystra.................................
6. Austurland ................................................................

1000
500
1 000
500
4 000
1 000
4 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1000
2 100
1 200
700
200
400
150
850
850
850
300
1 600
500
800
1000
500
4500
3 500
2 500
800
4 000
5 000
2 000
3 000
1300
---------------

66 600

2 000
2 000
700
2 000
2 000
6 200
---------------

14900
111 200
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86. Við 4. gr. 04 299 0105 Landssamband ísl. hestamanna, til leiðbeininga um hestamennsku.
Fyrir „200“ kemur .......................................................................................
87. Við 4. gr. 04 299 0109 Æðarræktarfélag íslands.
Fyrir „200“ kemur .......................................................................................
88. Við 4. gr. 04 299 0113 Efnarannsóknastofa Norðurlands.
Fyrir „850“ kemur .......................................................................................
89. Við 4. gr. 04 299 0115 Liðurinn orðast svo:
0115 Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöðvar ..........................
90. Við 4. gr. 04 299 0118 Skógræktarfélag fslands.
Fyrir „3 800“ kemur .....................................................................................
91. Við 4. gr. 05 202 Hafrannsóknastofnun. Nýr liður:
23 Útibú í Ólafsvík .....................................................................................
92. Við 4. gr. 06 253 Almannavarnir ríkisins 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „8 200“ kemur .....................................................................................
93. Við 4. gr. 06 301 0141 Dómprófastsembættið i Reykjavík.
Fyrir „1 800“ kemur .....................................................................................
94. Við 4. gr. 07 953 Jafnréttisráð 2 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „4 570“ kemur .....................................................................................
95. Við 4. gr. 07 999 0102 Barnaheimili og hæli.
Fyrir „800“ kemur .....................................................................................
96. Við 4. gr. 07 999 0104 Heyrnarhjálp.
Fyrir „2 100“ kemur .....................................................................................
97. Við 4. gr. 07 999 0105 Geðverndarfélag íslands.
Fyrir „300“ kemur .......................................................................................
98. Við 4. gr. 07 999 0107 Mæðrastyrksnefndir.
Fyrir „700“ kemur.........................................................................................
99. Við 4. gr. 07 999 0108 Rauði kross íslands.
Fyrir „900“ kemur .......................................................................................
100. Við 4. gr. 07 999 0110 SÍBS.
Fyrir „2 100“ kemur .....................................................................................
101. Við 4. gr. 07 999 0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra.
Fyrir „1 000“ kemur .....................................................................................
102. Við 4. gr. 07 999 0113 Slysavarnafélag fslands.
Fyrir „64 620“ kemur .................................................................................
103. Við 4. gr. 07 999 0114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.
Fyrir „14 700“ kemur .................................................................................
104. Við 4. gr. 07 999 0122 Leigjendasamtökin.
Fyrir „500“ kemur .......................................................................................
105. Við 4. gr. 07 999 0123 Sjómannastofur.
Fyrir „8 600“ kemur .....................................................................................
106. Við 4. gr. 07 999 0125 öryrkjabandalag íslands.
Fyrir „3 000“ kemur .....................................................................................
107. Við 4. gr. 07 999 0126 Ferlinefnd fatlaðra.
Fyrir „700“ kemur .......................................................................................
108. Við 4. gr. 07 999 0127 Blindrafélagið.
Fyrir „5 600“ kemur .....................................................................................
109. Við 4. gr. 07 999 0129 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra.
Fyrir „500“ kemur.........................................................................................
110. Við 4. gr. 07 999 0135 Þroskahjálp, landssamtök.
Fyrir „2 100“ kemur .....................................................................................

300
300
1 500
11 000
6 000
3 000
48 200
2 500
5 170
1200
3 100
450
1 000
1400
3 100
1 500
97 000
22 000
1 000
10 600
6 000
1 000
9 000
750
3 100
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111. Við 4. gr. 07 999 0137 Foreldrasamtök barna með sérþarfir.
Fyrir „700“ kemur .......................................................................................
112. Við 4. gr. 07 999 0139 Blindravinafélagið.
Fyrir „800“ kemur .......................................................................................
113. Við 4. gr. 07 999 0145 Alþjóðaár fatlaðra.
Fyrir „50 000“ kemur .................................................................................
114. Við 4. gr. 08 381 0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa.
a. Fyrir „4 300 000“ kemur .....................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leiðt
Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 0301).
a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar:
1. Reykjavík:
a. B-álma Borgarspítala ......................................
b. Sundlaug við Grensásdeild ..........................
2. Akranes H2 .............................................................
3. Ólafsvík H2 ...........................................................
4. Grundarfjörður H ..................................................
5. Stykkishólmur H2
..............................................
6. Búðardalur H2 .....................................................
7. Patreksfjörður H2 og sjh.........................................
8. Bolungarvík H2 .....................................................
9. ísafjörður H2 og sjh.................................................
10. Hólmavík H1 .........................................................
11. Hvammstangi H2 ..................................................
12. Blönduós sjh. og H2 ..............................................
13. Skagaströnd ...........................................................
14. Sauðárkrókur sjh. og H2 ......................................
15. Ólafsfjörður H1 ......................................................
16. Dalvík H2 .................................................................
17. Akureyri FSA .......................................................
18. Húsavík sjh................................................................
19. Þórshöfn H1 .........................................................
20. Vopnafjörður H1 ..................................................
21. Bakkafjörður H ......................................................
22. Seyðisfjörður .........................................................
23. Neskaupstaður H2 og sjh......................................
24. Fáskrúðsfjörður H1 ..............................................
25. Djúpivogur .............................................................
26. Höfn H2 og H í öræfum ......................................
27. Kirkjubæjarklaustur H1 ......................................
28. Vík í Mýrdal H1 ......................................................
29. Vestmannaeyjar sjh..................................................
30. Hvolsvöllur H1 .....................................................
31. Hella H1 .................................................................
32. Selfoss sjh...................................................................
33. Laugarás H2 ...........................................................
34. Keflavík H2 ...........................................................
35. Keflavík sjh................................................................
36. Hafnarfjörður H2 ..................................................

Þús. kr.

635 000
347 000
65 000
150 000
20 000
100 000
10 000
110 000
10 000
330 000
30 000
145 000
50 000
17 000
150 000
60 000
50 000
1075 000
40 000
5 000
10 000
10 000
140 000
265 000
110 000
10 000
24 000
10 000
10 000
58 000
110 000
18 000
300 000
10 000
5 000
172 000
25 000

1000
1200
60 000
5 000 000

Þús. kr.
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37. Garðabær H2 .........................................................
38. Kópavogur H2 .......................................................
39. Seltjarnarnes H2
.................................................
b. Heilsugæslustöðvar í leiguhúsnæði:
1. Akureyri
.................................................................
2. Hafnarfjörður
.......................................................
3. Álafoss .....................................................................
4. Ósundurliðað ..........................................................
c. Læknisbústaðir:
1. Borgarnes
..............................................................
2. Bolungarvík ..............................................................
3. Þórshöfn .................................................................
4. Vík í Mýrdal ............................................................
5. Hveragerði
...........

Þús. kr.

Þús. kr.

5 000
60 000
110 000
---------------

4 851 000

5 000
5 000
30 000
5 000
---------------

45 000

10 000
5 000
15 000
58 000
16 000
---------------

104 000
5 000 000

115. Við 4. gr. 08 399 0108 Hjartavernd.
Fyrir „50 000“ kemur .................................................................................
116. Við 4. gr. 08 399 0109 Krabbameinsfélag íslands.
Fyrir „79 380“ kemur .................................................................................
117. Við 4. gr. 08 399 0127 Sjúkraflug.
Fyrir „19 000“ kemur .................................................................................
118. Við 4. gr. 08 399 0138 Tóbaksvarnir.
Fyrir „27 000“ kemur .................................................................................
119. Við 4. gr. 08 399 0142 Starfslaun Ófeigs F. Ófeigssonar.
Fyrir „3 000“ kemur .....................................................................................
120. Við 4. gr. 08 471 0101 Gæsluvistarsjóður.
Fyrir „150 000“ kemur .................................................................................
121. Við 4. gr. 08 471 0104 Vernd, félagssamtök.
Fyrir „1 000“ kemur............ ........................................................................
122. Við 4. gr. 08 471 0105. Texti orðast svo:
0105 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið.
123. Við 4. gr. 08 481 0102 Áfengisvarnir.
Fyrir „49 194“ kemur ..................................................................................
124. Við 4. gr. 08 481 0105 Stórstúka íslands.
Fyrir „6 300“ kemur .....................................................................................
125. Við 4. gr. 09 383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn.
a. Fyrir „63 300“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur i sérstöku yfirliti á þessa leið:
Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn og
aðrir starfsmenn (09 383).
0088—5894 Adolf J. E. Petersen..................................
0046—4414 Aðalheiður Níelsdóttir ............................
0047—5653 Aðalheiður Pálsdóttir ..........................
0064—4676 Aðalsteinn Hallsson ................................
0287—9093 Andrés Eyjólfsson....................................
0333—2438

Anna Guðmundsdóttir ...............................

0457—0707
0468—7345
0473—1859

Arnbjörg Eiríksdóttir..............................
Arndís Eiríksdóttir ..................................
Arndís Kristjánsdóttir ............................

425
425
425
425
650
425
425
425
425

75 000
120 000
30 000
40 000
4 500
170 000
1 500

53 194
9 500
84 525
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Þúi. kr.

0994—9924
0136—8753
1139—6935
0534—5529
0669—8174
0917—4567

1987—1934
1052—1556

1082—2351
1182—6520
1209— 7549
1210— 6874
1219—7640
1231—1265
1268—0937
1268—1011
1270—6464
1352—4661
1356—4868

1470—5805
1498—1136
1562—8197
1598—6395
1601—0731
1711—3607
1833—6111
1964—0574
2028—7144
2032—3558
2134—1681
1772—0201
2325—2902
2405—9111

Axel Thorsteinsson ..................................
Ágúst Kvaran ...........................................
Ágúst Ólafsson .........................................
Árni Sigurðsson .....................................
Ásgeir Jónsson..........................................
Baldur Guðmundsson.............................
Benedikt Gíslason ....................................
Bergsveinn Jónsson ...............................
Bergþóra Sigurðardóttir.........................
Bjarney Guðjónsdóttir ............................
Bjarni Ó. Frímannsson ..........................
Bjarni Gíslason ........................................
Bjarni Jónasson ......................................
Bjarni Sigurðsson ....................................
Björg Jónsdóttir ........................................
Björg Jónsdóttir ........................................
Björg Magnúsdóttir ..................................
Björn Stefánsson ......................................
Björn Vigfússon........................................
Brynjólfur Bjarnason..............................
Böðvar Pálsson ........................................
Daníel Eggertsson ....................................
Dvrfinna Óddfreðsdóttir........................
Dýrleif Friðriksdóttir ........................
Eggert Konráðsson ..................................
Einar Steindórsson ................................
Elin Jóliannesdóttir ................................
Elísabet Friðriksdóttir ..........................
Elísabet Halldórsdóttir ..........................
Engel Lund ............................................
Eyjólfur Hallfreðsson ..........................
Finnbogi Lárusson ................................
Friðbjörg Jónsdóttir ............................

2679—7128 Gísli Kristjánsson .......................................

2685—8143
2756—7681
2810—5568
2813—4169
2820—3470
2917—5993
2920—7828

2990—6351
3041—7143
3069—9750
3096—3776
3118—1194

3178—1310
3189—6959
3231—9130
3235—0100
3247—7208
3275—5046
3299—1211

Gísli Sigurðsson ....................................
Grímur Grímsson .................................
Guðbjörg Guðmundsdóttir ...................
Guðbjörg Hannesdóttir .........................
Guðbjörg Kristinsdóttir .........................
Guðjón Hermannsson.............................
Guðjón Jónsson ..........
Guðlaugur Oddsson.................................
Guðmundur Árnason ...............................
Guðmundur Gíslason Hagalín .............
Guðmundur Ólafsson .............................
Guðmundur Þórðarson .........................
Guðný Sveinsdóttir .............................
Guðríður Einarsdóttir.............................
Guðrún Davíðsdóttir .............................
Guðrún Eiríksdóttir ...............................
Guðrún Guðmundsdóttir .......................
Guðrún Kristjánsdóttir .........................
Guðrún Sigurgeirsdóttir ......................

ð50
650
425
425
425
425
ððO
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
900
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
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3312—-1318
3338—4416
3400—6091
3472 - 5136
3581—3403
3612—1564
3723—6551
3782—2477
3536—7217
3892—5350
3958 -3925
3986—5769
4024—3038
4029—7073
4064—4652

4103—0569
4143—6433
4165—8568
4235—5054
4489—7709
4653—8382
4598—6608
4619—9359
4624—1363

4640—5528
4716—0820
4722—3636
4792—4634
4969—8364
4983—2184
4988—1746
5071—1994
5112—8761
5154—3696
5160—2528
5184—4416
5247—1168

5308—4427
5366—3664
5410—5126
5410—5185
5479—0589
5624—6568
5735—7886
5756—2064
5761—2037
5765—0257
5774_8311
5787—6107
5791—6265
5904—4214
5837—6027
5848—3443

Guðrún Valdimarsdóttir ........................
Gunnar Ásgrímsson ................................
Gunnar Þorsteinsson ..............................
Gústaf Gislason..........................................
Halldór Gunnlaugsson..............................
Halldóra Biarnadóttir..............................
Hannes Hrcinsson ....................................
Haraldur Kristjánsson ..........................
Hálfdán Björnsson ..................................
Helga Björnsdóttir ..................................
Helgi Eleesarsson ...................................
Helgi Tryggvason.....................................
Herdís GuSmundsdóttir ..........................
Herdís Jónsdóttir .....................................
Hermína Sigurgeirsdóttir.......................
Hildur Jónsdóttir ...................................
Hinrik Guðmundsson .............................
Hjálmfríður Bergsveinsdóttir...............
Hjörtur Ögmundsson .............................
Höskuldur Einarsson .............................
Inga Nielsen Beck.....................................
Ingibjörg Einarsdóttir ...........................
Ingibjörg Jónsdóttir ...............................
Ingibjörg Kristmundsdóttir .................
Ingibjörg Stefánsdóttir .........................
Ingólfur Árnason ...................................
íngólfur Gíslason ....................................
Ingveldur Magnúsdóttir ..........................
Jóhann Gunnarsson ...............................
Jóhann J. E. Kúld ..................................
Jóhann Pétursson, Svarfdælingur ....
Jóhannes Bogason ....................................
Jón Benónvsson .......................................
Jón Jónasson............................................
Jón Kjerúlf ..............................................
Jón Sigurgeirsson ...................................
Jónas Bjarnason ......................................
Jónína Gunnarsdóttir .............................
Jósep Kristjánsson....................................
Júlíus Jónsson .........................................
Júlíus Jónsson .........................................
Karl Árnason ...........................................
Klara Guðmundsdóttir ...........................
Kristín Einarsdóttir.................................
Kristín Ingileifsdóttir ............................
Kristin Jósefsdóttir ................................
Kristin Kristjánsdóttir ..........................
Kristín Pálmadóttir ..............................
Kristín Teitsdóttir .................................
Kristín Vigfúsdóttir ..............................
Kristjana V. Hannesdóttir ..................
Rristján Albertsson ..............................
Kristján Einarsson ................................

425
425
425
425
425
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
1 000
425
425
425
650
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
550
425
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5855—2399
5930—3473
5942—5064
6174—7168
6086—5388
6203—6818
6255— 0228
6256— 6213
6265—6069
6357—0168
6359—1610
6372—6648
6463—3805
6555—9382
6645—8520
6694—4263
6819—8255
6745—6548
6746— 5490
6776—0719
6793—9816

Kristján Guðmundsson .........................
Kristlaug Tryggvadáttir .....................
Kristmundur Kr. Meldal .....................
Lovísa Magnea Ólafsdóttir .................
Lýður Jónsson .......................................
Magdalena Guðlaugsdóttir .................
Magnús Gestsson ....................................
Magnús V. Guðbrandsson .................
Magnús Ingimundarson .......................
Margrét Gísladóttir ...............................
Margrét Guðmundsdóttir .....................
Margrét Jóhannsdóttir .........................
María Markan .........................................
Matthildur Hannesdóttir .....................
Njáll Friðbjðrnsson .............................
Oddur Búason .........................................
ólafía Egilsdóttir ..................................
Ólafur Bjarnason ............................
Ólafur Björnsson ...................................
ólafur Magnússon .................................
Ólafur Tryggvason ..............................

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
ððð
425
425
425
425
425
425
425
550

7025—6673

Páll Scheving ...........................................

425

7033—9927 Pált Vilhjálmsson ................................
7470—6282 Salvör Jörundsdóttir ............................
7100—1288 Pétur Jónsson ...........
7156—8156 Ragnar Benediktsson ............................
7195—3475 Ragnheiður Böðvarsdóttir ....................
7394—6298 Rósamunda Jónsdóttir ........................
7425—8336 Runólfur Guðmundsson .......................
7503—3036 Sesselja Jónsdóttir ................................
7552—9570 Sighvatur Davíðsson .............................
7570—7428 Sigmundur Gestsson ............................
7584—1787 Signý Gunnarsdóttir .............................
7604—0352 Sigríður Böðvarsdóttir ..........................
7608—1352 Sigríður Einarsdóttir .............................
7618—9021 Sigríður Guðjónsdóttir ........................
7637—2632 Sigríður Jónsdóttir .................................
7645—8669 Sigríður Magnúsdóttir .........................
7659—3493 Sigríður Sigfinnsdóttir .........................
7678—5058 Sigriður Þórðardóttir ...........................
7728—7477 Sigrún Sigurjónsdóttir .........................
7774—2573 Sigurbjörg Guðmundsdóttir .................
7818—1605 Sigurborg Hallbjarnardóttir ...............
7844—6676 Sigurður Björnsson.................................
7852—0116 Sigurður Erlendsson .............................
7857—7959 Sigurður Greipsson ...............................
7877—8369 Sigurður Jónsson.....................................
7883—5745 Sigurður Lárusson .................................
7952—3488 Sigurjón Einarsson .................................
7970—0886 Sigurjón Sigurbjörnsson .....................
8068—4118 Sigurveig Ólafsdóttir .............................
8183—5551 Skúli Skúlason frá Odda .....................
8227—9393 Snæbjörn J. Thoroddsen ......................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425

550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
650
425
425
425
425
425
650
425
123
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8474—2864
8496—5030
8509—7660
8530—7428
8574—6685
8849—4059
8857—4230
9041—1292
9160—8332
9194—0922
9440—6919
9443—9973
9663—0417
9694—1412
9746—0388
9376—7071
9505—1642
9505—5168
9783—1041
9860— 4820
9861— 1959

Steinunn Guðmundsdóttir ...................
Steinunn Þorgilsdóttir...........................
Steinþór Þórðarson ...............................
Sturla Jónsson ......................................
Svanbjörg Einarsdóttir .........................
Sölvi Ásgeirsson ....................................
Sörli Hjálmarsson .................................
Valborg Emilsdóttir .............................
Valves Kárason .....................................
Vigdís Andrésdóttir .............................
Þorbjörg Einarsdóttir .........................
Þorbjörg Guðmundsdóttir ...................
Þorkell Kristjánsson .............................
Þorleifur Jónsson .................................
Þorsteinn Jónasson .............................
Þóra Guðmundsdóttir ...........................
Þórður Auðunsson .................................
Þórður Benediktsson .............................
Þórunn Ingvarsdóttir .............................
Þuríður Guðjónsdóttir .........................
Þuriður Guðnadóttir .............................

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
®50
426
425
425

84 525
126. Við 4. gr. 09 384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur.
a. Fyrir „37 150“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur i sérstöku yfirliti á þessa leið:
Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur (09 384).
0310—8023 Anna Ármannsdóttir .............................
0344—1458 Anna G. Ingólfsdóttir .........................
0370—0321 Anna Sigfúsdóttir .................................
0379—4458 Anna Þuríður Sæmundardóttir .........
0579—0069 Arnþrúður Daníelsdóttir .....................
0157—5880 Ágústa M. Hafberg .................................
0162—3648 Ágústa Jónsdóttir ..................................
0168—2717 Ágústa Sigurðardóttir ..........................
0552—8887 Árný Stígsdóttir .....................................
0714—8143 Áslaug Gunnlaugsdóttir ........................
0767—4236 Ásta Halldórsdóttir ...............................
0779—2026 Ásta Ólafsdóttir ......................................
0813—7129 Ástríður Eggertsdóttir ..........................
1387—8218 Borghildur Thorarensen ......................
1437—5864 Bryndís Þórarinsdóttir ..........................
1523—7456 Dagbjört Guðjónsdóttir ..........................
1949—7364 Elin Einarsdóttir .....................................
1955—0834 Elín Guðjónsdóttir ..................................
1999—9513 Elínborg Bogadóttir ................................
2038—3712 Elísabet Kemp .........................................
1701—6911 Eufemía Ólafsdóttir ..............................
2357—0130 Fjóla Sigmundsdóttir .............................
2393—6755 Friða Hlíðdal ...........................................
2960—9314 Guðlaug Jósefsdóttir ..............................
3159—0612 Guðný Halldórsdóttir .............................
3174—6817 Guðný Sigurðardóttir ..............................
3180—8006 Guðný Vigfúsdóttir .................................

Þús. kr.

425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
550
425
425
550
425
425
425
700
700
900
425
425
425
425

47 000
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3307—2368
3615—2028
3642—6365
3898—9995
3912—9272
3933—5905
4185—9318
4243—1672
4263—3860
4281—8372
4384—7627
4413—8298
4415—4277
4514—4097
4598—4435
4619—9022
4621—8558
4750—2330
4792—8478
5060—6228
5273—7915
5297—0938
5306—8812
5317—3837
5452—9406
5563—5498
5751—2458
5780—5765
5910—1382
5982—8401
6002—0418
6004—1296
6040—7355
6072—1181
6090—9288
6105—3042
6107—8649
6114—5486
6083—9204
6200—8946
6226—6368
6340—5418
6346—7545
6351—1374
6373—9219
6568—5035
6598—2218
6598—2269
6720—9532
6982—6261
7210—4897
7271—7066
7373—7869

Guðrún Sveinsdóttir ..............................
Halldóra Eiríksdóttir ............................
Halldóra Þórðardóttir ..........................
Helga Friðbjarnardóttir ......................
Helga Ingimundardóttir.........................
Helga Sigurðardóttir .............................
Hjaltlina Guðjónsdóttir ......................
Hlíf Magnúsdóttir .................................
Hólmfríður S. Björnsdóttir ..................
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir.................
Hróðný Einarsdóttir .............................
Hulda Þ. Björnæs .................................
Hulda Davíðsdóttir .................................
Indíana Sturludóttir .............................
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .........................
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .........................
Ingibjörg Karlsdóttir .............................
Ingunn Hliðar .........................................
Ingveldur Ólafsdóltir .............................
Jóhanna Vigfúsdóttir .............................
Jónasína E. Hallgrímsdóttir.................
Jónína Ásmundsdóttir .........................
Jónína Gissurardóttir .............................
Jónína Kristjánsdóttir .........................
Karen Louise Jónsson .........................
Katrín Ingibergsdóttir ...........................
Kristín Helgadóttir ...............................
Kristín Sigurðardóttir ..........................
Kristjana Káradóttir .............................
Lára Bjarnadóttir ..................................
Lára Svansdóttir .....................................
Lára M. Vigfúsdóttir .............................
Laufey Karlsdóttir ................................
Lelia Stefánsson .....................................
Lilja H. Arndal .....................................
Lilja Jörundsdóttir .................................
Lilja Magnúsdóttir .................................
Lilja Steinsen .........................................
Lydia Pálsdóttir .....................................
Magdalena Ásgeirsdóttir .....................
Magnea Magnúsdóttir.............................
Margrét Árnadóttir ..................................
Margrét Björnsdóttir .............................
Margrét Eyjólfsdóttir .............................
Margrét Jónsdóttir .................................
Melitta Urbancic .....................................
Nanna Guðmundsdóttir .........................
Nanna Guðmundsdóttir .........................
ólafía Finnbogadóttir ...........................
Pálína Jóhannsdóttir .............................
Ragnheiður Konráðsdóttir ..................
Rannveig Gunnarsdóttir ......................
Rósa Guðnadóttir ..................................

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
700
650
425
425
550
550
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
650
550
425
425
850
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
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Þús. kr.

7436—3121
7592—3678
7592—3457
7601—9088
7616—4916
7620—0807
7642—5906
7676—6827
7733—3118
7995—7380
8187—8528
8469—5157
8494—3088
8511—1744
8720—5886
8876—Ö958
8923—4034
9116—8766
9451—8334
9784—8068

Rut Hermanns Hansen .........................
Sigriður Arnadóttir .............................
Sigríður Árnadóttir ................................
Sigriður Björnsdóttir .............................
Sigriður Gísladóttir .............................
Sigríður Guðmundsdóttir .....................
Sigríður Kristjánsdóttir ........................
Sigríður Vilhjálmsdóttir .....................
Sigrún Thorarensen .............................
Sigurlaug Þ. Johnson.............................
Skúlina Guðmundsdóttir .....................
Steinunn P. Eyjólfsson .........................
Steinunn Tómasdóttir ...........................
Steinþóra Einarsdóttir .........................
Sveindís Hansdóttir .............................
Theodóra Hávarðardóttir .....................
Tove Engilberts .....................................
Valgerður Helgadóttir .........................
Þorbjörg Leifs .........................................
Þórunn Jónsdóttir .................................

47 000
127. Við 4. gr. 10 211 Vegagerð 94 Til einstaklinga og samtaka.
Fyrir „8 500“ kemur .....................................................................................
128. Við 4. gr. 10 333 0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur.
a. Fyrir „2 800 000“ kemur .....................................................................
b. Sundurliðun kemur i sérstöku yfirliti á þessa leið:
Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 0103).
1. Akranes ...................................................................
2. Borgarnes .................................................................
3. Ólafsvík ...................................................................
4. Grundarfjörður ......................................................
5. Stykkishólmur .......................................................
6. Patreksfjörður ........................................................
7. Tálknafjörður .........................................................
8. Bíldudalur ................................................................
9. Þingeyri ...................................................................
10. Flateyri .....................................................................
11. Suðureyri .................................................................
12. Bolungarvik ............................................................
13. ísafjörður ...............................................................
14. Súðavik ......................................................................
15. Norðurfjörður .........................................................
16. Drangsnes ................................................................
17. Hólmavík .................................................................
18. Hvammstangi ..........................................................
19. Blönduós .................................................................
20. Skagaströnd ..............................................................
21. Sauðárkrókur ..........................................................
22. Hofsós ......................................................................
23. Siglufjörður .............................................................
24. ólafsfjörður ............................................................

Þús. kr.

425
425
850
425
425
425
425
425
700
425
425
425
425
425
425
550
700
425
425
425

22500
30 000
110 000
231200
85 000
30 000
39 300
9 800
7 700
69 500
112 500
62 500
115 500
40 500
19 500
30 000
37 000
9 600
62 300
57 000
47 000
9 000
104 700
51500

13 000
3 191 500
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Dalvík .......................................................................
Árskógssandur ........................................................
Hauganes .................................................................
Hjalteyri ...................................................................
Akureyri .................................................................
Svalbarðseyri ..........................................................
Grenivík ...................................................................
Grímsey .....................................................................
Húsavík ...................................................................
Hallbjarnarstaðakrókur ........................................
Kópasker .................................................................
Raufarhöfn ..............................................................
Þórshöfn .................................................................
Bakkafjörður ..........................................................
Borgarfjörður eystri...............................................
Seyðisfjörður .........................................................
Eskifjörður
...........................................................
Fáskrúðsfjörður .....................................................
Stöðvarfjörður .........................................................
Djúpivogur ..............................................................
Hornafjörður .........................................................
Vestmannaeyjar ......................................................
Stokkseyri ................................................................
Eyrarbakki .............................................................
Grindavík ...............................................................
Sandgerði .................................................................
Garður .....................................................................
Vogar .........................................................................
Hafnarfjörður ..........................................................

155 000
10 000
85 000
13 600
75 000
16 300
60 200
56 300
12 500
5 300
86 500
37 500
82 500
110 000
28 500
15 000
188 000
119 700
6 800
106 000
16 000
75 000
15 000
30 000
38 200
85 000
17 500
142 500
109 000

129. Við 4. gr. 10 333 0104 Ferjubryggjur.
Sundurliðun keniur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
1. Brjánslækur ...................................................................
2. Bæir .................................................................................
3. Ögur .................................................................................
4. Æðey .................................................................................
5. Árskógssandur ...............................................................

H 800
11800
11000
H 000
H 800

Þús. kr.

3 191 500

55 000
130. Við 4. gr. 10 333 0107 Hafnarbótasjóður.
Fyrir „280 000“ kemur .................................................................................
131. Við 4. gr. 10 333 0108 Sjóvarnargarðar.
a. Fyrir „53 000“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Sjóvarnargarðar (10 333 0108).
1. Akranes ....................................................................
2. ólafsvík .....................................................................
3. Búðardalur ..............................................................
4. Flateyri ......................................................................
5. Patreksfjörður ........................................................
6. Bolungarvik ..............................................................
7. Sauðárkrókur
........................................................
8. Hjalteyri ...................................................................

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
5 000
1000
5 000

319 150
54 000
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9. Húsavík ...................................................................
10. Stokkseyri—Eyrarbakki ......................................
11. Selvogur ...................................................................
12. Grindavík .................................................................
13. Miðneshreppur ........................................................
14. Garðskagi—Gerðar ...............................................
15. Vogar .........................................................................
16. Hvaleyri ...................................................................
17. Álftanes—Bessastaðatjörn ....................................
18. Grótta—Seltjarnarnes ............................................
19. Rannsóknir Reykjanesskaga..................................

Þús. kr.

Þús. kr.

5 000
1 000
1000
2 000
ð 000
4 000
2 000
3 000
1 000
5 000
4 000
---------------

54 000

132. Við 4. gr. 10 333. Nýr liður:
0112 Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar ......................................
Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar (10 333 0112).
1. Akranes ...........................................................................
2. Stykkishólmur ...............................................................
3. ísafjörður .......................................................................
4. Vestmannaeyjar ..............................................................
5. Garðabær .........................................................................

215 000
72 000
148 000
415 000
150 000
--------------

133. Við 4. gr. 10 342 Sjóslysanefnd. Nýir liðir:
a. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........................................................
b. 94 Til einstaklinga og samtaka .........................................................
134. Við 4. gr. 10 471 Flugmálastjórn 6 Gjaldfærður Stofnkostnaður.
a. Fyrir „1 885 000“ kemur .....................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Framkvæmdir í flugmálum (10 471 6).
1. Reykjavík .................................................................
2. Rif .............................................................................
3. Grundarfjörður .........................................................
4. Stykkishólmur .........................................................
5. Búðardalur ...............................................................
6. Húsafell .....................................................................
7. Stóri-Kroppur .........................................................
8. ísafjörður ..................................................................
9. Patreksfjörður ........................................................
10. Þingeyri ...................................................................
11. Suðureyri ..................................................................
12. Flateyri ....................................................................
13. Bíldudalur ................................................................
14. Hólmavík ..................................................................
15. Gjögur ......................................................................
16. Sauðárkrókur ..........................................................
17. Siglufjörður ............................................................
18. Blönduós ..................................................................
19. Hvammstangi ..........................................................
20. Akureyri .................................................................
21. Þórshöfn ..................................................................
22. Raufarhöfn .............................................................

195 000
50 000
45 000

39 500
30 000
10 000
10 000
177 300
50 000
20 000
48500
37 000
106 000
31000
33 000
106 500
2 000
2 000
2 500
265 500
45 000
46 000

1 000 000

1 000 000
10 000
2 000
2 285 000
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Grímsey ...................................................................
Húsavík .....................................................................
Kópasker ..................................................................
Hrísey .......................................................................
Ólafsfjörður ............................................................
Egilsstaðir ...............................................................
Hornafjörður ..........................................................
Vopnafjörður .........................................................
Norðfjörður ..............................................................
Borgarfjörður eystri .............................................
Bakkafjörður ..........................................................
Breiðdalsvík ...........................................................
Vestmannaeyjar ......................................................
Flúðir .......................................................................
Selfoss .....................................................................
Álftaver .....................................................................
Kirkjubæjarklaustur ..............................................
Vík í Mýrdal ...........................................................
Sjúkraflugvellir ......................................................
Endurnýjun bifreiða .............................................
Leiðarþjónusta ........................................................
Óráðstafað ...............................................................

Þús. kr.

7 000
70 000
18 200
20 000
10 000
119 500
138 500
41000
45 000
43 000
5 000
60 000
85 500
12 000
15 000
10 000
1 000
30 000
22 500
11 000
149 000
20 000
2 285 000

135. Við 4. gr. 10 485 0102 Flugbjörgunarsveitir.
Fyrir „2 000“ kemur .....................................................................................
136. Við 4. gr. 10 652 0107 Veðurstöðvar.
Fyrir „193 249“ kemur .................................................................................
137. Við 4. gr. 11 207 Eftirmenntun í iðju og iðnaði.
Fyrir „18 000“ kemur ..................................................................................
138. Við 4. gr. 11 299 0102 Iðnráð og önnur starfsemi á sviði iðnaðar.
Fyrir „1 250“ kemur .....................................................................................
139. Við 4. gr. 11 299 Iðja og iðnaður, framlög. Nýr liður:
0121 Byggingaþjónustan ...........................................................................
140. Við 4. gr. 13 101 Hagstofa íslands, aðalskrifstofa.
a. Við 20 Laun.
Fyrir „207 058“ kemur .........................................................................
b. Við 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „54 938“ kemur .............................................................................
141. Við 5. gr. 30 331 Vitamálastjórn, áhaldahús.
a. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „725 000“ kemur .........................................................................
b. Við 992 Tekin lán.
Liðurinn fellur niður.

5 000
213 244
24 000
3 500
13 000
215 558
76 638
75 000
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Sþ.

210. Tillaga til þingsályktunar

[168. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda fyrir íslands hönd tvær viðbótarbókanir vegna
aðildar Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu og Kola- og stálbandalagi Evrópu.
(Lögð fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd viðbótarbókun
við samninginn milli lýðveldisins íslands og Efnahagsbandalags Evrópu vegna aðildar lýðveldisins Grikklands að bandalaginu og viðbótarbókun við samninginn milli lýðveldisins
íslands og aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu vegna aðildar lýðveldisins Grikklands
að bandalaginu.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Gerð viðbótarbókananna.
Hinn 1. janúar 1981 verður Grikkland aðili að Efnahagsbandalagi Evrópu (EBE) og
Kola- og stálbandalagi Evrópu. Af þessum sökum höfðu aðildarlönd Fríverslunarsamtaka
Evrópu (EFTA) samráð sín á milli um viðræður varðandi nauðsynlegar breytingar á fríverslunarsamningum einstakra EFTA-landa við bandalögin. Formlegar samningaviðræður við
einstök EFTA-lönd fóru fram í höfuðstöðvum Efnahagsbandalags Evrópu í Bruxelles í
febrúar og mars 1980. Sendiráð íslands hjá Efnahagsbandalagi Evrópu annaðist þær viðræður fyrir íslands hönd hinn 29. febrúar og 26. mars. Samkomulag varð um orðalag viðbótarbókunar við samninginn milli lýðveldisins íslands og Efnahagsbandalags Evrópu vegna
aðildar lýðveldisins Grikklands að bandalaginu og viðbótarbókunar við samninginn milli
lýðveldisins Islands og aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu vegna aðildar lýðveldisins
Grikklands að bandalaginu. Viðbótarbókanirnar voru síðan undirritaðar í Bruxelles hinn 6.
nóvember sl. með fyrirvara um fullgildingu. Viðbótarbókanirnar sem teljast óaðskiljanlegur
hluti samninganna við Efnahagsbandalag Evrópu og aðildarríki Kola- og stálbandalags Evrópu ganga í gildi hinn 1. janúar 1981 þegar Grikkland verður aðili að Evrópubandalögunum
ef fullgilding fer fram fyrir þann tíma.
Jafnframt því sem leitað er heimildar Alþingis til fullgildingar viðbótarbókananna með
þingsályktunartillögu þessari er gert ráð fyrir því að lagt verði fram frumvarp til Iaga um
breytingu á lögum um tollskrá o. fl. nr. 120 31. desember 1976 vegna aðildar Grikklands að
bandalögunum.

Texta viðbótarbókananna er að finna sem fylgiskjal I og II við þingsályktunartillögu
þessa.
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Efni viðbótarbókananna.
Við gildistöku viðbótarbókananna hinn 1. janúar 1981 taka ákvæði viðskiptasamninga
íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og aðildarríki Kola- og stálbandalags Evrópu um
fríverslun með ýmsar vörur einnig til viðskipta íslands og Grikklands. Af þessu leiðir ekki
aðeins að tollar og gjöld sem hafa sömu áhrif falla þá niður á iðnaðarvörum, heldur og
ýmsum sjávarafurðum og vörum sem unnar eru úr landbúnaðarafurðum. Samkvæmt viðbótarbókuninni við samninginn við Efnahagsbandalagið er þó gert ráð fyrir því að Grikkland fái
fimm ára aðlögunartíma, 1. janúar 1981 — 1. janúar 1986, til að lækka tolla og gjöld sem
hafa sömu áhrif á nokkrum vörum sem taldar eru upp í viðauka I við bókunina. Nánari
ákvæði hér að lútandi er að finna í 3.—5. gr. bókunarinnar. Þá er einnig gert ráð fyrir því í 8.
gr. að Grikkland geti um fimm ára skeið eða til 31. desember 1985 haldið magntakmörkunum á innflutningi nokkurra vara sem skráðar eru í viðauka II við bókunina.
Viðskipti íslands og Grikklands.
Viðskipti íslands við Grikkland á undanfömum árum felast svo til eingöngu í útflutningi
á óverkuðum íslenskum saltfiski til Grikklands.
Útflutningur íslands til Grikklands árið 1979 var 1,2% af heildarútflutningi íslands það
ár og skiptist svo sem hér segir (fob, í milljónum króna):
Saltfiskur, óverkaður ................................................................ 3 183,6
Beituhrogn, söltuð ....................................................................
122,0
önnur matarhrogn en grásleppuhrogn, söltuð ....................
85,5
Lagmeti ......................................................................................
15,8
Saltsíld, venjuleg ......................................................................
10,2
Aðrar sjávarafurðir ..................................................................
8,6
Ostur ..........................................................................................
1,7
Prjónavörur, úr ull aðallega ....................................................
0,9
Frímerki ....................................................................................
0,5
Ullarlopi og ullarband ............................................................
0,4
Ytri fatnaður nema leður- og prjónafatnaður ....................
0,4
3 429,6
Af útflutningnum til Grikklands árið 1979 námu sjávarafurðir alls 3 425,7 milljónum
króna eða 99,9% af útflutningnum. Saltfiskurinn einn nam 92,8% af útflutningnum.
Innflutningur fslands frá Grikklandi árið 1979 var 0,01% af heildarinnflutningi fslands
það ár og skiptist svo sem hér segir (cif, í milljónum króna):
Ávextir og grænmeti ...................................................................... 15,3
Korn og unnar kornvörur .............................................................. 7,6
Skófatnaður ...................................................................................... 6,4
Fatnaður, annar en skófatnaður .................................................. 5,1
Annað .............................................................................................. 7,9
42,3
Viðskipti landanna á undanförnum árum hafa verið með svipuðu móti og árið 1979.
Árið 1977 voru flutt út 4 291,4 tonn af saltfiski fyrir 1 209,5 milljónir króna (6,1 milljón
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Bandaríkjadala), árið 1978 4 036,4 tonn fyrir 1 689,1 milljón króna (6,2 milljónir dala) og
árið 1979 4 661 tonn fyrir 3 183,6 milljónir króna (9 milljónir dala). Er búist við að Grikkir
kaupi ekki minna magn árið 1980 en á árinu 1979. Meðaltal útflutnings á óverkuðum
saltfiski til Grikklands á árunum 1977 — 1979 var 4 329,6 tonn á ári. Var Grikkland fjórða
mikilvægasta útflutningsland íslendinga fyrir þessa vörutegund á þessum árum, Aðeins
Portúgal, Spánn og Ítalía voru mikilvægari markaðir. Ársmeðaltal útflutningsins til Portúgals
var 17 653,8 tonn, Spánar 8 861,4 tonn og Ítalíu 5 378,1 tonn. Heildarútflutningur íslendinga á þessari vörutegund var 37 327,8 tonn á ári að meðaltali á árunum 1977 — 1979
þannig að útflutningurinn til Grikklands hefur verið 11,6% af heildarútflutningnum og er
hann íslendingum mikilvægur. Saltfiskmarkaðir á árunum 1974—1979 voru svipaðir. Útflutningurinn til Grikklands hefur þó farið vaxandi að magni til, var 2 654,2 tonn árið 1974,
3 078,6 tonn árið 1975 og 3 429,6 tonn árið 1976.
Saltfiskur fellur ekki undir fríverslunarákvæði viðskiptasamningsins milli íslands og
Efnahagsbandalags Evrópu. Af þessum sökum leiðir viðbótarbókunin við samninginn sem
slík ekki til lækkunar tolla eða annarra fríðinda. Hins vegar fékkst því framgengt í samningaviðræðum íslendinga við Efnahagsbandalagið að það mundi í tengslum við samningagerðina
tilkynna íslendingum formlega þá ákvörðun grískra stjómvalda að beita sömu reglum og
önnur ríki bandalagsins frá 1. janúar 1981 um innflutning á heilsöltuðum þorski og söltuðum
þorskflökum. Þetta merkir að innflutningstollurinn á saltfiski í Grikklandi sem verið hefur
240 dfökmur á tonn eða 2 600 krónur samkvæmt gengi hinn 23. júní 1980 (1 drakma =
10,80 krónur) verður felldur niður. Miðað við útflutningsmagnið árið 1979 (4 661 tonn)
jafngildir þetta 12,1 milljón króna eða 0,4% af útflutningsverðmætinu á því ári.
Reglur Efnahagsbandalags Evrópu um innflutning á saltfiski éru nú í aðalatriðum þær
að ytri tollurinn á söltuðum þorski, heilum, hausuðum eða skomum í bita, sem er 13% hefur
verið felldur niður um óákveðinn tíma. Bandalagið getur þó hvenær sem er lagt tollinn á að
nýju. Ef það yrði gert mundi hins vegar gilda tollfrjáls kvóti samkvæmt GATT-samkomulagi, nú 25 000 tonn samanlagt fyrir heilsaltaðan fisk og skreið (þorsk) frá öllum ríkjum, en
13% toll þyrfti að greiða af því magni sem umfram væri. Um þetta vísast til tollskrár
Efnahagsbandalags Evrópu (tollskrámúmer 03.02 A I b). Ákvörðun Grikkja mundi einnig
taka til tollskrámúmers 03.02 A II a. Samkvæmt því númeri er ytri tollurinn af söltuðum
þorskflökum 20% en hann hefur verið felldur niður um óákveðinn tíma. Ef hann yrði tekinn
upp þyrfti að greiða 20% toll af öllu því magni sem flutt væri inn þar eð ekki er um
tollfrjálsan kvóta að ræða eins og viðvíkjandi hinu númerinu. Ekki er talin sérstök hætta á að
núverandi niðurfellingu tolls á ofangreindum saltfiski verði hætt.
Auk ofangreinds tolls leggja Grikkir nú þrjú gjöld á saltfisk sem fluttur er inn frá íslandi
(3%, 2,4% og 0,65%). Verða þau felld niður þegar Grikkir taka upp virðisaukaskatt í
kjölfar aðildar sinnar að Evrópubandalögunum. Er búist við að slíkt verði gert innan örfárra
ára.
Nefna má að þau söltuðu hrogn sem flutt hafa verið út til Grikklands á undanförnum
árum verða tollfrjáls á grundvelli viðbótarbókunarinnar vegna ákvæða viðskiptasamnings
íslands við Efnahagsbandalag Evrópu. Ytri tollur bandalagsins er 15% en GATT-tollur sem
ísland nýtur góðs af 11% (tollskrárnúmer 03.02 C). Miðað við útflutninginn árið 1979
(207,5 milljónir króna) gerir 11% tollalækkun 23 milljónir króna. Helstu innflutningsvörur
íslands frá Grikklandi, ávextir og grænmeti, falla ekki undir bókunina og verður því engin
breyting þar varðandi tollmeðferð.
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Niðurstaða.
Ofangreindar viðbótarbókanir við viðskiptasamninga íslands við Efnahagsbandalag
Evrópu og aðildarríki Kola- og stálbandalags Evrópu vegna aðildar Grikklands að þessum
Evrópubandalögum eru skref í átt til aukinnar fríverslunar Evrópulanda. Ef Alþingi veitir
ríkisstjóminni heimild til að fullgilda bókanimar mun ísland frá og með 1. janúar 1981 vera í
hópi átján Evrópulanda sem eiga samstarf um fríverslun. Hér yrði m. ö. o. um að ræða
fríverslunartengsl við sex önnur aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu, tíu aðildarríki
Efnahagsbandalags Evrópu og Kola- og stálbandalags Evrópu á grundvelli viðskiptasamninga víð Evrópubandalögin og loks Spán á grundvelli samnings frá árinu 1979 sem
gengur skemmra en fríverslun millí fyrrnefndu ríkjahópanna.
Aðild að viðbótarbókununum sem taka ekki einungis til iðnaðarvara heldur og ýmissa
sjávarafurða og vara sem unnar em úr landbúnaðarafurðum hefur þó hvorki beint né óbeint
nein teljandi áhrif á utanríkisviðskipti íslands miðað við viðskiptin milli íslands og Grikklands nú. Helsta breytingin sem leiðir óbeint af aðildinni er sú að lágur tollur (er jafngildir
0,4%) á aðalvörutegundinni, óverkuðum íslenskum saltfiski, verður felldur niður í Grikklandi hinn 1. janúar 1981. Auk þess leiðir beint af aðildinni að aðrar helstu útflutningsvörur
íslendinga, söltuð beituhrogn og söltuð matarhrogn (önnur en grásleppuhrogn), verða tollfrjálsar. GATT-tollur Efnahagsbandalags Evrópu á þessum vörutegundum frá íslandi er nú
11%. Má vænta þess að tollalækkanimar skili sér í hækkuðu verði á útflutningsvörunum.
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Fylgískial I.
—------

,
,
VIÐBOTARBÓKUN
við samninginn milli lýðveldisins íslands og Efnahagsbandalags
Evrópu vegna aðildar lýðveldisins Grikklands að bandalaginu.

EFNAHAGSBANDALAG EVRÓPU
annars vegar og
LÝÐVELDIÐ ÍSLAND
hins vegar
SEM HAFA í HUGA aðild lýðveldisins Grikklands að Evrópubandalögunum 1. janúar
1981 og
HAFA HLIÐSJÓN AF samningnum milli Efnahagsbandalags Evrópu og lýðveldisins íslands sem undirritaður var í Bruxelles 22. júlí 1972 og hér á eftir verður nefndur „samningurinn“
HAFA ÁKVEÐIÐ að gera með samkomulagi sín á milli breytingar á og setja aðlögunarákvæði í samninginn vegna aðildar lýðveldisins Grikklands að Efnahagsbandalagi E /rópu
og AÐ GERA BÓKUN ÞESSA:

I. HLUTI
Breytingar
L gr.
Texta samningsins, þar með talinn viðaukinn og bókanirnar sem eru óaðskiljanlegur
hluti hans, og lokabókunina með hjálögðum yfirlýsingum skal þýða á grísku og skal sá texti
vera jafngildur frumtextunum. Sameiginlega nefndin skal samþykkja gríska textann.
2. gr.
Að því er varðar allar vörur sem upprunnar eru á íslandi og teljast til 48. og 49. kafla
sameiginlegu tollskrárinnar en eru ekki skráðar í viðauka I skal lýðveldið Grikkland beita
ákvæðunum er fram koma í töflunni í 3. tl. 1. gr. bókunar nr. 1 við samninginn.

II. HLUTI

Aðlögunarákvæði
3. gr.
Af vörunum sem skráðar eru í viðauka I og upprunnar eru á íslandi skal lýðveldið
Grikkland afnema innflutningstolla í áföngum í samræmi við eftirfarandi tímaáætlun:
— 1. janúar 1981 verður hver tollur lækkaöur í 9U7o at grunntollmum,
— 1. janúar 1982 verður hver tollur lækkaður í 80% af grunntollinum,
— hinar fjórar lækkanirnar, 20% hver, verða:
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—
—
—
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1.
1.
1.
1.

janúar
janúar
janúar
janúar
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1983,
1984,
1985,
1986.

4. gr.
1. Að því er varðar vörurnar sem skráðar eru í viðauka I skal grunntollurinn sem lækkaður
er samkvæmt 3. gr. vera sá tollur sem gilti í reynd fyrir hverja vöru í lýðveldinu Grikklandi
gagnvart íslandi 1. júlí 1980.
2. Þó skal grunntollurinn af eldspýtum sem teljast til nr. 36.06 í hinni sameiginlegu tollskrá
Evrópubandalaganna vera 17,2% verðtollur.
5. gr.
1. Af vörunum sem skráðar eru í viðauka I og upprunnar eru á Islandi skal lýðveldið
Grikkland afnema í áföngum gjöld sem hafa sömu áhrif og innflutningstollar í samræmi við
eftirfarandi tímaáætlun:
— 1. janúar 1981 verður hvert gjald lækkað í 90% af grunntaxtanum,
— 1. janúar 1982 verður hvert gjald lækkað í 80% af grunntaxtanum,
— hinar fjórar lækkanirnar, 20% hver, verða:
— 1. janúar 1983,
— 1. janúar 1984,
— 1. janúar 1985,
— 1. janúar 1986.
2. Að því er varðar hverja vöru skal grunntaxtinn sem lækkaður er samkvæmt 1. tl. vera sá
taxti sem gildir í lýðveldinu Grikklandi gagnvart bandalaginu í núverandi mynd 31. desember 1980.
3. Sérhvert gjald sem hefur sömu áhrif og innflutningstollur og lagt hefur verið á frá 1.
janúar 1979 í viðskiptum milli Grikklands og íslandS skal afnumið 1. janúar 1981.
6. gr.
Felli lýðveldið Grikkland niður eða lækki tolla eða gjöld sem hafa sömu áhrif á vörum
sem fluttar eru inn frá bandalaginu í núverandi mynd hraðar en samkvæmt ráðgerðri tímaáætlun skal lýðveldið Grikkland einnig fella niður eða lækka um sama hundraðshluta þá tolla
eða gjöld sem hafa sömu áhrif á vörum sem upprunnar eru á íslandi.
7. gr.
1. Breytilega gjaldið (breytilegi þátturinn) sem lýðveldið Grikkland getur í samræmi við
ákvæði 1. gr. bókunar nr. 2 við samninginn lagt á vörur sem skráðar eru í töflu I við þá bókun
og upprunnar eru á íslandi skal jafnað með uppbótum sem gilda í viðskiptum milli bandalagsins í núverandi mynd og Grikklands.
2. Á vörunum sem skráðar eru í töflu I við bókun nr. 2 við samninginn og einnig í viðauka
I við bókun þessa skal lýðveldið Grikkland í samræmi við tímaáætlunina sem um ræðir í 3.
gr. afnema mismuninn milli:
— fastaþáttar tollsins sem í gildi verður í lýðveldinu Grikklandi þegar aðildin hefst og
— tollsins (þó ekki breytilega þáttarins) sem tilgreindur er í aftasta dálki töflu I við bókun
nr. 2.
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8. gr.
1. Lýðveldið Grikkland getur til 31. desember 1985 haldið magntakmörkunum á innflutningi vara sem skráðar eru í viðauka II við bókun þessa og upprunnar eru á íslandi.
2. Þær takmarkanir sem um ræðir í 1. tl. skulu vera í formi allsherjarkvóta sem skulu
einnig gilda gagnvart innflutningi vara sem upprunnar eru í Austurríki, Finnlandi, Noregi,
Svíþjóð og Sviss.
Allsherjarkvótar fyrir 1981 eru skráðir í viðauka II.
3. Lágmark áfangahækkana fyrir kvóta sem um ræðir í 2. tl. skal verða 25% í byrjun hvers
árs að því er varðar kvóta sem tilgreindir eru í reikningseiningum og 20% í byrjun hvers árs
að því er varðar kvóta sem tilgreindir eru í magntölum. Þessum hækkunum skal bætt við
hvern kvóta og næsta hækkun reiknuð af samtölunni sem þannig fæst.
Þar sem kvóti er tilgreindur bæði sem magn og verðmæti skal magnkvótinn hækkaður
um minnst 20% árlega og verðmætiskvótinn um minnst 25% árlega og síðari kvótarnir
reiknaðir ár hvert af fyrri kvótanum að viðbættri aukningunni.
Að því er varðar langferðabifreiðar og strætisvagna og önnur ökutæki sem teljast til
undimúmers 87.02 A I í sameiginlegu tollskránni skal þó hækka magnkvótann um 15%
árlega og verðmætiskvótann um 20% árlega.
4. Komi í ljós að innflutningur til Grikklands á vöru sem skráð er í viðauka II hefur tvö ár í
röð numið minna en 90% af kvótanum skal lýöveldið Grikkland setja þá vöru á frílista sé
hún upprunnin á íslandi eða í löndum þeim sem tilgreind eru í 2. tl. enda sé sú vara sem um
er að ræða þá á frílista gagnvart bandalaginu í núverandi mynd.
5. Setji lýðveldið Grikkland á frílista vöru sem skráð er í viðauka II og flutt er inn frá
bandalaginu í núverandi mynd eða hækki ekki kvóta umfram lágmarkið sem í gildi er
gagnvart bandalaginu í núverandi mynd skal lýðveldið Grikkland einnig setja á frílista slíka
vöru sem upprunnin er á íslandi eða hækka allsherjarkvótann hlutfallslega.
6. Að því er varðar innflutningsleyfi fyrir vörur sem skráðar eru í viðauka II og upprunnar
eru á íslandi skal lýðveldið Grikkland í framkvæmd beita sömu reglum og venjum og beitt er
um slíkar innfluttar vörur sem upprunnar eru í bandalaginu í núverandi mynd, að frátöldum
kvótanum fyrir áburð sem telst til nr. 31.02, 31.03 og 31.05 A I, II og IV í hinni sameiginlegu tollskrá Evrópubandalaganna og lýðveldið Grikkland má beita um þeim reglum og
venjum sem eiga við einkamarkaðsréttindin.
9. gr.
1. Innborgunargjöld og greiðslur út í hönd sem í gildi eru í Grikklandi 31. desember 1980
gagnvart vörum sem upprunnar eru á íslandi skulu afnumdar í áföngum á þrem árum frá 1.
janúar 1981.
Taxti innborgunargjalda og fjárgreiðslna út í hönd skal lækkaður í samræmi við eftirfarandi tímaáætlun:
— 1. janúar 1981 : um 25%,
— 1. janúar 1982 : um 25%,
— 1. janúar 1983 : um 25%,
— 1. janúar 1984 : um 25%.
2. Lækki lýðveldið Grikkland taxta innborgunargjalda eða fjárgreiðslna út í hönd gagnvart
bandalaginu í núverandi mynd hraðar en samkvæmt tímaáætluninni í 1. tl. skal lýðveldið
Grikkland veita samsvarandi lækkun gagnvart innflutningi vara sem upprunnar eru á íslandi.
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III. HLUTI
Almenn ákvæði og lokaákvæði
10. gr.
Sameiginlega nefndin skal gera þær breytingar á upprunareglunum sem nauðsynlegar
kunna að vera vegna aðildar lýðveldisins Grikklands að Evrópubandalögunum.
11. gr.
Viðaukarnir við bókun þessa eru óaðskiljanlegur hluti hennar. Bókun þessi er óaðskiljanlegur hluti samningsins.
12-gr.
Samningsaðilamir skulu samþykkja bókun þessa samkvæmt þeim reglum sem gilda hjá
hvorum aðila um sig. Skal hún ganga í gildi 1. janúar 1981 að því tilskildu að samningsaðilamir hafi fyrir þann tíma tilkynnt hvor öðrum að hún hafi hlotið þá meðferð sem nauðsynleg
er til að svo megi verða. Eftir þetta tímamark skal bókunin ganga í gildi á fyrsta degi annars
mánaðar, talið frá þessari tilkynningu.
13- gr.
Bókun þessi er gerð í tvíriti, á dönsku, ensku, frönsku, grísku, hollensku, íslensku,
ítölsku og þýsku, og eru allir þessir textar jafngildir.

VIÐAUKII
Skrá sem vísað er til í 3. gr.

Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni
Vörulýsing
15. kafli
úr 15.10
Vörur úr greni sem innihalda 90% eða meira af feitisýru miðað við þunga
17. kafli
17.04

Sykurvörur sem kakaó er ekki í

18. kafli
19.06

Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó

19. kafli
19.02
19.03
19.05
úr 19.07
19.08

Maltextrakt
Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur
Neysluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum („puffed rice“, „corn
flakes“ eða þess konar vörur).
Brauð, skonrok, og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, hunangs, eggja, feiti,
osts eða ávaxta
Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að meira eða minna leyti
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Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaVörulýsing
skránni
21. kafli
úr 21.02
Brennt kaffilíki annað en brenndar síkoríurætur: extraktar, kjarnar og seyði úr brenndu
kaffilíki annað en úr brenndum síkoríurótum
úr 21.04
Sósur; tilreitt krydd og tilreidd bragðbætiefni önnur en fljótandi mangóaldinmauk (mango
chutney)
úr 21.06
Bökunarger og dautt náttúrlegt ger
22. kafli
úr 22.02

22.03
22.06
úr 22.09
25. kafli
25.20
25.22
25.23
úr 25.30
úr 25.32
27. kafli
27.05 bis
27.06

27.08
úr 27.10
úr 27.11
27.12
27.13
27.14
27.15
27.16

Límonaði, bragðbætt ölkelduvatn og bragðbættir gosdrykkir og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi er telst til nr. 20.07 hvort
— sem það inniheldur ekki mjólk eða mjólkurfitu en inniheldur sykur (sakkarósa eða
umbreyttan sykur) eða
— inniheldur mjólk eða mjólkurfitu
Ö1 gert úr malti
Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum
Áfengir drykkir sem innihalda egg eða eggjarauðu og/eða sykur (sakkarósa eða umbreyttan sykur)
Gips; anhydrít; brennt gips og gips aðallega úr kalsíum súlfati, einnig litað, þó ekki gips
tilreitt til tannlækninga
Brennt kalk, ieskjað kalk og hydrólískt kalk, þó ekki kalsíumoxyd og kalsíumhydroxyd
Portlandsement, alúmínatsement, slaggsement, supersúlfatsement, og annað hydrólískt
sement, einnig litað eða sem sementsgjali
Óhreinsuð náttúrleg bórsýra sem í er 85% eða minna af H3BO3 miðað við þurrefnið
Leirlitir, einnig brenndir eða blandaðir; santórín, púzzólan, trass og lík jarðefni notuð við
framleiðslu á hydrólísku sementi, einnig í duftformi
Kolagas, vatnsgas, „producer gas“ og áþekk gös
Koltjara, brúnkolatjara, mótjara og önnur jarðtjara, einnig tjara eimd að nokkru leyti,
tjara framleidd úr blöndu af biki ásamt kreósótolíu eða ásamt annarri olíu framleiddri úr
koltjöru með eimingu
Bik og bikkoks unnið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru
Jarðolíur og feiti til að smyrja með
Petróleumgas og önnur loftkennd karbonhydríd, þó ekki própan að hreinleika 99% eða
meira, til annarra nota en sem orku- eða hitagjafi
Vaselín
Parafín, smákristallað vax, slaggvax (slack wax), ósókerít, brúnkolavax, móvax og annað
jarðvax, einnig litað
Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíum eða olíum fengnum úr
tjörukenndum steinefnum
Bítúmen og asfalt, náttúrlegt; bítúmenskífa, asfaltsteinn og tjörusandur
Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t. d. bítúmenmastix og ,,cut-backs“)
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Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni
28. kafli
úr 28.01
úr 28.04
úr 28.06
28.08
28.09
28.10
28.12
28.13
28.15
28.16
28.17
úr 28.19
úr 28.20
28.22
úr 28.23
úr 28.27
28.29
úr 28.30
úr 28.31
28.35
28.36
28.37
úr 28.38
úr 28.40
úr 28.42
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Vörulýsing
Klór
Vatnsefni, súrefni (þar með talið ózon) og köfnunarefni
Saltsýra
Brennisteinssýra; oleum
Saltpéturssýra, nítreringssýra
Fosfórpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyró-)
Bóroxyd og bórsýra
Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki vatn)
Súlfíd málmleysingja; fosfórtrísúlfíd
Ammóníak, vatnssnautt eða í vatnsupplausn
Natríumhydroxyd (vítissódi); kalíumhydroxyd (caustic potash), peroxyd natríums og
kalíums
Zinkoxyd
Tilbúið kórundum
Manganoxyd
Járnoxyd, einnig leirlitir sem innihalda járnsambönd sem nema 70% eða meira miðað við
þunga, reiknað sem Fe2Cb
Blýmenja og gul menja
Flúroríd; silíkóflúóríd, flúórbóröt og önnur komplex flúórsölt
Magnesíumklóríd, kalsíumklóríd
Hypoklórit; venjulegt kalsíumhypoklórit; klórit
Súlfíd; pólysúlfíd
Díthonit, einnig þótt þau séu blönduð lífrænum efnum til að halda þeim í óbreyttu
ástandi; súlfoxylöt
Súlfít og thíósúlföt

28.44
28.45
28.46
28.48
28.54
úr 28.56
úr 28.58

Natríum-, baríum-, járn-, zink-, magnesíum- og álsúlföt; álún
Fosfit, hypófosfit og fosföt, þó ekki tvíbasisk blýfosföt
Karbónöt, þar með talið venjulegt ammóníumkarbónat sem inniheldur ammóníumkarbamat, þó ekki blýhydrókarbónat (hvítt blý)
Kvikasilfurfulmínat
Natríumsilíkat og kalíumsilíkat, einnig venjuleg
Hreinsað bórax
Arsenit og arsenöt
Vatnsefnisperoxyd (þar með talið fast vatnsefnisperoxyd)
Silíkon, baron og kalsíumkarbíd
Eimað vatn og vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hreinleika

29. kafli
úr 29.01
úr 29.04

Karbonhydríd til nota sem orku- eða hitagjafi; naftalen og antracen
Amylalkóhól

úr
úr
úr
úr

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni
29.06
úr 29.08
úr 29.14
úr 29.16
úr 29.21
úr 29.42
29.43

30. kafli
úr 30.02
úr 30.03

30.04

31. kafli
úr 31.03
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Vörulýsing
Fenól og fenólalkóhól
Dípentyleter (díamyleter), díetyleter, anetól
Palmískar, sterískar og oleískar sýrur og sölt þeirra uppleysanleg í vatni; anhydríd
Tartarískar, sítrískar og gallískar sýrur; kalsíumtartröt
Nítróglusserín
Nikótínsúlfat
Sykur, kemískt hreinn, nema sakkarósi, glúkósi og laktósi; sykureterar og sykuresterar og
sölt þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 29.41 og 29.42

Antisera
Lyf (einnig til dýralækninga), þó ekki eftirtaldar vörur:
— And-asmavindlingar
— Kínin, cinchonin, kínidín og sölt þeirra, einnig í formi einkaframleiðslu
— Morfín, kókaín og önnur deyfilyf, einnig í formi einkaframleiöslu
— Fúkalyf og framleiðsla byggð á fúkalyfjum
— Vítamín og framleiðsla byggð á vítamínum
— Súlfonamíd, hormón og framleiðsla byggð á hormónum
Vatt, grisjur, bindi og aðrarþess konar vörur (t. d. sáraumbúðir, heftiplástur, bakstrar),
gegndreyptar eða húðaðar með efnum til lækninga eða í smásöluumbúðum sem bera þess
greinilega merki að um vörur til lækninga sé að ræða, þó ekki vörur sem tilgreindar eru í
athugasemd 3 við þennan kafla

Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur, þó ekki
— tómasgjall (basískt gjall)
— kalsíumfosföt gerð auðleystari með upphitun, glæðingu eða bræðslu og náttúrleg
kalsíumalúmínfosföt sem sætt hafa sams konar meðferð
— díkalsíumfosfat sem inniheldur a. m. k. 0,2% af flúor miðað við þunga

31.05

32. kafli
úr 32.01
úr 32.04

úr 32.05

32.06
úr 32.07

Annar áburður; vörur sem teljast til þessa kafla mótaður í töflur eða svipað form eða í
umbúðum 10 kg eða minna brúttó

Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu; sútunarsýrur (tannin), þar með talið galleplatannin
dregið út með vatni
Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir viðarlitarextraktar og aðrir litarextraktar úr
jurtaríkinu, þó ekki indígó, henna og klórófyll) eða úr dýraríkinu, þó ekki extrakt af
cochineal og kermes
Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni en ekki gerviindigó); tilbúin lífræn
efni af þeirri tegund sem eru sjálflýsandi (lumínóforar) og notuö sem slík; ljósnæm efni
sem festast við spunatrefjar, svokölluð ljósnæm bleikiefni
Litlökk
Önnur litarefni, þó ekki
(a) ólífræn pigment eða pigment úr jarðefnum, einnig þau sem innihalda efni úr
kadmíumsöltum er auðvelda litun
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Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni

32.08

32.09

32.11
32.12
32.13
33. kafli
úr 33.01

úr 33.06

34. kafli

995

Vörulýsing
(b) krómlitir og prússablámi; ólífræn efni sem eru sjálflýsandi (lumínóforar) og notuð
sem slík
Tilreidd pigment, tilreidd gruggunarefni og tilreiddir litir, smelt og annar glerungur,
fljótandi gljáamyndandi efni og önnur þess konar framleiðsla sem notuð er við leirmunagerð, smeltun og glergerð; engober (slips); glerfrit og annað gler sem duft, korn eða flögur
Lökk,, tær eða með pigmenti; distemper; vatnslitir til litunar á leðri o. þ. h.; málning og
lökk; pigment rifin í línólíu, jarðterpentínu, fernis eða öðrum svipuðum efnum notuðum
við framleiðslu á málningu eða lakki; prentþynnur; litir og önnur litarefni mótuð til
smásölu eða í smásöluumbúðum; upplausnir sem skýrgreindar eru í athugasemd 4 við
þennan kafla
Þurrkefni
Kítti; ágræðslukvoða; spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar; fylli- ogþéttíefni o. þ. h.,
þar með talið harpixkítti og harpixsement
Blek, prentlitir og aðrir þess konar litir

Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; resinóíd, þó ekki kjarnar úr
rósum, rósmarín, encalypt, sandaltrjám og seðrusviði; konsentröt af rokgjörnum olíum í
feiti, órokgjömum olíum, vaxi eða öðru þess háttar, fengin með enfleurage eða
maceration
Kölnarvatn og önnur andlitsvötn; snyrtivörur og vörur til umhirðu húðar, hárs og nagla;
tannduft og tannkrem, vörur til munnhirðingar; lyktareyðir fyrir hýbýli, tilbúinn, einnig
með ilmefnum
Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvotta- og hreingerningarefni, smurefni, tilbúið vax,
tilreiddar vaxblöndur, fægi- og ræstiefni, kerti og aðrar þess konar vörur, mótunarefni og
vax til tannviðgerða

35. kafli

Prótein, þó ekki ovalbúmín og lactalbúmín; lím og klístur; enzym

36. kafli

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur; kveikilegeringar; tiltekin eldfim efni

37. kafli
37.03

Ljósnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, en ekki framkallaður

38. kafli
38.03
38.09

úr 38.11

38.18

Ávirk kol; ávirk náttúrleg steinefni; dýrakol, einnig notuð
Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki blönduð upplausnarefni og þynnar er teljast til nr.
38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía; bik úr jurtaríkinu hvers konar;
bruggarabik og annað þess konar að meginefni úr kólófóníum eða biki úr jurtaríkinu;
kjarnabindiefni (fyrir mótasand) að meginefni úr náttúrlegum harpixefnum
Sótthreinsandi efni, skordýraeitur, rottueitur, sóttvarnarefni og aðrar slíkar vörur útbúnar sem brennisteinsborin bönd, kveikir og kerti, flugnapappír, stafir húðaðir hexaklóródyklóhexan (BHC) og annað þess háttar; framleiðsla úr virku efni (eins og DDT)
blönduð öðrum efnum í þrýstibrúsum tilbúin til notkunar
B' duð upplausnarefni og þynnar fyrir lökk og annað þess háttar

996

Þingskjal 210

Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni
Vörulýsing
úr 38.19
Fljótandi efni fyrir vökvaknúin drif (sérstaklega fyrir vökvaknúna hemla) sem innihalda
minna en 70% af jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum miðað við
þunga
39. kafli
úr 39.02
úr 39.01
úr 39.02
úr 39.03
úr 39.04
úr 39.05
úr 39.06
úr 39.07

1

1

1
1
|
/

Pólyvinylklóríd
Pólystyren án tillits til lögunar; önnur plastefni, sellulósaeter og sellulósaester, gerviharpix, þó ekki
(a) í formi korns, flaga, dufts, úrgangs eða rusls sem nota á sem hráefni til framleiðslu á
vörum sem nefndar eru í þessum kafla
(b) jónskiptar
Vörur úr efnum sem lýst er í nr. 39.01 til 39.06, þó ekki blævængir og aðrar þess konar
hlífar (hand screens), ekki mekanískt, rammar og handföng tilheyrandi þeim og hlutar
slíkra ramma og handfanga, og spólur, kefli og annað þess háttar fyrir ljósmynda- og
kvikmyndafilmur eða fyrir bönd, filmur og annað þess háttar sem telst til nr. 92.12

40. kafli

Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), tilbúið gúmmí (gervigúmmí) og faktis og vörur úr þessum
efnum, þó ekki nr. 40.01,40.02 og 40.04, latex (úr 40.06), upplausnir og jafnblöndur (úr
40.06), hlífðarfatnaður fyrir skurðlækna og röntgenlækna og kafarabúningar (úr 40.13),
og stykki, klumpar, rusl, úrgangur og duft úr harðgúmmi (cbónit og vúlkanít) (úr 40.15)

41. kafli

Húðir og skinn, óunnið, (þó ekki loðskinn), og leður, þó ekki bókfell og vörur sem teljast
til nr. 41.01 og 41.09

42. kafli

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; vörur úr þörmum
(öðrum en silkiormaþörmum)

43. kafli

Loðskinn og loðskinnslíki; vörur úr þeim

44. kafli

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol, þó ekki nr. 44.07, vörur úr byggingarplötum úr
viðartrefjum (úr 44.21, úr 44.23, úr 44.27, úr 44.28), spólur, kefli og annað þess háttar
fyrir ljósmynda- og kvikmyndafilmur eða fyrir bönd, filmur og annað þess háttar sem telst
til nr. 92.12 (úr 44.26) og kubbar til gatnagerðar (úr 44.28)

45. kafli
45.03
45.04
46. kafli

48 kafli
úr 48.01

Vörur úr náttúrlegum korki
Pressaður korkur (með eða án bindiefna) og vörur úr slíkum korki.
Framleiðsla úr strái, espartó og aðrar vörur úr fléttiefnum; körfugerðarvörur og tágasmíði; þó ekki fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum, til hvers konar nota, einnig
fléttaðir borðar (úr 46.02)
Pappír og pappi (þar með talið sellulósavatt), í rúllum eða örkum, þó ekki eftirtaldar
vörur:
— Venjulegur dagblaðapappír úr kemískt eða vélunnum massa minna en 60 g/m2 að
þyngd
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48.03
48.04
úr 48.05
úr 48.07

úr 48.13
48.14
úr 48.15

48.16

48.18

48.19
úr 48.21

49. kafli
úr 49.01
úr 49.03
úr 49.07
49.09
úr 49.10
úr 49.11
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Vörulýsing
— Tímaritapappír (magazine paper)
— Vindlingapappír
— Silkipappír (tissue paper)
— Sellulósavatt
— Handgerður pappír og pappi
Pergamentpappír og pappi og annar feitiheldur pappír og pappi, einnig eftirlíkingar, og
pergamyn í rúllum eða örkum
Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreyptur eða óyfirdreginn, með eða án
innri styrkingar, í rúllum eða örkum
Pappír og pappi, bylgjaður (einnig með álímdu sléttu lagi), mynstraður, í rúllum eða
örkum
Pappír og pappi, gegndreyptur, húðaður, yfirdreginn, litaður eða skreyttur á yfirborði eða
áprentaður (þó ekki prentaðar vörur er teljast til 49. kafla), í rúllum eða örkum, þó ekki
ferhyrndur teiknipappír, gylltur eða silfraður pappír, þar með taldar eftirlíkingar, færipappír (transfer paper), vísipappír (indicator paper) og ónæmur ljósmyndapappír
Kalkerpappír
Skrifblokkir, umslög, bréfkort, póstkort án mynda, skrifkort; öskjur, pokar, möppur og
hulstur, úr pappír og pappa, sem aðeins innihalda blandað bréfsefni
Annar pappír og pappi, tilskorið í stærðir eða form, þó ekki vindlingapappír, bönd fyrir
símrita, götuð bönd fyrir „monotype“ setningarvélar og reiknivélar, síupappír og -pappi
(þ. á m. fyrir vindlingasíur) og gúmmíbornar ræmur
Kassar, pokar og aðrar umbúðir, úr pappír og pappa; spjaldskrárkassar, bréfabakkar,
geymslukassar og annað þess háttar, úr pappír og pappa, sem almennt er notað í skrifstofum, verslunum o. þ. h.
Skrifstofubækur, stílabækur, minnisbækur og -blokkir, pöntunarbækur, kvittunarblokkir,
dagbækur, ritundirlög, skjalabindi (einnig lausblaða), skjalamöppur og annað þess háttar
úr pappír og pappa; sýnishornaalbúm og önnur albúm og bókahlífar úr pappír og pappa
Merkimiðar, úr pappír og pappa, einnig áprentaðir og límbornir
Lampaskermar; borðdúkar og serviettur, vasaklútar og þurrkur; föt, diskar, bollar,
borðmottur, mottur fyrir flöskur, mottur fyrir glös

Prentaðar bækur, bæklingar, ritlingar og einblöðungar á grísku
Myndabækur og teiknibækur fyrir börn, prentaðar að öllu eða nokkru leyti á grísku
Merki ekki ætluð til almenningsþjónustu
Póstkort með myndum, jólakort og önnur slík myndakort prentuð á hvaða hátt sem er,
einnig með skrauti
Almanök alls konar, úr pappír eða pappa, þar með taldar almanaksblokkir, þó ekki
almanök ætluð til auglýsinga, á öðrum tungumálum en grísku
Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og ljósmyndir, þó ekki eftirtaldar
vörur:
— Sviðsmyndir fyrir leikhús og ljósmyndavinnustofur
— Prentað mál ætlað til auglýsinga (þ. á m. til ferðaauglýsinga), prentað á öðrum
tungumálum en grísku
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Silki og silkiúrgangur
50. kafli

Vörulýsing

51. kafli

Endalausar tilbúnar trefjar

52. kafli

Spunavörur í sambandi við málm

53. kafli

Ull og annað dýrahár, þó ekki óunnar, bleiktar og ólitaðar vörur sem teljast til nr. 53.01,
53.02, 53.03 og 53.04

54. kafli

Hör og ramí, þó ekki nr. 54.01

55. kafli

Baðmull

56. kafli

Stuttar tilbúnar trefjar

57. kafli

önnur spunaefni úr jurtaríkinu, þó ekki nr. 57.01; pappírsgarn og vefnaður úr því

58. kafli

Gólfteppi, mottur, dreglar og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; borðar; leggingar; tyll og annað netefni; laufaborðar; útsaumur

59. kafli

Vatt og flóki; seglgarn, línur, reipi og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni úr spunatrefjum;
vörur úr spunatrefjum til notkunar í iðnaði

60. kafli

Prjóna- og heklvörur

61. kafli

Fatnaður úr spunavörum og annað er honum heyrir til, þó ekki prjóna- og heklvörur

62. kafli

Aðrar tilbúnar vörur úr spunaefni, þó ekki blævængir og þess konar hlífar (hand screens)
(úr 62.05)

63. kafli

Notaður fatnaður og aðrar notaðar spunavörur; tuskur

64. kafli

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h., og hlutar af þessum vörum

65. kafli

Höfuðfatnaður og hlutar til hans

66. kafli
66.01

67. kafli
úr 67.01
67.02

Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regnhlífatjöld, garðsólhlífar
o. þ. h.)

Fjaðrakústar
Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur úr tilbúnum blómum, blöðum
og ávöxtum
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68. kafli
Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. kvarnsteinn, hverfi68.04
steinar, slípihjól o. þ. h. (þar með talin speldi, hnúðar, skífur, og oddar til mölunar,
slípunar, fágunar, réttingar og skurðar) úr náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímt) úr samanlímdum eða tilbúnum slípiefnum og úr leir, einnig með skafti, öxli og öðru
þess háttar úr öðrum efnum en þó án grindar; sneiðar og aðrir fullunnir hlutar af slíkum
steinum og hjólum úr náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímdum), úr samanlímdum náttúrlegum eða tilbúnum slípiefnum eða úr leir
68.06
Náttúrlegt og tilbúið slípiefní sem duft eða korn, fest á vefnað, pappír, pappa eða annað
efni, einnig skorið til, saumað saman og fest saman á annan hátt
68.09
Plötur, flísar, hellur og þess háttar vörur úr jurtatrefjum, viðartrefjum, strái, viðarspónum
eða viðarúrgangi (þar með talið sag), límt saman með sementi, gipsi eða öðru bindiefni úr
steinaríkinu
68.10
Vörur úr gipsi eða gipsblöndum
Vörur úr sementi (þar með talið slaggsement), úr steinsteypu eða tilbúnum steini (þar
68.11
með talinn malaður marmari bundinn saman með sementi), einnig styrkt
68.12
Vörur úr asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.
68.14
Núningsmótstöðuefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur, þynnur, rúllur o. þ. h.) í
hemla, tengsli o. þ. h. unnið að meginstofni úr asbesti, öðrum jarðefnum eða sellulósa,
einnig í sambandi við spunaefni eða önnur efni
69. kafli

70. kafli
70.04'
70.05
úr 70.06

úr 70.07

70.08
70.09
70.10
úr 70.13

70.14

Leirvörur, þó ekki nr. 69.01, 69.02, aðrar en múrsteinar úr magnesít og magnesítkrómít,
69.03, 69.04 og 69.05, áhöld og búnaður til notkunar í rannsóknarstofum og iðnaði, ílát
til flutnings á sýrum og kemískri framleiðslu og vörur notaðar í landbúnaði sem teljast til
nr. 69.09 og vörur úr postulíni sem teljast til nr. 69.10, 69.13 og 69.14

Óunnið steypt eða valsað gler (einnig yfirlagt öðru gleri eða með málmþræði), með
rétthyrningslögun, einnig mynstrað
Óunnið teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri) með rétthyrningslögun
Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri eða með málmþræði) með
rétthyrningslögun, slípað eða fágað á yfirborði en ekki frekar unnið, þó ekki speglar án
málmþráða
Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (þar með talið gler yfirlagt öðru gleri eða með
málmþræði), skorið í aðra lögun en rétthyrnda, eða beygt eða unnið á annan hátt (t. d.
kantslípað eða áletrað), einnig slípað eða fágað; blýgreyptar rúður og þess háttar
öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig formað
Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig í umgerð eða með baki
Ámur, flöskur, krukkur, byttur, sívöl ílát og þess háttar ílát úr gleri, sem algengt er að nota
við flutning og pökkun á vörum; tappar og önnur lok úr gleri
Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrifstofuáhöld, skrautmunir
o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur sem teljast til nr. 70.19), þó ekki hitaþolin glervara með lágu
þenslumarki líkt og Pyrex og Durex sem almennt er notuð sem borðbúnaður eða í eldhúsi
Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optískir hlutir úr gleri en ekki optískt unnið eða
úr optísku gleri
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Gler til nota í sólgleraugu (þó ekki linsulaga til réttingar á sjón), íhvolf, beygð, holuð o. þ. h.
úr 70.15
úr 70.16
Frauð- og holgler í hellum, flögum, plötum og með áþekkri lögun
úr 70.17
Glervara eingöngu notuð við efnarannsóknir, við hjúkrun og rannsóknir á sjúkum og við
lyfjagerð, einnig með rúmmálsmerkjum eða rúmtaksréttingum þó ekki fyrir kemískar
rannsóknir; glerlyfjahylki
úr 70.21
Aðrar vörur úr gleri, þó ekki fyrir iðnað
71. kafli
úr 71.12
71.13
úr 71.14
71.16

Skrautvörur, úr silfri (þar með talið gull- og platínuhúð), eða góðmálmspletti á óeðlum
málmi
Gull- og silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góðmálmspletti, þó ekki
vörur sem teljast til nr. 71.12
Aðrar vörur úr góðmálmum eða góðmálmspletti, þó ekki hlutir og áhöld til nota á
verkstæðum og rannsóknarstofum
Glysvarningur (imitation jewellery)

73. kafli

Járn og stál og vörur úr því, þó ekki:
(a) Vörur sem lúta lögsögu Kola- og stálbandalags Evrópu og teljast til nr. 73.01, 73.02,
73.03,73.05,73.06,73.07,73.08,73.09,73.10,73.11,73.12,73.13,73.15 og 73.16
(b) Vörur sem teljast til nr. 73.02, 73.05, 73.07 og 73.16 og lúta ekki lögsögu Kola- og
stálbandalags Evrópu
(c) Nr. 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 og 73.34 og fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni og
stáli, fyrir járnbrautarvagna sem teljast til nr. 73.35

74. kafli

Kopar og vörur úr honum, þó ekki koparlegeringar sem innihalda meira en 10% af nikkli
miðað við þunga og vörur sem teljast til nr. 74.01, 74.02, 74.06 og 74.11

76. kafli

Á1 og vörur úr því, þó ekki nr. 76.01 og 76.05 og spólur, kefli og annað þess háttar fyrir
ljósmynda- og kvikmyndafilmur eða fyrir bönd, filmur og annað þess háttar sem telst til
nr. 92.12 (úr 76.16)

78. kafli

Blý og vörur úr því

79. kafli

Zink og vörur úr því, þó ekki nr. 79.01, 79.02 og 79.03

82. kafli
úr 82.01

82.02
úr 82.04
82.09

Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar, hlújárn, gafflar og hrífur; axir, bjúgaxir,
og önnur svipuð höggverkfæri; heyskerar, grasklippur, fleygar og önnur verkfæri til
notkunar við landbúnað, garðyrkju og skógrækt
Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig tannlaus sagarblöð)
Færanlegar smiðjur; slípisteinar með umbúnaði (hand- eða fótsnúnir); vörur til heimilisnota
Hnífar með skerandi eða sagtenntri egg (þai með taldir bjúghnífar), er ekki teljast til nr.
82.06, svo og blöð til þeirra
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Vörulýsing
úr 82.11
Rakvélablöð og efni í þau
úr 82.13
önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. trjáklippur, hárklippur, kjötaxir og pappírshnífar), þó ekki handklippur og hlutar til þeirra
82.14
Skeiðar, gafflar, fiskhnífar, smjörhnífar, sleifar og svipaður eldhús- og borðbúnaður
82.15
Sköft úr ódýrum málmi til vara þeirra er teljast til nr. 82.09, 82.13 eða 82.14
83. kafli

84. kafli
úr 84.06

úr 84.10
úr 84.11

úr 84.12
úr 84.14
úr 84.15
úr 84.17
84.20
úr 84.21

úr 84.24

úr 84.25

84.27
úr 84.28
84.29
úr
úr
úr
úr

84.34
84.38
84.40
84.47

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi, þó ekki nr. 83.08, myndastyttur og aðrir hlutir til skrauts
innanhúss (úr 83.06) og perlur og pallíettur (úr 83.09)

Hreyflar með neistakveikju, bensínknúnir með 220 cm3 sprengirými eða meira; brunahreyflar, hálfdísil; brunahreyflar, dísil 37 kW eða minna; hreyflar fyrir bifhjól og létt
bifhjól
Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur oghverfildælur), einnig með tilheyrandi mælum
Loftdælur og lofttæmidælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur); viftur, blásarar
og annað þess háttar með innbyggðum hreyfli minna en 150 kg að þyngd og viftur eða
blásarar án hreyfils 100 kg að þyngd eða minna
Loftjöfnunartæki, sambyggð, útbúin hreyfildrifinni viftu og búnaði til að breyta raka- og
hitastigi lofts, til heimilisnota
Bökunarofnar og hlutar til þeirra
Kæli- og frystiklefar og önnur kælivirki, með kæli- og frystibúnaði
Hrað- eða geymavatnshitarar sem ekki eru gerðir fyrir rafmagn
Vogir (þó ekki vogir sem eru svo nákvæmar að þær vegi 5 cg eða minna), þar með taldar
talningar- og eftirlitsvogir; vogarlóð alls konar
Mekanísk tæki (einnig handdrifin) til dreifingar, sprautunar og úðunar á vökvum eða
dufti, til heimilisnota; svipuð handdrifin tæki til notkunar í landbúnaði; svipuð tæki til
notkuaar í landbúnaðí, 60 kg. að þyngd eða minna, fest á ökutæki
Plógar, 700 kg að þyngd eða minna, hannaðir fyrir dráttarvélar eða dráttardýr; plógar
með tveimur eða þremur plógskerum eða skífum hannaðir til festingar á dráttarvélar;
herfi með áföstum búnaði og tönnum, hönnuð fyrir dráttarvélar eða dráttardýr; diskaherfi 700 kg að þyngd eða minna
Preskivélar; maísafhýðingarvélar og maísþreskivélar; uppskeruvélar fyrir dráttardýr;
hálm- og fóðurpressur; blástursmillur og þess háttar vélar til sáldunar á fræi og flokkunar
á korni
Pressur, marningsvélar og aðrar vélar og tæki til notkunar við framleiðslu á víni, víndrúfusafa, ávaxtasafa og öðru þess háttar
Fræmulningsvélar; kornmyllur sem talist geta landbúnaðartæki
Vélar og tæki til brauðkornsmölunar og aðrar vélar og tæki til vinnslu á komi og
þurrkuðum bplgávöxtum (þó ekki vélar og tæki er talist geta landbúnaðartæki)
Prentletur
Skyttur; vefjarskeiðar fyrir vefstóla
Þvottavélar, einnig rafknúnar, til heimilisnota
Vélar til að saga og hefla trjávið, kork, bein, ebónít (vúlkanít), harðplast eða önnur hörð
útskurðarefni, aðrar en vélar sem teljast til nr. 84.49

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni
úr 84.56
úr 84.59
84.61
úr 84.63
85. kafli
úr 85.01

85.03
85.04
úr 85.06
85.10
85.12

úr 85.17
úr 85.19

úr 85.20
úr 85.21
85.23
85.25
85.26

85.27

87. kafli
úr 87.02
87.05
úr 87.06
úr 87.11
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Vörulýsing
Vélar til að pressa, móta, eða forma efni í leirvörur, óharnað sement, gips og önnur
jarðefni
Olíupressur og olíukvarnir; vélar til sterínsápuframleiðslu
Kranar, hanar, lokar og annar svipaður búnaður fyrir pípur, katla, geyma, ker og þess
háttar, þar með taldir þrýstiléttar og hitastilltir lókar
Hemlar (speed reducers)

Rafalar með 20 kVA útgang eða minna; hreyflar 74 kW eða minna; hverfistraumbreytar
37 kW eða minna; spennar og stöðustraumbreytar þó ekki fyrir útvarps-, firðtals-,
loftskeyta- og sjónvarpsmóttökutæki
Frumrafhlöð og rafhlöður
Rafgeymar
Herbergisviftur
Færanlegir rafhlöðu- og segulraflampar, aðrir en teljast til nr. 85.09
Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heitavatnsdunkar og hitastautar);
rafmagnshitunartæki til jarðvegshitunar og húshitunar; rafmagnshársnyrtitæki (t. d. hárþurrkur, hárliðunartæki og hitunartæki fyrir hárliðunarjárn) og rafmagnsstrokjárn; rafmagnshitunartæki einkum til heimilisnota; mótstöðurafmagnshitunartæki, þó ekki úr
kolum
Rafknúin hljóömerkjatæki
Rafmagnstæki til að tengjaeða rjúfastraumrásir, til öryggis í rafmagnsstraumrásum ogtil
tengingar víð eða í straumrásum (t. d. rofar, liðar, vör, yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar
gerðir úr spólum og þéttum, eldingarvarar, vartappar, falir, klær og greinidósir)
Rafmagnsglólampar (perur) ogúrhleðslulampar, þó ekki lamparsem senda innrauða eða
útfjólubláa geisla
Sjárör fyrir sjónvarpstæki
Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða rafhúöaðar) raftaugar, rafstrengir, rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taidir strengir með samásarásum), með eða án tengihluta
Einangrarar úr hvers konar efni
Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlutarnir eru eingöngu úr einangrandi efni, einnig þótt í þeim sé lítils háttar af málmi sem aðeins er til að halda
einangrunarhlutunum saman við smíði þeirra, þó ekki einangrarar sem teljast til nr. 85.25
Rafmagnspípur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum málmi og með einangrun
að innan

Almenningsbifreiðar og ökutæki til flutnings á vörum eða efni (þó ekki grindur sem
nefndar eru í athugasemd 2 við 87. kafla)
Yfirbyggingar (þarmeð talin ökumannshús) fyrirökutæki erteljast til nr. 87.01,87.02 og
87.03
Grindur án hreyfils og hlutar til þeirra
Ökutæki fyrir fatlaða og sjúka (þó ekki vélknúin eöa með öðru drifi)
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Nr. í
sameiginlegu
tollanafnaskránni
Vörulýsing
úr 87.12
Hlutar og fylgitæki til ökutækja fyrir fatlaða og sjúka (önnur en vélknúin eða með öðru
drifi)
87.13
Barnavagnar og hlutar til þeirra
89. kafli
úr 89.01
90. kafli
úr 90.01
90.03
90.04
úr 90.26
92. kafli
92.12

93. kafli
úr 93.04
úr 93.07

Fljótabátar og prammar; tankskip, dregin; seglskip; uppblásnir bátar úr plasti

Augnlinsur
Umgerðir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, hlífðargleraugu og annað
þess háttar og hlutar til slíkra umgerða
Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, hlífðargleraugu og annað þess háttar til
réttingar á sjón og henni til hlífðar
Mælar fyrir handdrifnar olíudælur og vatnsmælar (magn- og hraðamælar)

Hljómplötur og aðrar hljóðupptökur; mót til framleiðslu á hljómplötum, óskornar
hljómplötur tilbúnar til hljóðupptöku, filmur til vélrænnar hljóðupptöku, bönd, vírþráður, ræmur og annað þess háttar af því tagi sem almennt er notað til hljóðupptöku eða
áþekkrar upptöku

Sportbyssur og rifflar
Forhlöð í hagiabyssur; sportskot, skot í skammbyssur og göngustafsbyssur, kúlu- eða
haglaskot í markbyssur með allt að 9 mm hlaupvídd; skothylki í sportbyssur og sportriffla,
úr málmi eða pappa; kúlur, högl, einnig gróf (buck shot) í sportbyssur og sportriffla.

94. kafli

Húsgögn og hlutar til þeirra; rekkjubúnaður, dýnur, dýnubúnaður, botnar, púðar og þess
háttar stoppaður húsbúnaður, þó ekki nr. 94.02

96. kafli

Sópar, burstar, duftpúðar og sáld, þó ekki tilbúin knippi til framleiðslu á sópum og
burstum í nr. 96.01 og vörur sem teljast til nr. 96.05 og 96.06

97. kafli
97.01
97.02
97.03
úr 97.05
98. kafli

Leikfangsökutæki fyrir börn (t. d. barnahjól, þrihjól og stignir barnabílar); brúðuvagnar
og brúðukerrur
Brúður
Önnur leikföng; smálíkön til leikja og skemmtunar
Skrautræmur og -snifsi (confetti)
Ýmsar unnarvörur,þóekki kúlupennar sem teljast til nr. 98.03 og vörursem teljast til nr.
98.04, 98.10, 98.11, 98.14 og 98.15
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Nr. í
sameiginlegu
tollnafnaskránni
Vörulýsing
31.02
Köfnunarefnisáburður úr steinaríkinu eða kemískur
31.03

Fosfóráburður út steinaríkinu eða kemískur

31.05

Annar áburður; vörur sem teljast til þessa kafla mótaðar í töflur eða
svipað form eða í umbúðum 10 kg eða minna brúttó:
A. Annar áburður:
I. Áburður sem inniheldur þessi þrjú áburðarefni: köfnunarefni,
fosfór og kalíum
II. Áburður sem inniheldur þessi tvö áburðarefni: köfnunarefni og
fosfór
IV. Annar

Kvóti fyrir
tímabilið
1. janúar til 31
desember 1981

12.340 tonn

úr 73.37

Katlar (þó ekki katlar sem teljast til nr. 84.01) og miðstöðvarofnar, ekki 49.800 RE
rafmagnshitarar, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; lofthitarar og
lofthitadreifarar (þar með slíkir sem geta dreift köldu og fersku lofti),
ekki rafmagnshitaðir, með innbyggðri hreyfilknúinni viftu eða blásara,
og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli:
— Miðstöðvarkatlar

úr 84.01

Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), þó ekki
vatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt gufu með lágum þrýstingi; háhitavatnskatlar (superheated water boilers):
— Með 32 MW afli eða minna

101.400 RE

84.06

Brunahreyflar með bullu:
C. Aðrir hreyflar:
úr II. Hreyflar með þrýstikveikju:
— Að afli minna en 37 kW

279.600 RE

84.10

Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), einnig með
tilheyrandi mælum; vökvalyftur sem vinna með skóflum, keðjum,
sniglum, böndum og örðu þess háttar:
úr A. Afgreiðsludælur með mælitækjum eða hannaðar fyrir þau, þó ekki
eldsneytisdælur
B. Aðrar dælur
C. Vökvadælur sem vinna með skóflum, keðjum, sniglum, böndum
og öðru þess háttar

1.000.000 RE

84.14

Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, þó ekki rafmangsofnar:
úr B. Áðrir:
— Hlutar úr stáli, til sementsofna

10.000 RE

Vogir (þó ekki vogir sem eru svo nákvæmar að þær vegi 5 cg eða minna)
þar með taldar talningar- ogeftirlitsvogir; vogarlóð allskonar, annað en:
— Barnavogir
— Vogir með grammakvarða til heimilisnota
— Vogarlóð alls konar

320.000 RE

úr 84.20
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Kvóti fyrir
Nr. í
tímabilið
sameiginlegu
1. janúar til 31.
tollnafnadesember 1981
skránni
Vörulýsing
85.01
Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreytar), 44.400 RE
spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli:
A. Rafalar, rafhreyflar (einnig með tannhjólum til að lækka, breyta eða
auka hraða) og hverfistraumbreytar:
úr II. Annað:
— Hreyflar með minnst 370 W útgang og ekki meira en
15000 W
úr C. Hlutar:
— Til hreyfla með minnst 370 W útgang og ekki meira en
15000 W
85.15

úr 85.23

87.02

Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og 3.048 stk. (0
móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með inn- 777.300 RE
byggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarpsmyndavélar; útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjarstýritæki:
A. Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og
móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig móttökutæki með innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum) og sjónvarpsmyndavélar:
úr III. Móttökutæki, einnig með innbyggðum hljóðupptöku- eða
hljóðflutningstækjum:
— Sjónvarpstæki
C. Hlutar:
1.500.000 RE
I. Skápar og kassar:
úr a) Úr trjáviði:
— Fyrir sjónvarpstæki
úr b) Úr öðrum efnum:
— Fyrir sjónvarpstæki
úr III. Annað:
— Grindur fyrir sjónvarpstæki og hlutar til þeirra, einnig
samsett
— Prentrásarspjöld fyrir sjónvarpstæki
Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða rafhúðaðar) raftaugar, rafstrengir, rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir með samásarásum),
með eða án tengihluta:
— Kaplar fyrir sjónvarpsloftnet

66.600 RE

ökutæki til flutnings á mönnum, vörum og efni (þar með talin hraðakst- 103 stk. ö)
ursökutæki, önnur en í nr, 87.09):
2.032.000 RE
A. Til flutnings á mönnum, þar með talin ökutæki hönnuð til flutnings
bæði á mönnum og vörum:
1. Annað hvort með neista- eða þrýstikveikjuhreyfli:

(1) Viðbótartakmörkun tilgreind sem verðmæti.
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Nr. í
sameiginlegu
tollnafnaskránni

87.05

Kvóti fyrir
tímabilið
1. janúar til 31.
desember 1981

Vörulýsing
úr a) ökutæki og almenningsvagnar annað hvort með neistakveikjuhreyfli með 2800 cm3 sprengirými eða meira eða
þrýstikveikjuhreyfli með 2500 cm3 sprengirými eða meira:
— Fullgerðir almenningsvagnar og langferöabifreiðar
úr b) önnur:
— Fullgerð, sem taka fleiri en sex í sæti
Yfirbyggingar (þar með talin ökumannshús) fyrir ökutæki er teljast til nr. 9.800 RE
87.01, 87.02 eöa 87.03:
úr A. Yfirbyggingar ogökumannshús úr málmi til iðnaðarsamsetningar á
— göngudráttarvélar fyrir landbúnað sem teljast til undirnúmers
87.01. A,
— ökutæki til flutnings á mönnum, þar með talin ökutæki hönnuð
til flutnings bæði á mönnum og vörum, sem taka fleiri en sex en
færri en 15 í sæti,
— ökutæki til flutnings á vörum eða efni annað hvort með neistakveikjuhreyfli með minna en 2800 cm3 sprengirými eða
þrýstikveikjuhreyfli með minna en 2500 cm3 sprengirými,
— bifreiðar til sérstakrar notkunar er teljast til nr. 87.03 (a)
úr B. Aðrar:
— Yfirbyggingar og ökumannshús úr málmi, annað en til ökutækja til flutnings á mönnum, sem taka sex eða færri í sæti

(a) Innflutningur samkvæmt þessu undirnúmeri er háður skilyrðum sem þar til bær yfirvöld ákveða.

Fylgiskjal II.
----------------

VIÐBÓTARBÓKUN

við samninginn milli lýðveldisins íslands og aðildarríkja Kola- og
stálbandalags Evrópu vegna aðildar lýðveldisins Grikklands að
bandalaginu.
KONUNGSRÍKIÐ BELGÍA,
KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK,
LÝÐVELDIÐ FRAKKLAND,
KONUNGSRÍKIÐ HOLLAND,
ÍRLAND,
LÝÐVELDIÐ ÍTALÍA,
STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚXEMBORG,
HIÐ SAMEINAÐA KONUNGSRÍKI STÓRA-BRETLAND OG NORÐUR-ÍRLAND
OG SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝSKALAND
sem eru aðilar að Kola- og stálbandalagi Evrópu
og LÝÐVELDIÐ GRIKKLAND sem er verðandi aðili að Kola- og stálbandalagi Evrópu
annars vegar og

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND
hins vegar
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SEM HAFA í HUGA aðild lýðveldisins Grikklands að Evrópubandalögunum 1. janúar
1981 og
HAFA HLIÐSJÓN AF samningnum milli aðildarríkja Kola- og stálbandalags Evrópu og
lýðveldisins íslands sem undirritaður var í Bruxelles 22. júlí 1972 og hér á eftir verður
nefndur „samningurinn“
HAFA ÁKVEÐIÐ að gera með samkomulagi sín á milli breytingar á samningnum vegna
aðildar lýðveldisins Grikklands að Kola- og stálbandalagi Evrópu
og AÐ GERA BÓKUN ÞESSA:

!• grLýðveldið Grikkland gerist hér með aðili að samningnum.
I. HLUTI
Breytingar
2. gr.
Texta samningsins, þar með talinn viðaukinn sem er óaðskiljanlegur hluti hans, og
lokabókunina með hjálögðum yfirlýsingum skal þýða á grísku og skal sá texti vera jafngildur
frumtextunum. Gríski textinn mun verða samþykktur með orðsendingaskiptum milli samningsaðilanna.

II. HLUTI
Almenn ákvæði og lokaákvæði
3. gr.
Hverjar þær breytingar á upprunareglunum sem nauðsynlegar kunna að vera vegna
aðildar lýðveldisins Grikklands að Evrópubandalögunum verða samþykktar með orðsendingaskiptum milli samningsaðilanna.
4. gr.
Bókun þessi er óaðskiljanlegur hluti samningsins.
5. gr.
Samningsaðiiamir skulu samþykkja bókun þessa samkvæmt þeim reglum sem gilda hjá
hvorum aðila um sig. Skal hún ganga í gildi 1. janúar 1981 að því tilskildu að samningsaðilamir hafi fyrir þann tíma tilkynnt hvor öðrum að hún hafi hlotið þá meðferð sem nauðsynleg
er til að svo megi verða. Eftir þetta tímamark skal bókunin ganga í gildi á fyrsta degi annars
mánaðar, talið frá þessari tilkynningu.
6. gr.
Bókun þessi er gerð í tvíriti, á dönsku, ensku, frönsku, grísku, hollensku, íslensku,
ítölsku og þýsku, og eru allir þessir textar jafngildir.
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Nd.

211. Frumvarp til laga

[169. mál]

um breytingu á lögum nr. 34 18. febrúar 1953, um verðjöfnun á oliu og bensíni.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1- gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Söluverð á gasolíu, svartoliu, ljósaolíu, bifreiðabensíni, flugvélabensíni og flugsteinoliu skal vera hið sama, hvar sem er á landinu.
2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugsteinolíu og flugvélabensín, sem ætlað
er til notkunar í utanlandsflugi.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í frumvarpi þessu felst sú breyting á gildandi lögum um verðjöfnun á olíu og
bensíni, að flugsteinolía til innanlandsflugs er tekin með i verðjöfnun.
Flugsteinolía er önnur tegund en venjuleg steinolía. Getur hún því ekki fallið
undir ljósaolíu í gildandi lögum.
Á undanförnum árum hefur notkun flugsteinolíu aukist verulega hér á landi.
Flugfélögin úti á landsbyggðinni nota i æ ríkara mæli flugsteinolíu og þykir því
rétt að jafna aðstöðu þeirra að þessu leyti.
Flugvélabensín var tekið í verðjöfnun með lögum nr. 57 30. maí 1975. Ekki
þótti ástæða til að taka flugsteinoliu þá með vegna lítillar notkunar hennar úti
á landi.
í 1. gr. eru taldar þær olíutegundir, sem verðjöfnunin skal ná tiJ. Bætt er við
í upptalninguna flugvélabensíni og flugsteinolíu. Séu þessar tegundir ætlaðar til
utanlandsflugs, nær verðjöfnun ekki til þeirra, sbr. 2. gr.
Verðjöfnunargjald af flugsteinolíu þyrfti að verða 2—3 kr. pr. L, miðað við sölu
eins og hún hefur verið i ár. Verðhækkun í Reykjavík mundi verða ca. 3 kr. pr. 1.,
en lækkun á t. d. Akureyri eða Egilsstöðum mundi verða ca. 20 kr. pr. 1. Útsöluverð
fyrir allt landið yrði því ca. 247 kr. pr. 1.

Ed.

212. Frumvarp til laga

[170. mál]

um breyting á löguin nr. 16 24. apríl 1965 um Lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, sbr. lög
nr. 14/1969.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Sjóðurinn heitir Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga.
2. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins og orðinn er fullra 65 ára,
á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum.
Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjald til sjóðsins í 32 ár falla iðgjaldagreiðslur
hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna.
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Þegar sjóðfélagi hefur náð því að samanlagður lífaldur og þjónustualdur er
95 ár, hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum.
Sjóðfélagi sem notfærir sér þessa reglu skal greiða iðgjald til sjóðsins þar til 95
ára markinu er náð. Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár
en þó ekki meiri en 64% að náðu 95 ára markinu. Iðgjaldagreiðsluskylda fellur
niður þegar 95 ára markinu er náð. Notfæri sjóðfélagi sér eigi þessa heimild
áður en hann nær 64 ára aldri skal um iðgjaldagreiðslur hans og lífeyri fara eftir
1. og 2. mgr.
Sjóðfélagi sem notið hefur réttar samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 16/1965 um
Lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna getur valið, kjósi hann svo, að neyta þess réttar
fremur en réttar skv. 3. mgr. þessarar greinar. Skal hann þá senda stjórn sjóðsins
yfirlýsingu þar að lútandi fyrir lok árs 1981. Að öðrum kosti skal telja að hann
hafi valið að njóta réttar samkvæmt þessum lögum.
Nú kýs sjóðfélagi að njóta réttar skv. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 16/1965 og skal
þá farið eftir ákvæðum 10. gr. sömu laga að því er varðar makalífeyri eða ígildi hans.
3. gr.
1. mgr. 8. gr. laganna orðist svo:
Upphæð ellilifeyris er hundraðshluti af launum þeim og persónuuppbót samkvæmt kjarasamningum er á hverjum tíma fylgja starfi þvi sem sjóðfélaginn gegndi
síðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagreiðslutíma og er 2% fyrir hvert ár
sem iðgjöld hafa verið greidd til sjóðsins. Fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að láta af störfum og fá ellilífeyri bætist við 1% af launum en 2% fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu
er lokið og hann hefur öðlast rétt til að fá ellilífeyri. Þó skal lífeyrisréttur þeirra,
sem notfæra sér heimild 3. mgr. 7. gr. aukast um 2% fyrir hvert ár frá því að
iðgjaldagreiðsluskyldu lýkur og þar til taka lífeyris hefst.
4. gr.
Við 8. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum í að minnsta kosti
10 ár á sjóðfélagatíma sínum í Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga skal miða lífeyrinn
við hæst launaða starf sem hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi
í að minnsta kosti 10 ár.
5. gr.
Á eftir 8. gr. laganna bætist ný grein, sem nefnist 8. gr. a, svohljóðandi:
Vaktavinnufólk, þ. e. þeir sjóðfélagar sem hafa vinnutíma sem hreyfist með
reglubundnum hætti, skal fá rétt til sérstaks viðbótarlífeyris (ellilífeyris, örorkulífeyris eða makalífeyris) enda sé því skylt að greiða iðgjald af vaktaálagsgreiðslu
til sjóðsins.
Sama gildir um næturverði og það starfsfólk sem hefur vinnuskyldu eingöngu
á næturna, þ. e. á tímabilinu frá kl. 22:00—09:00, og skal þá álagsgreiðsla verða
grundvöllur iðgjalda og lifeyrisréttinda.
Sjóðfélagi greiði 4% af vaktaálagi í iðgjald og launagreiðandi 6%.
Stjórn lífeyrissjóðsins ákveður á hverjum tíma hver skuli vera viðmiðunarmánaðarlaun þau sem lífeyrir ákvarðast af og iðgjald er metið eftir.
Breyti stjórn lífeyrissjóðsins viðmiðunarlaunum skal hún jafnframt ákveða
hvort og þá hvernig umreikna skuli áunninn lífeyrisrétt fyrri ára.
Iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga af vaktaálagi skulu ár hvert metnar þannig til lífeyrisréttinda að reiknað sé hve iðgjaldagreiðslur ársins samsvara margra mánaða
iðgjaldagreiðslu af viðmiðunarlaunum.
Fyrir jafngildi hverra 12 mánaða iðgjaldagreiðslu ávinnst réttur til ellilífeyris
og örorkulífeyris sem nemur 2% af viðmiðunarlaunum og réttur til makalífeyris
sem nemur 1% af viðmiðunarlaunum.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sjóðfélagar sem unnið hafa vaktavinnu á undanförnum árum eiga rétt á að
kaupa sér hinn sérstaka viðbótarlífeyrisrétt fyrir slika vinnu frá og með ársbyrjun
1976.
Iðgjaldagreiðslur fyrir liðinn tíma skulu reiknaðar út frá launagreiðslum eins
og þær voru á hverjum tíma en um vaxtagreiðslur skal fara eftir reglum sjóðsins
um þvílíkt tilvik.
Starfsmaður á rétt á því að kaupa sér tveggja ára lífeyrisrétt vegna vaktaálags
til viðbótar rétti samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, gegn greiðslu iðgjalds
sem reiknað sé samkvæmt launatöxtum greiðsludags.
Umsóknir um réttindakaup þessi skulu hafa borist stjórn lífeyrissjóðsins fyrir
árslok 1981, ella fellur réttur til þeirra niður.
6. gr.
1. mgr. 9. gr. laganna orðist svo:
Sjóðfélagar sem verða vegna örorku fyrir launalækkun, er nemur meira en
10% af launum, eða verða að hætta störfum sökum varanlegrar örorku, eftir að
þeir öðluðust aðild að sjóðnum eiga rétt á lífeyri úr sjóðnum, enda sé örorkan metin
meira en 10% og sjóðfélaginn hafi greitt iðgjöld til sjóðsins undanfarin 3 almanaksár
og a. m. k. í 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum.
7. gr.
1. mgr. 10. gr. falli niður.
2. mgr. og 3. mgr. verði 1. mgr. og 2. mgr. og orðist svo:
Nú andast sjóðfélagi og lætur eftir sig maka á lífi og á þá hinn eftirlifandi
maki rétt til lifeyris úr sjóðnum.
Upphæð makalifeyris er hundraðshluti af launum þeim og persónuuppbót samkvæmt kjarasamningi sem á hverjum tíma fylgja starfi því er hinn látni gegndi
síðast. Ef starfstími sjóðfélaga hefur verið 32 ár eða skemmri er hundraðshluti þessi
20% af greiddum launum að viðbættum 1% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár. Fyrir
hvert ár sem hinn látni hafði starfað eftir að iðgjaldagreiðslu lauk, en áður en hann
öðlaðist rétt til ellilífeyris, hækkar makalífeyririnn um %% af launum, en um 1%
fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu var lokið og hann öðlaðist rétt til að
taka ellilífeyri.
8. gr.
Við 10. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en einstæð móðir hans, ógift systir
hans eða annar ógiftur aðili hefur sannanlega annast heimili hans um árabil fyrir
andlát hans, þó eigi skemur en 5 ár, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að greiða
hlutaðeigandi makalífeyri svo sem um ekkju eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt
er sjóðsstjórn heimilt að greiða sambúðarmanni eða sambúðarkonu lífeyri ef sjóðfélagi lætur eftir sig barn innan 18 ára aldurs sem hann hefur átt með hinum eftirlifandi. Einnig er sjóðsstjórn heimilt að greiða sambúðarkonu eða sambúðarmanni
lifeyri i 24 mánuði þótt ekki sé fullnægt skilyrðum 1. málsliðar um sambúðartíma
eða ef sambúðaraðili er 50% öryrki eða meira.
9. gr.
1. mgr. 13. gr. laganna orðist svo:
Sjóðfélagar skulu greiða 4% af launum sínum í iðgjald til sjóðsins.
10. gr.
í stað fjögurra fyrstu málsliða 1. mgr. 14. gr. laganna komi einn málsliður og

orðist svo:
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af
stöðu þeirri er veitti honum aðgang að sjóðnum og fellur þá niður réttur hans og
skylda til að greiða framvegis iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til örorkulífeyris.
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11. gr.
17. gr. laganna, sbr. 1. gr. 1. nr. 14/1969, orðist svo:
Allir hjúkrunarfræðingar, sem vinna hjúkrunarstörf i þjónustu rikis, bæjarog sveitarfélaga eða annarra opinberra stofnana eða við heilbrigðisstofnanir sem
eru viðurkenndar af heilbrigðisstjórninni, skulu skyldutryggðir í sjóði þessum.
Nemar á námslaunum í hjúkrunarstofnunum skulu og eiga aðild að sjóðnum. Heimilt
er að taka í sjóðinn aðra hjúkrunarfræðinga er starfa að hjúkrun, enda sé viðkomandi eigi ráðinn til skemmri tíma en eins árs eða ráðinn að minnsta kosti með
þriggja mánaða uppsagnarfresti.
Einnig er heimilt að taka í sjóðinn hjúkrunarfræðinga, sem starfa að félagsmálum hjúkrunarfræðinga á vegum Hjúkrunarfélags íslands, enda séu ráðníngarkjör þeirra hin sömu og hjúkrunarfræðinga sem starfa við hjúkrun hjá öðrum
aðilum en opinberum aðilum.
12. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Ríkissjóður og aðrir aðilar sem tryggja hjúkrunarfræðinga í sjóði þessum
ábyrgjast greiðslur úr honum hver fyrir sinn hóp. Nú reynist einhver aðili sem
tryggt hefur hjúkrunarfræðinga í sjóðnum ekki fær um að standa við ábyrgðarskuldbindingu sína og er ríkissjóður þá bakábyrgur.
Lífeyrir greiðist með 1/12 árslífeyris fyrirfram á hverjum mánuði.
13. gr.
2. mgr. 20. gr. laganna orðist svo:
Hjúkrunarfræðingar sem fengið hafa lífeyri fyrir gildistöku laga þessara skulu
fá greiddan lifeyri samkvæmt ákvæðum þessara laga frá gildistöku þeirra. Ríkissjóður og aðrir aðilar sem tryggt hafa hjúkrunarfræðinga í sjóðnum endurgreiða
honum mismuninn á þeim lífeyri sem þannig verður greiddur og þeim lífeyri er
viðkomandi lífeyrisþegum bar samkvæmt eldri reglum.
14. gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Nú verður almenn hækkun á áður úrskurðuðum elli-, örorku- og makalífeyri
vegna almennrar hækkunar á launum hjúkrunarfræðinga, sbr. 8., 9. og 10. gr., og
endurgreiðir þá ríkissjóður lífeyrissjóðnum, svo og aðrir þeir aðilar sem tryggt hafa
hjúkrunarfræðinga í honum, þá hækkun er þannig verður á íífeyrisgreiðslum.
Lífeyrissjóðurinn skal ávaxta a. m. k. 30% af heildarútlánum sínum í verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, enda ábyrgist ríkissjóður og greiði einungis
þann hluta hækkunar lífeyrisins, sem lifeyrissjóðurinn getur ekki risið undir, með
tekjum sínum af vöxtum og verðbótum af þessum 30% af heildarútlánum (verðtryggðum).
15. gr.
22. gr. laganna falli niður. 23. gr. laganna verði 22. gr.
16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó skulu ákvæði 4., 5. og 9. gr. gilda frá 1. október
1980. Ákvæði 3. og 7. gr. gilda frá 1. ágúst 1980.
Ákvæði til bráðabirgða
Þeir sjóðfélagar sem náð hafa 55 ára aldri fyrir gildistöku laga þessara og eigi
hafa tryggt mökum sínum lífeyri skulu bundnir af þeirri ákvörðun.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
1 tengslum við kjarasamninga ríkissjóðs, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
og Bandalags háskólamanna á s. 1. sumri varð samkomulag milli aðila um ýmis mál
er snerta lífeyrissjóði þá er starfsmenn ríkisins eiga aðild að.
Fara hér á eftir helstu atriði þessa samkomulags:
1. Ríkisstjórnin fellst á að starfsmenn ríkisins 16 ára og eldri, sem laun taka samkvæmt kjarasamningum BHM og aðildarfélaga þess, fái aðild að Lífeyrissjóði
starfsmanna ríkisins, enda sé ekki um að ræða sumarvinnufólk eða aðra í
tímabundnum afleysingum.
2. Gjaldskylda í 32 ár veiti 2% lífeyrisréttindi fyrir hvert ár. Eftir að iðgjaldagreiðslu lýkur ávinnst 1% fyrir hvert starfsár til 65 ára aldurs og 2% eftir það
til 70 ára aldurs.
3. Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af launum þeim er á hverjum tíma fylgja
starfi því sem sjóðfélaginn gegndi siðast. Hafi sjóðfélaginn gegnt hærra launuðu starfi eða störfum í að minnsta kosti 10 ár fyrr á sjóðfélagstíma sínum
skal miða lífeyririnn við hæstlaunaða starfið enda hafi hann gegnt því í að
minnsta kosti 10 ár, ella skal miða við það hæstlaunaða starf sem hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi í að minnsta kosti 10 ár.
4. Fellt verði úr lífeyrissjóðslögum ákvæði um mismunandi iðgjald. Iðgjald starfsmanna verði framvegis 4% á móti 6% frá vinnuveitanda. Jafnframt verði felld
úr lögum skipting eftirlauna í 21 flokk frá 1,6—2,0% fyrir ár. 1 staðinn verði
2% fyrir ár hjá öllum.
5. Sambúðarfólk hafi sama rétt og hjón, sbr. 1. gr. laga nr. 15/1980, sbr. einnig
12. gr. 4. mgr. frumvarps til laga um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.
6. Vaktavinnufólk, það er þeir sjóðfélagar sem hafa vinnutíma sem hreyfist með
reglubundnum hætti, skal fá rétt til sérstaks viðbótarlífeyris úr Lífeyrissjóði
starfsmanna rikisins enda sé þeim skylt að greiða iðgjald af vaktaálagsgreiðslum
til sjóðsins.
a) Sama gildir um það starfsfólk sem hefur vinnuskyldu eingöngu á næturnar,
það er á tímabilinu frá kl. 22:00—09:00 og skal þá álagsgreiðslan verða
grundvöllur iðgjalda og lífeyrisréttinda.
b) Sjóðfélagi greiði 4% af vaktaálaginu í iðgjöld og launagreiðandi 6%.
c) Stjórn lifeyrissjóðsins ákveður á hverjum tíma hver skuli vera viðmiðunarmánaðarlaun þau sem lifeyririnn ákvarðast af og iðgjaldið er metið eftir.
d) Breyti stjórn lífeyrissjóðsins viðmiðunarmánaðarlaunum skal hún jafnframt
ákveða hvort og þá hvernig skuli umreikna áunninn lífeyrisrétt fyrri ára.
e) Iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga af vaktaálagi skulu ár hvert metnar þannig til
lífeyrisréttinda að reiknað sé hvað iðgjaldagreiðslur ársins samsvara margra
mánaða iðgjaldagreiðslu af viðmiðunarlaunum.
f) Fyrir jafngildi hverra 12 mánaða iðgjaldagreiðslu ávinnst réttur til lífeyris
sem nemur 2% af viðmiðunarlaunum.
g) Sjóðfélagar sem unnið hafa vaktavinnu á undanförnum árum eiga rétt á að
kaupa sér hinn sérstaka viðbótarlifeyrisrétt fyrir slíka vinnu frá og með
ársbyrjun 1976.
h) Iðgjaldagreiðslur fyrir liðinn tíma skulu reiknaðar út frá launagreiðslunum
eins og þær voru á hverjum tíma en um vaxtagreiðslur skal fara eftir reglum
sjóðsins um þvílík tilvik.
i) Starfsmaður á rétt á því að kaupa sér sérstakan lífeyrisrétt vegna vaktaálags
2 ár til viðbótar rétti samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, gegn greiðslu
iðgjalda, sem reiknuð séu samkvæmt launatöxtum greiðsludags.
j) Umsóknir um réttindakaup þessi skulu hafa borist stjórn lífeyrissjóðsins
fyrir árslok 1981, ella fellur réttur til þeirra niður.
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7. Þegar sjóðfélagi hefur náð því að samanlagður lífaldur og þjónustualdur sé
95 ár, hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum.
Sjóðfélaginn sem notfærir sér þessa reglu skal greiða iðgjald til sjóðsins
þar til 95 ára markinu er náð.
Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár en þó ekki
meir en 64% að náðu 95 ára markinu.
Iðgjaldagreiðsluskylda fellur niður þegar 95 ára markinu er náð.
Lífeyrisréttur skal aukast um 2% fvrir hvert ár frá því að iðgjaldagreiðsluskyldu líkur og þar til taka lífevris hefst. Notfæri sjóðfélagi sér eigi þessa
heimild áður en hann nær 64 ára aldri skal um iðgjaldagreiðslur hans og lífeyri
fara eftir hinni almennu reglu um lífeyri.
Sjóðfélagi sem nýtur réttar samkvæmt lögum um lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins, nr. 23/1963 12. gr. 2. málsgr., sbr. lög nr. 101/1943 12. gr. og lög
nr. 11/1959 1. gr. 2. málsgr., getur valið, ef hann kýs svo, að neyta þess réttar
fremur en réttar þess sem um ræðir hér að framan.
8. Haldið verði áfram endurskoðun á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins
með þátttöku BHM.
Væntanleg lagabrevting feli i sér þátttöku BHM í stjórn sjóðsins.
BHM tilnefni einn stiórnarmann, BSRB 2 stjórnarmenn og fjármálaráðherra
3 stjórnarmenn. Stjórnin kjósi formann úr sinum hópi til eins árs i senn. Ákvæði
þetta taki gildi 1. janúar 1980. BHM er Ijóst að til greina kemur að sjóðir opinberra starfsmanna sameinist i einn sjóð.
9. Tekið verði upp í 4. gr. laganna um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins ákvæði
sem heimili stjórn sjóðsins að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn Bandalags háskólamanna og aðildarfélaga bandalagsins.
10. Aðilar eru sammála um að lífeyrissjóðirnir verði skyldaðir til að ávaxta 30%
af heildarútlánum sínum í verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, og verði miðað
við, að rikissjóður ábyrgist og greiði einungis þann hluta lífeyrisins sem lífeyrissjóðurinn getur ekki risið undir með tekjum sínum af vöxtum og verðbótum (gjaldföllnuml af þessum 30% af heildarútlánum (verðtryggðum).
Viðræður um aðrar breytingar á ábyrgð ríkissjóðs á lífeyrisgreiðslum verði
teknar upp þegar fyrir liggja niðurstöður á úttekt á stöðu lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna sem tryggingafræðingur vinnur nú að.
11. Lögum um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna nr. 16/1965 og lögum um lífeyrissjóð
barnakennara nr. 85/1963 skal i samráði við stjórnir hlutaðeigandi stéttarfélaga
breytt til samræmis við þær breytingar sem samkomulag þetta gerir ráð fyrir.
í samræmi við samkomulag þetta voru gefin út bráðabirgðalög um breyting á
lögum nr. 29/1963 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og hafa lög þessi, nr. 67/
1980, verið lögð fyrir Alþingi til staðfestingar.
Að höfðu samráði við Kennarasamband íslands varð sú niðurstaða að sameina
skyldi Lífeyrissjóð barnakennara Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins og hefur frumvarp þess efnis verið lagt fyrir Alþingi.
Frumvarp það sem hér er flutt til breytinga á lögum um Lifeyrissjóð hjúkrunarkvenna hefur að geyma öll þau efnisatriði sem tilgreind eru í samkomulagi fjármálaráðherra, BSRB og BHM. Auk þessara atriða má nefna nokkrar breytingar
sem æskilegt er að gera á núgildandi lögum til að auðvelda samskipti við aðra lífeyrissjóði. Svipuðum breytingum hefur verið komið á framfæri við fjárhags- og
viðskiptanefnd efri deildar i því skyni að þær verði teknar inn í frumvarpið til
breytinga á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Breytingar þessar verða
skýrðar í umfjöllun um einstakar greinar frumvarpsins.
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Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Lagt er til að sjóðurinn skipti um nafn og beri framvegis heitið „Lifeyrissjóður
hjúkrunarfræðinga“. Samkvæmt lögum nr. 32/1974 eru starfsheitin „hjúkrunarfræðingur“, „hiúkrunarkona“ og „hjúkrunarmaður“ jafngild en í reynd hafa flestir
þeirra er hjúkrunarlögin taka til kosið sér starfsheitið „,hjúkrunarfræðingur“. Þessi
nafnbreyting er gerð samkvæmt tillögu Hjúkrunarfélags Islands.
Um 2. gr.
í lögum nr. 16/1965 hljóðar 7. gr. svo:
„Rétt til lífeyris úr sjóðnum hefur sérhver sjóðfélagi, sem hefur greitt iðgjöld
til hans í 5 ár eða lengur og lætur af störfum sökum varanlegrar örorku eða elli.
Rétturinn til að hætta störfum sökum elli miðast við 65 ára aldur, ef viðkomandi
hefur makalifeyristrvgsingu í sjóðnum en ella við 60 ára aldur.
Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sióðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur
hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna.“
í frumvarpinu er lagt til að 5 ára biðtíminn verði afnuminn. Til þessa hafa
ýmsir sem átt hafa skamma viðdvöl í opinberri þjónustu greitt iðgjöld i lífeyrissjóðina án þess að öðlast nokkurn rétt fyrir þær greiðslur þar sem 5 ára markinu
varð ekki náð. Nú bafa lífeyrissjóðirnir i landinu stofnað til samtaka i því skyni
að koma í veg fyrir niðurfall réttinda og er þar m. a. við það miðað að biðtimi
eftir lifeyrisrétti verði að mestu úr sögunni.
Lagt er til að iðgjöld verði greidd í 32 ár i stað 30 ára nú.
Tekin er upp svokölluð 95 ára regla, þó þannig að réttur til eftirlauna fæst
ekki fyrr en við 60 ára aldur.
Lagt er til að sjóðfélagar er nú eiga rétt til að hætta 60 ára gegn því að þeir
kjósi maka sinum ekki lífeyri, geti haldið þeim rétti, en greina skuli þeir sjóðstjórn
frá vali á rétti fyrir lok árs 1981.
Um 3. gr.
Samkvæmt kjarasamningum fá þeir starfsmenn ríkisins sem náð hafa 8 ára
starfsaldri greidda persónuuppbót sem nemur 24% af desemberlaunum í 3. þrepi
11. Ifl. Allir fá því jafna krónutölu í persónuuppbót. Lagt er til að persónuuppbótin
verði stofn til lífeyrisgreiðslna þannig að eftirlaunamenn fái sama hlutfall af persónuuppbótinni og eftirlaun þeirra eru af föstum launum. Að öðru leyti er hér vísað
til almennra athugasemda við frumvarp þetta.
Um 4. gr.
Ákvæði greinarinnar eru nánast samhljóða ákvæðum í bráðabirgðalögunum um
breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Til skýringar er hér skotið
inn að með „sjóðfélagatíma" sé átt við veru í Lifeyrissjóði hjúkrunarfræðinga.
Um 5. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 9. gr. bráðabirgðalaga nr. 67/1980. 1 1. mgr. er
gert ráð fvrir sérstökum viðbótarlífeyri, m. a. örorkulifeyri og makalífeyri, án
þess að fram komi hvernig reikna skuli út þann rétt. Úr þessu er rní bætt í 7. mgr.
Ábendingu um þennan ágalla bráðabirgðalaganna hefur verið komið á framfæri við
þingnefnd þá er hefur frumvarp til staðfestingar þeirra til meðferðar.
Um 6. gr.
Samkvæmt núgildandi lögum þarf h júkrunarfræðingur að hafa verið sjóðfélagi
i 5 ár til að öðlast rétt til örorkulífeyris. Með hliðsjón af ákvæðum í reglugerðum
fjölmargra lífeyrissjóða, m. a. allra SAL-sjóðanna, er þessi biðtími styttur í 3 almanaksár.

Þingskjal 212

1015

Um 7. gr.
1. mgr. 10. gr. laganna er felld niður en hiin fjallaði um að stjórn sjóðsins gæti
heimilað sjóðfélaga að tryggja maka sínum makalífeyri úr sjóðnum gegn ýmsum
skilyrðum, t. d. að sjóðfélaginn væri heilsuhraustur og aflaði a. m. k. eins mikilla
peningatekna með vinnu sinni og maki hans.
Þessi ákvæði þykja eigi í samræmi við það sem tíðkast hjá öðrum sjóðum
starfsmanna ríkisins.
í frumvarpi þessu er lagt til að makalífeyrisreglur Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga verði þær sömu og almennt tíðkast hjá starfsmönnum ríkisins og að
rétturinn sé ekki því bundinn að um hann sé sérstaklega sótt.
Um 8. gr.
Ákvæði greinarinnar eru samhljóða ákvæðum 10. gr. bráðabirgðalaganna og
hliðstæð ákvæðum er flestir lifeyrissjóðir í landinu hafa nú í reglugerðum sínum.
Um 9. gr.
Iðgjöld sjóðfélaga voru 4,25% af launum. Samkvæmt 3. gr. bráðabirgðalaganna
eru iðgjöld til LSR 4% og er það i samræmi við reglur annarra lífeyrissjóða.
Um 10. gr.
Samkvæmt 14. gr. laganna átti sjóðfélagi rétt á að fá endurgreidd með vöxtum
iðgjöld þau er hann hafði greitt í sjóðinn, léti hann af stöðu þeirri er veitti honum
aðiid að sjóðnuin. Samkvæmt lögum nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda var lagt við því bann að iðgjöld væru endurgreidd úr
sjóðnum hefðu þau réttilega verið greidd til þeirra. Eðlilegt þykir að fella heimild
til endurgreiðslu úr þessum lögum.
Um 11. gr.
1 8. gr. laganna er fjallað um lífeyrisrétt og segir þar m. a. að fyrir hvert námsár
skuli reikna lífeyrisrétt. Hins vegar eru nemar ekki taldir i 17. gr. laganna meðal
þeirra sem tryggja skuli í sjóðnum. Hér er lagt til að inn i 17. gr. laganna verði
skotið setningunni „Nemar á námslaunum skulu og eiga aðild að sjóðnum".
Um 12. og 13. gr.

Engin efnisbrevting. Orðið hiúkrunarfræðingur kemur i stað hjúkrunarkona.
Um 14. gr.
f almennum athugasemduin við frumvarpið er greint frá samkomulagi rikissjóðs,
BSRB og BHM um að ávaxta skuli a. m. k. 30% af heildarútlánum lífeyrissjóða í
verðtryggðum skuldabréfum og að ríkissjóður greiði einungis þann hluta hækkunar
lífeyrisins sem lífeyrissjóðurinn geti ekki risið undir með tekjum sinum af vöxtum
og verðbótum af þessum 30% af heildarútlánum.
Ákvæði 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins er i samræmi við þetta samkomulag. Talsménn Hjúkrunarfélags íslands hafa tjáð sig andvíga þessu ákvæði þar sem það
muni, þegar fram í sækir, skerða getu sjóðsins til útlána til sjóðsfélaga.
Um 15. gr.
í 22. gr. laganna segir að ákvæði þeirra giltu einnig um karla er annist hjúkrunarstörf. Með nýrri nafngift til sjóðsins er eigi lengur ástæða til að halda ákvæði þessu
í lögum.
Um 16. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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Ed.

213. Frumvarp til laga

[171. mál]

um jöfnunargjald.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Greiða skal í ríkissjóð 3% jöfnunargjald af öllum innfluttum vörum sem tollar
hafa verið lækkaðir eða felldir niður af vegna aðildar Islands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA), viðskiptasamnings EFTA-landanna og Spánar og fríverslunarsainnings íslands við Efnahagsbandalag Evrópu. Sama skal gilda um innfluttar
vörur upprunnar í öðrum löndum sem flokkast undir sömu tollskrárnúmer samkvæmt lögum nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum og vörur sem
tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af samkvæmt heimild i 13. tl. 3. gr.
nefndra laga til samræmis við tolltaxta tollskrárnúmera sem nefndir samningar
taka til.
Jöfnunargjald skv. 1. mgr. skal einnig innheimt af innfluttum vörum sem
tollar hafa verið felldir niður af án tillits til uppruna skv. 1. gr. laga nr. 120/1976
um tollskrá o. fl. með síðari breytingum, enda falli vörur þessar undir tollalækkunarákvæði samninga þeirra sem nefndir eru í 1. mgr. þessarar greinar og sams konar
eða hliðstæðar vörur séu framleiddar hér á landi.
2. gr.
Jöfnunargjald skv. 1. gr. skal greiða af tollverði innfluttrar vöru. Um ákvörðun
tollverðs skulu gilda þar að lútandi ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með
síðari breytingum. Jöfnunargjald skv. 1. gr. skal innheimt með aðflutningsgjöldum.
Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum um gjaldskyldu, úrskurð um
flokkun til gjaldskyldu, álagningu, innheimtu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og
aðra framkvæmd varðandi jöfnunargjald af gjaldskyldum vörum skulu gilda, eftir
því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um
tollheimtu og tolleftirlit og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með síðari
breytingum svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt lögum þessum.
3. gr.
Af vörum sem tollfrjálsar eru skv. 2. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. skal
ekki innheimta jöfnunargjald skv. 1. gr. laga þessara. Ráðherra er heimilt í reglugerð
eða með öðrum fyrirmælum að fella niður eða endurgreiða jöfnunargjald af vörum
sem undanþegnar hafa verið tolli að einhverju eða öllu leyti samkvæmt ákvæðum
3. og 4. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl.
4. gr.
Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða vörur skuli gjaldskyldar skv. 1. gr.
svo og önnur atriði varðandi framkvæmd laga þessara.
Ráðherra skal heimilt að undanþiggja einstakar vörur gjaldskyldu skv. 1. gr.
ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
5. gr.
Tekjum af jöfnunargjaldi skal ráðstafað í fjárlögum ár hvert að hluta til eflingar iðnþróunar.
6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
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lagafrumvarp þetta.

Um næstkomandi áramót falla úr gildi lög nr. 83/1978 um jöfnunargjald. Jöfnunargjald samkvæmt ákvæðum laga þessara er lagt á innflutning sömu iðnaðarvara og framleiddar eru hér á landi, í þeim tilgangi að vega upp á móti þeim söluskatti sem verður hluti framleiðslukostnaðar þessara vara samkvæmt gildandi söluskattslögum. Gert var ráð fyrir því við setningu nefndra laga um jöfnunargjald
að einungis yrði um tímabundna ráðstöfun að ræða þar sem stefnt skyldi að setningu laga um virðisaukaskatt í stað núverandi söluskattslaga í byrjun árs 1981, en
með upptöku virðisaukaskatts yrði eytt uppsöfnunaráhrifum þeim sem fólgin eru í
núgildandi söluskattskerfi.
Ljóst er að enn um sinn verður einhver dráttur á því að upp verði tekinn virðisaukaskattur hér á landi í stað núgildandi söluskattskerfis. Ýmsar ástæður eru þess
valdandi að fresta verður upptöku þessa skattforms, m. a. umfangsmiklar breytingar
sem gerðar hafa verið nýverið á innheimtu tekju- og eignarskatts sem óhjákvæmilega
hafa í byrjun lagt ýmsar byrðar á starfslið skattkerfisins. Auk þess hefur rikisstjórnin ákveðið að leggja fyrir Alþingi til samþykktar á þessu þingi frumvarp til
laga um staðgreiðslu skatta. Má vænta þess að staðgreiðsla skatta verði komin til
framkvæmda tveim árum eftir að Alþingi hefur tekið ákvörðun um staðgreiðslu
skatta. Telja verður óráðlegt að ráðist sé í umfangsmiklar breytingar á söluskattskerfinu á sama tíma, auk þess sem undirbúningur undir setningu laga um virðisaukaskatt og framkvæmd hans krefst nánari athugunar við. Með hliðsjón af óvissu
þeirri sem samkvæmt framansögðu er um alla nánari tímasetningu um upptöku
virðisaukaskatts er lagt til með þessu frumvarpi að gildistimi innheimtu jðfnunargjalds verði framlengdur ótímabundið.
Hér skal ekki gerð nánari grein fyrir forsendum þeim sem álagning jöfnunargjalds á svonefndar samkeppnisvörur er byggð á og vísast þar um til greinargerðar
með frumvarpi til laga um jöfnunargjald sem samþykkt voru á Alþingi 1978, sbr.
Alþingistíðindi 1977—1978, þingskjal 717, og nefndarálit meirihluta fjárhags- og
viðskiptanefndar, þingskjal 838.
Til að jafna stöðu innlendra framleiðenda iðnaðarvara sem selt hafa vörur
sinar á erlendum mörkuðum hefur uppsafnaður söluskattur í útflutningsverði verið
endurgreiddur. Uppsöfnunaráhrif söluskatts hafa verið útreiknuð af Þjóðhagsstofnun. Samkvæmt þeim útreikningum hafa uppsöfnunaráhrifin verið talin mjög
mismunandi eftir iðngreinum eins og eftirfarandi tafla um endurgreiðsluhlutfall af
útflutningsverðmæti einstakra iðnaðarvara sýnir:
Vörutegund

%

Ullarvörur ..................................................................................... 3,1
Lagmeti
.......................................................................................... 4,0
Skinnavörur ...................................................................................... 4,9
Kísilgúr .............................................................................................. 5,5
Veiðarfæri .......................................................................................... 2,4
Umbúðir ............................................................................................ 1,7
Ýmsar iðnaðarvörur........................................................................ 1,1
Endurgreiddur uppsafnaður söluskattur vegna útfluttra iðnaðarvara á árinu
1979 nam um 734 mkr. Gert er ráð fyrir að endurgreiddur uppsafnaður söluskattur
vegna iðnaðarvara sem fluttar voru út á árinu 1980 verði um 1150 mkr. Þegar hafa
á þessu ári verið endurgreiddar 454 mkr. Þess má geta hér að hinn 8. nóvember 1979
var ákveðið að greiða þeim fyrirtækjum uppsafnaðan söluskatt sem framleiða samkeppriisvörur fyrir innanlandsmarkað og ekki er lagt á jöfnunargjald við innflutning.
Endurgreiðslur þessar ná til framleiðslu á veiðarfærum, umbúðum og fóðurvörum
en auk þess hafa fyrirtæki í skipasmíði og málmsmíði fengið uppsafnaðan söluskatt
endurgreiddan. Samtals hafa fyrirtæki i þessum iðngreinum fengið um 123 mkr.
endurgreiddar vegna uppsafnaðs söluskatts timabilið 1. júlí til 31. desember 1979.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Frá því að lög nr. 83/1978 um jöfnunargjald voru sett hafa ýmsir annmarkar
komið í ljós á löggjöf þessari sem nauðsynlegt þykir að úr verði bætt. Eðlilegast
þötti að koma breytingum þessum við með því að leggja fram frumvarp til laga um
jofnunargjald í heild fremur en frumvarp til laga um breytingar á einstökum greinum núgildandi laga. 1 athugasemdum við einstakar greinar hér á eftir er gerð nánari
grein fýrir einstökum breytingum sem felast í frumvarpi þessu frá þvi sem er i
núgildandi löggjöf.
Athugasemdir vi8 einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Gert er ráð fyrir, eins og í núgildandi lögum, að jöfnunargjald verði lagt á þær
vörur sem tollar hafa verið lækkaðir á eða felldir niður af vegna aðildar Islands
að Fríverslunarsamtökum Evrópu og samnings Islands og Efnahagsbandalags Evrópu.
Hinn 1. júlí 1980 kom til framkvæmda viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar,
m. a. um tollalækkanir á iðnaðarvörum upprunnum á Spáni, sbr. auglýsingu nr.
267/1980 um sérstaka tollmeðferð vegna viðskiptasamnings EFTA-landanna og Spánar.
Tollalækkanir sem leiða af samningi þessum hafa ekki áhrif á innheimtu jöfnunargjaldsins en rétt þykir engu að siður að taka af öll tvímæli í þeim efnum. Frá og
með 1. janúar verður Grikkland fullgildur aðili að Efnahagsbandalagi Evrópu og
Kola- og stálbandalagi Evrópu. Vegna stækkunar bandalagsins af þessum sökum
hafa breytingar á fríverslunarsamningum einstakra EFTA-landa við bandalögin verið
i undirbúningi og eru nú á lokastigi. Mun tillaga til þingsályktunar um heimild fyrir
rikisstjórnina til fullgildingar fyrir Islands hönd á tveimur alþjóðlegum samningum
svo og frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. verða
lagt fyrir Alþingi innan tíðar. Stækkun Efnahagsbandalags Evrópu gefur ekki tilefni til sérstakra orðalagsbreytinga frá því sem nú er á 1. gr. núgildandi jöfnunargjaldslaga.
Með stoð i 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga hafa ýmsar samræmingar verið gerðar á
undanförnum árum á tollum sem samkvæmt orðalagi 1. gr. laganna hafa verið misháir á hinum ýmsu vörutegundum vegna ólíkrar tollflokkunar vara eftir efni þvi
sem þær hafa verið gerðar úr. Vörur þessar hafa i sumum tilvikum ekki fallið undir
tollskrárnúmer i 1. gr. tollskrárlaga þar sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir
niður samkvæmt ákvæðum samnings íslands við EFTA og EBE en öðlast hins vegar
réttindi til sérstakrar tollmeðferðar samkvæmt samningum þessum vegna samræmingar tolla á grundvelli 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga. Þykir rétt að ótvíræð ákvæði séu
í lögum um jöfnunargjald um álagningu gjaldsins á vörur þessar.
Lagt er til skv. 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins að tekið verði upp ákvæði i jöfnunargjaldslögin er kveði á um innheimtu jöfnunargjalds af innfluttum vörum sem tollar
hafa almennt verið felldir niður af skv. 1. gr. tollskrárlaga án tillits til uppruna,
enda falli vörur þessar undir ákvæði samninga þeirra sem um ræðir i 1. gr. og
framleiðsla á slíkum vörum sé hafin hér á landi. Jöfnunargjald verður þó ekki
fremur en verið hefur lagt á innfluttar vörur sem tollfrjálsar voru fyrir inngöngu
íslands í EFTA, t. d. skip.
Um 2. gr.
1 2. gr. frumvarps þessa eru ákvæði efnislega samhljóða ákvæðum 2. gr. núgildandi jöfnunargjaldslaga en nokkuð ýtarlegri.
Um 3. gr.
Lagt er til að lögfest verði ákvæði er undanþiggi ýmsar vörur gjaldskyldu
samkvæmt lögunum sem tollfrjálsar eru samkvæmt 2. gr. tollskrárlaga. Þá er lagt
til að ráðherra verði veitt heimild til þess að fella niður eða endurgreiða jöfnunargjald af vörum sem sérstaka tollmeðferð hljóta samkvæmt 3. og 4. gr. tollskrárlaga.
Með ákvæði þessu er fyrst og fremst verið að afla heimildar til þess að endurgreiða
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jöfnunargjald sem lagt er á ýmsar efnivörur sem notaðar eru til nýsmíði og viðgerða
skipa hér á landi, en eins og fram kemur í greinargerð um 1. gr. er m. a. ekki gert
ráð fyrir að jöfnunargjald verði lagt á innflutt skip. Endurgreiðslur samkvæmt
slíkri heimild gætu í heild numið 100—150 mkr. á árinu 1981. Gera verður ráð fyrir
að framleiðendum innanlands, sem við ráðstöfun þessa munu búa við skerta samkeppnisstöðu, verði bætt sérstaklega uppsöfnunaráhrif söluskatts.
Um 4. gr.
Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar eru samhljóða ákvæðum 4. gr. núgildandi laga.
I 2. mgr. er lagt til að ráðherra geti undanþegið einstakar vörur gjaldskyldu ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
Um 5. gr.
I fjárlögum fyrir árið 1980 eru tekjur af jöfnunargjaldi áætlaðar 1840 mkr. en
verða í reynd um 1900 mkr. Til endurgreiðslu uppsafnaðs söluskatts er ráðgert að
verja um 1150 mkr. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1981 er reiknað með
að tekjur af jöfnunargjaldi á næsta ári verði um 2700 mkr. Þegar lögin um jöfnunargjald öðluðust gildi hinn 1. júli 1978 varð að samkomulagi í þáverandi ríkisstjórn
að um þriðji hluti gjaldsins rynni í ríkissjóð til að mæta áætluðum útgjaldaauka
rikissjóðs vegna gjaldtökunnar og hefur svo verið siðan
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Nd.

214. Nefndarálit

[143. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 89 5. júní 1947, um Fiskimálasjóð, með síðari
breytingum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Halldór Blöndal og Páll Pétursson.
Alþingi, 10. des. 1980.
Garðar Sigurðsson,
Karvel Pálmason,
Matthías Bjarnason,
form.
fundaskr.
frsm.
Pétur Sigurðsson.
Halldór Ásgrimsson.

Nd.

215. Frumvarp til laga

[172. mál]

um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1980
allt að 4 750 m.kr. eða jafnvirði þeirrar upphæðar í erlendri mynt miðað við gengi
1. ágúst 1980.
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2. gr.
Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafa með svofelldum hætti:
M.kr.

Til að lána Rafmagnsveitum ríkisins til framkvæmda við Kröflu ............
Til að lána Jarðvarmaveitum ríkisins til framkvæmda í Bjarnarflagi ....
Til að lána Rafmagnsveitum rikisins til lagningar byggðalína ....................
Til að lána Rafmagnsveitum ríkisins til almennra framkvæmda ................
Tilað lána Orkusjóði til fjármögnunar á virkjunarrannsóknum ....................
Til að lána Orkubúi Vestfjarða til framkvæmda og til að mætarekstrarhalla 1980 .........................................................................................................................
Til að lána Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar til þess að ljúka tengingu
hitaveitu í Borgarnesi .................................................................................................
Til að lána Landhelgissjóði til kaupa á þyrlu ..................................................
Til að lána Undirbúningsfélagi um saltvinnslu á Reykjanesi ......................
Til að greiða hlut ríkissjóðs i dráttarbrautarframkvæmdum ..........................
Til að lána sveitarfélögum til hafnarframkvæmda .............................................

1111
300
174
473
260
300
620
800
60
520
130

3. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt að veita aðilum skv. 2. gr. sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs ef henta þykir að þeir taki lán án milligöngu ríkissjóðs. Komi upphæð sjálfskuldarábyrgðar þá til lækkunar lántöku ríkissjóðs skv. 1. gr.
4. gr.
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að taka lán allt að jafnvirði 25 000
m.kr. í erlendum gjaldeyri á árinu 1981 og verja andvirði þess til framkvæmda á
vegum ríkissjóðs og rikisfvrirtækja eða endurláns til sveitarfélaga eða samtaka á
þeirra vegum í samræmi við lánsfjáráætlun 1981.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um 1. gr.

Með lögum nr. 50 6. júní 1980 var fjármálaráðherra heimilað fyrir hönd rikissjóðs að taka lán á árinu 1980 allt að 11 347 m.kr. eða jafnvirði þeirrar upphæðar i
erlendri mynt. Jafnframt var fyrirtækjum með eignaraðild ríkisins svo og fyrirtækjum sveitarfélaga veitt heimild til erlendrar lántöku með rikisábyrgð. I þessu
frumvarpi er le:tað heimildar til viðbótarlántöku allt að 4 750 m.kr. eða jafnvirði
þeirrar fjárhæðar i erlendri mynt. Lántaka þessi er nauðsynleg m. a. vegna annarrar
verðlags- og gengisþróunar á árinu 1980 en gert var ráð fyrir i fjárfestingar- og
lánsfjáráætlun 1980 sem lánsfjárlög byggðust á. Einnig hefur reynst nauðsynlegt að
auka framkvæmdir i nokkrum tilfellum til þess að Ijúka heppilegum verkáföngum.
Um 2. gr.

Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað samkvæmt því sem um getur i 2. gr. Helstu
skvringar á aukinní lánsfjáröflun eru eftirfarandi: Kostnaður við framkvæmdir
við Kröfluvirkjun fara fram úr áætlun og ljóst er að ekki er unnt að ljúka óhjákvæmilegum framkvæmdum nema viðbótarfjármagn fáist. Áætlun mn framkvæmdir
við Kröfluvirkjun í lánsfjáráætlun fól í sér borun tveggja borhola (nr. 13 og 14),
tengingu fvrri holunnar við gufuveitu og undirbúnmg að borun tveggja nýrra hola.
Á árinu 1980 var heimiluð tenging holu 15 og undirbúningur frekari borana. Vegna
aukinna framkvæmda og annarra verðlagsforsendna en áætlanir voru byggðar á var
nauðsynlegt að afla aukins lánsfjár. Lánsfjár til framkvæmda Jarðvarmaveitna
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ríkisins var aflað til nauðsynlegra framkvæmda í Bjarnarflagi, m. a. til þess að
koma gufuaflstöð Jarðvarmaveitnanna í vinnslu. 1 endurskoðaðri áætlun um framkvæmdir við byggðalínur hafa komið fram nokkrir óvæntir þættir eins og t. d. við
gerð tveggja undirstaða fyrir háspennumöstur í Gilsfirði vegna Vesturlínu. Um
almennar framkvæmdir RARIK gegnir svipuðu máli og um byggðalínur, að þróun
verðlags hefur reynst önnur en talið var í áætlun um framkvæmdir auk þess sem
orðið hefur viðbótarkostnaður á brýnum framkvæmdum. Nauðsynlegt reyndist að
afla aukins lánsfjár til þess að ljúka áfanga í virkjanarannsóknum á Austurlandi.
Orkubú Vestfjarða varð fyrir útgjöldum á árinu, m. a. vegna rekstrartaps á árinu,
alls 200 m.kr., en auk þess hafa framkvæmdir reynst kostnaðarsamari en áætlað var.
Framkvæmdir á vegum Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar eru umfangsmiklar í ár. Til þess að Ijúka tengingu Borgarness við aðalæð veitunnar á þessu
ári ákvað ríkisstjórnin að afla aukins lánsfjár til veitunnar. Auk þess er nú unnið
við dreifikerfi á Akranesi og er það gert til þess að tengja megi kaupstaðinn veitunni
á árinu 1981.
Síðsumars 1980 var ný þyrla tekin í notkun hjá Landhelgisgæslunni. Lánsfjárheimildar til kaupanna var ekki aflað í lánsfjárlögum og er það því gert nú. Vegna tilraunareksturs saltverksmiðju á Reykjanesi er nauðsynlegt að afla 60 m.kr. lánsfjár til
reksturs verksmiðjunnar. Er þetta talið brýnt til þess að ljúka þeim tilraunum sem
nú er unnið að.
Á lánsfjáráætlun 1980 voru 650 m.kr. ætlaðar til framkvæmda við dráttarbrautir og við það miðað að fyrirtæki tækju upphæð þessa að láni. Verkefni þau
sem sinna átti Voru í höndum sveitarfélaga og reyndust styrkhæf úr ríkissjóði. Er
því hér leitað eftir lántökuheimild að upphæð 520 m.kr. vegna greiðslna ríkissjóðs
og 130 m.kr. til að endurlána sveitarfélögum.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981 liggur ekki enn fyrir og óvíst er hvenær
sú áætlun og lánsfjárlög 1981 verða afgreidd af Alþingi. Því er í þessu frumvarpi
leitað heimildar til lántöku allt að 25 000 m.kr. eða jafnv'irði þeirrar fjárhæðar í
srlendri mynt. Hér er sami háttur hafður á og árið 1980 en lánsfé þessu verður ráðstafað i náinni samvinnu við fjárveitinganefnd.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

216. Nefndarálit

[73. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5 13.
febr. 1976.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt málið á fundum sínum og leggur til að frv. verði samþ.
óbreytt.
Páll Pétursson og Halldór Blöndal voru ekki viðstaddir afgreiðslu málsins.
Alþingi, 10. des. 1980.
Garðar Sigurðsson,
Karvel Pálmason,
Matthías Bjarnason.
form., frsm.
fundaskr.
Pétur Sigurðsson.
Halldór Ásgrímsson.
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217. Nefndarálit

[142. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 80 16. sept. 1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, með áorðnum breytingum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt málið á fundum sinum og fengið á sinn fund formann stjórnar
Aflatryggingasjóðs, Má Elísson.
Nefndin leggur til að frv. verði samþ. óbreytt.
Páll Pétursson og Halldór Blöndal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Alþingi, 10. des. 1980.
Garðar Sigurðsson,
Karvel Pálmason,
Halldór Ásgrímsson.
form., frsm.
fundaskr.
Matthias Bjarnason.
Pétur Sigurðsson.

Nd.

218. Frumvarp til laga

[173. mál]

um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. f1., með síðari breytingum.
Flm.: Albert Guðmundsson, Friðrik Sophusson, Matthias Á. Mathiesen,
Árni Gunnarsson, Sverrir Hermannsson, Birgir ísl. Gunnarsson.
1. gr.
Úr 19. gr. laganna falli niður úr 1. málslið 1. mgr. orðin „viðurkenningu (kvittun) viðskiptabanka um greiðslu eða tryggingu kröfu samkvæmt sölu- eða vörureikningi".
2. gr.
Með Iögum þessum eru numdir úr gildi 2. og 3. málsliður í 1. mgr. 3. gr. laga
nr. 63 frá 31. maí 1979, svo og önnur lagaákvæði sem kunna að brjóta í bág við
lög þessi.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Ákvæði um bankastimplun sem skilyrði þess, að unnt væri að fá vöru tollafgreidda, var nýmæli sem tekið var upp í tollskrárlögin 1976. Á það var bent, að
með þessu ákvæði væri tekin upp óeðlileg hagsmunagæsla fyrir erlenda aðila, sem
ætti sér fá eða jafnvel engin fordæmi erlendis svo að vitað væri. Nú hafa þær
aðstæður komið upp með verkfalli bankastarfsmanna, sem engan hefur órað fyrir
við lögfestingu framangreinds ákvæðis, að ekki er unnt að tollafgreiða vörur, enda
þótt hsggt sé að sanna heimild seljanda vörunnar fyrir afhendingu í hendur kaupanda án þess að greiðsla i banka hafi farið fram. Dragist verkfall bankastarfsmanna á langinn verður ekki séð fyrir hvaða tjóni þetta ákvæði getur valdið. Er
því lagt til að ákvæðið um bankastimplun verði nú þegar numið úr gildi.
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Nd.
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219. Frumvarp til laga

[29. mál]

um Grænlandssjóð.
(Eftir 2. umr. í Nd., 10. des.)
Samhljóða þskj. 30 með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:
Stofna skal sjóð, er nefnist Grænlandssjóður, til að stuðla að nánari samskiptum íslendinga og Grænlendinga.
3. gr. hljóðar svo:
Ríkissjóður skal leggja í Grænlandssjóð árin 1981 og 1982 125 milljónir kr.
hvort ár. Verði breyting á gengi danskrar krónu frá því að lög þessi taka gildi skal
framlag ríkissjóðs til sjóðsins breytast i samræmi við það. Auk þess skal sjóðsstjórnin leita eftir framlögum í sjóðinn frá fyrirtækjum, stofnunum, félagssamtökum og einstaklingum.
4. gr. hljóðar svo:
Seðlabanki íslands skal annast fjárreiður Grænlandssjóðs og ávaxta fé hans.
Framlögum og öðrum tekjum sjóðsins má jafnóðum breyta í grænlenskan gjaldeyri.

Sþ

220. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 02 322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „16 000“ kemur .....................................................................................
2. Við 4. gr. 02 354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „40 000“ kemur.......... ...........................................................................
3. Við 4. gr. 02. Nýr liður:
357 Framhaldsskóli á Selfossi:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
40 000
Gjöld samtals .....................................................................................
4. Við 4. gr. 02 516 Iðnskólar almennt 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
a. Fyrir „160 000“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Iðnskólar (02 516 6).
1. Reykjavík .....................................................................
2. Hafnarfjörður ..............................................................
3. Isafjörður
...................................................................
4. Akureyri
.....................................................................
5. Neskaupstaður ...........................................................

Þús. kr.

30 000
45 000

40 000
183 000

90 000
4 000
4 000
80 000
5 000
183 000

5. Við 4. gr. 02 563 0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir.
Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
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Tónlistarskólar (02 563 0101).
1. Akureyri .......................................................................
2. Garðabær .....................................................................
3. Selfoss
.........................................................................
4. Hellissandur ...............................................................
5. Flateyri
.......................................................................
6. Mývatn ...........................................................................
7. Höfn i Hornafirði ......................................................
8. Nýi tónlistarskólinn í Rvík ......................................
9. Njarðvík ........................................................................
10. Óráðstafað
................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

3 000
2 000
1000
500
1000
1 000
1000
2 000
1000
2 500
--------------6. Við 4. gr. 02 610 Héraðsskólar, almennt 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
a. Fyrir „180 000“ kemur .............................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

15 000
301 000

Héraðsskólar (02 610 6).
1. Reykholt
.....................................................................
2. Núpur ..................................,.......................................
3. Reykjanes .....................................................................
4. Reykir ...........................................................................
5. Laugar ...........................................................................
6. Eiðar .............................................................................
7. Skógar ...........................................................................
8. Laugarvatn .................................................................
9. Tækjakaup ...................................................................

20 000
20 000
6 000
50 000
28 000
160 000
6 000
6 000
5 000
--------------7. Við 4. gr. 02 797 Stofnanir afbrigðilegra barna. Nýr liður:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................................................
8. Við 4. gr. 04 241 Landnám ríkisins. Nýr liður:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................................................

Nd.
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301000
15 000
15 000

[174. mál]

um breyting á lögum nr. 81 31. mai 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, sbr.
lög nr. 42 13. maí 1977 og lög nr. 67 30. maí 1979.
Frá sjávarútvegsráðherra.
1. gr.
2. mgr. 13. gr. orðist svo:
Leyfi til dragnótaveiða í Faxaflóa skulu bundin við veiðar á skarkola. Skal
Hafrannsóknastofnunin gera tillögu til ráðherra um skipulag þeirra veiða m. a. um
aflamagn, veiðitíma, veiðisvæði og fjölda veittra leyfa.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerfi.
Með lögum nr. 50 16. apríl 1971, um breyting á lögum nr. 21 10. maí 1969, um
breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, voru dragnótaveiðar bannaðar í Faxaflóa. Bann er síðan ítrekað í lögum
nr. 102 27. desember 1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót i fiskveiðilandhelginni og lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Islands
og hafa því dragnótaveiðar ekki verið stundaðar í Faxaflóa nema í tilraunaskyni
síðan sumarið 1970.
Síðan Faxaflóanum var lokað fyrir dragnót 1971, hefur Hafrannsóknastofnunin
gert tilraunir með kolaveiðar í dragnót þar á hverju sumri og hausti síðan 1976.
Hefur stofnunin ítrekað í bréfum til ráðuneytisins lagt til, að dragnótaveiðar yrðu
leyfðar í Faxaflóa með sömu skilyrðum og annars staðar við landið en stofnunin
telur að veiða megi í dragnót a. m. k. 1500 lestir af kola í Faxaflóa, án þess að skaða
kolastofninn eða aðrar fisktegundir.
Á Alþingi 1978—1979 var lagt fram frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 81
31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, og gerði það ráð fyrir þvi, að
dragnótaveiðar yrðu leyfðar í tilraunaskyni í Faxaflóa 1979—1980. Flutningsmenn
voru Ólafur Björnsson og Guðmundur Karlsson. Máli þessu var vísað til ríkisstjórnarinnar með ákveðinni ósk um, að ríkisstjórnin hlutaðist til um, að Hafrannsóknastofnunin héldi áfram tilraunaveiðum í Faxaflóa, svo úr þvi yrði skorið, hvort nýta
mætti þennan fiskstofn á skynsamlegan hátt, þannig að ekki skaðaði fiskislóð á
þessu þýðingarmikla svæði.
Haustið 1979 veitti svo sjávarútvegsráðuneytið tveimur bátum heimild til tilraunaveiða á kola i dragnót í Faxaflóa undir stjórn og eftirliti Hafrannsóknastofnunarinnar
og stóðu tilraunirnar yfir ágúst—september. Skilaði Hafrannsóknastofnunin ítarlegri
skýrslu um árangur þeirrar tilraunar.
I umræðum, sem urðu á Alþingi 22. maí 1980 vegna fyrirspurnar Péturs Sigurðssonar, alþingismanns, um þessar tilraunaveiðar, upplýsti Steingrímur Hermannsson,
sjávarútvegsráðherra, að hann hefði í huga, að þessum tilraunum yrði haldið áfram i
sumar og yrði bátum fjölgað, jafnframt lýsti hann yfir, að hann myndi leggja
fram frumvarp um opnun fyrir dragnót í Faxaflóa, yrðu niðurstöður tilraunanna
hinar sömu og fengist hefðu til þessa.
Síðasta sumar voru síðan gerðar enn itarlegri tilraunir með dragnót í Faxaflóa
og tóku fimm bátar þátt í þeim. Stóðu veiðitilraunir þessar frá 1. júlí til 15. nóvember.
Skýrslur um veiðitilraunir þessar eru nú í prentun og verður þeim dreift meðal þingmanna, er þær verða tilbúnar. Ekki þótti ástæða til þess að tefja framlagningu frumvarpsins. Sjávarútvegsnefndir hefðu þá rýmri tíma til þess að fjalla um málið.
Með hliðsjón af þeirri reynslu, sem fengist hefur af þessum tilraunum, er hér lagt
til, að banninu við dragnótaveiðum í Faxaflóa verði aflétt þó þannig, að aðeins
veiðar á skarkola verði leyfðar. Er hér gert ráð fyrir, að Hafrannsóknastofnun geri
tillögu uin skipulag þessarra veiðar þar á meðal um aflahámark þess skarkola, sem
veiða má árlega, veiðisvæði, veiðitíma og fjölda báta.
Ráðuneytið getur síðan bundið úthlutun leyfa þeim skilyrðum, sem þurfa þykir
t. d. um leyfilegt háinark annars afla en skarkola. Veiðarnar yrðu undir ströngu
eftirliti og gæti ráðuneytið fyrirvaralaust svipt leyfishafa leyfum brjóti þeir gegn
ákvæðum leyfisbréfa, ennfremur stöðvað veiðar á ákveðnum svæðum eða allar
veiðar, ef ástæða þætti til.
Frumvarp þetta er flutt að höfðu samráði við ríkisstjórnina, ekki sem stjórnarfrumvarp heldur af sjávarútvegsráðherra, þar sem einstakir ráðherrar hafa fyrirvara um stuðning við málið. Af sömu ástæðu er ekki um að ræða fyrirfram ákveðinn
stuðning þingflokka. Opnun Faxaflóa hefur lengi verið deilumál á þingi, án tillits til

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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þingflokka. Því taldi sjávarútvegsráðherra jafnframt rétt að leggja málið fyrir
Alþingi til meðferðar og ákvörðunar án þess að leggja áherslu á að tryggja áður
stuðning einstakra þingmanna eða þingflokka við málið. Er með því farið fram á,
að Alþingi meti sjálft niðurstöður þeirra tilrauna, sem sjávarútvegsnefnd þingsins
óskaði að gerðar yrðu.

Sþ.

222. Nefndarálit

[1. mál]

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.
Frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1981 var vísað til fjárveitinganefndar hinn
11. nóv. s. 1., en nefndin hóf störf þegar hinn 1. okt., 10 dögum áður en þing kom
saman, og átti þá viðtöl við fulltrúa um 60 sveitarfélaga. Síðan hefur nefndin fjallað
um frumvarpið á 35 fundum auk þess að undirnefndir hafa starfað að einstökum
málaflokkum.
Nefndin er ekki sammála um afgreiðslu frumvarpsins og munu fulltrúar stjórnarandstöðunnar gefa út sérálit. Nefndin flytur sameiginlega breytingartillögur á
þingskjali 209 og 220, en fulltrúar stjórnarandstöðunnar taka fram, að þeir hafa
óbundnar hendur um fylgi við einstakar breytingartillögur í því þingskjali, og
áskilja sér rétt til að flytja brtt. eða fylgja brtt. sem fram kunna að koma, og þeir
hafa sérstaka fyrirvara gagnvart einstökum tillögum á þskj. 209 varðandi skiptingu
fjár til sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva.
Nefndin leggur við 2. umræðu fram tillögu um skiptingu svo til allra þátta
verklegra framkvæmda í A-hluta fjárlagafrumvarpsins, en málefni stofnana í Bhluta frv. svo og heimildarákvæði í 6. gr. biða 3. urnræðu að venju. Enn fremur bíða
3. umræðu ýmis einstök málefni þ. á m. málefni Rannsóknastofnana rikisins, Landspitala og sjúkra- og hjúkrunarstofnana á vegum annarra en ríkis og sveitarfélaga.
Hinn 3. des. s. 1. kom forstöðumaður Þjóðhagsstofnunar á fund fjárveitinganefndar og gerði grein fyrir áætlun um tekjur ríkissjóðs á árinu 1980 og hvers
mætti í stórum dráttum vænta um endurmat á tekjuáætlun fyrir árið 1981.
Þar sem Þjóðhagsstofnun telur ekki fært að endurmeta tekjuáætlun fjárlagafrumvarpsins í einstökum atriðum fyrr en borist hafa innheimtutölur nóvembermánaðar, hefur ekki reynst kleift fremur en nánast ávallt áður að leggja fram
breytingartillögur við tekjuhlið frv. við 2. umræðu.
Tillögur nefndarinnar um breytingar á gjaldahlið frv. eru þessar:
00 Æðsta stjórn ríkisins.
201

Hús Jóns Sigurðssonar: Liðurinn hækki um 5 000 þús. kr. og verði 35 462
þús. kr.
Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka: Liðurinn hækki um 9 940 þús. kr. og verði
76205 þús. kr.
01 Forsætisráðuneyti.

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: Gjaldfærður stofnkostnaður
hækki um 3 000 þús. kr. vegna líffræðirannsókna i Þingvallavatni. Sértekjur
hækki um 1500 þús. kr., enda greiðir Landsvirkjun helming kostnaðar við
rannsóknirnar. Ríkisframlag hækki því um 1 500 þús. kr.
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02 MenntamálaráSuneyti.
201
203

322
331
354
357
422
610
563
610
791
792
797
803
881

885

902
931
981

Háskóli íslands. Launaliður lækki um 853 þús. kr. hjá verkfræðideild vegna
leiðréttingar, en stöðu prófessors í tölvunarfræði er breytt í stöðu dósents í
rafmagnsverkfræði.
Raunvísindastofnun háskólans: Nýtt viðfangsefni. Sérstök verkefni 27 000 þús.
kr. Hér er um að ræða 12 000 þús. kr. til rannsókna á gerð eldsneytis úr innlendu hráefni í samvinnu við erlenda aðila og 15 000 þús. kr. til rannsókna
á nýtingu vindorku til húshitunar og smíði tilraunamyllu fyrir varmaveitu í
Grímsey.
Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki
um 14 000 þús. kr. og verði 30 000 þús. kr.
íþróttakennaraskóli Isiands: Viðhald verði 9 000 þús. kr., en liður þessi féll
niður við gerð fjárlagafrumvarps.
Fjölbrautaskólinn á Akranesi: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 5 000
þús. kr. og verði 45 000 þús. kr.
Framhaldsskóli á Selfossi: Hér er um lið að ræða sem var nýr í fjárlögum
1980, en féll niður í fjárlagafrumvarpi 1981. Stofnkostnaður verði 40 000 þús. kr.
Námsgagnastofnun, bókaútgáfa: Liðurinn hækki um 150 000 þús. kr.
Héraðsskólar almennt: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 121 000 þús. kr. og
verði 183 000 þús. kr. Sundurliðun er í sérstöku yfirliti í breytingartillögum
nefndarinnar.
Tónlistarfræðsla: Liðurinn Tónlistarskólar, stofnkostnaður hækki um 13 500
þús. kr., verði alls 15 000 þús. kr. og skiptist eins og sýnt er í sundurliðun í
breytingartillögum nefndarinnar.
Héraðsskólar almennt: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 21 000 þús. kr. og
verði 301 000 þús. kr. Sundurliðun er í sérstöku yfirliti í breytingartíllögum
nefndarinnar.
Skíðakennsla í skólum: Liðurinn hækki um 1 500 þús. kr.
Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra: Liðurinn hækki
um 719 000 þús. kr., verði 4 247 000 þús. kr. og skiptist eins og sýnt er í sundurliðun í breytingartillögum nefndarinnar.
Stofnanir afbrigðilegra barna: Nýr liður: Gjaldfærður stofnkostnaður 15 000
þús. kr. vegna búnaðar í eldri stofnanir.
Dagvistarheimili, stofnkostnaður: Liðurinn hækki um 300 000 þús. kr. og verði
1 100 000 þús. kr. Skipting á einstakar framkvæmdir er sýnd í breytingartillögum nefndarinnar.
Náms- og fræðimenn, framlög: Liðurinn Menntastofnun Bandaríkjanna á Islandi hækki um 500 þús. kr. og verði 1 500 þús. kr. — Liðurinn Styrkur til útgáfustarfa hækki um 200 þús. kr. og verði 22 200 þús. kr. Liðnum er skipt af fjárveitinganefnd og hefur nefndin þegar ákveðið skiptingu hans. — Liðurinn
Starfsemi stúdenta hækki um 390 þús. kr. og verði 1 200 þús. kr.
Fullorðinsfræðsla: Liðurinn Bréfaskólinn hækki um 2 200 þús. kr. og verði
12 000 þús. kr. — Liðurinn Námsflokkar hækki um 2 000 þús. kr. vegna öldungadeildar í Hveragerði og verði alls 5 000 þús. kr. — Liðurinn Félagsmáianámskeið, sem er framlag til Samvinnuskólans vegna námskeiðahalds, hækki
um 200 þús. kr. og verði 3 000 þús. kr. — Nýr liður: Heimilisiðnaðarskólinn
2 000 þús. kr.
Þjóðminjasafn íslands: Liðurinn Til sveitarfélaga hækki um 30 000 þús. kr. og
verði 68 000 þús. kr. Lið þessum hefur verið skipt af nefndinni í samráði við
þjóðminjavörð. — Nýr liður: Sjóminjasafn íslands 30 000 þús. kr.
Náttúruverndarráð, rannsóknastörf við Mývatn: Liðurinn hækki um 2 000 þús.
kr. vegna stofnkostnaðar og verði 8 588 þús. kr.
Kvikmyndasafn íslands: Liðurinn fái nýtt númer og verði 908 Kvikmyndasafn
Islands. Tölur breytist ekki.
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Listir, framlög: LiSurinn Listiðnaðarmál hækki um 1000 þús. kr. og verði 2 000
þús. kr. sem skiptist sem hér segir: Sigrún Jónsdóttir 750 þús. kr., Guðrún
Vigfúsdóttir 750 þús. kr. og óráðstafað 500 þús. kr.
Norræn samvinna: Liðurinn Norræna félagið hækki um 1 000 þús. kr. og verði
3 500 þús. kr.
íþróttasjóður, bygging íþróttamannvirkja. Liðurinn hækki um 50 000 þús. kr.,
verði 700 000 þús. kr. og skiptist eins og sýnt er í sundurliðun í breytingartillögum nefndarinnar.
Viðeyjarstofa, endurbætur: Heiti liðarins breytist og verði Viðeyjarstofa og
Nesstofa, endurbætur. Hér er um að ræða leiðréttingu á mistökum í prentun
fjárlagafrumvarps.
Æskulýðsmál: Liðurinn hækki alls um 10 990 þús. kr. sem skiptist sem hér
segir: Æskulýðsráð ríkisins 1800 þús. kr. — Æskulýðssamband íslands 1000
þús. kr. — Ungmennafélag íslands 7 100 þús. kr. — Bandalag ísl. skáta 400 þús.
kr. — Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns 110 þús. kr. — Bandalag isl. farfugla 70 þús. kr. — Islenskir ungtemplarar 220 þús. kr. — Landssamband KFUM
og KFUK 150 þús. kr. — KFUM, starfsemi í Vatnaskógi 40 þús. kr. — KFUK,
starfsemi í Vindáshlið 100 þús. kr.
Ýmis íþróttamál, íþróttasamband íslands. Liðurinn hækki um 8 000 þús. kr. og
verði 205 000 þús. kr.
Ýmislegt. Liðurinn hækki alls um 43 390 þús. kr., þar af um 1 100 þús. kr. vegna
nýs liðar: Byggðasafn að Reykjum í Hrútafirði 900 þús. kr„ vegna nýs liðar:
Náttúrugripasafn á Selfossi 1 000 þús. kr., vegna nýs liðar: Minnisvarði um
Egil Skallagrímsson á Borg á Mýrum, og 1 000 þús. kr. vegna liðar sem var
áður í fjárlögum, en hafði fallið niður: Svifflugfélag íslands. Framlag til
minnisvarða um Ara fróða að Staðarstað, 2 000 þús. kr„ er lokagreiðsla. Visað
er til breytingartillagna nefndarinnar um aðrar hækkanir. Ýmis framlög eru
styrkir sem menntamálaráðuneyti veiti til einstaklinga og samtaka að nokkru
leyti að tillögu fjárveitinganefndar.
04 Landbúnaðarráðuneyti.

231
241
299

202

Skógrækt ríkisins. Þær breytingar, sem lagðar eru til, eru tilfærslur á milli viðfangsefna án þess að um sé að ræða hækkun á framlagi í heild.
Landnám ríkisins: Nýr liður 15 000 þús. kr„ sem er til bæja á Hólsfjöllum.
Framlag var til þessa í fjárlögum 1980, 20 000 þús. kr., en ekki var áætlað fyrir
lið þessum í fjárlagafrumvarpi 1981.
Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi: Liðurinn Landssamband ísl. hestamanna, til
leiðbeininga um hestamennsku hækki um 100 þús. kr. — Liðurinn Æðarræktarfélag íslands hækki um 100 þús. kr. — Liðurinn Efnarannsóknastofa Norðurlands hækki um 650 þús. kr. — Liðurinn Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöðvar, hækki um 5 000 þús. kr., og er þá í heildartölunni gert ráð fyrir
framlögum til tilraunastöðvanna í Laugardælum og Stóra-Ármóti. —Liðurinn
Skógræktarfélag íslands hækki um 2 200 þús. kr.
05 Sjávarútvegsráðuneyti.
Hafrannsóknastofnun: Nýr liður: Útibú í Ólafsvík 3 000 þús. kr.
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti.

253

Almannavarnir: Liðurinn hækki um 40 000 þús. kr.: 20 000 þús. kr. vegna færanlegrar stjórnstöðvar og 20 000 þús. kr. vegna varnargarðs við Vík í Mýrdal.
301 Þjóðkirkjan: Liðurinn Dómprófastsembættið i Reykjavík hækki um 700 þús. kr.
og verði 2 500 þús. kr. vegna skrifstofukostnaðar.
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07 Félagsmálaráðuneyti.
953 Jafnréttisráð. önnur rekstrargjöld hækki um 600 þús. kr. vegna vanáætlaðs
húsnæðiskostnaðar.
999 Ýmis framlög: Liðurinn hækki alls um 64 680 þús. kr. Vísað er til breytingartillagna nefndarinnar um einstakar hækkanir á framlögum.
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.
381

Bvgging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa. Liðurinn hækki um 700 000 þús. kr., verði 5 000 000 þús. kr. og
skiptist eins og sýnt er í sérstöku yfirliti í breytingartillögum nefndarinnar.
399 Ýmis heilbrigðismál: Liðurinn hækki alls um 91 120 þús. kr. Hjartavernd
hækki um 25 000 þús. kr. — Krabbameinsfélag íslands hækki um 40 620 þús. kr.
— Sjúkraflug hækki um 11000 þús. kr. og verði 30 000 þús. kr. Fjárveitinganefnd hefur þegar skipt liðnum upp á milli viðtakenda. — Starfslaun Ófeigs
J. Ófeigssonar hækki um 1 500 þús. kr. og verði 4 500 þús. kr.
471 Gæsluvistarsjóður, framlag: Liðurinn Gæsíuvistarsjóður hækki um 20 000 þús.
kr. sem varið skal til móttökudeildar fyrir áfengissjúklinga á Kristneshæli. —
Vernd, félagasamtök hækki um 500 þús. kr. og verði 1 500 þús. kr.
481 Bindindisstarfsemi: Áfengisvarnir hækki um 4 000 þús. kr. vegna fræðslustarfs
samstarfsnefndar um vímuefni. Stórstúka íslands hækki um 3 200 þús. kr. og
verði 9 500 þús. kr.

383
384

09 Fjármálaráðuneyti.
Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: Liðurinn hækki um 21 225 þús. kr.
Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: Liðurinn hækki um 9 850 þús. kr.
10 Samgönguráðuneyti.

211
333

342
471
485
652

Vegagerð ríkisins. Liðurinn Til einstaklinga og samtaka hækki um 4 500 þús. kr.
og verði 13 000 þús. kr. Lið þessum hefur fjárveitinganefnd skipt til aðila
sem stuðla að bvggð og gistingu í dreifbýli.
Hafnarmál: Hafnarmannvirki og lendingarbætur hækki um 391 500 þús. kr. —
Hafnarbótasjóður, framlag hækki um 39 150 þús. kr. — Sjóvarnargarðar hækki
um 1 000 þús. kr. — Nýtt viðfangsefni: Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar 1 000 000 þús. kr. í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 650 000 þús. kr.
til þessara framkvæmda hjá Áhaldahúsi Vitamálastjórnar i B-hluta. Með breytingartillögu nefndarinnar er liður þessi fluttur í A-hluta og hækkaður um
350 000 þús. kr. Sérstök yfirlit í breytingartillögum nefndarinnar sýna skiptingu á þessum liðum.
Sjóslysanefnd: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 10 000 þús. kr., sem skal
varið til gerðar fræðslukvikmyndar um vinnuslys á sjó. Nýr liður: Yfirfærslur
2 000 þús. kr. sem ráðstafa skal til kynningar á björgunarneti.
Flugmálastjórn: Gjaldfærður stofnkostnaður hækki um 400 000 þús. kr. og verði
2 285 000 þús. kr. Sérstakt yfirlit i breytingartillögum nefndarinnar sýnir skiptingu í þessum lið.
Ýmis framlög: Flugbjörgunarsveitir hækki um 3 000 þús. kr.
Veðurstofa íslands: Liðurinn Veðurstöðvar hækki um 19 995 þús. kr. vegna
launa veðurathugunarmanna.
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11 Iðnaðarráðuneyti.
Eftirmenntun í iðju og iðnaði: Liðurinn hækki um 6 000 þús. kr. og verði
24 000 þús. kr. Fjárveitinganefnd mun skipta þessum lið í samráði við iðnaðarráðuneytið.
299 Iðja og iðnaður, framlög: Iðnráð og önnur starfsemi á sviði iðnaðar hækki
um 2 250 þús. kr. — Nýr liður: Byggingaþjónustan 13 000 þús. kr. Liður þessi
var i fjárlögum 1980, en féll niður við gerð fjárlagafrumvarps 1981.

207

101

13 Hagstofa íslands.
Hagstofa Islands, aðalskrifstofa: Laun hækki um 8 500 þús. kr. önnur rekstrargjöld hækki um 21 700 þús. kr. Sýnt er að stofnunin mun ekki nota um 33 000
þús. kr. af fjárveitingu ársins 1980, sem var ætluð til sérstakra timabundinna
verkefna, og er þessi hækkun ætluð íil að Ijúka verkefnunum.
Alþingi, 10. des. 1980.
Geir Gunnarsson,
Eggert Haukdal,
Þórarinn Sigurjónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Alexander Stefánsson.
Guðm. Bjarnason.

Sþ.

223. Fyrirspurnir.

[175. mál]

I.Til félagsmálaráðherra um ávöxtun skyldusparnaðar ungs fólks.
Frá Guðmundi G. Þórarinssyni.
1. Hvað Iíður setningu reglugerðar um útreikning og framkvæmd á ávöxtun
skyldusparnaðar ungs fólks í samræmi við lagasetningu um þessi mál á
Alþingi s. 1. vor?
2. Eftir hvaða reglum er ávöxtun skyldusparnaðar ungs fólks hagað nú?
II. Til viðskiptaráðherra um vaxtaútreikning verðtryggðra inn- og útlána.
Frá Guðmundi G. Þórarinssyni.
Hvernig stendur á því, að vextir af verðtryggðum innlánareikningum eru
reiknaðir á annan hátt en vextir af verðtryggðum útlánum?
III. Til viðskiptaráðherra um viðskiptahætti ríkisbanka.
Frá Guðmundi G. Þórarinssyni.
1. Samkvæmt hvaða lögum eða reglugerðum geta bankar krafist þess, að 5% af
andvirði keyptra viðskiptavíxla sé lagt inn á bundinn bankareikning?
2. Hve lengi hafa þessir viðskiptahættir tíðkast?
3. Hve stórar upphæðir eru inni á slíkum bundnum reikningum í ríkisbönkum?
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Sþ.

224. Breytingartillögur

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 07 271 0104 Launaskattur.
Fyrir „2 788 700“ kemur.................................................................................
2. Við 4. gr. 08 371 Landspítalinn.
Við lið 6 Gjaldfærðan stofnkostnað bætist:
Til kaupa á CT-tæki (whole-body scan) .............................................
3. Við 4. gr. 11 371 Orkusjóður.
a) 0103 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum.
Fyrir „1 700 000“ kemur ..........................................................................
b) 0112 Sveitarafvæðing.
Fyrir „500 000“ kemur .............................................................................
4. Við 5. gr. 31 321 996 Rafmagnsveitur ríkisins 996 Annað:
Dreifikerfi í sveitum (Orkusjóður).
Fyrir „1 700 000“ kemur ...............................................................................

Nd.

225. Nefndarálit

15 000 000
600 000
1 000 000
1 200 000
1000 000

[112. mál]

um frv. til 1. um skráningu lifeyrisréttinda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 11. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Matthías Á. Mathiesen.

Nd.

Ingólfur Guðnason,

Sighvatur Björgvinsson.

fundaskr.

Matthías Bjarnason.
Albert Guðmundsson.

Guðrún Hallgrímsdóttir.

226. Nefndarálit

[157. mál]

um frv. til 1. um afnám laga nr. 117 30. des. 1978, um nýbyggingargjald.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 11. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Matthías Á. Mathiesen.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Matthías Bjarnason.
Albert Guðmundsson.

Sighvatur Björgvinsson.
Guðrún Hallgrímsdóttir.
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Ed.

227. Nefndarálit

[111. máll

um frv. til 1. um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því, að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen og Lárus Jónsson voru fjarverandi.
Alþingi, 11. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Kjartan Jóhannsson,
Davíð Aðalsteinsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Guðm. Bjarnason.
með fyrirvara.

Ed.

228. Nefndarálit

[153. mál]

um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Islands hönd
samning milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma
aðstoð í tollamálum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen og Lárus Jónsson voru fjarverandi.
Alþingi, 11. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Kjartan Jóhannsson,
Davíð Aðalsteinsson.
form.
fundaskr., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.
Guðm. Bjarnason.

Ed.

229. Frumvarp til laga

[176. mál]

um vörugjald.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Greiða skal í ríkissjóð vörugjald. Gjaldið skal greítt í tveimur gjaldflokkum
af vörum sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer, sbr. 1. gr. laga nr. 120 31.
desember 1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum, svo sem kveðið er á um
í eftirfarandi gjaldskrá:
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Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiöist 10% gjald:
Tollskrárnr.

17.04.01
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04,06
17.04.09
18.06.04
18.06.05
18.06.06
18.06.09
úr 19.08.03
úr 19.08.04
úr 19.08.09
21.07.04
B.
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Vöruheiti

Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur
Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót. a.
Tyggigúmmi, húðað með sykri og óhúðað
Karamellur
Vörur úr gúmmí arabikum
Aðrar vörur sem teljast til nr. 17.04., ót. a.
Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ. e. súkkulaði sem í eru
einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af kakaósmjöri
Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt
Fyllt súkkulaði og súkkulaðihúðað sælgæti, þ. m. t. konfekt
Aðrar vörur sem teljast til nr. 18.06., ót. a., þó ekki súkkulaðiís
og is húðaður með súkkulaði
Kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur sem innihalda 20%
eða meira af súkkulaði miðað við þyngd
Sælgæti sem í er hvorki sykur né kakaó

Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 30% gjald:
Tollskrárnr.

Vörnheiti

22.02.01
og 22.02.09

Efni tilreidd til framleiðslu á vörum sem falla undir nr.
22.02 samkvæmt nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins
ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru
Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar
óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi er
telst til nr. 20.07

22.03.01
og 22.03.09

Ö1 gert úr malti

úr 20.07
úr 21.07
22.01.01

2. gr.
Vöruaiald sk' . 1. gr. skal lagt á tollverð gjaldskyldrar innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum en á verksmiðjuverð innlendrar framleiðsluvöru eða
vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi.
Um ákvörðun tollverðs innfluttrar vöru skulu gilda ákvæði þar að lútandi í
lögum nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum breytingum.
Við ákvörðun verksmiðjuverðs innlendrar framleiðsluvöru eða vöru sem fær
einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi skal leggja til grundvallar útreikningi gjaldsins söluverð vöru frá verksmiðju. Samsvari söluverð frá verksmiðju
ekki heildarandvirði framleiðsluvöru eða vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð
eða pökkun hér á landi, t. d. vegna þess að kaupandi eða annar en framleiðandi
leggur til hráefni, efnivörur eða annað til framleiðslu, vinnslu eða pökkunar vöru,
skal verksmiðjuverð teljast jafnt heildarandvirði hennar. Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um gjaldstofn innlendrar framleiðsluvöru og vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi.
Við skil í ríkissjóð á vörugjaldi samkvæmt lögum þessum af innlendri framleiðslu er heimilt að draga frá innheimtu vörugjaldi vegna sölu eða annarrar afhendingar það vörugjald sem framleiðandi hefur sannanlega greitt samkvæmt
lögum þessum við kaup á hráefni og efnivöru til hinnar gjaldskyldu framleiðslu.
3. gr.
Vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skal innheimt með aðflutningsgjöldum. Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum eða reglugerð eða öðrum
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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fyrirmælum settum samkvæmt lögum þessum, sbr. 6. gr., um gjaldskyldu, úrskurö
um flokkun til gjaldskyldu, álagningu, innheimtu, veð, sektir, viðurlög, refsingar
og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skulu
gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., laga nr.
59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl.
með áorðnum breytingum svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt
þeim lögum.
4. gr.
Vörugjaldsskyldir vegna innlendrar framleiðslu, vinnslu eða pökkunar á vörum
sem gjaldskyldar eru samkvæmt lögum þessum eru allir þeir aðilar sem hafa með
höndum einhvern slíkan atvinnurekstur eða starfsemi.
Aðilar þeir sem gjaldskyldir eru skv. 1. mgr. þessarar greinar skulu innan eins
mánaðar frá því að lögin öðlast gildi tilkynna skattstjóra þar sem þeir eru heimilisfastir um rekstur sinn eða starfsemi. Aðilar sem hefja gjaldskyldan rekstur eða
starfsemi eftir að lög þessi öðlast gildi skulu tilkynna það með sama hætti um leið
og starfsemi hefst.
Að því leyti sem ekki er ákveðið í lögum þessum eða reglugerð eða öðrum fyrirmælum settum samkvæmt þeim, sbr. 6. gr., um álagningu, gjalddaga, innheimtu, tilhögun hókhalds, framtöl, eftirlit, stöðvun atvinnurekstrar, viðurlög, sektir, refsingar
og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af irinlendri frámleiðsluvöru eða vöru sem
fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi skulu gilda, eftir því sem við
geta átt, ákvæði laga nr. 10 10. mars 1960 um söluskatt með áorðnupi breytingum og
reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. Um flokkun hér umræddra
vara til gjaldskyldu skv. 1. gr. skulu þó gilda ákvæði 35. gr. laga nr. 120/1976 um
tollskrá o. fl. með áorðnum hreytingum, sbr. 3. gr. laga þessara.

5gr-

Óheimilt er vegna álagningar vörugjalds samkvæmt lögum þessum að hækka
verð vörubirgða sem vörugjald samkvæmt lögum nr. 9/1979 umi vörugjald hefur
verið greitt af.
Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu
gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 56/1978 um verðlag, samkappnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti með áorðnum breytingum nema þyngri refsingar
eða viðurlög liggi við samkvæmt ákvæðum annarra laga.
6. gr.
Ráðherra getur í reglugerð eða öðrum fyrirmælum kveðið nánar á um framkvæmd laga þessara, sbr. 3. og 4. gr. í reglugerð má m. a. ákveða að leggja megi á og
innheimta i einu lagi vörpgjald samkvæmt lögum þessum og sérstakt vörugjald
samkvæmt lögum nr. 107/1978 um sérstakt tímabundið vörugjald með síðari breytingum. Ráðherra er heimilt að undanþiggja einstaka vöru gjaldskyldu ef sérstakar
ástæður eru fyrir hendi.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 9 16.
inars 1979 um vörugjald.
Ákvæði til bráðabirgða
Af birgðum innfluttra gjaldskyldra vara samkvæmt lögum þessum sem hlotið
hafa fullnaðartollafgreiðslu fyrir 1. janúar 1981 og vörugjald verið greitt af samkvæmt ákvæðum laga nr. 9/1979 um vörugjald skal eigi innheimta gjald samkvæmt
lögum þessum. Frá og með 1. janúar 1981 skal hins vegar innheimta gjald skv. 1. gr.
þessara laga af vörum sem ótollafgreiddar voru hinn 31. desember 1980.

Þingskjal 229

1035

Af vörum sem afhentar hafa verið innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn
tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga eða heimildir
í öðrum lögum, skal í stað vörugjalds samkvæmt lögum nr. 9/1979 um vörugjald
greiða vörugjald skv. 1. gr. laga þessara nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað
innan tveggja mánaða frá gildistöku þessara laga.
Af b’rgðum sem innlendir framleiðendur gjaldskyldra vara skv. 1. gr. eiga hinn
31. desember 1980 skal greiða gjald samkvæmt ákvæðum laga nr. 9/1979 um vörugjald og kemur greiðsla gjalds samkvæmt ákvæðum þeirra laga í stað greiðslu gjalds
samkvæmt ákvæðum þessara laga þrátt fyrir að sala eða afhending fari fram eftir
1. janúar 1981, enda liggi fyrir staðfesting af hálfu tollyfirvalds um stöðu birgða hinn
31. desember 1980. Skal gjaldi þessu sk'lað ásamt gjaldi vegna sölu eða afhendingar
í desember eigi síðar en 1. febrúar 1981, ásamt skýrslu um vörusölu í desember 1980
svo og skýrslu um magn og verksmiðjuverð birgða í ársiok.
Gjaldi vegna sölu eða afhendingar frá framleiðanda á árinu 1981 skal síðan
skilað á reglulegum gjalddögum samkvæmt ákvæðum laga þessara og reglna settra
samkvæmt þeim og skal í því sambandi telja að fyrstar séu seldar eða afhentar vörur
er framleiðandi átti í birgðum hinn 31. desember 1980. Þannig skal draga heildarandvirði birgða um áramót frá heildarandvirði seldra eða afhentra vara í janúar 1981 og
gre:ða vörugjald samkvæmt ákvæðum þessara laga af mismuninum. Sé heildarandvirði birgða um áramót hærra en vörusala í janúar skal mismunurinn á sama hátt
dreginn frá sölu i febrúar og síðan mánaðarlega uns vörusala ársins fer fram úr
verðmæti vörubirgða um áramót.
Framleiðendur vörugjaldsskyldra vara mega stunda framleiðslu samkvæmt
leyfum sem í gildi eru við gildistöku laga þessara og útgefm voru samkvæmt ákvæðum I. gr. laga nr. 9/1979 um vörugjald miðað við g'ldistima leyfisbréfs, en að þeim
tíma liðnum skulu viðkomandi framleiðendur afla sér iðnaðarleyf’s samkvæmt
ákvæðum iðnaðarlaga nr. 42/1978 til áframhaldandi reksturs.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er í fyrsta lagi lagt til að vörugjaldi hví sem nú er innheimt
samkvæmt ákvæðum laga nr. 9/1979 um vörugjald verði breytt úr magngjaldi í verðgjald, þ. e. gjald sem miðist við verðmæti gjaldskyldrar vöru.
Vörugjald sem lagt er á sælgæti, gosdrykki og öl samkvæmt ofangreindum lögum
á að stofni til rætur sinar að rekja til laga nr. 60/1939 um gjald af innlendum tollvörutegundum. Gjald þetta var allt fram til ársins 1971 lagt á vörur þessar framleiddar hér á landi, enda var á þessum árum tæpast um innflutning þessara vara að
ræða vegna innflutningshamla og hárra tolla. Á þessum þremur áratugum var gjald
af innlendum tollvörutegundum síðan innheimt með misháum gjaldaviðauka eða
álagi sem ákveðið var í sérstakri löggjöf ár hvert samhliða setningu fjárlaga, i þeim
tilgangi að viðhalda raungildi þeirra tekna sem upphaflega hafði verið gert ráð fyrir
að gialdstofninn gæfi af sér í rikissjóð. Breytingar á peningagildi frá 1939 hafa smám
saman rýrt tekjustofninn en meginástæða þess var útreikningsgrundvöllur gjaldsins
sem e'ns og áður sagði var magn hinnar gjaldskyldu vöru (rúmmál eða þyngd).
Þegar ísland gerðist aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) á árinu
1970 urðu verulegar breytingar að því er varðaði innflutning býðingarmikilla vörutegunda, m. a. vörutegunda sem gjaldskyldar voru samkvæmt ákvæðum tilvitnaðra
laga nr. 60/1939. Samkvæmt ákvæðum sámkomulags fslands um aðild að EFTA
skyldu innflutningshömlur m. a. á sælgæti afnumdar í áföngum á árunum 1972 til
1975 auk þess sem tollar á innfluttu sælgæti o. fl. skyldu afnumdir i áföngum á tímabilinu 1970 til 1980. Til þess að koma i veg fvrir mismunun milli hér um ræddra
ihnfluttra og innlendra vara í gjaldalegu tilliti að loknu aðlögunartímabilinu, sem
óhjákvæmilega hlaut að leiða af nefndu samkomulagi að óbreyttum lögum nr.
60/1939 um gjald af innlendum tollvörutegundum, var gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 60/1939 fellt niður og jafnframt tekið í þess stað
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upp vörugjald samkvæmt lögum nr. 97/1971. Var vörugjaldið lagt á nær sömu vörutegundir og gjald af innlendum tollvörutegundum en hins vegar án tillits til þess
hvort innlendar eða innfluttar vörur ættu í hlut. Lög þessi hafa að mestu leyti haldist
óbreytt frá því að þau voru sett á árinu 1971 með þeim undantekningum þó, að gjaldið
var hækkað á árunum 1976 og 1977 á gosdrykkjum og öli til þess að mæta fjárþörf
Styrktarsjóðs vangefinna vegna aukinna verklegra framkvæmda á hans vegum, en
á þessum tíma var gert ráð fyrir að ríkissjóður greiddi árlegt framlag til sjóðsins.
Með lögum nr. 108/1978 um breyting á lögum nr. 97/1971 um vörugjald var mörkun
hluta tekna af gjaldinu felld niður auk þess sem ýmsar aðrar breytingar voru gerðar
á einstökum greinum laganna og gjaldið gert ótímabundið. Voru stofnlögin síðan
gefin út með áorðnum breytingum og eru nú lög nr. 9/1979 um vörugjald.
Af því sem hér hefur verið rakið má ljóst vera að vörugjald sem miðað er við
magn vöru er mjög ótryggur tekjustofn fyrir ríkissjóð þegar til lengri tíma er litið,
einkum við þær aðstæður sem hafa á undanfarandi árum ríkt hér á landi í verðlagsmálum. Óstöðugt gengi islenskrar krónu hefur hin síðari ár skert verulega tekjur
þær sem ríkissjóði voru upphaflega ætlaðar af tekjustofni þessum. Til þess að viðhalda rauntekjum af skattstofni samkvæmt vörugjaldslögum er ljóst að nauðsynlegt
er að leiðrétta gjaldskrá laganna jafnóðum í samræmi við verðlagsþróun hverju
sinni. Örar verðlagsbreytingar eins og verið hafa hér á landi á undanfarandi árum
munu hins vegar óhjákvæmilega kalla á tíðar lagabreytingar sem tímabundinn ávinningur yrði að. í þessu sambandi má benda á að vörugjald af sælgæti samkvæmt lögum
nr. 97/1971 hefur haldist óbreytt allan síðasta áratug. Ef breytingar hefðu hins vegar
verið gerðar á gjaldskránni í þeim tilgangi að láta vörugjaldið fylgja verðlagsþróun
á sama tíma hefði vörugjald á sælgæti a. m. k. átt að rúmlega tuttugufaldast. Vörugjald á gosdrykkjum hefur á sama tíma aðeins u. þ. b. þrefaldast.
Telja verður eðlilegt með hliðsjón af framanrituðu að leitað verði nýrra leiða
til að tryggja raungildi þeirra tekjustofna sem ríkissjóði eru ætlaðir. Sú leið sem
lagt er til samkvæmt frumvarpi þessu að valin verði til þess að ná framangreindu
markmiði er að álagningargrundvelli vörugjaldsins verði breytt þannig að verðmæti
viðkomandi skattandlags verði notað til viðmiðunar i stað magns þess. Auk þess
sem breyting þessi tryggir raungildi tekjustofnsins verður að ætla að innheimta
vörugjaldsins verði skilvirkari og allt bókhaldslegt eftirlit mun tryggara.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er lagt til að hinum vörugjaldsskyldu vörum
sem þar eru nánar tilgreindar verði skipt í tvo vöruflokka með mismunandi háu
vörugjaldi er reiknist sem hlutfallslegt gjald miðað við verðmæti hinnar gjaldskyldu
vöru. Er gert ráð fyrir að 10% vörugjald verði lagt á sælgæti ýmiss konar en 30%
vörugjald á gosdrykki og öl. Ástæður þess að lagt er til að gjaldið verði hærra á
gosdrykkjum en sælgæti eru annars vegar að gjald á gosdrykkjum hefur verið hækkað
á undanförnum árum en gjald á sælgæti staðið óbreytt, þannig að verðhlutföll þessara
vöruflokka raskast síður sé þessi Ieið farin. Hins vegar ber á það að Iíta að á síðast
liðnu sumri voru sett bráðabirgðalög um innheimtu sérstaks innflutningsgjalds af
sælgæti og kexi. Hlutverk teirra laga var að skapa tímabundið svigrúm fyrir innlenda framle;ðendur til aðlögunar að erlendri samkeppni sem fylgt hefur í kjölfar
samninga við EFTA og EBE. Hækkun vörugjaldsins á sælgæti með þeim hætti sem
lagt er til með frumvarpi þessu ætti ekki að draga úr þeirri vernd fyrir innlendan
sælgætisiðnað sem felst i nefndum bráðabirgðalögum né draga almennt úr eftirspurn eftir vörum þessum. Um flokkun til gjaldskyldu er gert ráð fyrir að farið
verði eftir sömu reglum og gilda í dag samkvæmt ákvæðum laga nr. 120/1976 um
tollskrá o. fl. með síðari breytingum. Hinar gjaldskyldu vörur eru þær sömu og nú
er að finna í 2. gr. laga nr. 9/1979 um vörugjald. Auk þeirra er talið nauðsynlegt að
bæta við þá upptalningu nokkrum vörutegundum sem ekki eru gjaldskyldar sam-
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kvæmt núgildandi vörugjaldslögum en telja verður eðlilegt að séu gjaldskyldar lil
að tryggja samræmda skattlagningu sams konar vara eða rétt þykir að kveða skýrar
á um að gjaldskyldar skuli vera. Vörutegundir sem þannig er lagt til að bætt verði
við upptalningu gjaldskyldra vara eru: 1) Kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur
sem innihalda 20% eða meira af súkkulaði miðað við þyngd og flokkast undir tollskrárnúmer 19.08.03—19.08.09 ; 2) sælgæti sem í er hvorki sykur né kakaó og flokkasl
undir tollskrárnúmer 21.07.04 og 3) efni sem tilreidd eru til framleiðslu á vörum
eins og gosdrykkjum og flokkast undir nr. 20.07 og 21.07. Að því er siðast nefnd efni
varðar skal tekið fram að mjög erfitt er vegna almenns orðalags einstakra tollskrárnúmera undir nr. 20.07 og 21.07 að tilgreina einstök tollskrárnúmer. Gert er ráð fyrir
að í reglugerð verði sett ákvæði til nánari skýrgreiningar á þeim tilreiddu efnum sem
gjaldskyld skulu teljast og er þá gert ráð fyrir að fyrst og fremst verði um að ræða
tilreidd efni (konsentrat) sem þurfa mjög óverulega viðbótarvinnslu til þess að úr
verði fullbúin vara sem gjaldskyld yrði samkvæmt beinu orðalagi 1. gr. frumvarpsins.
Áætlað er að tekjur af hinu nýja vörugjaldi geti numið um 3,7 milljörðum króna
á árinu 1981. Tekið skal fram að áætlanir um nýja tekjustofna eru jafnan sérstakri
óvissu háðir auk þess sem óvíst er um eftirspurnaráhrif af þeirri verðhækkun sem
leiðir af hinni nýju gjaldtöku umfram hina fyrri. í áætlun þessari er gert ráð fyrir
nokkrum samdrætti í eftirspurn en að öðru leyti er stuðst við upplýsingar um framleiðsluverðmæti og innflutning þeirra vörutegunda sem hér um ræðir. Forsendur
um verðbreytingar 1980—1981 eru hinar sömu og í fjárlagafrumvarpi 1981.
í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að hið eldra vörugjald skili 480 m.kr. i
tekjur á árinu 1981 en þar af má áætla að 120 m.kr. séu vegna ársins 1980. Tekjur
ríkissjóðs af hinu nýja vörugjaldi að frádregnum tekjum af hinu eldra yrðu samkvæmt ofangreindum áætlunum tæplega 3,4 milljarðar króna á árinu 1981.
Verði frumvarp þetta að lögum, má gera ráð fyrir að verðhækkun á sælgæti verði
á bilinu 7—9% en 23—26% á gosdrykkjum og öli. Vörugjald á einstökum vörutegundum hækkar einnig mismikið. Má t. d. ætla að vörugjald á suðusúkkulaði hækki
miðað við hvert kg úr 20,80 kr. í 350 kr. Á átsúkkulaði breyttist gjaldið hins vegar
úr 45,60 kr. í 370 kr. og á brjóstsykri úr 45,60 kr. í 190 kr. Vörugjaíd á gosdrykkjum
miðað við hvern lítra hækkar hins vegar úr 16 kr. í 92—120 kr. Á öli ýmiss konar
hækkar gjaldið liklega úr 14—16 kr. í 130 kr.
Um 2. gr.
í 1. mgr. þessarar greinar er i fyrsta lagi lagt til að gjaldstofn fyrir vörugjald
af innfluttum gjaldskyldum vörum verði tollverð innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum eins og tollverð og aðflutningsgjöld eru ákveðin samkvæmt lögum
nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum. Eins og fram kemur i almennum athugasemdum hér að framan er hér um grundvallarbreytingu að ræða frá því
sem nú gildir um álagningu vörugjalds samkvæmt lögum nr. 9/1979 en samkvæmt
þeim er gjaldstofninn magn vöru. Vísast að öðru leyti til almennra athugasemda um
forsendur breytingar þessarar.
Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. er lagt til að gjaldstofn til útreiknings vörugjalds af
innlendri framleiðslu verði verksmiðjuverð innlendrar framleiðsluvöru eða vöru sem
fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi. 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins
felur í sér nánari skýrgreiningu á verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru eða
vöru sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi. Gert er ráð fyrir
að meginregla laganna verði sú að með verksmiðjuverði nefndra vara sé átt við söluverð vöru frá framleiðanda. Regla þessi tekur fyrst og fremst til þeirra tilvika þegar
framleiðandi vörugjaldsskyldrar vöru hefur sjálfur lagt til framleiðslunnar hráefni,
efnivörui' eða annað sem til hennar þarf. Til þess að tryggja samræmda skattlagningu vörugjaldsskyldrar innlendrar framleiðslu, án tillits til þess hver leggur til einstaka efnis- eða framleiðsluþætti, er lagt til að kveðið verði svo á að heildarandvirði
vöru skuli teljast verksmiðjuverð, ef söluverð frá verksmiðju svarar ekki til heild-
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arandvirðis hinnar vörugjaldsskyldu vöru, t. d. vegna þess að kaupandi eða annar
en framleiðandi leggur til hráefni, efnivörur eða annað til framleiðslu hennar. Jafnframt er gert ráð fyrir að ráðherra setji nánari reglur um ákvörðun gjaldstofns innlendrar framleiðsluvöru með reglugerð.
Til þess að koma í veg fyrir uppsöfnun vörugjalds í kostnaði innlendrar framleiðsluvöru og skertrar samkeppnisstöðu innlendra framleiðenda vörugjaldsskyldra
vara af þeim sökum er lagt til að vörugjaldsskyldum aðilum verði heimilað við skil
á gjaldinu að draga frá það vörugjald sem framleiðandinn hefur sannanlega greitt
við kaup á vörugjaldsskyldum hráefnum eða efnivöruin til hinnar gjaldskyldu framleiðslu.
Um 3. gr.
I þessari grein er gert ráð fyrir því að vörugjald af innfluttum gjaldskyldum
vörum verði innheimt með aðflutningsgjöldum samkvæmt lögum nr. 120/1976 um
tollskrá o. fl. með síðari breytingum og vörugjaldið njóti sömu lögverndar og aðflutningsgjöld.
Um 4. gr.
Samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er kveðið á um hverjir skuli teljast gjaldskyldir aðilar vegna innlendrar framleiðslu á vörum sem gert er ráð fyrir að leggja
vörugjaldið á. Einnig er þar lögð sú skylda á framleiðendur þessa eða þá sem hefja
framleiðslu eftir gildistöku laganna, verði frumvarp þetta samþykkt, að þeir tilkynni
viðkomandi skattstjórum um starfsemi sína. 1 1. gr. núgildandi laga um vörugjald
er framleiðsla hér á landi á gjaldskyldum vörum óheimil nema að fengnu leyfisbréfi
hjá tollstjóra í því umdæmi þar sem framleiðsla fer fram og kemur slíkt leyfi i stað
iðnaðarleyfis þess sem venjulega er gefið út til reksturs iðnfyrirtækis samkvæmt
ákvæðum iðnaðarlaga nr. 42/1978. Gert er ráð fyrir samkvæmt þessari grein frumvarpsins að í stað útgáfu leyfisþréfs tollstjóra komi framangreind tilkynningarskylda til viðkomandi skattstjóra og þeir sem óski heimildar til framleiðslu vörugjaldsskyldra vara verði að sækja um iðnaðarleyfi samkvæmt ákvæðum tilvitnaðra
iðnaðarlaga. Samkvæmt 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða er þó gert ráð fyrir að framleiðendur vörugjaldsskyldra vara megi stunda framleiðslu samkvæmt leyfum er
gild voru samkvæmt ákvæðum 1. gr. laga nr. 9/1979 miðað við gildistíma þeirra talið
frá útgáfudegi.
Um innheimtu og lögvernd vörugjalds af innlendri framleiðslu er að öðru leyti
gert ráð fyrir að gildi ákvæði laga nr. 10/1960 um söluskatt með síðari breytingum
með þeirri undantekningu þó, að ákvæði 35. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl.
verði látin gilda um úrlausn ágreiningsmála sem rísa kunna um flokkun vara til
gjaldskyldu. Slíkt fyrirkomulag ætti að tryggja meira öryggi varðandi samræmda
innheimtu gjaldsins án tillits til hvort um innfluttar gjaldskyldar vörur eða vörur
framleiddar innanlands sé að ræða.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 6. gr.
Þar sem gert er ráð fyrir að sömu vörur verði gjaldskyldar samkvæmt frumvarpi þessu og nú eru gjaldskyldar samkvæmt lögum nr. 107/1978 um sérstakt tímabundið vörugjald er lagt til að ráðherra hafi heimild til þess að ákveða í reglugerð
að leggja megi á og innheimta þessi gjöld i einu lagi. Má ljóst vera að skýrslugjöf
vegna þessara gjalda verður einfaldari fyrir innflytjendur og innlenda framleiðendur gjaldskyldra vara, auk þess sem endurskoðun og eftirlit af hálfu yfirvalda
verður mun fljótvirkara.
Að öðru leyti þarfnast grein þessi ekki skýringa.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Um ákvæði til bráðabirgða.
Til þess að tryggja eftir föngum samræmda gjaldtöku bæði af birgðum innfluttra gjaldskyldra vara og birgða slikra vara sem framleiddar eru hér á landi er
gert ráð fyrir að hið nýja gjald verði frá og með 1. janúar 1981 lagt á allar innfluttar
birgðir gjaldskyldra vara sem ótollafgreiddar eru við gildistöku laganna svo og
birgðir innlendrar framleiðslu sem til verða frá og með sama tíma. Af birgðum innlendra framleiðsluvara sem til urðu fyrir gildistöku er gert ráð fyrir í sama tilgangi
að greitt verði vörugjald samkvæmt ákvæðum laga nr. 9/1979. Ekki er gert ráð fyrir
að upptaka hins nýja vörugjalds hafi nein áhrif í gjaldalegu tilliti á innfluttar vörur
sem þegar hafa hlotið fullnaðartollafgreiðslu. Um framkvæmd innheimtu vörugjaldsins af birgðum er gert ráð fyrir að sett verði nánari ákvæði í reglugerð.
Ákvæði til bráðabirgða skýra sig að öðru leyti sjálf.

Sþ.

230. Nefndarálit

fl. máll

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.
Fjárveitinganefnd varð ekki sanunála um afgreiðslu málsins. Nefndin flytur
þó að venju sameiginlegar breytingartillögur á þskj. 209 og 220 með fyrirvara af
hálfu minni hlutans, sem áskilur sér rétt að flytja eða fylgja breytingartillögum
sem fram kunna að koma. Við undirritaðir viljum sérstaklega taka fram, að yið
gátum ekki fallist á vinnubrögð við skiptingu á fjárveitingum til byggingar sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva að þessu sinni.
Ógerlegt er að fjalla um ríkisfjármálin án þess að gera um leið grein fyrir
almennri efnahagsþróun siðustu ára og stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum.
Nefndarálitið skiptist því í fjóra meginþætti eins og fram kemur hér á eftir.
I. Meginstefnan í ríkisfjármálum og efnahagsmálum frá 1978.
Núverandi ríkisstjórn fylgir eindregnari vinstri stefnu i ríkisfjármálum og efnahagsmálum en þær ríkisstjórnir á síðasta áratug sem hafa sjálfar kallað sig vinstri
stjórnir. Hún eykur skattheimtu annað árið í röð og hefur stórlega þyngt skattálögur vinstri stjórnar Ólafs Jóhannessonar, sem þó voru ærnar fyrir. Á verðlagi
fjárlagafrumvarpsins munu nýir og hækkaðir skattar siðan 1978 nema yfit 60
milljörðum króna á næsta ári, og með útsvarshækkunum, sem leyfðar voru í fyrra,
verða skattaálögur til ríkis og sveitarfélaga um 70 milljörðum króna þyngri á
næsta ári á verðlagi fjárlagafrumvarpsins en verið hefði ef sömu skattareglur giltu
og 1978. Þetta jafngildir rúmlega 1.5 millj. króna á hverja 5 manna fjölskyldu í
landinu.
Ríkisstjórnin þenur út ríkisútgjöldin, jafnvel umfram skattahækkanirnar, eykur
miðstýringu og ríkisafskipti, auk þess sem hún beitir sér fyrir harkalegri verðlagshöftum en þekkst hafa hér á landi a. m. k. síðasta áratug. Slík haftastefna lamar
atvinnulífið, skerðir lífskjör og hefur þveröfug áhrif i verðlagsmálum við það sem
fylgjendur hennar segjast vilja. öll fyrri reynsla og reynsla síðustú mánaða af
þessari stefnu staðfestir þetta.
Til marks um, að ríkisstjórnin heldur óðfluga áfram á braut vinstri stefnu, er
sú kúvending í húsnæðismálum sem er innsigluð með þessu fjárlagafrumvarpi. Fjárframlög úr ríkissjóði til byggingar íbúða á vegum einstaklinga eru freklega skorin
niður samtímis því sem slík framlög til félagslegra íbúðabygginga eru margfölduð.
Þörf á byggingu verkamannabústaða fyrir láglaunafólk er mikil, en sú leið að
skera niður fjárframlög til almennra ibúðabygginga í sjálfseign um miklu hærri
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fjárhæð en nemur hækkun á framlögum til byggingar verkamannabústaða, eins og
gert er í þessu fjárlagafrumvarpi, sýnir hvert er stefnt.
Rikisstjórnin sver sig í ætt við vinstri stjórnir að öðru leyti. Hún lætur reka
á reiðanum í peningamálum, fjárfestingarmálum og launamálum. Þrátt fyrir feluleik í verðlags- og gengismálum, niðurgreiðslur og neðanjarðarhagkerfi, sem hún
hefur komið á fót til þess að fara í kringum vísitöluskrúfuna, fær hið sjálfvirka
kerfi verðlags-, launa-, búvöruverðs- og fiskverðshækkana svo til óáreitt að viðhalda
og magna óðaverðbólguna, sem er í þann veginn að sliga atvinnuvegina og valda
efnahagslegri og siðferðilegri upplausn í þjóðfélaginu.
Forsætisráðherra upplýsti á Alþingi í apríl í vor, að von væri róttækra nýrra
aðgerða í efnahagsmálum til þess að hamla gegn verðbólgunni. Þessi úrræði áttu
að koma jafnframt „niðurtalningunni** og áttu að sögn forsætisráðherra að minnka
verðbólguna niður undir 40% á yfirstandandi ári. Fyrir nokkrum dögum, þegar
komið er fram í desember og fara á að afgreiða fjárlög, upplýsti félagsmálaráðherra — hinn nýi formaður Alþýðubandalagsins — í þingræðu, að efnahagsráðstafanir væru til stöðugrar umræðu innan ríkisstjórnarinnar, en „niðurstaða er
engin“.
Afleiðingin af þessu ráðleysi er komin í Ijós. Verðbólgan verður ekki 40% frá
ársbyrjun til ársloka, heldur 55%. Þjóðhagsstofnun spáir því, að verðbólgan nái
nýju íslandsmeti og verði 70% á næsta ári, ef sama stefnuleysi ríkir í efnahagsmálum. Þessi hrikalega verðbólga er eitt helsta einkenni helsjúks efnahagslífs.
Sjúkdómseinkennin eru fleiri og fullt eins alvarleg. Þjóðarframleiðsla á mann,
sem jókst um 5.2% árið 1977, stendur í stað á árinu 1980 og mun minnka á árinu
1981, ef spár Þjóðhagsstofnunar rætast. Kaupmáttur taxtakaups launþega, sem minnkaði um 5% fyrri hluta þessa árs, mun minnka á næsta ári um svipaðan hundraðshluta. Halli á viðskiptum þjóðarinnar við útlönd verður nærri 100 milljarðar króna
á árunum 1980 og 1981, en á árinu 1978 var hagstæður jöfnuður á viðskiptum
okkar við aðrar þjóðir. Erlend lán hafa hækkað í erlendri mynt frá áramótum
1977 til áramóta 1980 um 320 millj. dollara. Greiðslubyrði afborgana og vaxta af
erlendum lánum hefur aukist verulega. Árið 1979 var greiðslubyrðin 12.8% af útflutningstekjum. Árið 1980 er áætlað að þetta hlutfall hækki í 15.2% og að um
áramót verði greiðslubyrðin í prósentum af þjóðarframleiðslu komin yfir 37%, ef
gengi væri skráð í samræmi við eðlilega afkomu útflutningsatvinnuveganna. Almennt
er talið, að hættumörk þessa hlutfalls nemi milli 33 og 34%.
II. Ríkisfjármál og skattamál frá 1978.
l. Aukning skattheimtu.
Þegar rikisstjórn Ólafs Jóhannessonar komst til valda árið 1978 hóf hún feril
sinn með því að leggja afturvirka aukaskatta á þjóðina. Þessir aukaskattar voru
m. a. 50% álag á tekju- og eignarskatt einstaklinga og hafa skattstigar síðan verið
við það miðaðir að viðhalda þessum skattaálögum. Ferill tveggja ríkisstjórna, sem
setið hafa að völdum síðan 1978, á sviði skattamála sést í hnotskurn þegar skoðaðar eru eftirfarandi tölur. Þær sýna innheimtu skatta til ríkissjóðs sem hlutfall
af vergri þjóðarframleiðslu. (Heimild: Þjóðhagsstofnun).
Skattar til ríkisins í % af vergri þjóðarframleiðslu.
25.0%
1977
26.4%
1978
27.8%
1979
28.0% (áætlun Þjóðhagsstofnunar)
1980
28.3% (áætlun Þst. skv. frv.)
1981
Á þessu tímabili hafa skattar til ríkisins af vergri þjóðarframleiðslu hækkað um
3.3%. Þjóðarframleiðslan er áætluð næsta ár 1850 milljarðar króna, sbr. skýrslu
forsætisráðherra um þjóðhagsáætlun fyrir árið 1981. Skattahækkunin á næsta ári
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verður því rúmlega 61 milljarður króna, þannig reiknuð. Að auki var sveitarfélögum
heimilað að hækka útsvör um 10% í fyrra og gæti sú skattahækkun numið 10—12
milljörðum króna á næsta ári.
Svo til sama útkoma fæst ef lagðar eru saman viðbótartekjur ríkissjóðs vegna
nýrra og hækkaðra skattstofna frá haustinu 1978. (Verðlag fjárlagafrv. 1981).
Millj. kr.

1. Hækkun eignarskatta einstaklinga ..................................
2. Hækkun tekjuskatts einstaklinga ......................................
-r- lækkun sjúkratryggingagjalds ......................................
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6 570
7 250
-j-2 850
------------Hækkun söluskatts um 2 prósentustig haustið 1979 .......................
Hækkun vörugjalds um 6 prósentustig á sama tíma ........................
Gjald á ferðalög til útlanda ...................................................................
Innflutningsgjald á sælgæti ...................................................................
Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði .........................................
Aðlögunargjald ......................................................................................
Hækkun verðjöfnunargjalds á raforku ................................................
Skattahækkun á bensín umfram verðlagshækkanir...........................
Orkujöfnunargjald (1.5% söluskattur) ................................................
Markaðar tekjur teknar í ríkissjóð (sjá sundurl. síðar) ....................

10 970
16 000
11000
2 400
1 200
2 200
2 700
1 800
13 300
13 000
6 900
81 470

Frá dregst:
Niðurfelling söluskatts á matvörum haustið 1978 ...............................
Lækkun tolla á tímabilinu ..................................................................

13 500
7 500

Heildarskattahækkun á verðlagi fjárlagafrv. 1981 ...............................

60 470

Niðurstaðan er nánast sú sama, hvort sem reiknað er út frá hlutfalli af vergum
þjóðartekjum eða talin fram öll sú súpa nýrra og hækkaðra skatta, sem dunið hafa
yfir á aðeins rúmum tveimur árum.
Með útsvarshækkuninni verða skattar nálægt 70 milljörðum hærri á árinu 1981
á verðlagi fjárlagafrv. Sá er aukaskattreikningur þeirra ríkisstjórna, sem setið hafa
frá hausti 1978.
Ef sérstaklega er athuguð fyrirhuguð skattahækkun á árinu 1981 — til viðbótar
skattahækkunarflóðinu frá haustinu 1978 — kemur m. a. í ljós, að einum nýjum
skattstofni er bætt við, þ. e. innflutningsgjaldi á sælgæti. Þá er svonefnt „orkujöfnunargjald“ lagt á allt árið 1981 skv. frv., en aðeins hluta þessa árs, og þyngjast
skattar á næsta ári um 8 milljarða króna af þeim sökum. Eins og skattvisitalan er
ákveðin í frv. mundi hún valda a. m. k. 2—3 milljarða króna tekjuskattshækkun.
Þá virðist enn ætlunin að þyngja skatta á bensín umfram verðlagshækkanir. Skv.
áætlun Þjóðhagsstofnunar er stefnt að því í frv. að hækka skatta á bensín um
14 400 millj. kr., sem er 52.7%, og nemur hækkunin því umfram verðlagshækkanir
samkv. forsendum frv. um þremur milljörðum króna. Þetta gerist í viðbót við rúma
10 milljarða á síðustu tveimur árum, sem bensínskattar hafa hsekkað umfram verðlagsbreytingar. Frá þessu dregst afnám nýbyggingargjalds, sem er áætlað að hafa
í för með sér 300 millj. kr. tekjutap fyrir ríkissjóð á árinu 1981.
Nýir og hækkaðir skattar 1981 skv. fjárlagafrv. eru:
1. „Orkujöfnunargjald“, tekjur umfram árið í ár .....................
8 000 m.kr.
2. Innflutningsgjald á sælgæti, nýr skattur ..............................
1200 ■—
3. Hækkun tekjuskatts vegna skattvísitölu ..........................................
2 000 —
Frá dregst niðurfelling nýbyggingagjalds ............................... -<-300 —
10 900 m.kr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

131
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Það vekur sérstaka athygli í þessu sambandi, að ætlunin er að innheimta 13
milljarða í „orkujöfnunargjald“ á árinu, sem er í raun söluskattsauki, en greiða
einungis af því 5 milljarða í olíustyrki, þ. e. í beina jöfnun á verði orku til upphitunar. Þessir styrkir hækka einungis um 25% skv. frv. frá fjárlögum í ár, sem
er augljóslega mikil lækkun að raungildi.
2. Þensla ríkisútgjalda.
Þensla ýmissa rekstrar- og millifærsluútgjalda ríkissjóðs hefur verið verulega
meiri en sem nemur þeirri hrikalegu skattahækkun, sem að framan er lýst. Þetta hefur
valdið hallarekstri ríkissjóðs, niðurskurði ýmissa framkvæmdaframlaga og niðurskurði á fjárframlögum til sjóða atvinnuveganna. Ætla má, að rekstrarútgjöld ríkissjóðs hafi hækkað að raungildi um 70—80 milljarða á þessu tímahili. Sem dæmi um
þensluna voru um það bil 100 nýjar stöður samþykktar í fjárlagafrv. yfirstandandi
árs, en upplýsingar vantar um nýjar stöður í þessu fjárlagafrv.
Sem dæmi um niðurskurð á framkvæmdaframlögum, sem þessi eyðslustefna á
sviði rekstrarútgjalda ríkissjóðs hefur í för með sér, má nefna, að framlög til hafnargerða eru einungis 78.2% af raungildi framlaganna á kjörtímabilinu 1974—1978, en
þyrftu að vera 940 millj. kr. hærri árið 1981 til þess að halda sama raungildi. Til
byggingar grunnskóla skortir skv. breytingartillögu fjárveitinganefndar 1 270 millj.
kr. til að framlögin næsta ár haldi raungildi meðaltals áranna 1974—1978, en þá var
hart deilt á ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar fyrir niðurskurð á þessum framlögum,
einkum af Alþýðubandalagsmönnum, flokksmönnum núverandi fjármálaráðherra.
3. Skerðing markaðra tekna.
Sá óeðlilegi og nánast óþinglegi háttur var upp tekinn í tið vinstri stjórnar Ólafs
Jóhannessonar að skerða markaðar tekjur, sem eiga að renna til ákveðinna félagslegra þarfa skv. lögum, og láta tekjurnar ganga i ríkissjóð. Dæmi um þetta er skerðing
tekna Erfðafjársjóðs og Byggingarsjóðs ríkisins. Skv. lögum á erfðafjárskattur að
renna í Erfðafjársjóð, sem nota á t. d. til að styrkja endurhæfingarstöðvar fyrir
fatlaða. Undir því yfirskini er skatturinn lagður á. Síðustu tvö ár hefur engu að síður
verið ákveðið með öðrum lögum að láta hluta þessa skatts renna beint í ríkissjóð.
Auðvitað er ekkert athugavert — nema síður sé — við að fella niður skatta, sem
ráðstafa á til ákveðinna þarfa skv. lögum. En slík „fjáröflunarleið" í ríkissjóð, sem
farin hefur verið undanfarið með því að láta þessar skatttekjur ganga í rikissjóð, er
í hæsta máta óeðlileg.
í lögum eru ákvæði um að 2 prósentustig af 3.5% launaskatti skuli renna i
Byggingarsjóð ríkisins auk byggingarsjóðsgjalds. Engu að síður verða launaskattur
og byggingarsjóðsgjald innheimt beint í ríkissjóð skv. fjárlagafrumvarpinu.
Ríkissjóður hagnast sem hér segir á þessum tilfæringum miðað við gildandi lög:

1)

Markaðar tekjur, sem renna til almennra nota ríkissjóðs.
Hluti erfðafjárskatts .............................................
209 m.kr.
Hluti skemmtanaskatts ........................................
130 m.kr.
Byggingarsjóðsgjald ............................................. 1 386 m.kr.
Hluti launaskatts1)
............................................. 4 600 m.kr.
6 325 m.kr.
Hluti launaskatts er reiknaður þannig:
Skv. fyrri lögum hefðu óskert framlög af launaskatti til Byggingarsjóðs
ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna orðið:

2% af launaskatti ...............................
Framl. skv. frv. eru ...........................
„Hagnaður” ríkissjóðs ......................

16 400 m.kr.
-j-11800 m.kr.
4 600 m.kr.
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4. Skerðing lögboðinna framlaga ríkissjóðs til ýmissa stofnlána- og fjárfestingarlánasjóða skv. fjárlögum 1980 og frv. til fjárlaga 1981.
1.1980 m.kr.

Stofnlánadeild landbúnaðarins
Lánasjóður sveitarfélaga .............
Fiskveiðasjóður .............................
Ferðamálasjóður
.........................
Félagsheimilasjóður ......................
Hafnarbótasjóður .........................
Aflatryggingasjóður
....................
Landakaupasjóður ........................
Framkvsj. öryrkja og þroskaheftra
Bjargráðasjóður
...........................
Ferðamálaráð
...............................
Byggðasjóður1)
...........................

Frv. 1981 m.kr.

353.0
106.2
618.1
13.0
27.9
40.3
307.2
8.0
140.0
61.5
61.5
3 382.0

732.0
135.0
1 336.6
15.0
126.9
56.0
532.6
10.0
300.0
300.0
166.0
5 700.0

5 057.5

9 107.1

Skerðing á ríkisframlagi Byggðasjóðs er reiknuð þannig:
Fjárframlag ríkissjóðs skv. frv..............................
3 750 m.kr.
Eigið fé skv. áætlun í frv......................................
1 100 m.kr.
4 850 m.kr.
2% af útgjaldahlið fjárlagafrv., svo sem tilskilið
er í lögum .........................................................

10550 m.kr.

Skerðing 5 700 m.kr.
Alls ekki er gagnrýnivert að draga úr lögboðnum útgjöldum ríkissjóðs. Þvert
á móti. Þessi skerðing skv. frv. er hins vegar ekki gerð í því skyni að lækka útgjöld
ríkissjóðs og skattheimtu, heldur til þess að geta aukið eyðsluútgjöld ríkissjóðs á
öðrum sviðum. Skv. frv. eru framlög til þessara fjárfestingarsjóða skorin niður um
rúma 9 milljarða og það fé notað til þess að auka ríkisbáknið, en ekki til skattalækkunar.
5. Afkoma ríkissjóðs frá 1978.
Á valdathna tveggja ríkisstjórna frá hausti 1978 hefur ríkissjóður verið rekinn
með miklum halla þrátt fyrir þær gífurlegu skattahækkanir sem að framan er lýst.
Sé raunveruleg rekstrarafkoma ríkissjóðs borin saman við fjárlög er útkoman sú,
að reksturinn skilar 23 milljörðum kr. verri útkomu á desemberverðlagi í ár en
stefnt var að í fjárlögum. Ríkisfjármálin voru í jafnvægi á árinu 1978, þegar vinstri
stjórnin settist að völdum. Hún gerði beinlínis ráð fyrir hallarekstri ríkissjóðs það
ár, sem vinna átti upp á árinu 1979. Því var þveröfugt farið og varð rekstrarafkoma
ríkissjóðs sem hér segir 1978—80:
A. Verðlag hvers árs millj. króna.
1978

Tekjuafgangur skv. fjárlögum
Ríkisreikningur ....................
Mismunur .............................

1 023
-4-1 609

1979

1980

6 664
1 110

2 937
-4-2 26812)

Samtals

10 624
-4-4 987
15 611

1) Eigin áætlun. ASrar tölur eru frá fjárlaga- og hagsýslustofnun. Framar er gierð grein fyrir
meðferð á Byggingarsjóði rikisins og Erfðafjársjóði.
2) Áætlun fjárlaga- og hagsýslustofnunar.
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B. Á verðlagi í des. 1980, millj. króna.
1978

Tekjuafgangur skv. fjárlögum
Ríkisreikningur
..................
Mismunur

2 264
-r-3 552

1979

10 329
--1 720

1980

2 937
~-2 268

Samtals

15 530
-j-7 540
23 070

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

Skv. minnisblaði frá fjárlaga- og hagsýslustofnun, dags. 6. nóv. s 1., er áætlað
að rekstrarafkoma ríkissjóðs 1980 verði sem hér segir:
Tekjur
...........................................................
Gjöld ...............................................................
Rekstrarhalli

372 931 m.kr.
375199 m.kr.
2 268 m.kr.

Þessi niðurstaða, sem er eilítið hagstæðari en undanfarin ár, skýrist með því,
að skattahækkanir hafa orðið meiri (tekjur rikissjóðs hærri) en tekjuáætlun fjárlaga gerði ráð fyrir. Þá hafa niðurgreiðslur verið skornar niður miðað við loforð
í stjórnarsáttmála um nálægt 1 000 millj. kr. Sé á hinn bóginn litið á allt valdatímabil fyrrnefndra ríkisstjórna nægðu skattahækkanir, sem nema 60 milljörðum kr. á
verðlagi fjárlagafrv., ekki til þess að ná hallalausum rekstri ríkissjóðs.
III. Neðanjarðarhagkerfi vinstri stjórna.
Efnahagsstefna (eða stefnuleysi) allra vinstri stjórna, sem setið hafa að völdum
hér á landi, hel’ur nokkur megineinkenni.
í fyrsta lagi hafa þær sérstakt dálæti á verðlagshöftum, miðstýringu og hvers
kyns efnahagslegum feluleik.
I öðru lagi beita þær niðurgreiðslum, „félagsmálapökkum” og millifærslum í
ríkum mæli.
1 þriðja lagi fylgja þær eyðslu- og útþenslustefnu í ríkisfjármálum og fjárfestingu.
Síðast en ekki sist beita þær hóflausum skattaálögum.
Afleiðingin er sú í ríkisfjármálum sem að framan er Iýst. Að þvi er varðar verðlagshöftin, félagsmálapakkana, niðurgreiðslurnar, millifærslurnar og efnahagslegan
feluleik verður afleiðingum þeirrar stefnu skást lýst með orðinu neðanjarðarhagkerfi. Bannað er að selja vöru á sannanlegu kostnaðarverði, t. d. orku frá Hitaveitu
Reykjavíkur, olíu eða brauð, svo nokkur nýleg dæmi séu tekin. Hluti af raunverulegu verði er neðanjarðar. Fyrirtækin eru látin safna skuldum, jafnvel sjúkrahús,
sem rekin eru á daggjaldakerfinu, hafa safnað milljarðaskuldum á þessu ári. Veigamikill þáttur í verðlagshöftum — eða efnahagslegum feluleik vinstri ríkisstjórna —
er það sem þær nefna stundum ranglega „aðhald i gengismálum”. Þær viðurkenna
ekki það gengi krónunnar, sem útflutningsatvinnuvegirnir þurfa til þess að hagkvæmur og eðlilegur rekstur útflutningsgreina geti borið sig þegar til lengdar lætur.
Hluta sannanlegs kostnaðar við öflun gjaldeyris er þannig þrýst undir yfirborðið
eða haldið neðanjarðar, ef svo mætti að orði kveða. Afleiðingarnar eru þær, að útflutningsatvinnuvegirnir eru reknir með halla og vaxandi skuldasöfnun. Á þessu
ári er talið að gengið hefði þurft að vera 8—9% lægra til þess að útflutningsatvinnuvegirnir bæru sig. Þetta falska gengi frestar verðbólguflóði til næsta árs eða ára og
dylur ýmis sjúkdómseinkenni efnahagslífsins sem öll kæmu upp á yfirborðið ef
slíkum feluleik væri ekki beitt.
Þetta neðanjarðarhagkerfi veldur því, að enginn aðili í þjóðfélaginu veit hvar
hann stendur fjárhagslega. Heimilin vita ekki, hvenær stjórnvöld auka eða minnka
niðurgreiðslur. Fyrirtæki vita ekkert um leyft verð vöru þeirra eða þjónustu mánuð
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fram í tímann. Jafnvel opinber fyrirtæki og stofnanir eru ofurseld þessari sömu
óvissu. Augljóst er, að öll áætlanagerð og heil efnahagsleg hugsun er útilokuð við
slíkar aðstæður, sem hlýtur að verða til þess að rýra lífskjörin í landinu.
Félagsmálapakkar eru ekki sparaðir, en þeir eru sumir kostulegir. í þessu fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 7 500 millj. kr. fjárframlagi til Byggingarsjóðs verkamanna. Jafnframt er fjárframlag til Byggingarsjóðs ríkisins (húsnæðismálastjórnar)
skorið niður um hærri fjárhæð. Rikissjóður leggur því þrátt fyrir þennan „félagsmálapakka” minna af mörkum til húsnæðismála en gildandi lög kveða á um.
Sama máli gegnir um niðurgreiðslurnar. Þær fela hluta af kostnaðarverði
ákveðinna vörutegunda.
Allar þessar „ráðstafanir” eru auðvitað gerðar til þess að fara í kringum vísitöluna, sem á sama tíma á þó að vera heilagur verðmælir á launakjör fólksins í
landinu.
Núverandi ríkisstjórn er sannarlega ekki eftirbátur vinstri stjórna í þessum
hráskinnaleik.
„Niðurtalningin”, eins og hún hefur verið framkvæmd, er í reynd harðvítugustu
verðlagshöft, sem upp hafa verið tekin, a. m. k. á siðasta áratug. Með því að banna
með stjórnvaldsboði verðhækkun vöru eða þjónustu í samræmi v:ð sannanlegan
tilkostnað er auk þess gripið til miðstýringar og ríkisafskipta, sem setja atvinnuvegina í spennitreyju þannig að þeir fá ekki valdið því hlutverki að bæta lífskjör í
landinu.
Verðlagshöft hafa aldrei dugað í glímu við verðbólgu. Reynslan sannar þetta
áþreifaniega nú. „Niðurtalningin” hefur svo kirfilega mistekist að um algjör öfugmæli er að ræða. Þetta sést best á eftirfarandi yfirliti:

1. júní 1980 ......................................
1. sept. 1980 ......................................
1. des. 1980 ......................................
Frá ársb. til ársloka 1980 ................

Niðurtalning skv.
stjórnarsáttmála

Hækkun visitölu
raun (F-visitala)

8.0%
7.0%
5.0%
31.0%

11.7%
8.6%
10.9%
55.0%

IV. Almenn efnahagsþróun síðustu ára.
1. Verðbólgan.
Efnahagsþróun á áratugnum, sem er að Ijúka, einkenndist fyrst og fremst af
tveimur verðbólgutímabilum. Hið fyrra hófst á valdatíma vinstri stjórnar Ólafs
Jóhannessonar. Þá varð verðbólga mæld á mælikvarða framfærsluvísitölu 49.7%
frá ársbyrjun til ársloka 1974, en verðbólga á árinu 1971 var einungis 3.8%. Hlé varð
á verðbólguvextinum 1975—76, en síðan seig aftur á ógæfuhl'ðina eftir „sólstöðusamningana” 1977. Steininn tók þó úr eftir valdatöku vinstri stjórnarinnar 1978. Þá
hækkaði verðlag um 60.7% frá ársbyrjun til ársloka 1979. Nú stefnir i enn meiri
ógæfu. Skv. framreikningi Þjóðhagsstofnunar verður verðbólga á næsta ári 70%, ef
óbreyttri stefnu verður fylgt í efnahagsmálum.
Þessi þróun sést glöggt á neðangreindum tölum. (Heimild: Skýrsla um þjóðhagsáætlun fyrir 1981 og Þjóðhagsstofnun).
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Breytingar verðlags (F-vísitölu) frá upphafi til
1971
3.8%
1972
1973
1974
49.7%
1975
41.0%
1976
32.5%
1977
36.0%
1978
1979
60.7%
1980
55.0%
1981

loka árs:
13.0%
34.2%

39.2%
70.0%(áætlunÞjóðhagsstofnunar)

Þessar tölur tala skýru máli um vinstri úrræði i efnahagsmálum og verðbólgu.
Því er hald’ð fram, að nú sé við að glíma „innflutta verðbólgu”, að olíuverð og innflutningsverð almennt hafi hækkað gífurlega og leitt til þeirrar óðaverðbólgu sem
hér ríkir. Þetta skýrir efnahagsöngþveitið aðeins að sáralitlu leyti. Skv. skýrslu um
þjóðhag.sáætlun fvrir 1981 kemur fram, að innflutningsverð hækkaði um 20% i
erlendri mynt árið 1979, 12—14% árið 1980 og áætluð hækkun árið 1981 er 7—8%.
Samanburður á „innfluttri verðbólgu" og innlendr' er þannig:
„Innflutt
verðbólga4'

1979
1980
1981

............................................................
20%
.......................................................... 12—14%
...........................................................
7—8%

Innlend
verðbólga

60.7%
55.0%
70.0%

„Innflutta verðbólgan“ minnkar ört, en innlend verðbólga vex óðfluga á sama
tíma. Meginskýringin er auðvitað sú, að verðbólgan er fyrst og fremst heimatilbúin
og stafar af því, að sú vinstri efnahagsstefna, sem hér hefur verið lýst, magnar
vandann i stað þess að leysa hann.
2. Verðbólga og lífskjör.
Verðbólga, sem er ár eftir ár um og yfir 50, 60 eða jafnvel 70%, er allt annar

og illkynjaðri efnahagssjúkdómur en sú verðbólga sem er í nágrannalöndunum.
Fyrir utan þann hrikalega ójöfnuð og tilflutning verðmæta milli einstaklinga, sem
hún hefur i för með sér, ýtir hún undir óhagkvæma fjárfestingu og lamar atvinnuvegina. Afleiðingin er versnándi lífskjör.
Það er þess vegna engin tilviljun, að þjóðarframleiðsla á mann hefur minnkað
ört undanfarið eða sem hér segir:
1977
5.2% aukning
1978
3.6% —
1979
1.3% —
1980
0
spá Þjóðhagsstofnunar
1981
0.5% samdráttur
Kaupmáttur launa hefur farið sömu leiðina. Skv. skýrslu forsætisráðherra um
þjóðhagsáætlun hefur þróunin i því efni orðið sem hér segir:
Breyting kaupmáttar kauptaxta allra launþega milli ára:
1977
+11.8%
1978
+ 7.6%
1979
1980

-=- 1.0%
-4- 5.0%

1981

-r- 5—&% (spá Þjóðhagsstofnunar)
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1 umræðum á Alþingi upplvsti félagsmálaráðherra, Svavar Gestsson, að þróun
kaupmáttar taxtakaups verkamanna á þrem ársfjórðungum i ár væri sem hér segir,
miðað við annars vegar kaupmátt „sólstöðusamninganna“ 1977 og fyrir þá samninga hins vegar:
Kaupmáttur fyrir
sólstöðusamninga
= 100

Kaupmáttur
sólstöðusamninga

112.0
107.3
107.8

94.9
90.9
91.3

1. ársfj. 1980 .........................................
2. —
— .........................................
3. —
— ..........................................

= 100

M. ö. o. var kaupmáttur taxtakaups verkamanna 1. okt. s. 1. litlu meiri en fyrir
sólstöðusamningana 1977, og nærri 10% skortir á kaupmátt þeirra til þess að kosningaloforðið „samningana í gildi“ hafi verið efnt. Á hinn bóginn upplýsti félagsmálaráðherra, að verðbólgan hefði verið um 261.9% síðan þessir samningar voru
gerðir. Þá var jafnmikils virði að eiga 28 aura og eina krónu nú. Einnig hafa skattar
þyngst á almenningi um 70 milljarða á verðlagi fjárlagafrv.
Því hefur verið haldið fram, að ein meginskýringin á þessari óheillaþróun sé
viðskiptakjararýrnun, sem þjóðin hefur orðið fyrir í kjölfar olíuverðshækkana.
Því fer víðs fjarri. Viðskiptakjör eiga að rýrna um 1-—2% á árinu 1981 skv. reikningsforsendum í þjóðhagsspá. Samt rýrnar kaupmáttur um 5—6% skv. sömu útreikningum að óbreyttri stefnu í efnahagsmálum.
Þetta er auðvitað afleiðing ráðleysis, stjórnleysis og óðaverðbólgu, sem ríkt
hefur í landinu að undanförnu. Því hefur verið haldið fram, að verðbólga hafi dregið
úr hagvexti um 1% á ári, þegar hún var miklu minni en nú. Iskyggilegt er, að
þjóðarframleiðslan skuli dragast saman á sama tíma sem t. d. botnfiskafli er 160
þús. tonnum meiri á yfirstandandi ári en árið 1978. Sé þetta tvennt borið saman
kemur eftirfarandi i ljós:
1978 .......
1979 .......
1980 .....

Botnfiskafli
þús. tonn

Þjóðarframl.
breyt. f. f. á.

470
568
630

3.6%
1.3%
0
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Verslunarráð íslands hefur reiknað út, hverjar þjóðartekjur íslendinga væru ef
verðbólgan hefði ekki dregið úr þjóðarframleiðslunni á undanförnum árum. Útkoman er sú, að þær gætu verið 20% hærri, eins og sést á eftirfarandi linuriti.
225

200

175

150

125

100
1965

1970

1975

1980
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3. Viðskiptahalli og vaxandi erlend skuldasöfnun.
Sú þróun, sem orðið hefur á jÖfnuði viðskipta við aðrar þjóðir, og vaxandi
skuldasöfnun erlendis er ískyggileg. Viðskiptajöfnuður er skv. spá og rauntölum
óhagstæður um nærri 100 milljarða króna árin 1979—81. Þróunin hefur orðið sem
hér segir (verðlag hvers árs. — Heimild: Þjóðhagsstofnun):
Viðskiptajöfnuður m.kr.
1978
+ 7 870
1979
-H 7 220
1980
-M6 000
1981
-h40 000 skv. þjóðhagsspá.
Erlendar skuldir hafa vaxið um 320 milljónir dollara frá 1977 til næstu áramóta, 1980/1981, eða um 190 milljarða króna á áætluðu áramótagengi.
Á yfirstandandi ári fóru erlend lán til langs tíma 20 milljarða fram úr áætlun
lánsfjárlaga. Teknir voru að láni 105 milljarðar í stað 85 milljarða eins og gildandi lánsfjárlög gera ráð fyrir. Þótti þó flestum sú upphæð nógu há.
Löng erlend lán námu um hver áramót sem hér segir:
M.kr.

1977
1978
1979
1980

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

Gengi dollars
um hver áramót

134 320
236 130
331348
562 000

212.8
317.7
394.4
590.0 (áætlun Seðlabanka)

Greiðslubyrði erlendra lán hefur farið ört vaxandi, bæði á mælikvarða hlutfalls
af útflutningstekjum og þjóðarframleiðslu.
Greiðslubyrðin hefur vaxið í hlutfalli af útflutningstekjum sem hér segir:
Hlutfall af útfl.tekjum

1977
1978
1979
1980

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

13.7%
13.1%
12.8%
15.2% (áætl. Seðlabanka)

Erlend lán til langs tíma hafa aukist verulega í hlutfalli við þjóðarframleiðslu.
Þróunin hefur orðið sem hér segir:
Löng erlend lán
% þjóðarframleiðslu

1977
1978
1979
1980
(1980

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

31.6%
33.8%
34.6% (áætlun Seðlabanka)
34.9%
—
37.7% (8% lægra gengi, óstaðfest áætlun))

Flestir eru sammála um að eðlilegt sé að taka erlend lán til arðbærra framkvæmda. Á hinn bóginn er ekki talið æskilegt, að greiðslubyrði erlendra lána verðí
meiri en svo, að þau fari fram úr 33—34% af þjóðarframleiðslu.

Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).

132

1050

Þingskjal 230

Núverandi gengisskráning falsar skuldastöðuna, og er óhætt að fullyrða að
löng erlend lán í hlutfalli við þjóðarframleiðslu séu komin yfir 37%. Þessi þróun
er mikið áhyggjuefni, vegna þess að enn horfir í sömu átt eftir því sem best verður
séð af þeim upplýsingum, sem liggja fyrir um erlenda lántöku á næsta ári.
V. Lokaorð.
Það lýsir glöggt því öngþveiti og stjórnleysi, sem ríkir i efnahagsmálum þjóðarinnar, að allar verðlags-, launa- og kostnaðarforsendur, sem gengið var út frá þegar
fjárlagafrv. var lagt fram fyrir tveimur mánuðum, eru nú gjörsamlega brostnar.
Þá var frv. reist á þeim verðlagsforsenduin, að meðalverðbreytingar milli áranna
1980 og 1981 yrðu 42% og verðlagshækkanir frá áramótum til ársloka 1981 um
31%. Þetta er í samræmi við þjóðhagsspá, sem forsætisráðherra lagði fram á Alþingi í haust eins og kveðið er á í Iögum.
Nú, tveimur mánuðum síðar, hefur fjárveitinganefnd að eigin ósk fengið í
hendur frá Þjóðhagsstofnun (dags. 21. nóv.) „Lauslega áætlun um breytingar verðlags, launa og kaupmáttar á árinu 1981“, dagsetta 21. nóv. s. 1. Þar er áætlað, að
verðlag hækki að meðaltali um 65% milli áranna 1980 og 1981 og um 70% frá ársbyrjun til ársloka 1981.
Samanburður á verðlagsspá Þjóðhagsáætlunar og nýrra útreikninga Þjóðhagsstofnunar er þannig:
Meðaltalshækkun F-vísitölu milli ára ....................
Hækkun F-vísitölu frá ársb. til ársloka................

Þjóðhagsspá
gerð 1 okt. s. 1,

Ný áætlun
dags. 21. nóv.

42%
31%

65%
70%

Þá er í nýju áætluninni gert ráð fyrir því, að „kaupmáttur kauptaxta allra
launþega verði að meðaltali 2—3% minni á árinu 1981 en á þessu ári þrátt fyrir
grunnkaupshækkanir í haust.“
Þessi áætlun Þjóðhagsstofnunar — eða „framreikningur á víxlgangi kostnaðar
og verðlags“ — er miðaður við eftirfarandi meginforsendur (orðrétt úr áætluninni):
,,a) að vísitölubinding launa verði skv. gildandi lögum.
b) að framkvæmd verðlagsmála verði óbreytt frá því sem verið hefur, og
c) að gengið verði lækkað til þess að mæta áhrifum innlendra kostnaðarhækkana
á hag atvinnuveganna.“
Hér er því verið að Iýsa óbreyttri stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum og
afleiðingum hennar á næsta ári. (Áætlun Þjóðhagsstofnunar fylgir nefndarálitinu
sem fskj.).
Frá því í apríl i vor hefur forsætisráðherra ýmist fullyrt eða gefið i skyn, að
ríkisstjórnin hafi á prjónunum ný úrræði í viðureigninni við verðbólguna. I frv.
til fjárlaga er tilgreind sérstök fjárhæð til efnahagsráðstafana, 12 milljarðar króna.
Stjórnarandstaðan hefur margspurt, hvenær þessar síðbúnu efnahagsráðstafanir
sjái dagsins Ijós, en allt kemur fyrir ekki.
Ef til vill skiptir litlu máli, hvort svör fást við þessum spurningum. Nýjustu
útreikningar Þjóðhagsstofnunar á verðbólguholskeflu næsta ár mundu þýða að 10
milljarða króna skorti til að unnt sé að halda sama niðurgreiðslustigi landbúnaðarvara á næsta ári og fjárlög gerðu ráð fyrir á árinu 1980. Sé einungis miðað við
forsendur fjárlagafrv. um 42% verðhækkanir að meðaltali milli áranna 1980 og
1981 skortir 4 500 millj. kr, til þess að standa undir sama niðurgreiðslustigi landbúnaðarvara og fjárlög 1980 gerðu ráð fyrir.
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Um áramót tekur gildi nýr gjaldmiðill. Nýkrónan hefur hundraðfalt gildi gömlu
krónunnar. Hér gafst gullið tækifæri til að endurvekja trú almennings á gjaldmiðlinum og stjórn efnahagsmáta. öflugar samræmdar ráðstafanir hefði þurft að
gera til þess að varðveita verðgildi hinnar nýju krónu. Allar líkur benda til að
á eins árs afmæli nýkrónunnar hafi hún fallið hraðar í verði en gamla krónan
hefur nokkru sinni gert. Slikt er öngþveitið og stjórnleysið í íslenskum efnahagsmálum. Því er hætta á, að myntbreytingin geti veikt trú fólksins á gjaldmiðlinum
og lýðræðislegum stjórnarháttum enn meira en orðið er.
Við þessar aðstæður, sem hér hefur rækilega verið lýst, er algjörlega útilokað
fyrir stjórnarandstöðu að flytja einstakar tillögur til breytinga á fjárlagafrumvarpi
til verulegs niðurskurðar eins og þörf væri á. Mikilvægar upplýsingar skortir einnig,
þegar 2. umræða fjárlaga fer fram. T. d. hefur lánsfjáráætlun ekki séð dagsins Ijós
þrátt fyrir skýlaus lagaákvæði og yfirlýsingar í athugasemdum fjárlagafrv. um að
hún „verði lögð fyrir Alþingi i byrjun nóvember“.
Þetta frv. gengur þvert á stefnumið Sjálfstæðisflokksins, eins og rækilega hefur
verið rökstutt hér að framan. Sama máli gegnir um stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Er þvi allri ábyrgð á gerð fjárlaga lýst á hendur ríkisstjórninni og
stuðningsmönnum hennar.
Alþingi, 11. des. 1980.
Lárus Jónsson,
frsm.

Friðrik Sophusson.

Guðm. Karlsson.

FylgiskjaL

ÞJÓÐHAGSSTOFNUN
21. nóvember 1980.
Lausleg áætlun um breytingar verðlags, launa og kaupmáttar á árinu 1981.
í eftirfarandi tölum um breytingar verðlags, launa og kaupmáttar á árinu 1981
er miðað við þær meginforsendur:
a) að vísitölubinding launa verði samkvæmt gildandi lögum,
b) að framkvæmd verðlagsmála verði óbreytt frá því sem verið hefur, og
c) að gengið verði lækkað til þess að mæta áhrifum innlendra kostnaðarhækkana
á hag útflutningsatvinnuvega, þó að teknu tilliti til hugsanlegrar hækkunar á
afurðaverði.
Þessari áætlun er eingöngu ætlað að sýna, hvert stefni í þróun verðlags, gengis,
launa og kaupmáttar að þessum forsendum gefnum. Áætlunin er reist á framreikningi á vixlgangi kostnaðar og verðlags, eins og hann hefur verið á undanförnum
árum. Gert er ráð fyrir, að alllur launakostnaður fylgi breytingum kauptaxta og að
fiskverð hækki líkt og laun, bæði grunnlaun og verðbætur. Reiknað er með nokkurri
hækltun útflutningsverðs á næsta ári, eða nálægt 7 % á næstu 12 mánuðum, en heldur
meiri hækkun innflutningsverðs.
Á framangreindum forsendum má setja upp eftirfarandi dæmi um breytingar
framfærsluvísitölu og byggingarvísitölu á næsta ári. Fyrri dagsetningin á við framfærsluvisitölu, en síðari dagsetningin við byggingarvisitöluna.
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1980

B-visitala
F-visitala
Hækkun hverju Hækkun siðustu Hækkun hverju Hækkun síðustu
12 mánuði %
sinni %
sinni %
12 mánuði %

Nóv./desember ................
Frá upphafi til loka árs ..

10,9

51
55
58

15

56
56
55

57
60
65
71
70
65

16
14
14
13

65
67
73
70
70
68

1981

Febrúar/mars
................
Maí/júní
.........................
Ágúst/september .............
Nóvember/desember
....
Frá upphafi til loka árs ..
Ársmeðaltal ......................

13—14
15—16
13
15

Eins og áður sagði, er i þessum tölum gert ráð fyrir því, að gengi krónunnar
verði lækkað til þess að mæta áhrifum kostnaðarhækkana á afkomu útflutningsgreina. Hvort slík gengisaðlögun gerist í einu skrefi eða með gengissigi yfir nokkurn
tíma, getur haft áhrif á verðlagsbreytingar á einstökum timabilum, en breytir ekki
niðurstöðunni fyrir árið allt. Líklegt virðist í þessu dæmi, að verð á erlendum gjaldeyri hækki að meðaltali um 55—60% milli áranna 1980 og 1981, en það jafngildir
35—38% lækkun á gengi krónunnar. Frá upphafi til loka ársins 1981 yrði hækkun
á verði erlends gjaldeyris 50—55%, þ. e. gengi krónunnar lækkaði um 33—35%.
Eins og fyrr segir er i dæminu gert ráð fyrir óbreyttu kerfi verðbótagreiðslna
á laun samkvæmt gildandi lögum. Kauptaxtar hækka þannig heldur minna en verðlag vegna búvörufrádráttar og áfengis- og tóbaksfrádráttar. Auk þess felst í forsendunum lítils háttar rýrnun viðskiptakjara, sem einnig kæmi til frádráttar, en sá frádráttur skiptir þó litlu máli í dæminu. Ekki er gert ráð fyrir neinni grunnkaupshækkun á árinu 1981. Hækkun kauptaxta ASÍ í nýgerðum samningum er hér melin
10% að meðaltali og hækkun grunnlauna í heild, þ. m. t. samningur BSRB og ríkisins,
er áætluð 8% að meðaltali fyrir alla launþega. Hækkanir kauptaxta eru síðan
áætlaðar sem hér segir:
Kauptaxtar allra launþega
Hækkun hverju Hækkun slöustu
sinni %
12 mánuði %

1980

1. desember
Ársmeðaltal

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

9,5

53
51

1981

1. mars
........................................................
1- júní
..........................................................
1. september .................................................
1. desember
.................................................
Ársmeðaltal
.................................................

11—12
13—14
11
13

60
63
65
59
60

Þegar launa- og verðlagsbreytingar eru jafnmiklar og framangreindar tölur
sýna, verða miklar sveiflur í kaupmætti launa frá einum mánuði til annars. Sé
kaupmáttarþróunin dregin saman í meðaltal ársfjórðunga, verður niðurstaðan
eftirfarandi:
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Kaupmáttur kauptaxta. Vísitölur 1979 =100.
Allir launþegar

1979, ársmeðaltal

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

1980
1. ársfjórðungur ................................................
2. ársfjórðungur
..............................................
3. ársfjórðungur ................................................
4. ársfjórðungur ................................................
Ársmeðaltal .................................................
1981
1. ársfjórðungur
.............................................
2. ársfjórðungur
..............................................
3. ársfjórðungur
..............................................
4. ársfjórðungur
..............................................
Ársmeðaltal
...............................................

100

ASÍ

100
97,2
93,0
94,3
96,4

97,7
93.4
94.4
97.6
95.7

95,7
92,7
92,8
90,1

97.7
94.7
94.8
92,2
94,5

95,1

92,5

Samkvæmt þessu yrði kaupmáttur kauptaxta allra launþega að meðaltali 2—3%
minni á árinu 1981 en á þessu ári, þrátt fyrir grunnkaupshækkanir í haust. Á síðasta
fjórðungi næsta árs yrði kaupmátturinn 5—6% minni en á síðasta fjórðungi þessa
árs. Að því er ASÍ-félaga varðar er kaupmáttarrýrnun milli 1980 og 1981 um 1% og
4—5 % milli síðustu fjórðunga áranna. Eins og áður sagði verða miklar sveiflur milli
einstakra mánaða.
Að lokum skal ítrekað, að ýmsa fyrirvara þarf að hafa um reikninga af þessu
tagi. Hér er verið að framreikna verðlagsþróun að undanförnu miðað við ákveðnar
forsendur um kostnaðarhækkanir og áhrif þeirra á verðlag. Reikningar sem þessir
geta gefið allgóða vísbendingu um breytingar á næstu 3 til 6 mánuðum en úr því
verða þeir ónákvæmari. Eins og áður sagði, er hér fyrst og fremst verið að sýna,
hvert stefni, ef ekkert verður að gert.

Nd.

231. Nefndarálit

T6. mál]

um frv. til laga um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar.
Frá menntamálanefnd.
Menntamálanefnd hefur tekið frv. þetta til umræðu og leggur til að það verði
samþykkt með þeim breytingum sem prentaðar eru á sérstöku þingskjali.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér þó rétt til að flytja eða fylgja sérstökum
breytingartillögum, sem fram kunna að koma.
Fjarverandi við afgreiðslu málsins voru Halldór Blöndal og Friðjón Þórðarson.
Alþingi, 10. des. 1980.
Ingólfur Guðnason,
ólafur G. Einarsson,
Guðrún Helgadóttir.
fundaskr.
form., frsm.
Vilmundur Gylfason.
Ólafur Þ. Þórðarson.
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Nd.

232. Breytingartillögur

[6. mál]

við frv. til laga um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar.
Frá menntamálanefnd.
1. Við 3. gr. Orðið „tvo“ í 1. mgr. falli niður.
2. Við 4. gr. Orðin „svo sem pípuorgeli og píanói“ í 1. mgr. falli niður.
3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þeir, sem æskja inngöngu i Tónskóla þjóðkirkjunnar, hafi meðmæli sóknarprests síns.
4. 7. gr. falli brott.

Nd.

233. Breytingartillögur

[152. mál]

við frv. til laga um biskupskosningu.
Frá Guðrúnu Helgadóttur.
1. 8. gr. orðist svo:
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1981. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 21
27. júní 1921, um biskupskosningu.
Kirkjumálaráðherra getur heimilað, að stjórn Prestafélags Islands tilnefni
á árinu 1981 aðalmann og varamann í kjörstjórn biskupskosninga til þess tíma,
er greinir í 3. gr. 2. málsgr.
2. Aftan við frumvarpið komi ákvæði til bráðabirgða, er hljóði svo:
Kjörnir leikmenn samkv. 2. og 3. tl. 2. gr. skulu eigi öðlast kosningarrétt
við biskupskjör fyrr en leikmenn hafa verið kjörnir til kirkjuþings 1982, þrátt
fyrir ákvæði 2. og 3. tl. 2. gr.

Sþ.

234. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981 og við brtt. á þskj. 209.
Þús. kr.

I. Frá Jósef H. Þorgeirssyni og Eiði fíuðnasyni.
Við brtt. 209,10.b.34. — Við 4. gr. 02 792 Bygging grunnskóla
og íbúða fyrir skólastjóra, Akranes, barnaskóli, nýbygging.
Fyrir „150 000“ kemur .....................................................................

250 000

II. Frá Albert Guðmundssyni og Matthíasi Bjarnasyni.
Við 4. gr. 02 989 0102 íþróttasamband íslands.
Fyrir „197 000“ kemur ......................................................................

305 000

III.Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.
Við brtt. 209,94. — Við 4. gr. 07 953 Jafnréttisráð 2. önnur
rekstrargjöld.
Fyrir „5 170“ kemur ..........................................................................
(Þar af 14 millj. kr. til útgáfustarfsemi).

19 170

Þingskjal 234—235
IV. Frá Albert Guðmundssyni og Matthiasi Bjarnasyni.
ViS brtt. 209,114.b.a.l.a. — Við 4. gr. 08 381 0301 Bygging sjúkrahúsa o. fl., Reykjavík, B-álma Borgarspitalans.
Fyrir „635 000“ kemur ......................................................................
V. Frá Matthíasi Bjarnasyni og Albert Guðmundssyni.
Við brtt. 209,114.b.a.9. — Við 4. gr. 08 381 0301 Bygging sjúkrahúsa o. fl., Isafjörður H2 og sjh.
Fyrir „330 000“ kemur ......................................................................
VI. Frá Eiði Guðnasyni og Albert Guðmundssyni.
Við 4. gr. 08 399. Nýr liður:
0206 Hjartavernd, til úrvinnslu og útgáfustarfsemi .....................
VII. Frá Albert Guðmundssyni og Matthíasi Bjarnasyni.
1. Við 4. gr. 08 481 0105 Stórstúka íslands.
Fyrir „6 300“ kemur ..................................................................
2. Við 4. gr. 09 999 0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun
rikisstj órnarinnar.
Liðurinn fellur niður.
3. Við 6. gr. 5.17. Kaup á dagblöðum fyrir stofnanir ríkisins.
Liðurinn fellur niður.

Sþ.

235. Nefndarálit
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Þús. kr.

675 000

430 000

10 000

20 500

'[1. máll

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 2. minni hl. fjárveitingánefndar.
Það fjárlagafrumvarp, sem nú er til annarrar umræðu, er annað í röðinni á
valdaferli núverandi ríkisstjórnar. Hið fyrsta var fyrir yfirstandandi ár og voru
forsendur þess og undirbygging veikburða og óraunsæ, svo sem reynslan hefur nú
sýnt. Ragnar Arnalds fjármálaráðherra lýsti í fyrra fjárlagafrumvarpi sínu, að það
væri byggt á þeim forsendum að verðbólgan árið 1980 yrði 30%. Þær forsendur
ríkisstjórnarinnar hafa gjörsamlega brostið og ekki staðist dóm reynslunnar, því
verðbólga yfirstandandi árs er um 58%.
Það er sérstök ástæða til þess, nú í ljósi fenginnar reynslu yfirstandandi árs,
að þingmenn geri sér grein fyrir þeim forsendum sem ríkisstjórnin byggir á það
frv. sem er til umræðu.
I athugasemdum með frv. kemur fram að ein ineginforsenda frv. er sú, að verðlagshækkanir frá miðju ári 1980 til miðs árs 1981 verði 42%. Þetta er ein grundvallarforsenda frv., og i ljósi þess hljóta þingmenn að spyrja sig þeirrar spurningar,
hvort forsenda sem þessi sé trúverðug, hafandi í huga reynslu yfirstandandi árs og
þær staðreyndir sem við blasa.
I spá Þjóðhagsstofnunar fyrir komandi ár er gert ráð fyrir að verðbólga verði
um eða yfir 65% verði ekkert að gert. Verði sú reyndin sem Þjóðhagsstofnun spáir,
sem flestir telja trúverðugra, þá eru forsendur frv, svo óraunhæfar sem frekast má
verða og að engu hafandi.
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Fjármálaráðherra byggir forsendur frv. á ímynduöum efnahagsráðstöfunum upp
á 12 milljarða króna, sem engar upplýsingar hafa fengist um hverjar verði þrátt
fyrir margítrekaða eftirgrennslan.
Þá skal á það bent, að enn hefur hæstv. ríkisstjórn ekki framkvæmt þá lagaskyldu að leggja fram við afgreiðslu fjárlaga fjárfestingar- og lánsfjáráætlun, sem
augljóslega verður að afgreiða samhliða fjárlögum ef eitthvert marjt á að vera takandi á afgreiðslu þessara mála. í athugasemdum með frv. lofaði ríkisstjórnin raunar
að leggja fram fjárfestingar- og lánsfjáráætlun í byrjun nóvember, en það loforð
hefur hæstv. ríkisstjórn svikið eins og raunar mörg önnur.
Þessi hegðun hæstv. ríkisstjórnar er forkastanleg og móðgun við Alþingi og
þjóðina alla. Meðan ekki fást um það upplýsingar, hvaða efnahagsráðstafanir á að
gera og til hvers þær leiða, og engar upplýsingar fást um lánsfjáráætlun er fjárlagafrumvarpið í sinni núverandi mynd gjörsamlega marklaust plagg.
Því hefur raunar oft verið haldið fram, að alþingismenn hafi afgreitt fjárlög
með bundið fyrir annað augað, og vel má vera að satt sé. En hafi svo verið, þá er
hér verið að biðja um að samþykkja fjárlög með bundið fyrir bæði augu og líklega
verra en það.
Það er augljóst öllum, að þetta annað frv. hæstv. ríkisstjórnar er verðbólgufrv.
eins og hið fyrra og er rúmum 54% hærra en fjárlög ársins í ár. Forsendur þessa
frv. segja því klárt og kvitt að „niðurtalningarstefnan“, sem ríkisstjórnin boðaði
fyrir átta mánuðum, verðskuldar miklu fremur heitið „upptalningarstefnan“.
í ljósi þess, sem hér hefur verið rakið, er tilgangslaust að ræða efnislega og
í alvöru frumvarpið eins og það nú er og þá stefnu sem það á að boða, sem enginn
veit þó enn hver er, en þó skal vikið hér að örfáum tilteknum þáttum.
Það er ljóst, að frv. boðar verulega hækkun tekjuskatts einstaklinga, sem nemur
a. m. k. 5 milljörðum króna.
í frv. úir og grúir af vanáætluðum útgjaldaþáttum, svo tugum milljarða nemur.
Þá er ljóst, að um 5 milljarða vantar lil að Byggingarsjóður ríkisins og Byggingarsjóður verkamanna hafi sambærilega tekjustofna og þeir áður höfðu. Sömu
sögu er að segja um marga aðra þætti frv. sem ekki skal þó tíundað frekar, enda
engin heildaryfirsýn möguleg meðan sú grundvallarforsenda, sem á er byggt, er
svo óraunhæf sem raun ber vitni.
Athygli skal á því vakin, að olíustyrkurinn svonefndi, sem ætlaður er til jöfnunar húshitunar, hækkar aðeins um 25% þó verðbólga hafi orðið 58%. Hér er því
enn verið að auka þær byrðar sem olíusvæðin svonefndu verða að bera og voru

þær þó ærnar fyrir.
Enn alvarlegra er þó að tekjurnar, sem eyrnamarkaðar eru þessu verkefni, 1.5%
söluskattur gefur ríkissjóði a. m. k. 13 milljarða króna, en aðeins 5 milljörðum
á að verja í olíustyrki. 8 milljarða mismunurinn á að renna i ríkissjóðshítina. Þannig
er olíuvandi íslenskra heimila notaður sem skálkaskjól til skattheimtu fyrir ríkissjóð.
Hér hefur aðeins verið drepið á nokkur atriði varðandi fjárlagafrumvarpið og
forsendur þess nú við 2. umræðu. Ótalmargt fleira mætti nefna sem sýnir það
ábyrgðarleysi og það óraunsæi sem birtist í vinnubrögðum og allri málsmeðferð
hæstv. ríkisstjórnar við fjárlagaafgreiðsluna.
Fari svo, að hæstv. ríkisstjórn neiti bæði upplýsingum um lánsfjáráætlun og
fyrirhugaðar efnahagsráðstafanir, er Alþingi sýnd meiri óvirðing en dæmi munu
til áður.
Verði fjárlög fyrir árið 1981 afgreidd án þess að fyrir liggi upplýsingar um
þessar meginforsendur fjárlagagerðarinnar og efnahagsstefnuna, verða fjárlög fyrir
komandi ár gjörsamlega marklaust pappírsplagg.

Þingskjal 235—236
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Undirritaður, fyrir hönd Alþýðuflokksins, mun þrátt fyrir þetta freista þess við
fjárlagaafgreiðsluna að færa til betri vegar nokkra tiltekna þætti frv., svo sem
lækkun tekjuskatts, lækkun sjúkratryggingargjalds o. fl., og eru breytingartillögur
þar að lútandi fluttar á sérstöku þingskjali. Hér er ekki um að ræða hækkunartillögur, heldur tilfærslur á nokkrum liðum innan frumvarpsins.
Alþingi, 11. des. 1980.
Karvel Pálmason.

Sþ.

236. Breytingartillögur

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Karvel Pálmasyni.
Þús. kr.

1. Við 3. gr. 0 0120 Tekjuskattur einstaklinga.
Fyrir „56 200 000“ kemur ................................................................... 42 400 000
2. Við 3. gr. 0 0123 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga.
Fyrir „840 000“ kemur
......................................................................
640 000
3. Við 3. gr. 0 0124 Sjúkratrvggingagjald.
Fyrir „10 550 000“ kemur ...................................................................
7 550 000
4. Við 3. gr. 0 0130 Tekjuskattur félaga.
Fyrir „10 250 000“ kemur ................................................................... 12 250 000
5. Við 3. gr. 0 0133 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga.
Fyrir ,',102 000“ kemur
......................................................................
122 000
6. Við 3. gr. 0 0510 Rekstrarhagnaður ÁTVR.
Fyrir „36 500 000“ kemur ................................................................... 39 500 000
7. Við 4. gr. 04 172 Jarðasjóður.
Fyrir „40 300“ kemur ..........................................................................
540 300
8. Við 4. gr. 04 246 Veiðimálaskrifstofan 94 Til einstaklinga og sam-

9.

10.
11.
12.

taka.
Fyrir „22 500“ kemur ..........................................................................
Við 4. gr. 04 288 Jarðræktarframlög.
Fyrir „2 593 090“ kemur ......................................................................
Við 4. gr. 04 289 Framræsla.
Fyrir „430 000“ kemur
......................................................................
Við 4. gr. 04 290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir.
Fyrir „12 000 000“ kemur ..................................................................
Við 4. gr. 04 Nýr liður:
292 Til stuðnings við nýjar búgreinar og ábatasamar hliðarbúgreinar:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................................
Gjöld samtals
......................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

522 500
1 296 545
215 000
10 800 000

600 000
600 000

133
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Þús. kr.

13. Við 4. gr. 05 201 Fiskifélag íslands.
a. 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „107 000“ kemur ...............................................................
b. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „10 000“ kemur
...............................................................
c. 0106 Fiskræktardeild.
Fyrir „26 520“ kemur
..................................................................
14. Við 4. gr. 05 202 Hafrannsóknastofnun.
a. 20 Laun.
Fyrir „1 545 661“ kemur ...............................................................
b. 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „847 770“ kemur
.................................................................
c. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „105 240“ kemur ...................................................................
d. Viðfangsefni. Nýr liður:
23 Til rannsókna á eidi sjávarfiska .............................................
15. Við 4. gr. 09 990 Sérstakar efnahagsráðstafanir.
Liðurinn fellur niður.

Nd.

237. Lög

157 000
60 000
126 520
1645 661
1 297 770
355 240
800 000

[73. mál]

um breyting á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum nr. 5 13. febrúar 1976.
(Afgreidd frá Nd. 11. des.)
Samhljóða þskj. 79.

Ed.

238. Nefndarálit

[155. mál]

um frv. til 1. um álag á ferðagjaldeyri.

Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þetta frv. felur i sér framlengingu á nýjum skatt', sem vinstri stjórn Ólafs
Jóhannessonar lagði á haustið 1978. Áætlað er að þessi skattur leggi 2 400 millj. kr.
álögur á almenning á næsta ári og er hluti af 60 milljarða króna aukaskatti til
rikisins á þjóðina á verðlagi fjárlagafrumvarpsins, sem vinstri stjórnin og núverandi
ríkisstjórn eru ábyrgar fyrir. Við leggjum til að frv. verði fellt.
Alþingi, 12. des. 1980.
Ey. Kon. Jónsson,
frsm.

Lárus Jónsson.

Þingskjal 239—241

Ed.

239. Nefndarálit
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[156. mál]

um frv. til 1. um sérstakt tímabundið vörugjald.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þetta frv. felur m. a. í sér framlengingu hækkunar á þessu gjaldi um 6 prósentustig, sem lögð var á með bráðabirgðalögum af ríkisstjórn ölafs Jóhannessonar
haustið 1979. Þessi hækkun leggur 10—11 milljarða króna skattaálögur á almenning
á næsta ári og er það hluti af um 60 milljarða aukaskatti til ríkisins á þjóðina á
næsta ári, miðað við verðlag fjárlagafruinvarpsins, sem vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar og núverandi ríkisstjórn eru ábyrgar fyrir.
Við leggjum til að frv. verði fellt.
Alþingi, 12. des. 1980.
Lárus Jónsson,
frsm.

Sþ.

Ey. Kon. Jónsson.

240. Breytingartillaga

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Siglivati Björgvinssyni og Magnúsi H. Magnússyni.
Þús. kr.

Við 4. gr. 07 999 Ýmis framlög.
94 Til einstaklinga og samtaka.
Fyrir „434 920“ komi .............................................................................
Viðfangsefni:
0146 Orlofsmál aldraðra, styrkur (nýr liður) ......................................

Ed.

241. Nefndarálit

438 920
4 000

[155. mál]

um frv. til 1. um álag á ferðagjaldeyri.
Frá meiri hl. fjárhags- og v ðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir meiri hluti nefndarinnar með samþykkt þess.
Alþingi, 12. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Davíð Aðalsteinsson,
Guðm. Bjarnason.
form.
frsm.
Kjartan Jóhannsson.
Gunnar Thoroddsen.

1060

Þingskjal 242—243

Ed.

242. Nefndarálit

T156. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 33 29. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá meiri hl. fjárhags- og v ðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir meiri hluti hennar með samþykkt þess.
Alþingi, 12. des. 1980.
ólafur Ragnar Grímsson,
Kjartan Jóhannsson,
Guðm. Bjarnason.
form., frsm.
með fyrirvara.
Davíð Aðalsteinsson.
Gunnar Thoroddsen.

Nd.

243. Nefndarálit

[27. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt
eins og Ed. afgreiddi það á þingskjali 164.
Matthías Bjarnason, Guðmundur G. Þórarinsson og Pálmi Jónsson voru ekki
viðstaddir afgreiðslu málsins.
Alþingi, 13. des. 1980.
Guðrún Helgadóttir,
form.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Pétur Sigurðsson.

Magnús H. Magnússon,
frsm.
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Sþ.

fl. máll

244. Frumvarp til fjárlaga

lyrir árið 1981.
(Eftir 2. umr. í Sþ., 13. des.)
A-HLUTI

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana
1. gr.
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs
Rekstrarreikningur
bús. kr.
Tekjur:
Beinir skattar ...................................................................... 91 568 000
Óbeinir skattar ..................................................................... 431 413 500
Aðrar tekjur.......................................................................... 10 636 500

Þús. kr.

533 618 000

Gjöld:
Samneysla ............................................................................ 224 131 581
Neyslu- og rekstrartilfærslur ............................................. 225 069 965
-r- Sértekjur stofnana ..........................................................
9 861 937
Rekstrarliðir samtals ............................................................ 439 339 609
Stofnkostnaður, fjárfesting ................................................. 30 456 185
Fjármagnstilfærslur ............................................................ 60 299 350

530 095 144
3 522 856

Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld ...........................
Lánahreyfingar
Lánahreyfingar inn:
Innlend útgáfa verðbréfa og happdrættisskuldabréfa ....
Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé .......................
önnur innlend fjáröflun ....................................................
Erlend lán ..............................................................................

9 000 000
14 000 000
5 000 000
35 004 000

Fjáröflun alls .......................................................................
Ráðstafað til innlausnar spariskírteina .......................

63 004 000
5 000 000

Fjáröflun til A- og B-hluta ................................................. 58 004 000
Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun.................... 38 272 000
Ráðstafað til A-hluta ...........................................................
Afborganir af veittum lánum í A-hluta .............................
Lánahreyfingar út:
Eiginfjárframlag í Landsvirkjun ........................................
Afborganir af teknum lánum til A-hluta:
Seðlabanki íslands ...............................................................
Aðrir .....................................................................................
Lánajöfnuður, útgreiðslur umfram innborganir ..................

19 732 000
100 000

19 832 000

382 000
10 000 000
11474 407

21 856 407
2 024 407

Viðskiptareikningar

Útstreymi umfram innstreymi ...........................................

1250 000

Greiðslujöfnuður, greiðsluafgangur ........................................

248 449

Þingskjal 244
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2. gr.
Árið 1981 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi
í þessari grein, sbr. sundurliðun i 4. gr.
RekstrarGj ð1d :

Þús. kr.

00 ÆSsta stjórn ríkisins ........................................................
01

Forsætisráðuneyti ...........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
102—902 Annað .............................................................

3 236 097
4 382 371
327 308
4 055 063

02 Menntamálaráðuneyti ......................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
755 394
201—885 Fræðslumál .................................................... 70 989 554
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi .... 6 322 950
03 Utanríkisráðuneyti ...........................................................
101—102 Yfirstjórn .......................................................
201
Löggæsla áKeflavíkurflugvelli ......................
301—313 Sendiráð ......................................................................
399—401 Alþjóðastofnanir .................

201—299

901
06 Dóms- og
101—102
201—284
301—373

5 547 147

8 351413
7 747 705

Annað................................................................

329 663

kirkjumálaráðuneyti ........................................
Yfirstjórn .......................................................
389 366
Dómgæsla, lögreglumál o. fl............................ 20 313 323
Þjóðkirkjan ....................................................
2 027 368

22 730 057

17146 282
208152
H 800 000
5 138130

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti .........................
101
Yfirstjórn ................................... ...................
288 228
271—274 Tryggingamál ................................................. 136 515 604
301—399 Heilbrigðismál ............................................... 40 640 971
471—502 Annað .............................................................
387 072
Flutt

22 802 407

274 045

Útvegsmál ....................................................................

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

78 067 898

814 016
1 047 579
2 075 566
1609 986

04 Landbúnaðarráðuneyti ....................................................
101—172 Yfirstjórn ........................................................
433 614
201—299 Búnaðarmál ................................................... 21524 667
501—503 Skólar .............................................................
844126
05 Sjávarútvegsráðuneyti ....................................................
101
Yfirstjórn .......................................................

Þús. kr.

177 831 875

340 095 547
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Árið 1981 er ætlast til að innheimtar tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar
eru á rekstrarreikningi skv. þessari grein.
reikningur
Tekj ur:

Þús. kr.

Þús. kr.

Skattar
Eignarskattar
0
0
0
0
0
0

0100
0103
0110
0113
0117
0140

Beinir skattar
............................................................

Eignarskattur einstaklinga ........................................
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga ..
Fhgnarskattur félaga .................................................
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti félaga.............
Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði.............
Erfðafjárskattur ........................................................

13 626 000
5 020 000
50 000
5 600 000
56 000
2 200 000
700 000

Tekjuskattar ...............................................................
0
0
0
0
0

0120
0123
0124
0130
0133

77 942 000

Tekjuskattur einstaklinga ......................................... 56 200 000
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga ....
840 000
Sjúkratryggingagjald ............................................... 10 550 000
Tekjuskattur félaga ................................................. 10 250 000
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga................
102 000

Óbeinir skattar
Gjöld af innflutningi .................................................

66 003 000

Aðf lutningsgj öld:
0 0210 Aðflutningsgjöld .................................... 67 650 000
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .. 3 380 000
---------------- 64 270 000
0 0240 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ....................................
127 000
0 0252 Byggingarsjóðsgjald af innflutningi ........................
338 000
0 0260 Innflutningsgjald af bensíni .................................... 15 100 000
0 0270 Gúmmígjald ...............................................................
75 000
0 0280 Innflutningsgjald af bifreiðum..................................
8 750 000
0 0220 Gjald af gas- og brennsluolíu ..................................
530 000
0 0230 Jöfnunargjald ...........................................................
2 700 000
0 0231 Aðlögunargjald ..........................................................
2 700 000
0 0250 Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og
kex ..............................................................................
1 200 000
0 0290 Hagnaður af sölu varnarliðseigna ...........................
213 000
Flutt

187 571 000
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RekstrarGjöld :

Þús. kr.

340 095 547
59 561154

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

1 039 203
4 874 453
6 915 511
46 731 987

10 Samgönguráðuneyti ..........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
211
Vegamál ..........................................................
321—672 önnur samgöngumál ......................................

177 826
35 004 500
13 758 359

11

Iðnaðarráðuneyti

Þúfl. kr.

48 940 685

23 800 087

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

101
Yfirstjórn ........................................................
201—299 Iðnaðarmál '....................................................
301—371 Orkumál ..........................................................

212 004
2 904 070
20 684 013

12 Viðskiptaráðuneyti ..........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
201
Niðurgreiðslur ...............................................
202— 999 Annað .............................................................

251 919
31 000 000
5 478 605

36 730 524

13 Hagstofa Islands ...............................................................

393 023

14 Ríkisendurskoðun

495 049

15

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

20 079 075

Fjárlaga- og hagsýslustofnun .............................................

101—182 Yfirstjórn ........................................................
991
Vmis lán ríkissjóðs, vextir ...........................

Flutt

493 154
19 585 921

530 095 144
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Tekjur :
reikningur

Þús. kr.

187 571 000
38120 000

Flutt
Skattar af framleiðslu.................................................
0
0
0
0

0611
0600
0641
0642

Vörugjald ...................................................................
Álgjald ......................................................................
Sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu.............
Sérstakt vörugjald af innfluttum vörum................

Þús. kr.

480 000
640 000
4 600 000
32 400 000
265 742 000

Skattar af seldri vöru og þjónustu.................................

Söluskattur:
0 0300 Söluskattur ...........................................
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .........

180 800 000
13 800 000
•--------------- 176 000 000
0 0310 Orkujöfnunargjald .................................................... 13 000 000
Skenuntanaskattar:
0 0621 Miðagjald til Menningarsjóðs....................................
0 0622 Skemmtanaskattur ....................................................

65 000
470 000

Skattar af launagreiðslum:
0 0400 Launaskattur ............................................................. 26 300 000
0 0410 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda.................... 8 968 000
0 0420 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald
af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum.........
859 000
0 0430 Iðgjald tíl Atvinnuleysistryggingasjóðs....................
1 823 000
Rekstrarhagnaður ÁTVR:
0 0510 Rekstrarhagnaður ÁTVR .........................................
0 0530 Gjald af seldum vindlingum.....................................
0 0540 Gjald af einkasöluvörum .........................................

36 500 000
136 000
11 000

0 0681

Flugvallagjald ...........................................................

1 350 000

0 0892

Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum................

228 000

0 0672
0 0671

Sérleyfisgjald ...........................................................
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ..........................

30 000
2 000

Aðrir óbeinir skattar .................................................
Aukatekjur og stimpilgjald:
0 0800 Stimpilgjald ...............................................................
0 0810 Aukatekjur ...............................................................
0 0820 Þinglýsingar ...............................................................

Flutt
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

31 548 500

9 300 000
1 700 000
260 000

522 981 500
134
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RekstrarGjöld :

Þús. kr.

Þús. kr.

Flutt

530 095 144

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

530 095 144
3 522 856

Samtals

533 618 000
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reikningur
T ekj ur:

Þús. kr.

ÞAs. kr.

522 981 500

Flutt
Ýmsir skattar af bifreiðum:
0 0720 Bifreiðaskattur ..........................................................
0 0750 Skráningargjald bifreiða .........................................
0 0740 Skoðunargjald bifreiða .............................................

5 650 000
690 000
350 000

Ýmsir skattar af skipum:
0 0831 Lestagjald ...................................................................
0 0833 Vitagjald ....................................................................
0 0832 Skipaskoðunargjald ..................................................

2100
18 000
21000

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris:
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna ...................................................................
0 0842 Leyfisgjald .................................................................
0 0843 Gjald á ferðalög til útlanda ......................................

3 200 000
1 000 000
2 400 000

Aðrir óbeinir skattar:
0884 Verðjöfnunargjald ....................................................
0850 Áhættugjald vegna ríkisábyrgða..............................
0891 Skipulagsgjald .........................................................
0881 Rafmagnseftirlitsgjald ............................................
0860 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. 1.......................
0871 Prófgjald bifreiðastjóra ...........................................
0872 Prófgjald iðnnema......................................................
0895 Sérlyfjagjald .............................................................
0891 Hvalveiðigjald ...........................................................

5 500 000
450 000
328 600
373 600
212 100
43 000
35 000
15 000
100

0 0841

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign
fluttar úr B-hluta........................................................

812 000

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum:

0 1010
0 1030
0 1020

Afgjöld ríkisjarða ...................................................
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn......................
Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli.....................................

12 000
100 000
700 000
9 824 500

Ýmsar tekjur...............................................................
Vextir og arður af hlutabréfum:
0 2010 Vextir ........................................................................
0 2020 Arður af hlutabréfum................................................

8 800 000
30 000

Ýmsar tekjur:
Greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu sýslumanna og bæjarfógeta...............................
0 2030 Sameignir rikisins ....................................................
0 1902 Samúðarskeyti Landssímans.....................................
0 1911 Sektir og npptækar vörur til ríkissjóðs...................
0 1980 Ýmsar óvissar tekjur ................................................

9 500
60 000
25 000
800 000
100 000

0 6991

Tekjur samtals

533 618 000
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4. gr.
00

Æðsta stjórn ríkisins

101 Embætti forseta íslands:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................
201 Alþingi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

301

Þús-kr92 499
40 000
9 542
640

Þús- kr-

142 681

1 848 694
750 904
76 205
2 675 803

Viðfangsefni:
0102 Þingfararkaup alþingismanna...............................
0103 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .......................
0104 Rekstrarkostnaður fasteigna...............................
0105 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda........................
0106 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings......................
0107 Hús Jóns Sigurðssonar.........................................
0108 Þingmannasamtök NATO...................................
0109 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka...................
0110 Þingmannafundir Evrópuráðsins........................

1 130 590
1 140 094
93 444
175 455
9 968
35 462
4 000
76 205
10 585

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

2 675 803

Ríkisstjórn:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................

225 696
27 484

401 Hæstiréttnr:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................................................
Gjöld samtals ............................................................

161 808
2 625

Samtals

253 180

164 433
3 236 097
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01

Forsætisráðuneyti

101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn....................................................
170
0102 Stjórnarráðshús ...................................................
0103 Fálkaorðan ............................................................
0106 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, viðhald ....
0107 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, rekstur ....
0109 Ráðherrabústaður á Þingvöllum................
4
0110 Til Hrafnseyrar ...................................................
0111 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs ...
0112 Öryggismálanefnd ................................................
0113 Gjöf Jóns Sigurðssonar...............................
7

102

Þús- kr140 248
101610
23 750
900
60 800

327 308

898
13 860
1000
15000
12500
250
10 000
42000
50 000
800

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

327 308

Þ jóðhagsstofnun:
20 Laun ..........................................................................

263 632

2

4
6
0

Önnur rekstrargjöld .........................................................

Þús- kr-

70 000

Viðhald ......................................................................
1000
Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... .........1200
Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

171 Byggðasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals............................................................

335 832
167 916
167 916

3 750 000
3 750 000
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901 Húsameistari ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

201591
24 283
1600
5 500
232 974
150 000
82 974

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Teiknistofa ............................................................
0103 Byggingareftirlit ..................................................

56 495
151442
25 037

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

232 974

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd:
20 Laun ...................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

25 969
14 604
6 000
19 600

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................
Samtals

Þús. lcr.

66 173
12 000
54 173
4 382 371

1071

Þingskjal 244

02

Menntamálaráðuneyti

101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................
201 Háskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...............................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

755 394

4
1
2

826390
005551
018000

7 849 941
1869 945
5 979 996

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn..............................................................
0102 Guðfræðideild.......................................................
0103 Læknadeild ...........................................................
0104 Tannlæknadeild ...................................................
0105 Lyfjafræði lyfsala ...............................................
0106 Lagadeild ..............................................................
0107 Viðskiptadeild.......................................................
0108 Heimspekideild.....................................................
0109 Verkfræðideild ......................................................
0110 Háskólabókasafn ..................................................
0111 Iþróttakennsla.......................................................
0112 Rekstur fasteigna ................................................
0113 Sameiginleg útgjöld ............................................
0114 Félagsvísindadeild................................................
0115 Byggingaframkvæmdir og tækjakaup.................
0116 Mannfræðistofnun................................................
0120 Reiknistofnun.......................................................

352 067
96 105
1 063 314
227 075
69 217
149 387
218 481
613 588
1 493 872
174 727
45 677
551 705
296 646
245 788
2 018 000
25 670
208 622

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

7 849 941

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

258 215
201854
9 000
20 000

0

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

519 139
228 700
3 000
4 555

489 069
300 000
189 069
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203 Raunvísindastofnun háskólans:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn......................... ..............................
02
Eðlisfræðistofa...............................................
03
Efnafræðistofa ...............................................
04
Jarðvisindastofa, jarðfræðideild....................
05
—
jarðeðlisfræðideild...........
06
—
háloftadeild ......................
07
Reiknifræðistofa.............................................
08
Rekstur fasteigna .........................................
09
Stærðfræðistofa .............................................
10
Sérstök verkefni ..........................................

Þús. kr.

709 795
1500
708 295

73 367
106 419
118 206
93 261
87 943
41 330
45 291
63 500
53 478
27 000

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

709 795

205 Stofnun Árna Magnússonar á íslandi:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................... .........................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

154 016
37170
2 000
43 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

481 670
151 165
26 620
50 340

236 186
7 323
228 863

206 Orðabók háskólans:
20 Laun ..........................................................................
73 400
2 Önnur rekstrargjöld ............................................... .........3 300
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

76 700
200
76 500

231 Náttúrufræðistofnun Islands:

20
2
4
6

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

101 090
27 485
5 000
14 570
148 145
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232 Rannsðknaráð ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Þ,is- kr71409
69 381
1 125
6 300

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

148 215
13 000

0

135 215

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn..............................................................
0103 Þátttökugjald i Nordforsk .................................
0106 Til nýrra rannsóknarverkefna............................
0107 Upplýsingaþjónusta ............................................

95 149
6 600
22 000
24 466

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

148 215

276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ............................................................
301 Menntaskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals............................................................
302 Menntaskólinn á Akureyri:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6

Gjaldfærður stofnkostnaður ..........................................

212 118
212 118

732 062
32 950
765 012

547 264
74105
15 000

Gjöld samtals ............................................................
303 Menntaskólinn á Laugarvatni:
20 Laun ....... ..................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ..................................................................
Mismunur .................................................................

Þús-

636 369

185 912
33 000
10 000
228 912
8 000
220 912

304 Menntaskólinn við Hamrahlíð:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

1 016 351
73 600
11000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 100 951
48 000

0

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

1 052 951
135
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305 Menntaskólinn við Sund:
20 Laun ......................................................... .......... • ••

Þús- kr697 264

2

Önnur rekstrargjöld ..........................................................

43 400

6

Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

190 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

930 664
3 600

306 Menntaskólinn á ísafirði:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

927 064

176 633
54 055
300 000

Gjöld samtals.................. .........................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

530688
2 500

307 Menntaskólinn á Egilsstöðum:
20 Laun .............. .......... ................... ........ ...................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

168 514
35 000
273 000

308 Menntaskólinn í Kópavogi:
20 Laun .................................... ...................... .
2 ÖnnUr rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

275791
14 040

0

319 Framhaldsskólar, almennt:
20 Laun ..........................................................................
4 Viðhald ..................................................... .
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals......................................................... .

528 188

476 514

289 831

185 912
110 000
37 000
33 750
366 662

321 Kennaraháskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .........................

982 654
116003
15 000
225 000

Gjöld samtals....... ....................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 353 657
13 500

0

15 000

1 340 157
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322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans:
20 Laun ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................

Þús- kr409 491
30 000

Gjöld samtals................................ ...........................
Sértekjur .................................................. ................
Mismunur .................................................................

439 491
95 666

0

331 íþróttakennaraskóli íslands:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ............................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

343 825

102 690
22 885
9 000
35 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

169 575
500

336 Hússtjórnarkennaraskóli Islands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

29 732
3114
2 000
1000

351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

1615 983
94 400
28 000
370 000

0

Þús-

169 075

35 846

2 108 383

Viðfangsefni:
0101 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti ...........................
0102 Ármúlaskóli............................................................

1 602 447
505 936

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

2 108 383

352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

454 580
30 820
10 000

353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

452 356
47 700
71000

495 400

571 056
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354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

404 561
30 000
45 000

355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

141 958
16 600
4 400
20 000

356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

124 075
5 883
720
179 000

357 Framhaldsskóli á Selfossi:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ..........................................................

40 000

422 Námsgagnastofnun:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................
0 Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

144 854
630 000
4451
2 000
781 305
32 500

Þús. kr.

479561

182 958

309 678

40 000

748 805

Viðfangsefni:
0102 Skrifstofa ............................................................
0103 Bókaútgáfa............................................................
0104 Fræðslumyndasafn ............................................

134 610
593 240
53 455

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

781 305

423 Endurskoðun námsefnis á grunnskóla- og
framhaldsskólastigi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús. kr.

325 620
27 000
&0°
2 000
355 120
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431

Iðnfræðsluráð:
Þ“s-kr20 Laun ..............................................................................
149410
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
25300
4 Viðhald .....................................................................
1000
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................. .........3 560
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

501 Tækniskóli fslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

506 VélSkóli fslands:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

179 270
2 000
177 270

591475
115 300
5 000
35 000
746 775
5 240
741 535

432 181
30 000
4 720
60 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

526 901
2 000

507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

180 022
12 065
1300
29 000

514 Iðnskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

1 519 335
3 487

0

515

524 901

222 387

1 522 822

Iðnskólar utan Reykjavíkur:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

691 236
22 390
713 626
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516 Iðnskólar, almennt:
4 Viðhald ............................................ .................... . .
6 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ..............................
Gjöld samtals ............................................. ..............

Ms. kr.

Þús. kr.

60 000
183 000
243 000

517 Hótel- og veitingaskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
66 778
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
38 230
4 Viðhald ................................ .....................................
5100
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................... .........8 000
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ........................................................ ......
Mismunur ............................................. ..................

518 Fiskvinnsluskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .........................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

118 108
12 000
106 108

84 853
46 400
2 000
6 000
139 253
20 000
119 253

521 Hjúkrunarskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
509 668
2 Önnur rekstrargjöld ......................................... .
28800
4
Viðhald ....................................................................
6 000
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. ............... .........8 000
Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...........................................................
Mismunur .................................................................

552 468
17 000

522 Nýi hjúkrunarskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gialdfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

62 297
15 240
500
400

0

523 Fósturskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................

78 437

137 283

2

Önnur rekstrargjöld .........................................................

18 470

4
6

Viðhald ....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

1500
12 000

0

Gjöld samtals .................................................... ....
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

169 253
1200

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 1.

535 468

168 053
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553 Hússtjórnarskólar:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...............................................
0

Gjöld samtals..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

561 Myndlista- og handíðaskólinn:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús.

kr.

Þús.kr.

250 958
53 300
58 350
362 608
14 800
347 808

258 055
76 000
3 500
9 000
346 555
165 022
181 533

562 Le'klistarskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
96 338
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
22 451
4 Viðhald ....................................................................
2 894
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................................
9 000
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................. ........... 385
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

131 068
3 450
127 618

563 Tónlistarfræðsla:

20
2
6
90
94

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

932 813
450
2 850
15 000
951113

Viðfangsefni:
0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir1) .........
0102 Tónlistarskólinn í Reykjavik..............................
0103 Aðrir tónlistarskólar.............................................
0104 Tónmenntaskóli Reykjavikur..............................
0106 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Tónmenntaskóli
Reykjavíkur, byggingarstyrkur...........................

15 000
127 832
736 863
68 568

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

951 113

1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 2.

2 850

1080
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571 Sjómannaskólahúsið:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................
581 Verslunarskólar:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals............................................................

Þiis. kr.

98 653
50 750
40 000
10 000
199403

697 026
190 789
887 815

Viðfangsefni:
0101 Verslunarskóli íslands.........................................
0102 Samvinnuskólinn..................................................

645 032
242 783

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

887 815

601 Héraðsskólinn Reykholti:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

145 663
17 125

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

602 Héraðsskólinn Núpi
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................
0 Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................
603 Héraðsskólinn Reykjanesi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Giöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

604 Héraðsskólinn Reykjum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Giöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ............................................................... .

Þús. kr.

162 788
3 000
159 788

109 340
50170
159 510
5 680
153 830

65 782
20 060
85 842
1500

84 342

138 620
17 150
155 770
1000
154 770
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605 Alþýðuskólinn Eiðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

606 Héraðsskólinn Skógum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

Þús. kr.

173 208
3 500
169 708

108 789
44 980

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

153 769
3 000

607 Héraðsskólinn Laugarvatni:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................
0 Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

108 903
19 200
128 103
1500

0

609 Héraðsskólinn Laugum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

150 769

126 603
128 005
19 885

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

147 890
700

610 Héraðsskólar almennt:
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ..............................
Gjöld samtals ...........................................................

120 000
301000

0

621 Skálholtsskóli:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 3.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

123 608
49 600

147 190

421 000
40 630
7 449
900
40 000
88 979
350
88 629

3 500
3 500
136
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700 Grunnskólar, Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
710 Grunnskólar, Reykjanesi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
730 Grunnskólar, Vesturlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
740 Grunnskólar, Vestfjörðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals.................................. ........................
750 Grunnskólar, Norðurlandi vestra:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
9Ó Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
760 Grunnskólar, Norðurlandi eystra:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ...........................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

6 663 847
159 054
22 129
6 845 030

4 759 982
283 776
19 771
5 063 529

1 662 617
217 099
11990
1 891 706

1 175 877
124 570
9 520
1 309 967

1 259 154
225 490
10 027
1 494 671

2 825 158
237 372
14 043
3 076 573
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770 Grunnskólar, Austurlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ........................................... .
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
780 Grunnskóíar, Suðurlandi:
20 Laun ..........................................................................
2

Önnur rekstrargjöld ...................................................

90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ...........................................................
791 Grunnskólar almennt:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ......................................... .
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga
..................... ..........................
94 Til einstaklinga og samtaka ......... .........................
Gjöld samtals......... .................... ............................

1083
Þús. kr.

Þús. kr.

1 608 070
151860
11 239
1 771 169

2 174 342
421544

12 752
2 608 638

770 603
5 992
200 000
3 500
980 095

Viðfangsefni:
0109 Framhaldsdeildir í grunnskólum .......................
0110 Stjórnskipaðir prófdómarar................................
0115 Umferðarfræðsla í skólum ...........
0116 Sundskylda í skólum........................................
0117 Skíðakennsla í skólum.........................................
0118 Unglingafræðsla....................................................

675 450
85 800
15 345
200 000
2 500
1 000

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

980 095

792 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður U ..................... ....
4 247 000
Gjöld samtals ............................................................
797 Stofnanir afbrigðilegra barna:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ...........................................
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................
Ö

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ......... .........................................................
Mismunur .................................................................

1) Sjá sundurliðun i sérstðku yfirliti 4.

987 576
213 934
18 105
15 000

4 247 000

.

150 000
14 000
1 398615
13 056
1 385 559
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799 Heymleysingjaskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................

Þús- kr289 371
33 500
4 000
10 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

336 871
1875

0

802 Vernd bama og ungmenna:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

334 996

21208
6 000
28 850
56 058

Viðfangsefni:
0102 Barnavemdarráð .................................................
0105 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur................
0106 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta
eða fatlaða unglinga til náms...............................
0107 Sumardvalarheimili .............................................
0109 Meðferðarheimili Smáratúni ...............................

500
2 500
24 000

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

56 058

803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður:
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga1) .................................................
Gjöld samtals ............................................................
871 Unglingaheimili ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
872 Lánasjóður íslenskra námsmanna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
881 Náms- og fræðimenn, framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 5.

27 208
1 850

1 100 000
1 100 000

144 660
144660

8 092 330
6 092 330

276 783
276 783
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Viðfangsefni:
0103 Styrkur til erlendra námsmanna i íslenskum
skólum ...................................................................
0104 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til
námsdvalar
............................................
0105 Styrkur til íslendings til náms í tungu Grænlendinga ...............................................................
0106 Islensk-enskorðabók ...........................................
0107 Styrkur til færeysks fræðimanns.......................
0108 Menntastofnun Bandarikjannaá Islandi............
0109 Styrkur til útgáfustarfa.......................................
0110 Framhaldsnám iðnaðarmannaerlendis ..............
0111 Starfsemi stúdenta................................................
0112 Félagsstofnun stúdenta.........................................
0114 Stúdentagarðar, viðhald .....................................
0115 Hjónagarðar .........................................................
0116 Námskynning .......................................................

hd». kr.

20 000
1240
120
2150
1 000
1 500
22 200
2 000
1 200
59 873
150 000
12 500
3 090

Gjðld samtals........................................................

276 783

883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ............................................................

8 943

884 Jöfnun á námskostnaði:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús. kr.

8 943

630 000
630 000

885 Fullorðinsfræðsla:
90 Yfirfærslur:
94

Til einstaklinga og samtaka ..........................................

42 000

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

42 000

Viðfangsefni:
0102 Bréfaskólinn.........................................................
0103 Námsflokkar.........................................................
0104 Dönskukennsla í sjónvarpi..................................
0105 Félagsmálanámskeið............................................
0106 Heimilisiðnaðarskólinn .....................................

12 000
5 000
20 000
3 000
2 000

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

42 000

901 Landsbókasafn fslands:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

191 888
32 500
5 600
24 900

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

254 888
5 500
249 388
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1086
902 Þjóðminjasafn fslands:
20

Laun ...........................................................................................

2
4
6
90
92
94

Önnur rekstrargjöld .......................................... ..
Viðhald ......... ...................... ....................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ......................................................
Til einstaklinga og samtaka ..................................

0

Gjöld samtals ....................... ........................
Sértekjur ............................................. .
Mismunur ................................. ............

Pús. kr.

68 000
30 000
374 361
7 500
366 861

Viðfangsefni:
01
Þjóðminjasafn ................................. ........... .
02
örnefnastofnun .................... ................................
03
Sjóminjasafn fslands
................................ .

304 892
39 469
30 000

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

374.661

903 Þjóðskjalasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .................................. ............
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

99 814
15 000
600
3 000

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur .................................................•................
Mismunur .................................................................

118 414
400

904 Safnahúsið við Hverfísgötu:
20 Laun ............................................................. ...........
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

25 112
8 600
2 300

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar:
20 Laun ................................................... .
2 Önnur rekstrargjöld .................................... .
4 Viðhald ...................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

13 108
1525
1 100

906 Listasafn Einars Jónssonar:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................... .
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sérteltjur ....... ...........................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

183 192
40 369
32 400
14 400

118 014

36 012

15 733

14 753
3 940
2 900
600

22 193
800
21 393
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907 Listasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

Þ,is- kr.

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

173 110
3 000

908 Kvikmyndasafn íslands:
20 Laun ....................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

4 039
10 752
16 250

0

931 Náttúruvemdarráð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

973

61510
19 500
2100
90 000

170 110

31 041

81 378
60 000
1000
49 000
191 378
10 000
181 378

Viðfangsefni:
0101 Náttúruverndarráð................................................
0102 Þjóðgarðurinn Skaftafelli ....................
0103 Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum...............
0104 Frœðslustarfsemi..................................................
0105 Friðlýsingarsjóður ...............
0106 Náttúruminjaskrá ................................................
0107 Útivist......................... ........................................
0108 Friðlýst svæði, merkingarog eftirjit ...............
0109 Rannsóknarstörf viðMývatn....................
0110 Náttúruv'erndarstofur ..........................................

68 136
31059
31129
6 000
10 000
5 500
2 500
27 716
8 588
750

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

191 378

972 Ríkisútvarp, sjónvarp:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús. kr.

112 240
112 240

Þjóðleikhúsið, framlög:

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

1 283 478
1 283 478
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974 Sinfóníuhljómsveit Islands:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
975 Vísindasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
976 Menningarsjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................................
Gjöld samtals ...........................................................
982 Listir, framlög:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
Viðfangsefni:
0101 Leikfélag Reykjavikur.........................................
0102 Leikfélag Akureyrar............................................
0103 Leiklistarstarfsemi ...............................................
0104 Bandalag ísl. leikfélaga.......................................
0105 önnur leiklistarstarfsemi....................................
0106 Leiklistarráð.........................................................
0107 óperustarfsemi.....................................................
0108 Islenski dansflokkurinn .....................................
0109 Brúðuleikhús .......................................................
0215 Höfundamiðstöð....................................................
0221 Rithöfundasamband Islands ...............................
0223 Launasjóður rithöfunda .....................................
0231 Höfundagreiðslur skv. 21. gr. höfundalaga ....
0232 Rithöfundasjóður íslands ....................................
0307 Lúðrasveitir .........................................................
0310 önnur tónlistarstarfsemi ....................................
0311 Tónlistardagar .......................................................
0404 Myndlistarskólar, styrkir ....................................
0412 Listasöfn ...............................................................
0413 Listasafn alþýðu....................................................
0416 Myndlistarsýning ................................................
0417 Myndhöggvarafélagið ...........................................
0418 Nýlistarsafn ........................................................

365 379
365 379
Þús- kr-

kr'

8 000
8 000

65 000
65 000

730 000
730 000

860 522
860 522

50 000
45 000
70 000
7 000
10 000
3 000
15 000
10 000
2 500
1 800
1000
163 622
2000
80 000
3 300
9 000
1300
40 000
10 000
5 000
2 000
2 500
3 000
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Þús. kr.

0419 íslensk grafík.......................................................
0435 Listiðnaðarmál ...................................................
0502 Kvikmyndasjóður ................................................
0601 Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis
0719 Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Alþingi
kýs skv. 1. nr. 29/1967 ..........................................
0810 Listkynning...........................................................
0818 Starfslaun listamanna .........................................
0820 Bandalag ísl. listamanna.....................................
0836 Listir og menningarmál, almennt.......................
0837 Listahátíð í Reykjavík, gegn jafnháu framlagi
Reykjavíkurborgar ...............................................
0838 Norræn sumarvinnustofa.....................................
Gjöld samtals ........................................................
983

Þús. kr.

1 000
2 000
100 000
27 000
76 500
6 300
76 500
1 000
15 000
12 000
6 000
860 522

Ýmis vísindaleg starfsemi:

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

11 100
11 100

Viðfangsefni:
0103 Vísinda- og fræðimenn ......................................
0104 Surtseyjarfélagið .................................................
0106 Jöklarannsóknir og mælingar.............................
0116 íslensk málnefnd .................................................
0117 íslenska stærðfræðifélagið ..................................
0118 Hið islenska náttúrufræðifélag...........................
0119 Tímaritið Jökull....................................................

1 200
600
1 000
3 500
400
400
4 000

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

H 100

984 Norræn samvinna:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0102 Norrænt samstarf .................................................
0103 Norræna félagið....................................................
0104 Samstarf á sviði menningarmála samkvæmt
samnorrænni fjárhagsáætlun...............................
0109 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum...................................................................
0110 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á
Islandi ...................................................................
Gjöld samtals ........................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

73 760
73 760
400
3 500
2 500
64 460
400
73 760

137
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Þús. kr.

985 Félagshe’milasjóður:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

296 100

986 íþróttasjóður:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

750 000

296 100

750 000

Viðfangsefni:
0103 Rekstrarstyrkir o.fl................................................
0104 Bygging íþróttamannvirkja1) ...........................

50 000
700 000

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

750 000

987 Viðeyjarstofa og Nesstofa, endurbætur:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

25 000

988 Æskulýðsmál:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

107 600

Viðfangsefni:
0102 Æskulýðsráð ríkisins ..........................................
0103 Æskulýðssamband íslands ..................................
0104 Ungmennafélag Islands ......................................
0105 Bandalag ísl. skáta ....... ....................................
0106 Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsv'atns.............
0107 Bandalag ísl. farfugla ..........................................
0115 Islenskir ungtemplarar..........................................
0117 Landssamband KFUM og KFUK .......................
0118 KFUM, starfsemi í Vatnaskógi...........................
0119 KFUK, starfsemi i Vindáshlíð ...........................

16 500
4 500
60 000
12 200
3 050
450
4 500
3 050
1 800
1 550

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

107 600

989

Þús. kr.

25 000

107 600

Ýmis íþróttamál:

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 6.

225 100

225 100
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Viðfangsefni:
0102 Iþróttasamband íslands...................................
0104 Farkennsla í íþróttum.........................................
0108 Skíðaskólinn í Kerlingarfjöllum.........................
0109 Iþróttamál fatlaðra..............................................
0110 Ólympíunefnd................................................
0112 Sumarnámskeið ....................................................
Gjöld samtals ....................................................
991 Húsfriðunarsjóður:
90 Yfirfærslur:
04 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
999

1091
Þús- kr205 000
1 500
2 000
10 500
4 000
2 100

Þús- kr-

225 100

28 241
28 241

Ýmislegt

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Matthíasarsafnið, Akureyri ...............................
0102 Minningarlundir og skrúðgarðar .......................
0103 Náttúrugripasafn Akureyrar ...............................
0104 NáttúrugripasafnNeskaupstaðar .........................
0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja......................
0106 Reykholtsstaður .....................................................
0107 Sædýrasafnið í Hafnarfirði ................................
0108 Geysir í Haukadal, umbætur...............................
0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .......................
0110 Zontaklúbbur Akureyrar vegna Nonnahúss ....
0111 Viðhald gamla rjómabúsins á Baugsstöðum ....
0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar..........................
0113 Minnisvarði um Ara fróða að Staðarstað, lokagreiðsla ...............................................................
0115 Dýrasöfn ..............................................................
0116 Safnahús á Blönduósi .........................................
0117 Safnahús á Sauðárkróki.....................................
0118 Safnahús á Húsavík.............................................
0119 Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum,stofnkostnaður
0121 Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar...................
0123 Safnahús í Borgarnesi.........................................
0204 Taflfélag Reykjavikur.........................................
0205 Skáksamband Islands ....................
0206 Alþjóðaskákmót, styrkur ....................................
0207 Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ...................
0208 Dýraverndunarfélag íslands ..............................
0209 Fuglaverndunarfélag íslands..............................
0210 Islendingafélagið í Kaupmannahöfn .................
0211 Islendingafélagið í Osló .....................................
0212 lslendingafélagið í Þrándheimi..........................

191 500
191500

350
200
2 000
900
900
6 000
9 000
700
1 000
300
250
1 500
2 000
200
1100
1100
1 100
1 100
500
2 000
1 000
4 500
1500
8 000
500
500
50
50
50
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Þús. kr.

0213 Kvenfélagasamband íslands................................
0214 Kvenréttindafélag íslands ...................................
0215 Samband norðlenskra kvenna ..........................
0216 Samband norðlenskra kvenna vegna námskeiðs
í heimilisgarðrækt.................................................
0217 Þjóðdansafélagið .................................................
0218 Hagsmunasamtök einstæðra foreldra ...............
0219 Samband austfirskra kvenna..............................
0220 Samband v'estfirskra kvenna..............................
0221 Bridgesamband Islands.......................................
0222 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur .......................
0223 Hliðardalsskóli, rekstrarstyrkur .......................
0224 Samband ísl. náttúruverndarfélaga...................
0225 Nemendaskipti .....................................................
0226 Samband ísl. karlakóra .....................................
0227 Hús Jóns Sigurðssonar, bókasafn ...................
0301 Northern Scholars Committee............................
0302 Sumarskóli í Edinborg .....................................
0303 Nám í talkennslu fyrir vangefinbörn, styrkur
0304 Hjúkrunarkennaranám á Norðurlöndum, styrkur
0305 Fyrrverandi barnakennarar................................
0306 Hreindýraeftirlit ..................................................
0307 Eyðing vargfugls ................................................
0308 Ýmis framlög.......................................................
0313 Forseti FIDE ........................................................
0314 Stórmeistarar í skák ...........................................
0315 Hljóðbókasafn ....................................................
0316 Cornell-háskólinn í Bandaríkjunum..................
0317 Byggðasafn að Reykjum í Hrútafirði................
0318 Náttúrugripasafn á Selfossi................................
0319 Minnisvarði um Egil Skallagrímsson á Borg á
Mýrum
...............................................................
0320 Svifflugfélag íslands ..........................................
Gjöld samtals........................................................
Samtals

Þús. kr.

9 000
500
100
69
250
1000
100
100
500
8 000
10 000
300
800
500
100
150
100
650
600
800
2 500
1500
30 000
37 680
24 170
8 000
2 200
1 100
900
1000
1000
101 500
78 067 898
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03

Utanríkisráðuneyti

101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Samningar við erlend ríki ...............................
0103 Alþjóðaráðstefnur, þátttaka á vegum utanrikisráðuneytisins ........................................................
0104 Kjörræðismenn ....................................................
0105 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi....................
0107 Kvikmyndir fyrir sendiráðin til landkynningar
0108 Markaðsmál ..........................................................
0109 Kynning á menningu Norðurlanda ....................

Þús- kr.
309 796
401 700
5 400
7100

723 996
562 796
4400
76 000
6 000
31 000
4 300
31000
8 500

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

723 996

102 Varnarmáladeild:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
Gjöld samtals ..........................................................

57 020
30 000
1000
2 000

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús. kr.

90 020

986 466
120 913
15 675
9 525
1 132 579
85 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .........................
0103 Rikislögregla á Keflavíkurflugvelli ....................
0104 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar .........

104 279
461 733
562 472
4 095

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

1132 579

1 047 579
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301 Sendiráð íslands í Bonn og fastanefnd íslands hjá
Evrópuráði:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr102 742
42 630
5 890
826

152 088

302 Sendiráð fslands í Kaupmannahöfn:
20 Laun ..... ...................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

116 037
53 457
6 203
1621

303 Sendiráð íslands í London:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

134 593
52 911
14 547
3 067

304 Sendiráð íslands í Moskvu:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

104 414
89 479
4 849
3 659

305 Sendiráð fslands í Osló:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gialdfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

102 688
45 005
3 541
2 290

306 Sendiráð fslands í París og fastanefnd íslands hjá OECD
og UNESCO:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................
307 Sendiráð fslands í Stokkhólmi:
20 Laun
......................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................... .
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr-

111 818

205 118

152 401

153 524

142 245
83179
5 087
6 041
236 552

162 682
38131
3 336
2 336
1^6 485
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308 Sendiráð íslands í Washington:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................
309 Fastanefnd fslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrifstofa fslands í New York:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
Gjöld samtals ..........................................................
311 Sendiráð íslands í Brussel og fastanefnd íslands
hjá NATO:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

lír108 508
48 653
4 506
2 579

164 246

126 719
77 588
4 971
2 214
211 492

159 453
79 840
2 631
4 637
246 561

312 Fastanefnd íslands hjá EFTA í Genf:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..........................................................

125 915
63 458
2 975
2 433

313 Sendiráð, almennt:
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

35 000

399

hús. kr.

1®4 781

d

Ýmis utanríkismál:

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Aðstoð við þróunarlöndin ..................................
0102 Flóttamannaráð íslands........................................
0103 Lögberg-Heimskringla .........................................
0104 Samskipti við Vestur-fslendinga .......................
0105 Félag Sameinuðu þjóðanna.................................
0106 Háskóli Sameinuðu þjóðanna ...........................
Gjöld samtals .................................................... .

560 900
560 900
475 700
600
3 600
13 000
1 700
66100
560 900

Þingskjal 244

1096

401 Alþjóðastofnanir:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Sameinuðu þjóðirnar (United Nations, UN) ..
0102 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health
Organization, WHO).............................................
0103 Alþjóðavinnumálastofnunin (International
Labour Organization, ILO) .................................
0104 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna
(United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, UNESCO).......................
0105 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu
þjóðanna (Food and Agriculture Organization
of the United Nations, FAO) ...............................
0106 Alþióðakjarnorkumáiastofnunin (International
Atomic Energy Agency, IAEA) ...........................
0107 Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade)
0108 Alþióðaveðurfræðistofnunin (World Meteorological Organization, WMO) ...............................
0109 Alþióðasiglinsamálastofnunin (Intergovernmental Maritime Consultative Organization,
IMCO) ................................................."...............
0110 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna (United
Nations Development Programme, UNDP) .......
0111 Alþjóðabarnahiálparsjóðurinn (United Nations
International Children’s Emergencv Fund,
UNICEF) .......................................".....................
0112 Aðstoð Sameinuðu þjóðanna við Palestinu-flóttamenn (United Nations Relief and Works Asency
for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA)
0113

Þós- kr1 049 086

1049 086

90 534
37 176
16 375
33950
31 073
10 600
17 496
9 554
4 011
52 143
13 075
9 636

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna
(TJnited Nations High Commission for Refugees,

UNHCR) ..............................................................
0114 Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur (United
Nations Peace-keeping Forces in Cyprus,
UNFICYP) ....... ?..................................................
0115 Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (World
Food Programme, WFP) ....................................
0116 Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki á vegum
FAO Œuropean Commission for the Control of
Foot-and-Mouth Disease, FAO) .........................
0117 Ýmsir sérsióðir Sameinuðu þjóðanna................
0118 Alþjóðagerðardómurinn i Haag (Permanent
Court of Arbitration, The Hague) ....................
0119 Tollasamvinnuráðið (Customs Cooperation
Council) ...............................................................
0120 Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hydrographic Bureau) ...............................................
0121 Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling
Commission) ........................................................

Þús-

13109
4 297
5 157
291
10 497
89
8 706
2 898
ð 730

1097

Þingskjal 244
Þús. kr.

0122 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC)
0123 Alþjóðastofnun til útgáfu tollaiaga (International
Bureau for the Publication of Customs Tariffs)
0124 Alþjóðalandfraeðisambandið (International Geographical Union) .................................................
0125 Alþjóðajarðfræðisambandið (International Union
of Geological Sciences) ........................................
0126 Parisarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ....................................................
0127 Bernarsambandið (International Union for the
Protection of Literary and Artistic Works — Bern
Union) ...................................................................
0128 Alþjóðaráð Rauða krossins (International C.ommittee of the Red Cross) ......................................
0129 Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International
Criminal Polic.e Organization, INTERPOL) ....
0130 Evrópuráðið (Council of Europe) ....................
0131 Efnahags- og framfarastofnunin (Organization
for Economic Co-operation and Development,
OECD) ...................................................................
0132 Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treatv
Organization, NATO) ..............................................
0133 Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free
Trade Association, EFTA) ..................................
0134 Alþjóðaframfarastofnunin /International Development Association, IDA) .................................
0135 Norræn nefnd um neytendamál .......................
0136 Alþjóðanáttúruverndarsambandið ....................
0137 Gæslulið S.þ. fyrir hotni Miðjarðarhafs ...........
0138 Alþjóðasamband um bvggingaskipulag .............
0139 Oslóarsamningurinn um varnir gegn mengun ..

29 247
607
86
114
17 961
11 130
2 800
4188
44 673
57 237
134648
52 482
276000
486
1400
3 897
236
1723

0140

Alþjóðajarðeðlisfræðisambandiö (International

0141
0142
0143
0144
0145

Union of Geodesy and Geophvsics) ....................
459
Gæslulið S.þ. í Líbanon, UNIFIL........................
18 573
Sameindalíffræðiþing Evrópu .............................
1216
Neyðarhjálparstofnun Sam. þjóðanna, UNDRO
1683
Kvennaáratugssjóður Sameinuðu þjóðanna ....
1 146
Parísarsamningur um varnir gegn mengun .... ____6 697
Gjöld samtals ...........................................................
Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

1 049 086
5 547 147

138

Þingskjal 244

1098

04

Landbúnaðarráðuneyti

101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................
171

193 314

200 000
200 000

Jarðasjóður:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Giöld samtals ..........................................................
201

Þús- kr-

Jarðeignir ríkisins, framlög:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
172

Þús- kr131114
62 200

40 300
40 300

Búnaðarfélag íslands:

20 Laun.............................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

364 344
297 380

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

661 724
61237

0

Viðfangsefni:

0101
0102

0103
0104

0105
0106

0107
0108
0109
0110

0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0120
0121

Yfirstjórn .............................................................
Jarðrækt ..............................................................
Garðyrkjumál
...................................................
Landnýtingarráðunautur ...................................
Verkfæraráðunautur ............................................
Nautgriparækt ....................................................
Æðarrækt .............................................................
Sauðfjárrækt
...................................................
Hrossarækt ...........................................................
Alifugla-og svínarækt.........................................
Byggingar- og bútækni .......................................
Forðagæsla ...........................................................
Búnaðarhagfræðiráðunautur ..............................
Skýrsluvélaþjónusta búfjárræktar .....................
Ráðningastofalandbúnaðarins ..............................
Búnaðarfræðsla ..................................................
Búnaðarsambönd ................................................
Landbúnaðarsýning .............................................
Búnaðarþing og endurskoðun.............................
Varahlutaþjónusta landbúnaðarins ....................

166 944
39 087
28166
16 433
16183
28 945
2 017
27156
14 913
10 694
13 563
6 697
13 983
29 315
7174
65 783
39 585
1 Iðð
27 380
5 416

610 487

1099

Þingskjal 244
Þús. kr.

0122 Búreikningaskrifstofa .......................................
0123 Minkarækt ..........................................................
0124 Bændanámskeiö ..................................................
0125 Eftirvinna ráðunauta ..........................................
0126 Beitartilraunir S.þ.................................................
0129 Hrossaútflutningsráðunautur ............................

94 489
43 063
1800
16 948
1 850
2 990

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

661 724

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

16 999
12 062
67 000
96 061

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......... ..........................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................

434 986
308 875
14 050
20 570

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

980 259
41750

0

Þús. kr.

201 778

938 509

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0120 Útgáfukostnaður .................................................
0130 Efnagreiningar ...................................................
0140 Úrvinnsla gagna...................................................
0201 Búfé .....................................................................
0301 Jarðrækt ..............................................................
0340 Ylrækt og garðrækt ............................................
0401 Landnýting ..........................................................
0501 Bútækni ...............................................................
0601 Fæðurannsóknir .................................................
0701 Aðfangaeftirlit .........
1030 Sérstök þróunarverkefni ......................................
1040 UIl og gærur .......................................................
1100 Mótframlag v. styrks frá Alþjóðakjarnorkust. ..
2001 Korpa og Þormóðsdalur .....................................
3001 Tilraunabúið Hesti ...............................................
3002 Tilraunastöðin Reykhólum..................................
3003 Tilraunastöðin Möðruvöllum...............................
3004 Tilraunastöðin Skriðuklaustri .............................
3005 Tilraunastöðin Sámsstöðum................................
3006 Tilraunabú, óskipt.................................................

102 764
10 304
34 612
40 857
140 648
95 393
15 227
75 365
64157
19 869
38 466
11200
7 250
1400
30 969
42 360
21 281
80 140
35 233
22 764
90 000

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

980 259

1100

Þingskjal 244

207 Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................

Þús- kr172 298
2 250

231 Skógrækt ríkisins:
20 Laun .........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

368 398
88 500
59 250
54 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

585148
118 500

0

56 222
118 653
158 061
159 975
6 500
56 237
21 000
8 500

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

585148

2

Önnur rekstrargjöld .........................................................

4
6

Viðhald ......................................................................
Gialdfærður stofnkostnaður ....................................

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

174 648

15 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Skógarvarsla .......................................................
0103 Skóggræðsla .......................................................
0104 Gróðrarstöðvar ...................................................
0105 Skóggræðsla fyrir einstaklinga..........................
0107 Mógilsá, skógræktartilraunir ..............................
0108 Ýmis kostnaður ...................................................
0110 Framkvæmdir í Fljótsdal .................................

235 Landgræðsla ríkisins:
20 Laun ..........................................................................

Þ,is’ kr'

466 648

189 500
160 000
44900
47 000
441400
108 000

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ................................................................
02 Almenn landgræðsla ..............................................
03 Landgræðsluverðir ..................................................
04 Rekstur flugvéla ......................................................
06 Búrekstur ................................................................

29 975
149 984
54827
96157
110 457

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

441 400

833 400

1101

Þingskjal 244
241 Landnám ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Þús- kr69 168
lð 106
500
143 800
30 000
15 000
274 568
18 333

256 23o

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0105 íbúðarhús, bygging..............................................
0109 Skipulagning .......................................................
0112 Grænfóðurverksmiðjur .......................................

85 788
25 000
20 000
143 800

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

274 568

242 Mat á landbúnaðarafurðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

21863
16 034

243 Sauðfjárveikivarnir:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
244 Verðlagsnefnd landhúnaðarafurða:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................
246 Veiðimálaskrifstofan:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ...................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. ..................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

Þús- kr'

37 897

127 631
21500
49 000
3000
9 000
210131

17 715
5 350
23 065

112158
55 922
1400
7 000
94 614
22500
293 594

1102
247

Þingskjal 244
Yfirdýralæknir:

Þús- kr-

20
2
4
6
90
94

Laun .........................................................................
Önnur rekstrargjöid ...............................................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga og samtaka....................................

278 688
21241
21000
53 600

0

Gjöld samtais ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

383 659
4 000

9 130

379 659

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Héraðsdýralæknar ..............................................
0104 Júgurbólgurannsóknir .......................................
0105 Búfjársjúkdómar ................................................
0106 Dýralæknisbústaðir, viðhald ...............................
0107 Dýralæknisbústaðir, bygging...............................
0108 Eftirlit og eftirlitsferðir .....................................

14 796
282 703
5 570
3 560
21000
53 600
2 430

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

383 659

270 Landgræðslu- og landverndaráætlun:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

719 000
123 700
15 000

Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0102 Landgræðsluáætlun, RALA .................................
0103 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins .............

857 700

0105 Landgræðsiuáætiun, ýmis starfsemi .................
0107 Landvernd
.......................................................
0108 Landþurrkun1) ...................................................
0109 Fvrirhleðslur12) ....................................................

50 000
114 000
515 000
40 000
15 000
12 500
111200

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

857 700

0104

Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins ....

271 Landgræðslusjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ...........................................................
272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 7.
2) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 8.

Þús. kr.

30 000
30 000

28 495
28 495

1103

Þingskjal 244
286 Landbúnaður, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................

Þús- kr65 740

ðð 7^0

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

Viðfangsefni:
0105 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 .........
0109 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ...............
0110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ......................
0111 Búnaðarbanki íslands, veðdeild...........................
0115 Nautgriparæktarsambönd ...................................
0116 Mjólkurbú, stofnframlag......................................

200
13 000
25 040
25 000
500
2 000

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

65 740

287 Stofnlánadeild landbúnaðarins:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
288 Jarðræktarframlög:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
289 Framræsla:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvmnuvega ...............................

Þús-kr

1 083 000
1083 000

203 707
37 383
2 352 000
2 593 090

aou uuu

430 000

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

290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
291 Til
20
90
93

búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973:
Laun ..........................................................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................

299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

12 000 000
000 000

174 433
218 000
392 433

204 100
19 875
223 975

Þingskjal 244

1104
Viðfangsefni:

0102
0103
0104
0105
0109
0110
0112
0113
0114
0115
0118
0119

í”1®- kr-

Garðyrkjufélag íslands .......................................
Norræna búfræðifélagið .....................................
Landssamband ísl. hestamannafélaga...............
Landssamband ísl. hestamannafélaga, til leiðbeininga um hestamennsku.................................
Æðarræktarfélag íslands.....................................
Félag áhugamanna um fiskrækt ......................
Hrossaræktarbúið að Kirkjubæ ........................
Efnarannsóknastofa Norðurlands........................
Rannsóknarstöðin Katla, Víkurbakka...............
Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöðvar ..
Skógræktarfélag íslands ......................................
Lántökukostnaður vegna laga nr. 9/1980 .........

150
150
200
300
300
125
100
1 500
150
11 000
6 000
204 000

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

223 975

501 Bændaskólinn Hvanneyri:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ...*...............................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

332 984
169 310
35 000
70 000

0

502

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

607 294
155 270
452 024

Bændaskóiinn Hólum:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

63 891
30 000
25 500
75 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

194 391
35 000
159 391

503 Garðyrkjuskóli ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

151262
44 949
12 000
58 500

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

266 711

Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

34 000

0

Samtals

232 711
22 802 407

1105

Þingskjal 244

05
101

201

Sjávarútvegsráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa:

Þús- Iír-

20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................

199 045
71000
2 000
2 000
274 045

Fiskifélag fslands:

20
2
4
6

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

251703
107 000
2 400
10 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

371 103
23 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Hagdeild ..............................................................
0103 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja......................................................................
0104 Skýrsludeild .......................................................
0105 Aflatryggingasjóður ............................................
0106 Fiskræktardeild ...................................................
Gjöld samtals ..........................................................
202

Þús. kr.

348 103

127 637
49 267
63 172
57 170
47 337
26 520
371103

Hafrannsó'knastofnun:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

1545 661
847 770
176 820
108 240

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 678 491
50 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..............................................................
02
Uppsjávarfiskadeild ..............................................
03
Svif- og botndýradeild..........................................
04
Sjórannsóknadeild .............................................
05
Veiðarfæradeild ...................................................
06
Plöntusvifdeild .....................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

2 628 491
112 715
116 994
124 652
130190
29 923
44 751
139

1106

Þingskjal 244
Þús. kr.

07
08
09
10
20
21
22
23
3001

203

Botnfiskadeild ....................................................
Flatfiskadeild ........................................................
Raftæknideild........................................................
Veiðarfærakostnaður ..........................................
Útibú á Húsavík ..................................................
Útibú á Höfn í Hornafirði..................................
Útibú á Isafirði ....................................................
Útibú í Ólafsvík ...................................................
Rekstur hafrannsóknaskipa................................

120 230
63 038
59 433
109 216
21283
14 777
16 658
3 000
1 711 631

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

2 678 491

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

364 492
86 300
9 700
44 400

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur .................................................... ..............
Mismunur .................................................................

504 892
87 000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ......................................................
T?fnafrúp?Sidpild
...........................................
02
frprladpild
.................................................................. 03
04
Tæknideild ....................................................
Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum.............
20
21
Útibú á ísafirði .............................................
Útibú í Neskaupstað......................................
22
Útibú á Akureyri .........................................
23
Gjöld samtals ..........................................................
215 Framleiðslueftirlit sjávarafurða:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

221

Þús. kr.

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

417 892

71 566
225 989
87 465
39 305
17 219
20 906
21 257
21 185
504 892

781 950
229 915
3 000
10 000
1 024 865
35 800

989 065

Verðlagsráð sjávarútvegsins:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

49 055
12 500
300
200

62 055

Þingskjal 244
272

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegains:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ...........................................................
274

7 500
7 500

869 400
869 400

1 854 000
1 854 000

Fiskleit, vinnslutilraunir og markaðsöflun:

90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
299

Þús. kr.

Fiskveiðasjóður:

90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
298

Þús. kr.

Aflatryggingasjóður:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
275

H07

308 000
808 000

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs:

20
2
90
94

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

Viðfangsefni:
0101 Sjóvinnunámskeið ................................................
0102 Skólabátar ............................................................
0103 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum........................
0109 Veiðieftirlit ...........................................................
0118 Vinnu- og rekstrarhagræðing í fiskvinnslufyrirtækjum .................................................................
0119 Mörkun fiskveiðistefnu ........................................
Gjöld samtals ..........................................................

131439
38 760
93 000
263199
10 000
12 000
1 000
170199
25 000
45 000
263 199

Þingskjal 244

1108
901

Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna:

Þ“s. kr.

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

184163
141000
14100
1400

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

340 663
11000
829 663

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
02
Skúlagata 4 ...........................................................
03
Keldnaholt ...........................................................

120 602
74 743
145 318

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

340 663

Samtals

Þú«. kr.

8 351 413

1109

Þingskjal 244

06
101

102

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa:

Þús. kr.

20
2
4
6

199 699
62100
1500
2 000

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

t>ús. kr.

265 299

Stjórnartíðindi:

20
2
4
6

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

14 857
111510
200
500

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

127 067
3 000

201 Hæstiréttur:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjÖld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

124 067

48 711
60 695
13 000
3 500
125 906
6 500
119 406

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Útgáfa hæstaréttardóma .....................................
0103 Ljósprentun hæstaréttardóma............................

75 526
44 380
6 000

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

125 906

202 Ríkissaksóknari:

20
2
4
6

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

158159
24 275
1600
2 300

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

186 334
1500
184 834

Þingskjal 244

1110
203

Borgardómarinn í Reykjavík:

Þús- kr-

20
2
4
6

276 710
46 000
1500
2 000

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

Þús- kr-

526 210

204 Borgarfógetinn í Reykjavík:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

261 774
60 000
1200
4 000

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

526 974

205 Sakadómur Reykjavíkur:

20 Laun ...................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

278 720
33 000
10 250
7 500

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

329 470
1500

0

327 970

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík:

20
2
4
6

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

3 775 898
563 848
180 000
126 746

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

4 046 492
ðl 226

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Útlendingaeftirlit ................................................
0103 Almenn löggæsla ..................................................
0104 Fangaklefar .........................................................
0105 Eftirlit á vegum ..................................................
0106 Eftirlit með vínveitingahúsum ..........................
0107 Lögregluskóli .....................................................
0108 Aðallögreglustöð viðHverfisgötu.......... .............
0109 Mötuneyti .............................................................
0110 Simi og fjarskipti .........................................

256 653
56 868
3 806 355
97 550
148 789
31 580
18 078
161 770
14 203
54 646

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

4 646 492

4 585 266

Þingskjal 244
207

Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík:

6

Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

1111
Þús. kr.

Þús. kr.

10 000

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

10 000

208 Rannsóknarlögregla ríkisins:
20 Laun ..................................................................................

710 662

2
4

önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................

140 200
12 000

6

Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................................

50 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

912 862
4 000

211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta:
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

14 000

212

908 862

14 000

Bæjarfógeti Akranesi:

20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4
Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

194 500
35125
2 500
2 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

234125
3000

0

Viðí angsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................

104 743
129 382

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

234 125

213 Sýslumaður Borgarnesi:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

133 769
29100
6 500
61500

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

230 869
1500

0

229 369

Viðfangsefni:

0101
0102

Yfirstjórn ............................................................
Löggæsla ..............................................................

98 938
62 325

0103

Hreppstjórar

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

9 606

0104

Bygging skrifstofuhúsnæðis................................

60 000

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

230 869

Þingskjal 244

1112
214

215

216

Sýslumaður Stykkishólmi:

kr-

20
2
4
8

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

210 323
52 390
12 300
3 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

278 013
5 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Stykkishólmi ......................................
0103 Löggæsla Grundarfirði ......................................
0106 Hreppstjórar .......................................................
0107 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi.....................

115 076
57 253
30 900
3 521
66 263

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

278 013

Sýslumaður Búðardal:
20 Laun .................................................................................

48170

2
4

önnur rekstrargjöld ...............................................
Viðhald ....................................................................

11500
2 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

61 670
5 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...........................................................
0102 Löggæsla ...............................................................
0103 Hreppstjórar ........................................................

44 750

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

61 670

Þús- kr-

273 013

56 670

4 3i5

Sýslumaður Patreksfirði:

20
2
4

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald ....................................................................

106 456
28 000
3 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

137 456
1500
135 956

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

84 390
46 789
6 277

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

137 456

1113

Þingskjal 244
217

Bæjarfógeti Bolungarvík:

58 701
12120
2 300
27 400

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

100 521
810

0

218

Þús. kr.

20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
(i Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Þús. kr.

99 711

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Bygging lögreglustöðvar .....................................

41503
31618
27 400

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

100 521

Sýsíumaður og bæjarfógeti ísafirði:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

204 360
39 450
4 500
5 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

253 310
4 800
248 510

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...........................................................
123 564
0102 Löggæsla ...............................................................
123 606
0103 Hreppstjórar ........................................................ .........6140
Gjöld samtals ..........................................................
219

Sýslumaður Hólmavík:
20 Laun ..........................................................................

253 310

2
4
6

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

38 293
10 569
7 800
26 300

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

82 962
2 400
80 562

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

70 332
8 727
3 903

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

82 962

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

140

Þingskjal 244

1114
221 Sýslumaður Blönduósi:

20
2
4
6
0

Laun ..........................................................................
127 798
önnur rekstrargjöld ................................................
41000
Viðhald ......................................................................
3 000
Gjaldfærður stofnkostnaður .................................... ......... 1000
Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

172 798
3 000
169 798

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
86131
0102 Löggæsla ...............................................................
76 965
0103 Hreppstjórar ........................................................ .........9 702
Gjöld samtals ..........................................................

172 798

222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki:

20
2
4

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald ....................................................................

139 697
25 000
3 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

167 697
2 000
165 697

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
87113
0102 Löggæsla ...............................................................
73 495
0103 Hreppstjórar ........................................................ .........7 089
Gjöld samtals ..........................................................

167 697

223 Bæjarfógeti Siglufirði:

20
2
4
6

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

131984
17 835
5 400
1 100

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

156 319
400
155 919

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................

69 045
87 274

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

156 319

1115

Þingskjal 244
224 Bæjarfógeti Ólafsfirði:

Þós- kl-

20
2
4
6

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Viðhald .....................................................................
Gjaidfærður stofnkostnaður ...................................

62119
12 453
2 500
3 500

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

80 572
2300

Þús' kr'

iotlt

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................

42 013
33 559

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

80 572

225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

576 593
101300
7 200
7 500

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

692 593
10 000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla Akureyri ..............................................
0103 Löggæsla Dalvík...................................................
0104 Hreppstjórar .......................................................
Gjöld samtals

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

682 593

306 338
344 513
35 410
6 332
692 593

226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík:

20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

223 296
56 280
5 645
2 500

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

287 721
3 000

0

284 721

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Húsavík................................................
0103 Löggæsla Raufarhöfn..........................................
0104 Löggæsla Þórshöfn.............................................
0105 Hreppstjórar ........................................................

119 071
103 302
28 298
26 039
11011

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

287 721

Þingskjal 244

1116

227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði:

Þús- kr-

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

108 643
27 750
3 000
1 300

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

140 693
3 000

0

Þús- kr-

137 693

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Seyðisfirði............................................
0103 Löggæsla Vopnafirði ..........................................
0104 Hreppstjórar .......................................................

68 319
42 436
23 963
5 975

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

140 693

228 Bæjarfógeti Neskaupstað:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................

68185
22130
2 500

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

92 815
1200

0

91 615

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................

54 488
38 327

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

92 815

229 Sýslumaður og bsejarfógeti Eskifirði:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

148 280
34 975
3 000
102 500

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

288 755
6 000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Eskifirði................................................
0103 Löggæsla Egilsstöðum ........................................
0104 Löggæsla Fáskrúðsfirði og Suðurfjörðum ....
0105 Löggæsla Reyðarfirði..........................................
0106 Hreppstjórar .......................................................
0107 Bygging skrifstofuhúss .......................................
Gjöld samtals ...........................................................

282 755

88 512
23 570
27 384
22013
20 627
6 649
100 000
288 755

1117

Þingskjal 244
230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði:

kr-

Þ,is' kr'

20 Laun ..........................................................................
86 243
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
28 620
4 Viðhald .....................................................................
1800
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. .........1450
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

118113
3100
115 013

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

67 420
46 725
3 968

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

118113

231 Sýslumaður Vik í Mýrdal:

20
2
4

Laun .........................................................................
Önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald ....................................................................

47 821
13 861
3 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

64 682
700
63 982

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

43 459
17 531
3 692

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

64 682

232 Sýslumaður Hvolsvelli:

20
2
4
6

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

99 811
27 600
3 000
51000

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

181411

0

Sértekjur ..............................................................................

4 000

Mismunur .................................................................

177 411

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
74 570
0102 Löggæsla .............................................................
99 672
0103 Hreppstjórar ........................................................ .........7169
Gjöld samtals ............................................................

181411

Þingskjal 244

1118
233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum:

Þús- kr-

20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ..............................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

274 007
55 170
4 000
2 500

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ........................... ...................................

335 677
1000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................
Gjöld samtals ............................................................

Þús' kr'

334 677

134 412
201265
335 677

234 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi:

20 Laun ..........................................................................
311965
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
55 000
4 Viðhald ......... ................. .........................................
4 000
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................. .........1 000
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

371 965
20 000
351965

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla
...........................................................
0103 Hreppstjórar .....................................................

127 344
231 998
12 623

Gjöld samtals ...................................................... • ••

371965

235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík:
20 Laun .........................................................................

2
4
8

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

575 020
110 848
7 050
1500

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

694 418
8 900
685 518

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Keflavik—Njarðvík .............................
0103 Löggæsla Grindavík ............................................
0105 Hreppstjórar .......................................................

233 864
391145
65 526
3 883

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

694 418

1119

Þingskjal 244
236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .......................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

743 170
127 442
9 150
2 000
881 762
2 000
879 762

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Hafnarfirði .........................................
0103 Löggæsla Seltjarnarnesi .....................................
0107 Hreppstjórar .......................................................

378 820
462 023
36 524
4 395

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

881 762

237 Bæjarfógeti Kópavogi:

20
2
4
6

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

473 855
72 000
7 200
6 300

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

559 355
1800
557 555

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................

236 780
322 575

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

559 355

238 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og
fíkniefnamálum:

20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ...........................................................

48152
8 730
500
1000
58 382

241 Hegningarhús:

20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

134 785
45 420
3 500
1300
185 005

Þingskjal 244

1120
242 Vinnuhælið Litla-Hrauni:

Þús- kr-

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

485 694
192 230
16 000
15 500

0

Gjöld samtals ........................................................ . •
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

709 424
65 000
644 424

243 Vinnuhælið Kvíabryggju:
20

Laun ...........................................................................................

104 390

2
4
6

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

42 210
2 000
3 500

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

132 100
3 000
147100

244 Fangelsi við Síðumúla:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
247

131025
39 890
4 000
1200
176 115

Eftirlitsstofnun með brotamönnum:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6

Gjaldfærður stofnkostnaður ..........................................

26 615
2 960
800
1 000

Gjöld samtals ...........................................................
251

31 375

Landhelgisgæslan:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

1 943 541
1 397 048
332 676
13 250

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................

438 343

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

4124 858
6 000
4118 858

Þingskjal 244
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................ ........................... ..........
0102 Ægir v/s ............................ ..
0103 óðinn v/s ............................................................. .
0104 Þór v/s ..................................................................... ..
0106 Fluggæsla .............................................................. ..
0107 Landhelgissjóður ................ .....................................
0109 Týr v/s .......... .................. ...................................... .
Gjöld samtals ..................................... .................... ..
252 Bifreiðaeftirlit ríkisins:
20 Laun ................................................
2 Önnur rekstrargjöld ........................
4 Viðhald .............................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .............................
0

253

254

Gjöld samtals..........................................
Sértekjur ..........................................................................
Mismunur ...........................................................

1121
Þús. kr.

4 124 853

607 683
251 771
9 600
44 800
913 859
266 367
647 492

Viðfangsefni:
01
Bifreiðaeftirlit ....................................................... ..
03
Bifreiðastjóra- og ökukennaranániskeið...............

812 492
101367

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

913 859

Almannavamir ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélága ......... .................................................
Gjöld samtals .................................................................
Sjómælingar íslands:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur .........................................................................
Mismunur ......................................................................

Álþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þú«. kr.

304 540
749 682
742 865
368 164
787 310
438 343
733 954

43 726
30 566
1750
48 200
2 900
127 142

137 901
51716
5 000
7 900
202 517
42 000
160 517

141

Þingskjal 244

1122
255

Umferðarráð:
Ms. kr.
20 Laun .................................................................................
38 262
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
112 595
4
Viðhald ..........................................................................
350
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................... .............800
0

262

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur ..........................................................................
Mismunur .....................................................................

Dómsmál, ýmis kostnaður:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

282

152 007
54 322
97 685

Löggildingarstofan:
20 Laun .................................................................................
57 063
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
12 200
4 Viðhald ...........................................................................
1600
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................... ..........4 500
0

281

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur ..........................................................................
Mismunur ......................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur .........................................................................
Mismunur .....................................................................

75 363
30 000
45 363

52 287
176 050
228 337
9 000
219 337

Viðfangsefni:
0101 Málskostnaður ........................................................
0102 Meðdómsmenn ........................................................
0103 Setu- og varadómarar ........................
0104 Próf málflytjenda ....................................................
0105 Siglingadómur ........................................................
0106 Útgáfa norræns dómasafns....................................
0107 Norræn samvinna á sviði sakfræði....................
0108 Matsnefnd eignarnámsbóta ..................................
0109 Útgáfa lagasafns ......................................................
0110 Gjafsóknar- og málsvarnarlaun ..........................

115 000
52 000
19 738
2 392
4 964
2 208
1 450
19 425
5 800
5 360

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

228 337

Ýmis löggæslukostnaður:
20 Laun ..................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

28140
23 620
150 000
201 760

Viðfangsefni:
0103 Lögreglubifreiðar ......................................................
0104 Ýmis löggæslukostnaður ..........................................

150 000
51 760

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

201 760

Þingskjal 244
283

Fangamál, ýmis kostnaður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður ........................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0104 Ríkisfangelsi og vinnuhæli, bygging......................
0105 Fangahjálp ................................................................
0106 Sjúkrakostnaður refsifanga ....................................
0107 Námskeið fangavarða ..............................................
0108 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga

284

301

1123
Þús. kr.

4 600
71987

15 000
4 600
40 000
2 020
10 367

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

71987

Áfengis- og fíkniefnamál:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
Gjöld samtals ................................................................

6 097
1300
7 397

Viðfangsefni:
0102 Matsnefnd vínveitingahúsa ...................................
0103 Öleftirlit .....................................................................
0104 Fíkniefnanefnd .........................................................

3 381
1340
2 676

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

7 397

Þjóðkirkjan:
20 Laun ................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................

1399 668
213 200
153 000
87 950

0

Gjöld samtals ..............................................................
Sértekjur .........................................................................
Mismunur .....................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...................................................................
0102 Kirkjuráð ..................................................................
0103 Kirkjuþing .................................................................
0104 Alþjóðasamvinna .....................................................
0105 Vestur-íslenskarkirkjur ...........................................
0106 Álag vegna afhendingar kirkna.............................
0107 Utanfarir presta.........................................................
0108 Biskups- og prestabókasöfn...................................
0109 Eftirlaun presta og ekkna,viðbót .........................

Þús. kr.

10137
42 250
15 000

56 950
1 910 768
8 500
1 902 268

74 826
1887
10 050
3 000
600
5 000
972
150
3 398

Þingskjal 244

1124

Þús. kr.

0111
0112
0113
0114
0117
0121
0122
0124
0125
0126
0127
0129
0130
0133
0135
0136
0139
0140
0141
0201
0202
0301
0302
0303
0304
0305

Æskulýðsstörf ..........................................................
46 805
Sumarbúðir ..............................................................
6 000
Byggingareftirlit .........................
13 444
Kirkjugarðaeftirlit ..................................................
9 681
Biskupsbústaður ....................................................
1350
Skálholtsstaður ........................................................
10 000
Hallgrímskirkja íReykjavík...................................
20 000
Útgáfustarfsemi .........................................................
500
Hið íslenska biblíufélag ............ ,.............................
1500
Umbætur á krístindómsfræðslu í skólum.........
250
Rit presta í Hólástifti ................. ..........
100
Saurbæjarkirkja ....... ..............
1Q0
Kirkjukórasamband íslands ...................
300
Minningarkapella um séra Jón Steingrímsson ..
250
Hólar í Hjaltadal ...................... .......................... ...
2 00Ö
Hjálparstofnun kirkjunnar .................................... ..
2 000
Prestastefna .................................. ..................... ..
1500
Fastanefndir þjóðkirkjunnar .............................. ...
1 200
Dómprófastsembættið í Reykjavík ..................
2 500
Söngmálastjórj þjóðkirkjunnar
.......................
21 779
Tónskóli þjóðkirkjunnár................................... ..
3 000
Prestar og prófastar ...................... .................... .. • •
1 432 626
Byggingar á prestsetrum.......... ........................ ..
75 000
Kaup á eignum á kirkjujörðum ..............................
4 000
Embættisbústaðir, viðhald ......................................
150 00Q
Útihús á prestsetrum............................................... ..........ð 330
Gjöld samtals ...............................................................

371 Kirkjubyggingasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ........ ....................... ...............................
272

373

ÞAs. kr.

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

1 910 768

35 000
35 000

100
100

00 000
00 000
22 730 057

1125

Þingskjal 244

07
101

Félagsmálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

271 Húsnæðismálastofnun ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................

302

371

4 300 000
4 300 000

75 000
50 300
2 788 700
1386 000

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

4 300 000

Skipulagsstjóri ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ...........................................................
Gjöld samtals ...............................................................
Ríkissáttasemjari:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
Gjöld samtals ................................................................

Þús- kr-

208152

Viðfangsefni:
0102 Framlag skv. lögum nr. 30/1970 ..........................
0103 Heilsuspillandi húsnæði ............ .............................
0104 Launaskattur ..............................................................
0105 Byggingarsjóðsgjald ................................................

272 Byggingarsjóður verkamanna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................
301

Þ,is- kr160 752
45 000
400
2 000

7 500 000
7 500 000

105 746
185 000
2 000
110 000
402 746

82 521
20 685
l®3 206

Lánasjóður sveitarfélaga, framlag:

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

315 000
315 000

Þingskjal 244

1126

399 Vatnsveitur:
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ............................................................

Þús. l<r.

Þú». kr.

170 000
170 000

Gjöld samtals ..........................................................
951 Brunamálastofnun ríkisins:
20 Laun .................................................................................
45 685
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
16 980
4 Viðhald .........................................................................
1500
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .............................. ... _____2 000
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur .........................................................................

66 165
66165

952 Endurhæfingarráð:
20 Laun ........................................................................... ..
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
Gjöld samtals ................................................................

26 730
8 776
74

953 Jafnréttisráð:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals ...............................................................

14 859
5170
200

35 580

20 229

954 Vinnueftirlit ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald .........................................................................
27 Vextir ............................................................................
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður ........................................

212 954
50 000
2 050
2 224
7 000

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................

274 228
274228

0

971 Erfðafjársjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
972 Bjargráðasjóður íslands:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................

491 000

243 000
243 000

1127

Þingskjal 244
976

977

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta.............................................
Gjöld samtals ................................................................
Framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
94 Til einstaklinga og sarntaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

981 Vinnumál:
20 Laun .................................................................................

2

Önnur rekstrargjöld ...............................................

90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0102 Félágsdómur .............................................................
0104 Samtök vinnumarkaðarins vegnahagræðingarstarfsemi .....................................................................
0106 Bygging orlofsheimilaverkalýðssamtakanna
..
0107 Alþýðusamband íslands vegna Menningar- og
fræðslusambands alþýðu.....................
42 000
0108 Orlofsheimili BSRB .................................................
0109 Félagsmálaskóli alþýðu......................
56000
0110 Hagdeildir Alþýðusambands íslands, Vinnuveitendasambands
íslands,
Vinnumálasamhands
samvinnufélaganna, BSRB og BHM........
60
0111 Iðnnemasamband Islands ......................................
0114 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota.
40
0116 Alþýðusamband íslands vegna orlofsmála ....
0117 Alþýðusamband íslands vegna norræna verkalýðsskólans í Genf.......................................
2
0118 Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum ..
0121 Þátttaka í starfi ILO........................................ ...
0130 Sjómannadagsráð .....................................................
Gjöld samtals ..................................................... ...........

bás. kr-

Þ“s- kr-

2 010 000
2 010 000

61 609
37 500
270 288
369 397

9 742
730
467 900
478 372

10 472
10 000
112000
50 000

000
1 966
000
12000
000
14000
5000
3 000
478 372

1128
999

Þingskjai 244
Ýmis framlög:
90 Yfirfærsjur:
94 Til eiristaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...................... .............................. .
Yiðfangsefni:
0102 Barnaheimili og hæli ..............................................
0104 Heyrnarhjálp, félag..................................................
0105 Geðverndarfélag Islands ..........................................
0107 Mæðrastyrksnefndir ................................................
0108 Rauði kross Islands ...............................................
0110 SÍBS ..........................................................................
0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra.....................
0113 Slysavarnafélag Islands............................................
0114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra..........................
0119 Meðlög samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga
...........................................................................
0120 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ..................
0122 Leigjendasamtökin .................................................
0123 Sjómannastofur ........................................................
0125 öryrkjabandalag íslands....... ...............................
0126 Ferlinefnd fatlaðra ............... ................................
0127 Blindrafélagið ...................................................... ..
0129 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ....
0131 Geðverndarfélag Islands, byggingarstyrkur ....
0132 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingarstyrkur .......................................................................
0135 Þroskahjálp, landssamtök ......................................
0137 Foreldrasamtök barna með sérþarfir..................
0138 Náttúrulækningafélag Islands ..............................
0139 Blindravinafélagið ....................................................
0142 íslensk réttarvernd ....................................................
0145 Alþjóðaár fatlaðra......................................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

^3- kr-

Þús- kr-

409 6Q0
499600
1 200
3 100
450
1 000
1 400
3100
1 500
97 OÖÖ
22 000
20 000
231 00Ó
1000
10 600
6 000
1 000
9 000
750
? 500
15 000
3100
1 000
5 000
1200
700
60 000
499 600
17 146 282

Þingskjal 244

Q8
101

H29

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

Heilþrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
Ws. kr.
20 Laun .................................................
202528
2
Önnur rekstrargjöld ........;................................. ...
81 300
4
Viðhald .......... ...............................................................
1400
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. .................. .......... 500Ö
0
!

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mjsmunur ................................;............. .....................

290 228
2 000
288 228

271 Tryggingastofnun ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .............................................. 129 612 000
Gjöld samtals .................................................... .
273 Atvinnuleysistryggingasjóður, framiag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ............................................................... ..
274 Eftirlaunasjóður aldraðra:
20 Laun ......................................................................... .
Gjöld samtals .............. ...................................................
301

Landlæknir:
20 Laun .................................................................................
2
Örtriúr rekstrargjöld ...................................................
4
Viðháld ................................................................... ..
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ........2 000
Gjöld samtals ....................................;............... .

Þts. kr.

129 612 000

5 469 000
5469000

1 434604
1 434 604

78 546
37 500
900
118 946

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...................................................................
107 012
0104 Læknaráð ............................................................. ;..
6 834
0108 Lækningaferðir sérfræðinga.................................... ..........5 100
Gjöld samtals ..................................................................

Alþt. 1980. A. (103. Iðggjafarþing).

118 946

142

Þingskjal 244

1130
302

Ríkisspítalar, skrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................

Þús- kr406 690
99 000

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

505 690
11 ð00

0

310 Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar:
20 Laun .................................................................................
Gjöld samtals .................................................................
311 Rannsóknastofa háskólans:
20 Laun ......................................................................... • • • •
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

312 Blóðbankinn:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

319

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Matvælarannsóknir ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

322 Heilbrigðiseftirlit rfkisins:
20 Laun ............ .....................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

ÞÚ8, kr-

494 090

536 000
536 000

S20 060
288 000
1 108 080
531400
576 680

254 466
199 500
453 966
259 800
104166

80 995
54 718
1000
10 000
146 713
2 000
144 713

74 259
41136
1500
10 000
126 895
950
125 945

1131
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323 Tryggingaeftirlitið:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................

75 952
75 952

324 Heyrnar- og talmeinastöð íslands:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

114 342
120 000
1500
25 000

0

0

371

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Landspítalinn:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

372 Landspítalinn, kvennadeild:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

373 Kleppsspítali:
20 Laun ............................................................................. ...
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

Þúa. kr.

51 592
20 600
1850
1910

260 842
28 000
232 842

10 961 124
4 809 900
946 200
1 842 000
18 559 224
1 150 000
17 409 224

1525 992
756 600
2 282 592
26 900
2 255 692

3 527 818
1147 400
4 675 218
72 600
4602 618

Þingskjal 244

1132

374 VífilsstaSaspítali:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................

Þús1220 204
465 600

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .......................................................................

1685804
123 800

0

375 Kristneshæli:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
....................................................................
Mismunur .................................. ..................... ............

376 Kópavogshæli:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtajs ..................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .................................. ..................... ............

377 Vistheimilið Gunnarsholti:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .......... ........................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

378 Læknishéraðasjðður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fvrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals .................................................................
381 Sjúkrahús og læknishústaðir:
20 Laun .................................................................................
4 Viðhald ..........................................................................
90 Yfirfærsiur:
92 Til sveitarfélaga ............................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

Þús-

I 562 004

508 664
135 633
644 297
6 000
638 297

1 648 870
515 500
2 164 370
31500
2 132 870

117 250
140 000
257 250
120 700
1?® 550

55 000
35 000

90 579
900 000
5 257 417
138 000
6 385 996

1133
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Viðfangsefni:
0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa1)..............
0302 Röntgentæki ..............................................................
0304 Viðhald samkvæmt lögum nr. 57/1978 ..............
0306 Heilsuverndarstöðvar, styrkur................................
0308 St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur
0309 Landakotsspítali, röntgentæki................................
0311 DAS — Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur vegna stofnkostnaðar sjúkradeilda samkvæmt
reglum er heilbrigðisráðherra setur......................
0312 Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi ..............

391

392

393

395

75 000
22 000
6 385 996

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar:
20 Laun ................................................................. ...............
2
Önnur rekstrargjöld .......................... .......... ........... .
4 Viðhald ............................ ......................... ...................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ........................................................... ..

1924 870
58 000
120 000
40 000

Beríriavarnir
20 Lauii .......... ........................ .......................... .......... ...
2
önnur rekstrargjöld .................. ........... ....................
Gjöld samtals .................................................................

22 334
11 3Ö0

Skólayfirlæknir:
20 Laun ............................................................................. ...
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
Gjöld samtals .................................................................

20 061
3 870

Lyfjaeftirlit ríkisins:
20 Laun ............................................. .............................. ...
2
önnur rekstrargjöld ................................................
Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

Ýmis heilbrigðismál:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
6
Gjaldfærðurstofnkostnaður .......................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ..........................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ....................................................... ..

1) Sjá sundurliðun i sérstöku ýfirliti 9.

Þú». kr.

5 000 000
40 000
900 000
307 996
5 000
36 000

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

0

399

Þús. kr.

2 142 870

33 634

23 931

27 924
15 660
43 584
12 600
30 984

302 810
158 710
1000
4 000
4 000
357 399
827 919

1134
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Viðfangsefni:
0102 Norræn samvinna í lyfjasölumálum...................
0104 Evrópska lyfjaskráin .............................................
0108 Hjartavernd ..............................................................
0109 Krabbameinsfélag íslands.......................................
0110 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og
lögum um ónæmisaðgerðir ......................................
0111 Matvælarannsóknir .................................................
0112 Manneldisráð ............................................................
0113 Kynsjúkdómavarnir, lög nr. 16/1978 .................
0114 Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 .......................
0125 Minningarsjóður Landspítalans ...........................
0127 Sjúkraflug .................................................................
0128 Rhesusvarnir .............................................................
0129 Blóðrannsóknir ungbarna .....................................
0131 Félag astmasjúklinga ...............................................
0132 Exem- og psoriasissjúklingar.................................
0133 Tækniaðstoð við sveitarfélög vegna vatns- og
skolpveitumála og annarra umhverfis- og mengunarmála ...................................................................
0134 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun ..
0135 Námsferðir héraðslækna og embættislækna ...
0136 Ljósmæðralaun .........................................................
0137 Skólar heilbrigðisstétta ...........................................
0138 Tóbaksvarnir .............................................................
0142 Starfslaun Ófeigs J. Ófeigssonar.................
4
0144 Lyfsölusjóður ...........................................................
0148 Útbreiðsla atvinnusjúkdóma .................................
0149 Rannsóknir á heilsufarsáhrifumákvæðislaunakerfa .............................................................................
0154 Útgáfa Lyfjaverðskrár.....................................
5
0155 Námslaun læknastúdenta .......................................
0156 Ýmis framlög .............................................................
0201 Lyfjaverðlagsnefnd ..................................................
0202 Lyfjanefnd .................................................................
0203 Eiturefnanefnd ..........................................................
0205 Daggjaldanefnd .........................................................

471

Þús- kr2 884
3 463
75 000
120 000

Þds-kr-

67 241
5 800
18601
6 945
15 587
25 400
30 000
!2 725
17 939
300
300
4 000
5600
14299
H2 351
123428
40 000
500
12 000
7 000
5 000
000
3 000
10 000
13 073
40 362
10 668
16 458

Samtals stofnun..........................................................

827 919

Gæsluvistarsjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

i7anno
1^200
ið-suu

Viðfangsefni:
0101 Gæsluvistarsjóður .....................................................
0103 Bláa bandið.................................................................
0104 Vernd, félagssamtök.................................................
0105 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið ...

170 000
1 700
1 500
10 000

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

!33 200

183200

1135

Þingskjal 244
481

501

Bindindisstarfsemi:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

9 500
62 694

53194
9 500

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

62 694

Ljósmæðraskóli íslands:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................

72 494
4 600
800

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

Þroskaþjálfaskóli íslands:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
Gjöld samtals .................................................................
Samtals

Þús. kr.

32 084
19 610
750
750

Viðfangsefni:
0102 Áfengisvarnir ..............................................................
0105 Stórstúka íslands ......................................................

0

502

Þús. kr.

77 894
500
77 394

49 644
7 840
4 000
2 300
63 784
177 831 875

Þingskjal 244

1136

09
101

Fjármálaráðuneyti

Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
Gjöld samtals ..................................................................

406 341
136 000
3 000
3 000

Ríkisbókhald:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ........................................................... ..

258 487
114120
1800
6 600

Ríkisfjárhirsla:
20 Laun .................................. ............... ...............................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

81 795
25 060
500
2 500

201 Rikisskattstjóri:
20 Laun .................. ,.............................................................
2
Önnur rekstrargjöld .................... ...............................
4
Viðhald .......... .............. ........................... ..
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .............. .................... ..
Gjöld samtals ................................................. .

426 293
72 000
1700
2 300

103

104

202 Skattstofan í Reykjavík:
20 Laun ...................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.................................................. • .......... .. • •
Mismunur ........................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

548 341

381 007

109 855

502 293

728 413
92 870
3 000
5 400
329 683
2 000
327 683

1137
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203

Skattstofa Vesturlands, Akranesi:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur ........................................................................

204 Skattstofa Vestfjarða, ísafirði:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

Þús- kr.

Þús. kr.

104 318
11632
115 950
2 000
113 950

94 387
12 800
9 000
4 000
120 187
1500
118 687

205 Skattstofa Norðurlands vestra, Siglufirði:
20 Laun .................................................................................
99 950
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
9 257
4
Viðhald .........................................................................
2 000
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... .............300
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

111 507
500
111 007

206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri:
20 Laun .................................................................................
189 678
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
26125
4 Viðhald ...........................................................................
700
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................... ..........1990
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum:
20 Laun
...............................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

218 493
1900
216 593

85 358
14 000
3 000
1 500
103 858
1300
102 558

143
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1138
208

Skatístofa Suðurlands, Heliu:
20 Laun ............................. .... .............. ...............................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Þús- kr106 589
11500
1500
200

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

119 789
2 370

0

209

Skattstofa Vestmannaeyja:
20 Laun ..................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

211

214

251

H7 419

41210
9 600
250
2100
53 160
300
52 860

Skattstofa Reykjaness, Hafnarfirði:
20 Laun .................................................................................
261485
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
25 350
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... ..........1100
0

212

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

ÞAs-kr-

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

287 935
5 000
282 935

Skattstofur, sameiginleg útgjöld:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
Gjöld samtals .................................................................

21440
321 000

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

104 814
9 094
700
6190

Gjaldheimtan í Reykjavík:
20 Laun ................
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........................................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

342 440

120 798

183 580
185 500
5 000
374 080
70 000
304 080

1139
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261

Tollstjórinn í Reykjavík:
20 Laun ....................
2 Önnur rekstrargjöld......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

0

263

381

382

383

384

894 040
173 980
720 060

721 060
172 980

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

894 040

Tollgæslan:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

847 400
84 867
2 800
11000

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

946 067
34 977
911090

Tollamál, sameiginlegur kostnaður:
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
Gjöld samtals ..................................................................

30 000

Uppbætur á lífeyri:
20 Laun .................................................................................
Gjöld samtals .................................................................

6 731 000

Eftirlaun samkvæmt launalögum:
20 Laun .................. ...............................................................
Gjöld samtals ..................................................................

52 986

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn:
20 Laun1) ..............................................................................
Gjöld samtals ................................................................

84 525

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
20 Laun12) .............................................................................
Gjöld samtals ................................................................

47 000

1) Sjá sundurliöun í sérstökn yfirliti 10.
2) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 11.

Þús. kr.

672 308
197 032
6 700
18 000

Viðfangsefni:
0101 Skrifstofa ....................................................................
0102 Tollhúsið ......................................................................

0

282

Þús. kr.

30 000

6 731 000

52 986

84 525

47 000

Þingskjal 244

1140
402

Fasteignamat ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................................

ÞÚ8- kr>
320 943
155 250
5 000
10 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

491 193
140 000

0

481

Útgjöld samkv. sérstö'kum lögum og heimildarlögum:
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
Gjöld samtals ................................................................

351 193

1475 200
1 475 200

901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
171385
2
önnur rekstrargjöld ......................................................
80 718
4 Viðhald ...........................................................................
1000
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... ..........8 400
0

971

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Ríkisábyrgðasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................

261503
200 000
61503

1 000 000
1 000 000

Viðfangsefni:
0101 Lánagreiðslur vegna togara af stærri gerð ....

1 000 000

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

1 000 000

Vegna launa- og verðlagsmála:
20 Laun .................................................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

25 570 000
1 800 000

990 Sérstakar efnahagsráðstafanir:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

12 000 000

989

27 370 000

12 000 000

1141

Þingskjal 244
999

Ýmislegt:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0102 Stjórnarráðið, símakostnaður og burðargjöld ...
0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar..............................................................
0104 Ýmis sameiginlegur kostnaður.............................
0107 Skýrsluv'élakostnaður vegna launagreiðslna ....
0108 Kjarasamningar.........................................................
0111 Dómkröfur og málskostnaður .............................
0112 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum . .
0113 Milliþinganefndir .....................................................
0114 Þungaskattsálagning með ökumælum.................
0120 Lifeyrissjóður sjómanna .........................................
0121 Lífeyrissjóður bænda .............................................
0133 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána .....................
0141 Óviss útgjöld ..............................................................
0144 Borgartún 6 ...............................................................
Gjöld samtals..............................................................
Samtals

Þús- kr60 300
867 000

Þús- kr'

182 000
80 000
3 284 791
4 474 091

322 200
170 000
30 000
436000
35 100
40 000
30000
15 000
19 000
12 000
504 000
80 000
2 598 791
182 000
4 474 091
59 561 154

1142

Þingskjal 244

10
101

211

321

325

Samgönguráðuneyti

Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
Gjöld samtals ...............................................................
Vegagerð ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
92 Til sveitarfélaga ............................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Strandferðir, framlög:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ...............................................................

Þús. kr.

177 826

5 250 000
570 000
10 800 000
14 201 500
270 000
3 900 000
13 000
35 004 500

1 337 573
688 100
2 025 673

Viðfangsefni:
0102 Skipaútgerð ríkisins..................................................
0103 Flóabátar og vöruflutningar ..................................

1 337 573
688 100

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

2 025 673

Rekstrardeild ríkisskipa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........"................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

135 116
20 675
1210
750

0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Þús. kr.

129 726
48100

157 751
24 000
138 751

1143

Þingskjal 244
331 Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa:
20 Laun ............................................................................... ..
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Þús. kr.
309 844
71 775
3 000
3 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

387 619
130 000

0

332 Vitamál:
20 Laun ................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

257 619

433 693
114150
88 000
100 000
735 843
50 000
685 843

Viðfangsefni:
0102 Rekstur vita .............................................................
0104 Sjómerki ....................................................................
0105 Vitabyggingar.............................................................

612 914
22 929
100 000

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

735 843

333 Hafnarmál:
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .............................................
92 Til sveitarfélaga ............................................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0102 Hafnarrannsóknir og mælingar.............................
0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur1) ................
0104 Ferjubryggjur12) .............................................
0105 Landshafnir, afborganir lána ...............................
0107 Hafnarbótasjóður, framlag.....................................
0108 Sjóvarnargarðar3) ...................................................
0110 Landshöfn Rifi, framkVæmdir ............. ...............
0111 Landshöfn Keflavik—Njarðvík, framkvæmdir ..
Gjöld samtals.............................................................

1) Sjá
2) Sjá
3) SjA

sundurliðun i sérstöku yfirliti 12.
sundurliðun í sérstöku yfirliti 13.
sundurliðun i sérstöku yfirliti 14.

Þús. kr.

40000
55 000
559 508
3 284 650
3 939 158

40 000
3 191 500
55 000
104 508
319 150
54 000
25 000
150 000
3 939158

Þingskjal 244

1144
341

Siglingamálastofnun rífeisins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................

Þ,is- kr338 783
65 000
3 000
26 500

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

433 283
1500

0

342

471

Sj óslysanefnd:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Ýfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ............................................................. ..

Ýmis framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
ViCfangsefni:
0102 Flugbjörgunarsveitir.................................................
0103 Slysavarnarfélag Islands vegna tilkynningarskyldu fiskiskipa ......................................................
0104 Velferðarráð sjómanna ...........................................

651

431 783

12 287
4 518
10 000
2 000
28 805

Flugmálastjórn:
20 Laun .................................................................................
1 777 188
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
752 818
4 Viðhald ..........................................................................
137 846
6
Gialdfærður stofnkostnaður1) ....................................
2 285 000
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................... ..........4 000
0

485

Þús-kr-

4 956 852
240 000
4 716 852

73 596
73 596
5 000
62 596
6 000

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

73 596

Ferðamálaráð:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega.....................................

48 729
58 000
103 271

0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

1) Sjá sundarliðun i sérstöku yfirliti 15.

25 000
235 000
3 000
232 000

1145

Þingskjal 244
652

VeSurstofa íslands:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ...............................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........................................
0

656

1 143 119

210 796
154 772
196 760
35 956
61 308
105170
213 244
30 867
66 112
8 336
366 910
19 928
17 000
22 870

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

1 510 029

Landmælingar íslands:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

181135
115 000
1400
20 815

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Sérleyfissjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

1 510 029
366 910

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............
0102 Veðurspádeild ...........................................................
0103 Síma- og útvarpskostnaður ...................................
0104 Fjarskiptadeild .........................................................
0105 Veðurfarsdeild ...........................................................
0106 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ..................
0107 Veðurstöðv'ar .............................................................
0108 Hálendisathuganir.....................................................
0109 Jarðeðlisfræðideild ...................................................
0110 Bóka- og skjalasafn.................................................
0111 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs.................
0112 Hafísrannsóknir.........................................................
0113 Snjóflóðavarnir
.....................................................
0115 Alþjóðasamvinna ...................................................

0

672

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Þ“3-kr998196
439 233
34575
38025

318 350
258190
60 160

30 000
30 000
48 940 685

144

Þingskjai 244

1146

11
101

ISnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa:
Þús- kr20 Laun .................................................................................
178 778
2 önnur rekstrargjöld......................................................
55 076
4
Viðhald ..........................................................................
750
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................... .......... 1 500
0

201

Iðnaðarráðuneyti

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Iðntæknistofnun fslands:
20 Laun ...................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Þ^8-kr'

237 004
25 000
212 004

474 687
184 621
5 900
17 900
683108
210 000
473108

395 257
130 000
7 200
20 000
552 457
200 000
352 457

204 Verkstjórnarnámskeið:
20 Laun ............................................................................... ■
22 466
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 000
4
Viðhald ..........................................................................
500
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... ..........2 370
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

29 336
2 000
27 336

1147

Þingskjal 244
205

Stjórnunarnámskeið:
20 Laun
.............................................................................
2 önnur rekstrargjðld ......................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

47 192
23 596

0

206

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

207 Eftirmenntun í iðju og iðnaði:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

234

235

29 369
17823

23 596

Námskeið í stjórn vinnuvéla:
20 Laun
.............................................................................
15 236
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
6 737
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... .............500
0

221

Þús. kr.

Lánasjóðir iðnaðarins og aðlögunargjald:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ...............................................................

22 473
2 000
20 473

24 000
24 000

1 625 000
1 625 000

Viðfangsefni:
0102 Iðnlánasjóður
.........................................................
0103 Iðnrekstrarsjóður
.................................................
0104 Aðlögunargjald .......................................................

425 000
150 000
1050 000

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

1625 000

Lagmetisiðjan Siglósild:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................

Fyrirtæki og stofnanir, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals .............. .................................................

100 000
100 000

117 400
117 400

Viðfangsefni:
0102 Útflutningsmiðstöfi iðnaðarins ..............................

117 400

Þingskjal 244

1148
299

301

Iðja og iðnaður, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

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

140 700

Orkustofnun:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

1 363 832
1130 000
21000
101200

Rafmagnseftirlit ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

321

371

140 700

3 500
1 200
40 000
20 000
18 000
45 000
13 000

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Rafmagnsveitur ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................
Orkusjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

Þús< kr-

123 000
17 700

Viðfangsefni:
0102 Iðnráð og önnur starfsemi á sviði iðnaðar ....
0103 Heimilisiðnaðarfélag Islands ..................................
0104 Efling iðnþróunar og tækninýjungar ..................
0108 Athugun á orkufrekum iðnaði..............................
0115 Ullar- og skinnaverkefm ........................................
0119 Orkusparnaður ........................................................
0121 Byggingaþjónustan ..................................................

0

302

Þús- kr-

2 616 032
300 000
2 316 032

217 671
100 810
3 000
36 500
357 981
17 000
340 981

1 600 000
1 500 000

16 505 000
22 000
16 527 000

1149

Þingskjal 244
Viðfangsefni:
0101 Verðjöfnunargjald ..................................................
0103 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum ..
0104 Lánagreiðslur, framlag ...........................................
0105 Lán til jarðhitaleitar ..... .........................................
0107 Kröfluvirkjun, fjármagnsútgjöld ..........................
0110 Orkusjóður, rekstur .................................................
0111 Hólsfjallabæir .........................................................
0112 SVeitarafvæðing
......................................................
0113 Lán til einkarafstöðva ...........................................

Gjöld samtals ........................................................
Samtals

W’- kr.

Þús. kr.

5 500 000
1 700 000
2 150 000
300 000
6 275 000
20 000
22 000
500 000
60 000

16 527 000
23 800 087

Þingskjal 244

1150

12
101

201

202

902

903

Viðskiptaráðuneyti

Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Niðurgreiðslur á vöruverði:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................
Styrkur vegna olíunot'kunar til húshitunar:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ..............................................................

Þlis- kr.
157 274
84 945
1200
1500
7 000

251 919

31 000 000
31 000 000

5 000 000
5 000 000

Verðlagsstofnun:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

348 677
80 312
610
14 025

Skráning hlutafélaga:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

28 381
8 500
500
600

999 Vörusýningar erlendis:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

Þ,is-kr.

443 624

32 981

2 000
2 000
36 730 524

1151

Þingskjal 244

13
101

Hagstofa íslands, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
0

102

Hagstofa Islands

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

Þjóðskráin:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Þús. kr.

215 558
76 638
900
1900
294 996
4 700
290 296

95 758
28 300
750
124 808
22 081
102 727
393 023

Samtals

14
101

Ríkisendurskoðun

Ríkfsendurskoðun, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Samtals

Þús. kr.

Þús. kr.

429 049
60 000
1500
4 500
495 049
495 049

Þingskjal 244

1152

15
101

181

182

991

Fjárlaga- og hagsýslustofnun
Þús. kr.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ................................................................

150 455
77 711
1000
3 000

Ríkisbifreiðar, framlag:
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

50 000

Rafreiknar:
20 Laun .................................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ................................................................

10 988
200 000

Ýmis lán ríkissjóðs:
27 Vextir .............................................................................
Gjöld samtals ...............................................................
98 Lánahreyfingar út.........................................................
99 Lánahreyfingar inn ......................................................
Samtals

232 166

50 000

210 988

19 585 921
19 585 921
21 474 407
100 000
20 079 075

1153

Þingskjal 244

B-HLUTI
Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign
5. gr.
Árið 1981 er ætlast til að rekstri og fjárinunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði h'agað skv. áætlunílm í þessari greih.
21
171

Forsætisráðuneyti
Þús. kr.

Byggðasjóður:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir .............................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

290 000
110 000
1 708 000
150 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög rikissjóðs .............................................. ...

2 258 000
3 597 000
3750000

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

7 347 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 AfbOrgun lána .............................................................
982 Veitt’Ián .........................................................................
Inú:
991 Innheimtar afborganir............ .....................................
992 Tekin lán ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........................

Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).

Þús. kr.

5 089 000

2 539 000
8000000
2 300 000
3 150 000
5 089 000

145

1154

Þingskjal 244

22 MenntamálaráSuneyti
201

543 846
192 000
4 191 683

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

4 927 529
ð 988 119
150 000
20 000

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

6 158 119

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
— greitt Háskóla íslands ..........................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
211

Þús. kr.

Happdrætti háskólans:
20 Laun .......... .......................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................

Háskólabíó:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald
...................................................................
23 Hráefniog vörur til endursölu....................................
28 Afskriftir .................................................................. • • •

Þús. kr.

1230 590

212118
1018 472
1 230 590

110 912
47 000
14 000
130 000
8 000

Gjöld samtals ..................................................................
309 912
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
320 000
020 Vaxtatekjur..................................................................... ......... 3 500
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur .....................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
276

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
27 Vextir .............................................................................
Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Mismunur .....................................................................

323 500
13 588

21588
8 000
13 588

46 670
46670
212118
155 448

1155

Þingskjal 244
Fjármunahreyfingar:
Út:

422

981 Afborgun lána .......................................................

4 133

983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

161 315
165 448

Námsgagnastofnun, skólavörubúð:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
28 Afskriftir ..........................................................................

62 800
68 000
5 000
151 531
8000

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

285 331
285 331

F jármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

8 000

04

679

Þus-

8 000

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................

20 273
17 835
4 550

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................

42 658
3 500
42 658

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

46158

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
871

Þ,is- kr-

3 500

3 500
3 500

Unglingaheimili ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................

189 835
29 925
5 900

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

225 660
91 880
144 660

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

235 660
10 000

Þingskjal 244

1156

Fjánnunahreyfingar:
Út:
983 FjárfeStingar ..................................................................
Inn:
995 Ráöstöfun eigin fjár ....................................................
872

10000
10 000

Lánasjóöur ísl. námsmanna:
20 Laun ................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld ......................................................
27 Vextir .............................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

80 630
60 000
564 000
474 000

Gjðld samtals ....... ...................................................
020 VaXtatékjur .......................................... ............... ...........
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1 178630
195000
8 092 330

Tekjur sömtals .......................... ..................................
Mismunur .....................................................................

8 287 330

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
982 Veitt íán ------- ---------------------------------------- ------983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
992 Tekin tón................................................................... ..
995 RáðStöfun eigin fjár ....................................................

971

Þ*8- kr-

453 000
10160 700
10 000
215 000
3 300 000
7 108 700

Ríkisútvarpið, hljóðvarp:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhdld ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

1187 599
1140 946
20 000
20 000
380 500
294 338

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

8 043 383
2 943 383
10 000
90 000

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

8 043 383

Fjármuiíáhreyfingar:
lnn:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Út:
994 Affekriftir .........................................................................

380 500
380 500

1157

Þingskial 244
972

Ríkisútvarpið, sjónvarp:
20 Laun ..................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ................ ...................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

kr1 ðM 036
1 632 284
40 600
228 490
700 000
417 685

Gjöld samtals ..................................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................................
Framlög ríkissjóðs .....................................................
Vaxtatekjur.....................................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

4 569 095
4 176 855
112 240
30 000
250 000

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

4 569 095

04
012
020
019

F jármunahreyfingar:
983 Fjárfestingar ..................................................................

1 166 600

994 Afskriftir.........................................................................
996 Annað .............................................................................

700 000
456 000

973 Þjóðleikhúsið;
20 Laun .................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir ............................................................................

1355 058
209 882
82 786
120 000
2 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

1 769 726
486248
1 283 478

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

1 769 726

974 Sinfóníuhljómsveit íslands:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

683 521
70 441

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

753 962
80 000
365 379
308 583

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

753 962

1158
975

976

977

Þingskjal 244
Vísindasjóður:
2
Önnur rekstrargjöld ..................................................
90 Yfirfærslur
.............................................................

6500
201500

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríltissjóðs ......................................................
019 Annað, Arðsjóður Seðlabankans ..............................

208 000
8 000
200 000

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

208 000

Menningarsjóður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu...................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

48 377
20 000
3110
108 960
2175
1600
15 500

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

199 722
188 122
65 000

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

203 122

W». kr.

Þús. kr.

8 400

F jármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

6 000

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

730 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

730 000

1 600
3 400

730 000

730 000

1159

Þingskjal 244

23
101

Utanríkisráðuneyti

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald
........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þús- kr606 023
214800
21000
2 165 200
13 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur .............................................................. ..

3 020 023
3 761 433
6 000
14 000

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

3 783 433

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn;
993 Sala á eignum ................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
111

763 410

100 000
700 000
23 590
13 000
763 410

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

429 424
105 000
64 700
1000
37 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

637 124
761 078
36 000

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

846 078

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

208 954

7 000
20 000
218 954
37 000
208 954

1160
121

Þingskjal 244
Þús. kr.

Sala vamarliðseigna:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...................... .....................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir .........................................................................

119 000
69 000
7 000
266 000
2 500

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatékjur............................................................... ...

463 500
626 000
57 000

Tekj.ur samtals ..............................................................
Mismunur .....................................................................

683 000

Fjármunahreýfingar:
Ct:
983 Fjarfestwjgar .................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

219 500

9 000
213 000
2 500
219 500

1161

Þingskjal 244

24 Landbúnaðarráðuneyti
171

172

206

Jarðeignir rfkisins:
2
Önnur rekstrargjöld

Þús. kr.

Gjöld samtals ..........
012 Framlög ríkissjóðs
Mismunur ..............

5 800
200 000

5 800

194 200

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

® 000
188 200

Jarðasjóður:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals .............................................................

40 300

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

8 150
32 150
40 300

Tilraunabúið Hesti:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald .............................................................................
27 Vextir .............................................................................

35160
34 792
3 500
............ 17

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

73 469
38 334
42 360

Tekjur samtals ..............................................................
MismunUr .....................................................................

80 694

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

25
7 200

Albt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

194 200

40 300

7 225

7 225
146

1162
207

Þingskjal 244
Tilraunastöðin Reykhólum:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ............................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

30 681
14 800
21281

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

36081

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

5 400

5 400
5 400

208 Tilraunastöðin Möðruvöllum:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald .............................................................................
27 Vextir .............................................................................

33140
29 059
5 500
170

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlðg ríkissjóðs ......................................................

57 869
34 379
30140

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

114 519

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

15 881
11500
3 300

46 650

122
47 000
472
46 650

209 Tilraunastöðin Skriðuklaustri:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................

28 233
36 910
6200
200

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

71 543
43627
35 233

Tekjur samtals ..............................................................
Mismúnur ......................................................................

78860
7 817

1163

Þingskjal 244
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
211

221

Þlis- kr.

Þús. kr.

317
7 000
7 317

Tilraunastöðin Sámsstöðum:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ............................................................................

14164
13 368
9 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

36 532
22 368
22 764

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

45 132
8 600

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

8 600

Áburðarverksmiðja ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 315 702
1 643 402
364 034
16 096 129
750 247
1 542 730

8 600

Gjöld samtals ................................................................. 16 712 244
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 15 826 310
020 Vaxtatekjur......................................................................
983 585
019 Aðrar tekjur ................................................................... ..........8 000
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur ......................................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

16 817 895
105 651

2 500 000
1 648 381
2 500 000
1 542 730
105 651

1164

Þingskjal 244

236 Fóður- og fræframleiðslan Gnnnarsholti:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir
...................................................................

Þ'As- kr72174
240 370
19 049
4 125
98 000
15 279

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

448 997
420 000
® 000
22 997

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

448 997

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

® 50®
8 091
15 279

237 Stórólfsvallarbúið:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

59 670
268 899
23 200
62 555
15 500

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

094 824
10 000
25 00®

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

429 824

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .................................................................. ...

8 788
6 712
15 500

Þús-

1165

Þingskjal 244
238

Fóðuriðjan Ólafsdal:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

1>ús- kr44 686
93 037
7 505
26167
6 700

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

178 095
171 890
5 000
10 000

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

186890

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
239

8 795

14 406
0 700
8 795

Grænfóðurverksmiðja í Flatey, A-Skaftafellssýslu:
20 Laun ................................................................................
2
Önnui- rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

59 576
186141
13 700
65 416
14 400

Gjöld samtals .................................................................
Seldar vörur ogþjónusta ..............................................
Framlög ríkissjóðs .....................................................
Vaxtatekjur.....................................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

339 233
352 233
43 800
12 000
20 000

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

428 033

04
012
020
019

F j ármunahr ey fingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

92 350
10 850
14 400
88 800

88 800

1166
240

241

Þingskjal 244
GrænfóSurverksmiðja, Hólminum í Skagafirði:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

50 000

150 000

Grænfóðurverksmiðja, Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

50 000

100 000
50 000

50 000

150 000
100 000
50 000

Laxeldisstöðin Kollafirði:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni ogvörur til endursölu...................................
28 Afskriftir .........................................................................

41692
21954
12 210
16 203
26 507

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................

118 566
54 380
94 614

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

148994

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

50 000

F jármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
246

Ms, kr.

30 428

56 935
26 507
30 428

1167

Þingskjal 244
271

Landgræðslusjóður:
20 Laun ......................................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu......................................
90 Yfirfærslur ..........................................................................

Þús- kr15000
18000
25300

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

58 300
20 000
30 000
15 000

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

05 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

0 700

6700
6 700

272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ............................................................................
27 Vextir .............................................................................

21255
15 040
2 000
700

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

38 995
11 000
28 495

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

39 495

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús-kr-

500

500
500

Þingskjal 244

1168

25
211

Sjávarútvegsráðuneyti

Fiskimálasjóður:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

Þús- kr30 418
14 675
2 000
80 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrgr tekjur, útflutningsgjald ....................................

127 093
75 000
150 000

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

225 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
221

Síldarverksmiðjur ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................

97 907

119 907
22 000
97 907

Afskriftir .......................................................................................

2 346 730
3 410 591
1500 000
8 974 866
779 481
709 434

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

17 721 102
17 600 000
97 130
84 458

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

17 781 588

28

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

89 486

176 410
900 000
306 490
709 434
60486

1169

Þingskjal 244
272

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

7 023
3 330
22 000

Gjöld samtals ..........................................................
32 353
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
29 500
012 Framlög ríkissjóðs ..................................................... ..........7 500
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur .....................................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................................
274

37 000
4 647

4 647
4 647

Aflatryggingasjóður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

8 500
32 700

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
019 Aðrar tekjur, aflatryggingasjóðsgjald......................

41 200
869 400
12 936 000

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

13 805 400

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

13 764 200

13 764 200
13 764 200

147

Þingskjal 244

1170

26
101

Lögbirtingablað:
20 Laun ..................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................

114 707
H4 707

Landhelgissjóður:
27 Vextir .............................................................................

97 247

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

97 247
30 000
438 343
40 000

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

343

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
371

kr11907
102 600
200

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

04
251

Dóms- og kirkjumálaráSuneyti
ÞÚ3-kr-

411096

411 096
411 096

K’rkjubyggingasjóður:

20
2

Laun .................................................................................
400
Önnur rekstrargjöld .................................................... ............ ð00

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................
Mismunur .....................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

900
000
94100

38 100
4 000
34 100

1171

Þingskjal 244
372

373

Kirkjugarðasjóður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

2 500
4 000
100
15 000

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

19 100

Þús. kr.

1000
800
700

16 600

Fj ármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

16 600

Kristnisjóður:
90 Yfirfærslur .....................................................................

90 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

90 000
90 000

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

90 000

14 000
2600

Þingskjal 244

1172

27
271

FélagsmálaráSuneyti

Byggingarsjóður ríkisins:
20 Laun .......... .............. ......................................................
2
Önnur rekstrargjöld .............. ............... ............... ..
4
Viðhald ............................................................................
27 Vextir .............................................................................

Þus- kr248 959
219 629
3110
6 420 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

6 891 698
140 000
7 949 000
4 300 000

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

12 389 000

F jármunalireyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán ........ .................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
272

1 213 000
18 990 000
5 497 302

17 000
3 600

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

20 600
260 000
7 500 000
800 000

Mismunur

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

3 560 000

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

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

5 497 302

7 589 000
18111302

Byggingarsjóður verkamanna:
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir .............................................................................

Tekjur samtals

Þús. kr.

4 300
8 571100
36 000
8 539 400

8 539 400

Þingskjal 244
371

Lánasjóður sveitarfélaga:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir ................................................................................

1173
Þlls- kr23 466
6 975
400
496 083

Þás. kr.

Gjöld samtals .................................................................
ð^6 924
020 Vaxtatekjur.....................................................................
1 086 029
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
815 000
019 Aðrar tekjur, framlag Jöfnunarsjóðs ...................... .... 900 000
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur .....................................................................

372

971

2 301 029
1 774105

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

1 261 388
900 000
1 774 105

Landakaup kaupstaða og kauptúna:
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

1260

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

4 260
46 260

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

46 260

755 161
3 180 332

45 000

Fjármunalireyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

8 000
45 000

Erfðafjátsjóður:
90 Yfirfærslur .....................................................................

400 000

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

400 000

020 Vaxtatekjur...............................................................
012 Framlög ríkissjóðs

53 000

69 000

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

491 000

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

560 000
160 000

1174

Þingskjal 244
Fjármunahrcyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

972

976

Þús- kr225 000
000
160 000

Bjargráðasjóður íslands:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4 Viðhald ............................................................................
27 Vextir ............................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

23147
7 000
900
195 000
150 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

376 047
166 000
243 000
368 000

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

777 000
400 953

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

464 500
400 953

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

2 010 000

300 000
565 453

2 010 000

Tekjur samtals ........................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr.

2 010 000
2 010000

1175

Þingskjal 244

28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
271

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

Þús. kr.
803 824
412 454
56 000
22 400
63 890 000

Þús. kr.

Gjöld samtals ................................................................. 65 184 678
Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður
531678
greiddur af öðrum) .....................................................
012 Framlög ríkissjóðs ..................................................... 64 653 000
Tekjur samtals ............................................................. 65 184 678

04

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
994 Afskriftir .........................................................................
996 Annað ............................................................................

350 000
160 000
22 400
167 600

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar:
90 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ..............................
— bætur .........................................................................

130 000
63 970 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

64 100 000
64 100 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................

800

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar:
90 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ..............................
— bætur .........................................................................

130 000
1 444 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1 574 000
400 000
859 000

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

1 259 000

800

-H 315 000

1176

Þingskjal 244
Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár......................................................

20 000
-j- 315 000

273 Atvinnuleysistryggingasj óður:
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

193 000
4 696 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Iðgjöld atvinnurekenda .............................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

4 889 000
2 220 000
3 646 000
1823 000
1 823 000

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

9 512 000

Fjármunahrevfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir ..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
311

Ríkisspítalar, þvottahús:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
04

378

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

Þús- kr-

Þús. kr.

295 000

4 623 000

3 900 000
1 323 000
600 000
4 623 000

300 000
235 900
30 000
565 900
811 900
811 900
246 000

F jármunahreyf ingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

246 000

Læknishéraðasjóður:
90 Yfirfærslur .....................................................................

35 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

35 000
35 000

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

35000

54000
192 000

1177

Þingskjal 244
471

Gæsluvistarsjóður:
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur

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

Fjánnunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
911

Þús- kr150 000
150 000

lð® OðO

150 000
150 000

Brunabótafélag íslands:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir
‘.......................................
28 Afskriftir .........................................................................

450 000
950 000
3 900 000
15000
25 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

5 340 000
5 000 000
25 000
800 000

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

5 325 000

F j ármunahr ey fingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir .................................................
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 RáðstÖfun eigin fjár ....................................................

Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).

Þús' kr'

485 000

5
450 000
200 000
70 000
200 000
15 000
25 000
485 000

148

Þingskjal 244

1178

29 Fjármálaráðuneyti
101

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þús- kr862 000
1 723 300
72 000
7 ð00 000
4 500
95 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

9 726 800
46 253 034
6 000
2 000

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

46 261 034

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað, greitt í rikissjóð ..............................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
102

36 534 234

67
100 000
36 500 000
833
65 000
36 534 234

Lyfjaverslun ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

298 485
192 504
18 283
1 267 000
38 500
122 586

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

1 637 358
2 148 000

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

2 148 000

04

F j ármunahrevfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir
.....................................................................
995 Ráðstöfuneigin fjár ......................................................

Þús. kr.

210 642

28 083
305 145
122 586
210 642

1179

Þingskjal 244
103

Innkaupastofnun ríkieins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................

193 610
80 000
3 000
7 302 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

7 578 610
7 526 610
18 000
34 000

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

7 578 610

931 Arnarhvoll:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

77 687
31633
20 000
lð 782

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

145 102
145 102

F jármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

1® 782

04

932 Borgartún 7:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

ÞÚ8, kr-

1® 782

47185
51100
20 000
3 000
2 000

Gjöld samtals .................................................................
Íoqmk
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur ..................................................................... .............
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur .......................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

123 785

2 500
2 000
500

Þingskjal 244

1180

Þus. kr.

933 Borgartún 6:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld......................................................
27 Vextir .............................................................................

7 594
15 000
239 406

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

262 000
182 000
80 000

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

262 000

RíkisábyrgðasjóSur:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................

43 000
22 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

65 000
400 000
1 000 000

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

1 400 000

971

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir.................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
981

1 335 000

2 570 000
500 000
1 735 000
1 335 000

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs:
2 Önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................

65 000
95 000

Gjöld sa'mtals .................................................................
04 Seldar vörur ogþjónusta ..............................................

160 000
160 000

Tekjur samtals

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

Þús. kr.

160 000

1181

Þingskjal 244

30
101

211

SamgönguráSuneyti

Póstur og sími:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld......................................................
4
Viðhald .................................................................. •••■
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Þus- kr17 594 020
10 ð00 000
700 000
2 827 692
5 046 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur........ ................. ...........................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

30 107 712
33 489 312
1 714 000
964 400

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

36 167 712

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................

960 000
5 046 000

Vegagerð ríkisins, áhaldahús:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu...................................
27 Vextir .'...........................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 155 000
1 625 000
1008 000
1 980 000
1000
450 000

Gjöld samtals .................................................................
Seldar vörur og þjónusta....................................... ....
Vaxtatekjur.....................................................................
Framlög ríkissjóðs ......................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

7 219 000
7 344 000
500
270 000
54 500

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

7 669 000

04
020
012
019

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .................
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................

823 000
5 183 000

450 000

153 769
746 231
450 000
450 000
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Skipaútgerð ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

Þús- kr1415 278
1 059 145
162 200
2 400
35 820

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................

lSi270
1 "ð"
1 ðð?
* 800

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

2 674843

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir
.....................................................................

3 333
900 000
867 513
35 820

331 Vitamálastjórn, áhaldahús:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu............................... •
28 Afskriftir .........................................................................

449 560
131200
160 000
20 000
75 000

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

835 760
835 760

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

835 760

04

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán ......................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................

650 000
75 000

332 Hafnarbótasjóður:
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir ............................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

8 88®
64 590
250 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

320 590
196 145
280 000

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

476 145

725 000

155 555

1183

Þingskjal 244
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús- kr133 346
215 285
193 076
135 ððð

333 Landshöfn Þorlákshöfn;
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

ð7 910
23 900
31635
lð455
4100

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

133 000
138 445
19 ððð

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

Iðð 000
25 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

4 190
25 000

334 Landshöfn Eeflavík — Njarðvík:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld.....................................................
4
Viðhald .........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

llð 725
22 500
25 731
31654
ð 390

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................

201 000
224 532
186 468

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

411 900

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

4 100
25 000

210 000

ð 390
210 000
5 390
210 000
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Landshöfn Rifi:
20 Laun ................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir ............................................................................

Þús. kr.

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

71 000
36 027
73 485

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

109 512

Fj árm unahreyí'ingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..........................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Þús. kr

20 000
12 500
3 527
34 973

38512

13 512
25 000
38 512

671 UmferðarmiðstöS:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

3 738
5 800
25 000
1200
600

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

36 338
14 000
25 793

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

39 793
3 455

F j ármunahr ey fingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
994 Afskriftir.............. ...........................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

600
3455

672 Sérieyfissjóður:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ......................................................

14 207
15 793

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

30 000
30 000

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

30 000

300
3 755
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673

Þus. kr.

Ferðaskrifstofa ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald .........................................................................
27 Vextir .............................................................................

162 030
108 000
3 000
20 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

293 030
290 000
3 030

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

293 030

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þus.

149
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31 Iðnaðarráðuneyti
231

Sementsverksmiðja ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefniog vörur til endursölu...................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

Þús- kr1 950 000
3 300 000
585 000
550 000
380 000
500000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

7 265 000
7 250 000
25 000

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

7 275 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
lnn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
232

10 000

300 000
210 000
500 000
10 000

Landssmiðjan:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

500 248
130 000
8 000
585 000
12 000
24 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur...................................................................

1 259 248
1 290 000
3000
12 000

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

1 305 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eiginfjár .....................................................

Þús. kr.

2 176
217 576
150 000
24 000
45 752

45 752

1187

Þingskjal 244
233

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

545 263
82 848
7 400
172 000
36 040
44 373

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

887 924
894 000

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

894 000

04

234

Þús. kr.

6 076

F j ármunahrevfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

44 373
6 076

Lagmetisiðjan Siglósíld:
20 Laun .................................................................................
2
Önnurrekstrargjöld ............................
4
Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir
............................................................................
28 Afskriftir .................................................................. ...

268 903
82 989
20 580
443 487
100 256
16 000

Gjöld samtals ..................................................................
Vaxtatekjur.....................................................................
Seldar vörur ogþjónusta ..............................................
Aðrar tekjur ...................................................................
Framlög ríkissjóðs ......................................................

932 215
17 000
932 215
4 126
100 000

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

1 053 341

020
04
019
012

Fjármunahrevfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

Þús. kr.

4 918
45 531

121 126

201 723
35 403
100 000
16 000
121126

1188
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Landsvirkjun:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 400 000
2 100 000
1 000 000
10 804 300
6 217 000

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

22 521 300
22 521 300

04

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
986 Annað .............................................................................
312

Laxárvirkjun:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................
04

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

Þús. kr.

6 217 000
49 983 000
49 219 000
6 217 000
764 000

175 000
120 000
60 000
40 000
205 000
350 000
950 000
1 900 000
950 000

Fjármunahreyfingar:
Út:

981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað ..............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................
314

Eröfluvirkjun:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................

Þús. kr

332 000
50 000
918 000
350 000
950 000

3 364 000
3 364 000
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315

321

Byggðalínur:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
Rafmagnsveitur ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu....................................
27 Vextir .'...........................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

Þús- kr5 210 000
5 210 000

1 840 000
2 840 000
7 780 000
2 320 000
2 400 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur:
Verðjöfnunargjald ................................
4 400 000
Olíustyrkur ............................................
250 000
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

17 180 000
12 530 000

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

18 680 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..........................................
983 Fjárfestingar:
Almennar:
Virkjanir ..............................
90 000
Stofnlínur ..........................
2 419 000
Aðveitustöðvar ..................
2 993 000
Innanbæjarkerfi..................
2 700 000
Disilstöðvar, vélar og tæki
506 000
Styrking dreifikerfis í sveitum ..........
Inn:
992 Tekin lán....................................................
994 Afskriftir ....................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................
996 Annað:
Dreifikerfi í sveitum (Orkusjóður) ..
Heimtaugargjöld ..................................

4 650 000
1 500 000
1 500 000

3 900 000

8 708 000
1 700 000

10 408 000
8 308 000
2 400 000
1 500 000

1 700 000
400 000

Þús. kr.

2 100 000
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1190
331

Jarðboranir rikisins:
20 Laun
....................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur tilendursölu ....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

Þús- kr642 272
190 419
30 000
40 000
168 987
400 000

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

1 471 678
1 471 678
1 471 678

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

372 609
27 391

04

332 Jarðvarmaveitur rfkisins:
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................
04

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

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................
369

Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
996 Annað .............................................................................

370 Virkjunarrannsóknir:
Fj ármunahrey fingar:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................

Þús. kr.

400 000

29 600
41800
156 430
23 490
251 320
73 570
-5-177 750

23 490
400 000
222 250
800 000
23 490
-?-177 750

560 000
560 000

300 000
500 000
800 000
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371

Orkusjóður:
2
önnur rekstrargjöld ..............................
27 Vextir:
Lán Orkusjóðs ........................................
Kröflulán ................................................
Byggðalínulán ........................................
90 Yfirfærslur:
Rafmagnsveitur ríkisins:
Verðjöfnunargjald af raforku ......................................
4 400 000
Dreifikerfi i sveitum ....
1 700 000
Orkubú Vestfjarða:
Verðjöfnunargjald af raforku ..........
Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar:
Sveitarafvæðing..................
500 000
Einkarafstöðvar..................
60 000

Þús. kr.
20 000

Þús. kr.

13 100 000
3 645 000
3 840 000 20 585 000

6 100 000
1100 000
560 000

7 760 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

28 365 000
11 550 000
16 505 000

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

28 055 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána:
Lán Orkusjóðs ......................................
5 557 000
Kröflulán ................................................
2 630 000
Byggðalinulán ........................................
2 490 000
982 Veitt lán:
Jarðhitaleitarlán ....................................
1 100 000
Hitaveitulán ..........................................
750 000
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
992 Tekin lán:
Hitaveitulán ............................................
750 000
Jarðhitaleitarlán ....................................
800 000
Byggðalfnur ............................................
6 330 000
995 Ráðstöfun eigin fjár......................................................

-r-310 000

10 677 000
1 850 000
4 957 000

7 880 000
310 000
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6- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:

1.1

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi
1981 sem hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar,
sem eigi eru ákveðnar í lögum öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gildi aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

1.2

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld sima árið
1981 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í
Reykjavík. Menn þessir séu fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað.

1.3

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið
1981 hjá allt að 25 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra.

1.4

Að semja um og bæta tjón og greiða kostnað vegna búfjársjúkdóma og fisksjúkdóma og taka til þess nauðsynleg lán.

2.1

Fjármálaráðherra er heimilt:
Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 9 000 m.kr.

2.2

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðlabankanum á árinu 1981 vegna árstíðabundinna sveiflna i fjármálum ríkisins og
semja ef með þarf um greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör.

2.3

Að lækka ríkisútgjöld á árinu 1981 um allt að 3 000 m.kr.

3.1

Að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Þormóðs ramma hf. á Siglufirði hjá
Sparisjóði Siglufjarðar, allt að 200 m.kr., í réttu hlutfalli við hlutafjáreign ríkisins í félaginu.

3.2

Að endurgreiða eða fella niður stimpHgjald af afsölum vegna kaupa á M/S Barða,
Norðfirðí og togara er Útgerðarfélag N-Þingeyinga h.f. hefur samið um kaup
á í Noregi og að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af veðskuldabréfum
er séu að upphæð jafnvirði hálfu kaupverði skipanna og sannanlega útgefin
vegna kaupanna.

4.1

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum og
varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í þeim iðngreinum sem framleiða iðnaðarvörur sem falla undir tollalækkunarákvæði fríverslunarsamninga íslands við EFTA og EBE við innflutning til íslands. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

4.2

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til stofnlina fyrir 132 kV spennu og hærri svo og af rafbúnaði i tilheyrandi útivirki og
aðveitustöðvar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis.

4.3

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og
tækjum til mengunarvarna sem sett eru upp að kröfu Heilbrigðiseftirlits rikisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd undanþágu þessarar.

4.4

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af eldsneytisstöðvum Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða.
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4.5

Að endurgreiða söluskatt af innfluttum sjúkrabifreiðum í tollskrárnúmeri
87 02 43 svo og af ökutækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt i
sjúkrabifreiðar. Ennfremur að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af sérbúnaði og tækjum i bifreiðar sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í
sjúkrabifreiðar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis.

4.6

Að endurgreiða skemintanaskatt af fé sem aflað er með samkomum og rennur
til eflingar slysavarna hér við land og til byggingar dvalar- og hjúkrunarheimila
aldraðra.

4.7

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af fjarskiptatækjum
sem leitar- og björgunarsveitir flytja til landsins til uppbyggingar á nýju fjarskiptakerfi fyrir metra- og millibylgju (VHF og SSB). Fjármálaráðuneytið setur
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

4.8

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 87 10 00 sem
tollafgreidd verða á árinu 1981.

4.9

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöid og söluskatt af rafeindatækjum
sem Tónmenntaskóli Reykjavíkur fær að gjöf frá Fordstofnuninni.

4.10 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og
tækjum til byggingar saltpéturssýruverksmiðju við Áburðarverksmiðju ríkisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
5.1

Að selja húseignina nr. 20 við Túngötu á ísafirði.

5.2

Að selja eignarhluta ríkisins í Seláslandi (S-19) í Reykjavík.

5.3

Að selja húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargtöu 10
í Reykjavík.

5.4

Að selja prestsetursjörðina Stað í Súgandafirði og verja andvirði jarðarinnar til
þess að kaupa eða byggja prestseturshús á Suðureyri.

5.5

Að selja 3., 4. og 5. hæð húseignarinnar Laugavegur 166.

5.6

Að selja hluta ríkissjóðs í húseigninni Blátún, Eyrarbakka.

5.7

Að láta í makaskiptum 5 ha af landi við Egilsstaðaflugvöll.

5.8

Að láta í makaskiptum 17,5 ha af landi Landshafnarinnar Keflavík—Njarðvík.

5.9

Að selja húseignir Landssmiðjunnar að Sölvhólsgötu 13 og Skúlagötu 8, Rvík.

5.10 Að selja prestsetursbústaðina í Vestmannaeyjum, nr. 2 við Sóleyjargötu og nr.
51 við Heiðarveg, og verja andvirði þeirra til að kaupa eða leigja nýjan prestsetursbústað.
5.11 Að selja hlut ríkissjóðs í húsnæði Iðnskólans á Selfossi, nr. 1 við Sigtún.
5.12 Að selja prestseturshús á Bíldudal og verja andvirði þess til kaupa á annarri
húseign þess í stað.
5.13 Að selja húseignina nr. 17 við Freyvang á Hellu í Rangárvallasýslu.
5.14 Að selja varðskipið Þór.
5.15 Að selja Reykjavíkurborg um 20 ha af landi Póst- og símamálastofnunar í Gufunesi vegna Kirkjugarða Reykjavíkur.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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5.16 Að selja eignarhluta ríkissjóðs í húseigninni nr. 30 við Heimagötu í Vestmannaeyjum.
5.17 Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju blaði,
umfram það sem veitt er til blaðanna i 4. gr. fjárlaga.
5.18 Að selja fasteignina Brú við Markarfljót, í landi Eyvindarholts.
5.19 Að selja gamalt áhaldahús á ísafirði.
5.20 Að selja flugskýli á ísafjarðarflugvelli.
5.21 Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar að Brúarlandi í Mosfellssveit.
5.22 Að selja húseign Póst- og simamálastofnunar við Hraunsá, Eyrarbakka.
6.1

Að taka lán til byggingar húsnæðis fyrir Skattstofu Reykjaness og embætti
bæjarfógeta i Hafnarfirði.

6.2

Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Islands.

6.3

Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík.

6.4

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í sendiráðum Islands. Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis.

6.5

Að taka lán á móti borgarsjóði Reykjavíkur vegna kaupa eða byggingar húsnæðis til afnota fyrir gjaldheimtuna i Reykjavík.

6.6

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir borgardómaraembættið í Reykjavík.

6.7

Að taka lán til endurbóta á húsnæði Námsgagnastofnunar að Laugavegi 166,
enda verði húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu
10 i Reykjavik seldar, sbr. lið 5.3.

6.8

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir bæjarfógetaembættið í Vestmannaeyjum.

8.9

Að taka lán til kaupa á liúsnæði fyrir Landmælingar Islands.

6.10 Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir Fiskvinnsluskólann i Hafnarfirði.
7.1

Að ákveða að þegar starfsmaður, sem verið hefur í þjónustu ríkisins, hættir
störfum skuli ekki endurráðið i starf það er viðkomandi starfsmaður hefur
gegnt.

7.2

Að láta fara fram hönnun skrifstofuhúsnæðis, verkstæðis og birgðastöðvar
fyrir Rafmagnsveitur rikisins í Reykjavík.

7.3

Að semja við Útvegsbanka íslands, Isafirði, bæjarstjórn ísafjarðar o. fl. um
hönnun stjórnsýsluhúss á Isafirði.
7 gr.
Skattvísitala árið 1981 skal vera 145 stig miðað við 100 stig 1980.
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SÉRSTÖK YFIRLIT
1. Iðnskólar (02 516 6).
1. Reykjavík .........................................................................
2. Hafnarfjörður ..................................................................
3. ísafjörður ........................................................................
4. Akureyri ...........................................................................
5. Neskaupstaður ................................................................
2. Tónlistarskólar (02 563 0101).
1. Akureyri ............................................................................
2. Garðabær ..........................................................................
3. Selfoss ..............................................................................
4. Hellissandur ...................................................................
5. Flateyri ...........................................................................
6. Mývatn .............................................................................
7. Höfn í Hornafirði ..........................................................
8. Nýi tónlistarskólinn í Rvík ..........................................
9. Njarðvík ...........................................................................
10. Óráðstafað .......................................................................
3. Héraðsskólar (02 610 6).
1. Reykholt ...........................................................................
2. Núpur ...............................................................................
3. Reykjanes .........................................................................
4. Reykir ...............................................................................
5. Laugar .............................................................................
6. Eiðar .................................................................................
7. Skógar ...............................................................................
8. Laugarvatn .....................................................................
9. Tækjakaup .....................................................................
4. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög
(02 792).
1. Hólabrekkuskóli, 1. og 2. áf.........................................
2. Seljaskóli, 1. áf.................................................................
3. Seljaskóli, 2. áf.................................................................
4. Hvassaleitisskóli, 3. áf., íþrh. o. fl.............................
5. Hlíðaskóli, 4. áfangi, íþrh...........................................
6. Ýmsir skólar .................................................................
7. Ölduselsskóli, 2. áfangi ..............................................
8. Kvennaskóli ..................................................................
9. Skóli ísaks Jónssonar ..................................................
10. Kópavogur, íþrh...............................................................
11. Kópavogur, skólalóðir ..................................................
12. Snælandsskóli, 1. áf.......................................................
13. Engidalsskóli ................................................................
14. Lækjarskóli, stækkun, Skólabraut 2 ......................
15. Víðistaðaskóli, 4. áf.........................................................
16. öldutúnsskóli, 4. áf.........................................................
17. Seltjarnarnes, sundlaug ..............................................

Þús. kr.
90 000
4 000
4 000
80 000
5 000
-------- -----

183 000

3 000
2 000
1000
500
1000
1000
1 000
2 000
1000
2 500
---------------

15 000

20 000
20 000
6 000
50 000
28 000
160 000
6 000
6 000
5 000
---------------

301 000

142 000
160 000
260 000
56 000
70 000
20 000
50 000
46 000
20 000
90 000
9 000
90 000
80 000
65 000
75 000
8000
30 000

Þús. kr.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
^9.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Garðabær, gagnfræðaskóli, 1. og 2. áf.....................
Keflavík, gagnfræðaskóli, 3. áf..................................
Keflavík, íþróttahús, 1. áf.............................................
Grindavík, íþróttahús ....................................................
Njarðvíkurbær, íþrh., 1., 2. og 3. áf.........................
Bessastaðahreppur, skóli, 1. áf..................................
Mosfellshreppur, íþrh., 1. áf.........................................
Mosfellshreppur, viðbygging barnaskóla ..............
Sandgerði, iþrh., stækkun skóla ................................
Vatnsleysuströnd, 1. áf. skóla ..................................
Vatnsleysuströnd, endurb. skólastjórabúst..............
Kjalarnes, lausar stofur ..............................................
Gerðahreppur, íþrh. og sundlaug ..............................
Kjósarhreppur, endurbætur ........................................
Akranes, barnaskóli, lóð, kyndist., 1. st.................
Akranes, íþrh...................................................................
Akranes, barnaskóli, nýbygging ..............................
Leirárhreppur, breytingar á skóla ..........................
Andakílshreppur .........................................................
Kleppsjárnsreykir, mötuneyti.................
Reykholtsdalshreppur, sundlaug ..............................
Varmalandsskóli, íþróttahús .....................................
Varmalandsskóli, skólahús ........................................
Borgarnes, íþrh., sundlaug ........................................
Borgarnes, grunnskóli, viðbygging ..........................
Laugagerðisskóli, íþrh...................................................
Lýsuhóll, sundlaug ......................................................
Hellissandur, stækkun skóla, 1. og 2. áf.................
Hellissandur, íþrh., sundlaug ....................................
Ólafsvík, stækkun skóla ..............................................
Ólafsvík, endurb. íbúðar.............................................
Grundarfjörður, skóli, 2. áf., og sundlaug .........
Grundarfjörður, íþróttahús ........................................
Stvkkishólnmr, skóli ...................................................
Búðardalur, skóli, 2. áf.................................................
Laugar, íþróttahús .....................................................
Laugar í Dalasýslu, 4. áf. skóla, íbúð, lóðir..........
ísafjörður, skólastjórabústaður Hnífsdal ..............
Bolungarvík, íþrh...........................................................
Bolungarvík, endurb. skólastjórabúst......................
Geiradalshreppur .........................................................
Gufudalshreppur, kennslustofa ..................................
Flateyjarhreppur, endurb. sk., endurb. ib..............
Barðastrandarhreppur, skóli ......................................
Patrekshreppur, viðbygging skóla ..........................
Patrekshreppur, endurb. skólastjóraíb.....................
Tálknafjörður, íþróttaaðstaða ....................................
Þingeyri, skóli ...............................................................
Mýrahreppur, barnaskóli Núpi ..................................
Flateyri, íþrh., sundlaug ............................................
Flateyri, endurb. skóla ................................................
Suðureyri, skóli, nýbygging ......................................
Árneshreppur, stækkun skóla ..................................

90 000
4 000
35 000
43 000
25 000
5 000
6 000
65 000
38 000
10 000
1 000
4 000
25 000
3 000
2000
25 000
150 000
2 000
20 000
5 000
5 000
15 000
15 000
20 000
45 000
7 000
8 000
55 000
4 000
55 000
2 000
5 000
25 000
40 000
2 000
2 000
18 000
2 000
44 000
3 000
4 000
20 000
2 000
7 000
30 000
1 000
32 000
23 000
10 000
34 000
5 000
28 000
4 000

Þús. kr
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Kaldrananeshr., endurb. skóla ..................................
Hólmavík, 2. áf. skóla ..................................................
Fells- og Óspakseyrarhr...............................................
Bæjarhreppur, skóli Borðeyri ..................................
Sauðárkrókur, gagnfræðask., C-álma ......................
Sauðárkrókur, dag- og heimavistir ..........................
Sauðárkrókur, íþrh., 1. áfangi ..................................
Staðarhreppur, skóli, íbúð ..........................................
Laugarbakki, lóð, 1., 2. áf., 3. áf. (ibúðir) ..............
Hvammstangi, sundlaug, laugarhús ........................
Þverárhreppur, skóli ....................................................
Húnavellir, skóli, 2. áf„ mötun., íb..........................
Blönduós, skóli, lóð, búningskl..................................
Blönduós, íþrh.................................................................
Skagaströnd, skóli ........................................................
Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf„ lóðir..........................
Varmahlíð, íbúðir, Sjh., Shl., Hvhl.............................
Varmahlíð, 3. áf., búningskl., íbúð ..........................
Lýtingsstaðahreppur, sundl., íbúð ..........................
Hólahreppur, skóli ........................................................
Hofsós, 1.—3. áf. skóla, endurb., og ibúðir..........
Hofsós, 4. áf., íþróttahús ............................................
Haganeshreppur, 1. áf. skóla, íbúð ..........................
Akureyri, Lundarskóli, 2. áf.......................................
Akureyri, íþróttahús ....................................................
Glerárskóli, 3. áf.............................................................
Húsavík, gagnfræðaskóli, 1. og 2. áf.........................
Húsavík, íþróttahús ......................................................
Ólafsfjörður, gagnfræðask., 1. og 2. áf.....................
Ólafsfjörður, barnaskóli, endurb., lóð ..................
Dalvík, skóli ...................................................................
Grímsey, ibúð ...............................................................
Svarfaðardalur, sundskáli ..........................................
Hrísey, íþrh., skóli ......................................................
Árskógsströnd, endurb. á eldhúsi ..........................
Þelamörk, uppgj. skóla, ibúð, breyt. á ibúð ....
Hrafnagilshreppur, uppgj. 1. og 2. áf., sk„ íb., jarðb.
Hrafnagilshreppur, 3. áf„ sundlaug og íþrh..........
Svalbarðsstrandarhreppur, íbúð, lóð ......................
Grenivík, 1. áf. skóla, íþróttarými ..........................
Stórutjarnir, uppgj. sk„ borunarkostn.....................
Bárðdælahreppur, skóli ..............................................
Skútustaðahreppur, sundlaug ....................................
Hafralækur, uppgj. skóla, hitaveita..........................
Hafralækur, íbúðir .......................................................
Lundarskóli, Öxarfirði, skóli, 1. áf..........................
Lundarskóli, endurb. heimav......................................
Kópasker, skóli ..............................................................
Raufarhöfn, 1. áf„ íþrh. og sundl.............................
Svalbarðshreppur, íbúð ..............................................
Þórshöfn, skóli, 1. og 2. áf.........................................
Þórshöfn, búningsklefar ..............................................

2 000
28 000
6 000
2 000
5 000
5 000
40 000
20 000
25 000
20 000
2 000
35 000
6 000
3 000
40 000
4 000
4 000
20 000
10 000
4 000
2 000
3 000
16 000
10 000
100 000
62 000
5 000
50 000
4 000
4 000
50 000
4 000
4 000
9 000
3 000
28000
15 000
30 000
2 000
25 000
8 000
8 000
18 000
2 000
9 000
7 000
4 000
30 000
26 000
6 000
25 000
4 000

Þús. kr.
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Seyðisfjörður, sundl., íþrh., endurb..........................
Neskaupstaður, gagnfræðaskóli ................................
Eskifjörður, skóli
......................................................
Skeggjastaðahreppur, skóli..........................................
Vopnafjörður, skóli Torfastöðum ............................
Vopnafjörður, íþróttahús ..........................................
Hlíðarhreppur, skóli......................................................
Jökuldalshreppur, stækkun sk., íþróttas..................
Egilsstaðir, íþrh., 1. áf..................................................
Eiðahreppur, íbúð, skóli ............................................
Eiðahreppur, stækkun skóla, íbúð ..........................
Mjóifjörður, skóli, endurbætur..................................
Reyðarfjörður, íþrh........................................................
Búðahreppur, skóli........................................................
Stöðvarfjörður, skóli, sundlaug ................................
Breiðdalshreppur, skóli ..............................................
Djúpivogur, skóli, iþrh.................................................
Geithellnahreppur, skóli ..............................................
Nesjahreppur, 1.—3. áf., endurb.................................
Höfn í Hornafirði, uppgj. 1. áf., 2. áf.....................
Mýrahreppur, íbúð ........................................................
Hofshreppur, skóli ......................................................
Fræðsluskrifstofa Austurlands ..................................
Vestmannaeyjar, barnaskóli, 3. áf.............................
Vestmannaeyjar, íþrh., sundl......................................
Vestmannaeyjar, grunnskóli, 1. áf.............................
Selfoss, gagnfræðask., íþrh..........................................
Selfoss, verknámshús v/iðnskóla ............................
Selfoss, barnask., viðbygging......................................
Kirkjubæjarklaustur, uppgj. skóla, sundl..............
Vík í Mýrdal, skóli og endurb. íbúðar ..................
V.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félh..................
V.-Landeyjahreppur, skóli, íbúð í félh.....................
Fljótshlíð, stækkun skóla ..........................................
Hvolhreppur, skóli .............
Hvolhreppur, bókasafn ..............................................
Rangárvallahreppur, Hella, sundl., íþrh..................
Laugaland í Holtum, stækkun skóla, 1. áf..............
Stokkseyri, innrétting handav.st. o. fl.....................
Stokkseyri, sundlaug ....................................................
Eyrarbakki, stækkun skóla ......................................
Hraungerðishreppur, jarðborun, hitaveita ............
Villingaholtshreppur, endurb. skóla ......................
Gnúpverjahreppur, lausar stofur..............................
Hrunamannahr., íbúð. bílskúr, endurb. skóla ....
Biskupstungnahreppur, íbúð ......................................
Laugardaishreppur, lóð, íbúðir..................................
Hveragerði, iþrh., uppgj................................................
Þorlákshöfn, stækkun skóla ......................................
Þorlákshöfn, sundlaug..................................................
Orkusparandi aðgerðir ...............
Stofnkostnaður eldri skóla ..........................................

5 000
27 000
37 000
11 000
3 000
29 000
10 000
13 000
50 000
1 000
3 000
8 000
28 000
22 000
6 000
39 000
15 000
15 000
15 000
45 000
5 000
5 000
3 000
4 000
67 000
55 000
22 000
57 000
12000
2 000
8 000
14 000
10 000
11 000
53 000
7 000
10 000
30 000
3 000
4 000
20 000
8 000
3 000
8 000
2000
8 000
9 000
8 000
14 000
4 000
60 000
60 000

Þús. kr
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Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48.

undirbúnings framkvæmdum við skólabyggingar:
Hólabrekkuskóli, 3. áf.....................................................
Breiðholtsskóli ..................................................................
Vesturbæjarskóli, 1. áf.....................................................
Digranesskóli .................................................................
Kópavogur, kennslusundlaug ......................................
Snælandsskóli, 2. áfangi..................................................
Hafnarfjörður, sundlaug ..............................................
Víðistaðaskóli, kennslust. í safnaðarh.........................
Vatnsleysuströnd, sundlaug ..........................................
Garðabær, búningsklefar ..............................................
Keflavík, sundlaug ..........................................................
Laugar í Dalasýslu, íþrh.................................................
Akranes, breyting skóla..................................................
ísafjörður, íþrh.................................................................
Bíldudalur, iþrh. o. fl........................................................
Súðavík, skóli, nýbygging..............................................
Bolungarvík, stækkun skóla ......................................
Siglufjörður, íþrh..............................................................
Laugarbakki, íþrh.............................................................
Hvammstangi, skóli ......................................................
Víðihlíð, viðbygging ......................................................
Skagaströnd, íþrh..............................................................
Þverárhr., íbúð..................................................................
Hólahreppur, 2. áf., íbúð ..............................................
Akureyri, Glerárskóli, 4. áf.............................................
Akureyri, Lundarskóli, 3. áf.........................................
Akureyri, sundlaug ......................................................
Húsavík, barnaskóli ......................................................
Ólafsfjörður, íþrh.............................................................
Þelamörk, íþrh..................................................................
Skútustaðahreppur, skóli ..............................................
Hrísey, laus stofa ..........................................................
Seyðisfjörður, nýbygging skóla ..................................
Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla ..........................................
Hallormsstaður, íþrh. og sundl.....................................
Reyðarfjörður, stækkun skóla......................................
Nesjahreppur, sundlaug..................................................
Kirkjubæjarhreppur, stækkun skóla..........................
Hvammshreppur, Vík í Mýrdal, íbúð..........................
Djúpárhreppur, íþróttaaðstaða......................................
Hraungerðishreppur, skóli, 2. áf....................................
Biskupstungnahreppur, stækkun skóla......................
Hveragerði, skóli..............................................................
A.-Landeyjahreppur, íbúð..............................................
A.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félh.....................
Gnúpverjahreppur, skóli ..............................................
Hvolhreppur, íþrh..............................................................
Hrunamannahreppur, íþrh.............................................

Þús. kr.

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
24 000

1200
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5. Dagvistarheimili (02 803).
1. Akranes v/Skarðsbraut, leiksk..................................
2. Akranes v/Skarðsbraut, dagbeimili ..........................
3. ólafsvík, leiksk.................................................................
4. Hellissandur, leiksk. ......................................................
5. Grundarfjörður, leiksk.....................................................
6. Patreksfjörður, leiksk......................................................
7. Suðureyri, leiksk..............................................................
8. Bolungarvík, leiksk..........................................................
9. Hnífsdalur, Kvenfél. Hvöt, leiksk.................................
10. ísafjörður v/Eyrargötu, dagh. —leiksk.......................
11. Súðavík, leiksk..................................................................
12. Hólmavík, leiksk................................................................
13. Blönduós, leiksk.................................................................
14. Sauðárkrókur v/Sæmundarhlíð,leiksk.........................
15. ólafsfjörður, leiksk..........................................................
16. Dalvík, leiksk.....................................................................
17. Akureyri v/Síðuhverfi, dagh. —leiksk........................
18. Akureyri v/Hlíðarlund, leiksk......................................
19. Húsavík, dagh.....................................................................
20. Þórshöfn, leiksk.................................................................
21. Egilsstaðir, leiksk.............................................................
22. Fáskrúðsfjörður, leiksk..................................................
23. Höfn í Hornafirði, leiksk.................................................
24. Eyrarbakki, leiksk.............................................................
25. Þorlákshöfn, leiksk..........................................................
26. Sandgerði, leiksk................................................................
27. Gerðahreppur, Kvenfélagið Gefn,leiksk.......................
28. Selfoss v/Austurveg, dagh. — leiksk.............................
29. Keflavík, leiksk.................................................................
30. Njarðvík, leiksk.................................................................
31. Hafnarfjörður v/Kirkjuveg, skd..................................
32. Hafnarfjörður v/Norðurberg, leiksk.............................
33. Kópavogur v/Snæland, dagh.........................................
34. Kópavogur v/Hábraut, dagh..........................................
35. Kópavogur v/Dalbrekku, skd.........................................
36. Sumargjöf, Reykjavík, dagh. og leiksk.........................
37. Reykjavíkurborg:
a) Suðurhólar, Breiðh. III, dagh.................................
b) VÖIvufell, Breiðh. III, skd.........................................
c) Hagamelur/Vesturborg, dagh..................................
d) Austurbæjarskóli, skd................................................
e) Dyngjuborg, dagh.........................................................
f) Völvuborg o. fI., lokagr.............................................
g) Iðufell, dagh. og leiksk.............................................
h) Arnarbakki/Fálkabakki, dagh. og leiksk.............
i) Hálsasel, dagh. og leiksk.........................................
j) Blöndubakki, skd........................................................
k) Ægissíða, dagh. og leiksk.........................................
l) Tungusel, dagh.............................................................
m) Hraunberg, dagh.........................................................
38. Hönnunarkostnaður ......................................................

Þús. kr.

5 000
14 000
2 700
17 000
3 200
14 000
14 000
10 000
18 000
34 000
9 000
10 000
25 000
15 000
25 000
15 000
35 000
26 500
27 000
10 000
5 000
2 300
3 000
15 000
13 000
34 000
11 700
15 000
20 000
22 000
20 000
28 000
8 000
15 000
14 400
46 000
1 500
4 900
14 000
2 000
8 000
16 000
64 000
64 000
65 000
15 000
50 000
44 000
40 000
7 200
997 400
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ný verk:
Akureyri, dagh. og leiksk............................................
Breiðdalsvík, leiksk....................................................
Stokkseyri, leiksk........................................................
Keflavík (viðlagasjóðsh.), dagh.................................
Hveragerði, leiksk........................................................
Vatnsleysuströnd, lóð v/leikskóla...........................
Kópavogur v/Kópasel, dagh........................................
Kópavogur v/Efstahjalla, dagh.og leiksk..................
Seltjarnarnes, dagh. og leiksk..................................
Reykjavíkurborg:
a) Bólstaðarhlíð, dagh................................................
b) Færanleg dagvistarstofnun Breiðh. III .............
c) Suðurhólar, skd.....................................................

Þús. kr.

1 000
1 000
1 000
11 600
10 000
2 000
11 000
1 000
30 000
30 000
2 000
2 000
-------------

102 600
1 100 000

6. Bygging íþróttamannvirkja (02 986 0104).
a. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1973:
1. Reykjavík, II. áf. Sundl. Vesturbæjar .............
2. Glímufélagið Ármann, Rvík, íþróttahús .........
3. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, iþróttahús ....
4. ísafjörður, gras- og malarvöllur........................
5. Ólafsfjörður, malarvöllur..................................
6. íþróttafélagið Þór, Akureyri, malarvöllur ....
7. Húsavík, grasvöllur (1. áf.) .............................
8. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ...............
9. Umf. Þróttur, Vatnsleysustr., malarvöllur ....
10. Borgarnes, malarvöllur ......................................
11. Ums. Borgarfjarðar, Varmalandi, íþróttasvæði
12. Grundarfjörður, Eyrarsveit, malarvöllur......
13. Stykkishólmur, malarvöllur...............................
14. Patreksfjörður, malarvöllur...............................
14. Þingeyri, malarvöllur ........................................
16. Höfðahreppur (Skagaströnd), íþróttavöllur ..
17. Egilsstaðahr., S-Múl., malarvöllur og hlaupabraut ...................................................................
18. Hvammshr. V-Skaft., íþróttavöllur....................
19. Selfoss, íþróttasvæði .........................................
b. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1974:
1. Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., iþróttahús ..
2. Golfkl. Keilir, Hafnarfirði, völlur og hús.........
3. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, íþróttahús ..
4. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðaskáli ....
5. Ungtemplarafélagið Hrönn, Rvík, skíðaskáli ..
6. Knattspyrnufélagið Fram, Rvík, grasvöllur ....
7. Reykjavík, vélfryst skautasvell .......................
8. Akranes, hlaupabraut og grasvöllur................
9. Golfkl. Leynir, Akranesi, völlur og skáli ....
10. Sauðárkrókur, framkv. við íþróttavöll.............
11. Gólfkl. Siglufjarðar, golfvöllur og hús.............
12. Skiðafél. Siglufjarðar, Skíðaborg, stökkbraut ..
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

50
27 000
4 000
11 000
2 243
30
1206
50
2 000
611
50
50
2 787
7 000
2 324
391
7 500
1 200
700
-------------

70192

2 135
1 000
4100
3145
3000
6400
50
2 105
1 620
50
3 070
7 840
151
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

íþróttabandalag Siglufj., iþróttamannv. að Hóli
Golffél. Ólafsfjarðar, ólafsf., golfvöllur ..........
Akureyri, skíðastökkbraut ................................
Knattspyrnufélag Akureyrar, malarvöllur ....
Neskaupstaður, malarvöllur...............................
Njarðvíkurkaupstaður, malarvöllur ................
Umf. íslendingur, Andakílshr., sundlaug.........
Hvammstangahr., malarvöllur...........................
Umf. Geislinn, Aðaldalshr., íþróttavöllur.........
Reykjahreppur, S-Þing., grasvöllur..................
Skútustaðahreppur, S-Þing„ malarvöllur.........
Umf. Bjarmi, Hálshr., S-Þing„ völlur og hús ..
Umf. Borgarfjarðar, N-Múl„ íþróttavöllur ....
Eskifjörður, malarvöllur ..................................
Umf. Máni, Nesjahreppi, A-Skaft„ malarvöllur
Hafnarhreppur, A-Skaft„ malarvöllur .............

c. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1975:
1. Golfkl. Suðurnesja, Keflavík, golfv. og skáli ..
2. Seltjarnarnes, iþróttavöllur ...............................
3. Fimleikafél. Hafnarfjarðar (2. áf.), grasvöllur
4. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, íþróttavöllur i
Fossvogi .............................................................
5. íþróttafél. Rvíkur (Breiðholt II), grasvöllur,
hlaupabraut og malarvöllur...............................
6. íþróttafélag Reykjavíkur, skíðalyfta (H) ....
7. Knattspyrnufél. Þróttur, Rvík, vallarhús og
grasvöllur ...........................................................
8. Ólafsvíkurhreppur, íþróttavöllur ......................
9. Stykkishólmur, sundlaug, 2. áf..........................
10. Golfkl. Borgarness, golfvöllur og skáli.............
11. Héraðsheimili og íþróttahús að Varmalandi,
Mýr„ baðstofa ....................................................
12. Iþróltafél. Grettir, Flateyri, skíðalyfta.............
13. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús.............
14. Skíðafél. Siglufjarðar, Skíðaborg, skíðalyfta (3)
15. Skíðafél. Fljótamanna, Holts- og Haganeshreppi,
Skag., skíðamannvirkj ......................................
16. Raufarhafnarhr., íþróttavöllur .........................
17. Héraðssamband S-Þing.. Laugum, stækkun
héraðsvallar ........................................................
18. Golfkl. Húsavíkur, golfvöllur og skáli.............
19. Skútustaðahr., vallarhús og sundlaug .............
20. Þórshöfn, íþróttavöllur ......................................
21. Golfkl. Hafnarhrepps, A-Skaft„ golfvöllur, skáli
og tæki ...............................................................
22. Búðakauptún, S-Múl., íþróttavöllur..................
23. Umf. Skeiðamanna, Árn„ búningsklefar við völl
24. Selfoss, stækkun vallarhúss...............................
d. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1976:
1. Grindavik, grasvöllur..........................................
2. Mosfellshr., Kjósarsýslu, setlaug ......................

Þús. kr.

Þús. kr.

4 800
1158
3 600
696
559
235
1 000
3 200
50
358
2670
387
5 870
1 630
50
50
-------------

60 828

2 000
50
4 600
10 000
15 000
9 100
6 680
8 250
4 190
1 600
453
732
9 760
3 469
50
50
9 000
4 000
6 830
1 942
2 000
2 100
2 150
2 250
------------50
428

106 256
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3. Fimleikafél. Hafnarfj., áhorfendasvæði, handknattleiks- og körfuknattleiksvöllur (3. áf.) ..
4. Kópavogur, II. áf. áhorfendasvæðis, ásamt
búningsklefum, böðum og girðingu ................
5. Breiðablik, Kópavogi, skíðalyftur (1. og 2.) ..
8. Hafnarfjörður, setlaugar ..................................
7. Reykjavík, laugarhús við Sundl. Reykjavíkur ..
8. Reykjavík, Laugardalsv., III. áf„ gerviefni á
hlaupabr., gras á eystri völl og búningsherbergi
9. Reykjavík, Árbæjarvöllur, II. áf., grasvöllur ..
10. Reykjavík, Bláfjöll, II. áf., lýsing í brekkur,
skíðalyfta, snjótroðari og þjónustuhús.............
11. Knattspyrnufél. Rvikur, lyftuskáli og lýsing í
brekkur ...............................................................
12. Glímufél. Ármann, Rvík (skíðad.), skíðalyfta (1)
13. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðalyfta,
lyftuhús, lýsing í brekkur og snjógrindur ....
14. Golfkl. Rvíkur, lokaframkv. við golfvöll og skála
15. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, II. áf. grasvallar
16. Knattspyrnufél. Rvíkur, stækkun vallarsvæðis
17. Iþróttafél. Rvíkur, endurb. skíðask. í Hamragili
18. Akranes, endurbætur á Bjarnalaug....................
19. Staðarsveit, Snæfellsnesi, íþróttavöllur.............
20. Súðavíkurhr., N-ís., malarvöllur ......................
21. Suðureyrarhr., V-ísafj., skíðalyfta....................
22. íþróttabandalag Isafjarðar, skíðamannvirki ..
23. ísafjörður, endurbætur á sundh. og íþróttahúsi
24. Bolungarvík, skíðalyfta......................................
25. Bolungarvík, hlutdeild í sundlaug og íþróttahúsi
26. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur....................
27. Hofsóshreppur, Skag., iþróttavöllur ................
28. íþróttabandalag Siglufjarðar, troðari................
29. Reykjahreppur, S-Þing., sundlaug......................

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ólafsfjörður, skíðastökkpallur (2)....................
Akureyri, lýsing i skíðabrekkur........................
Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli....................
Golfklúbbur Akureyrar, golfvöllur ..................
Golfklúbbur Akureyrar, golfskáli ....................
Knattspyrnufél. Akureyrar, girðing og vallarhús
íþróttafélagið Þór, Akureyri, grasvöllur .........
Dalvík, stækkun búningsh. við íþróttahús ....
Skiðafélag Dalvíkur, skiðalyfta (1) ................
Húsavík, sérböð og hreinsitæki við sundlaug ..
Seyðisfjörður, baðstofa ......................................
Seyðisfjörður, endurb. á sundh. og tækjum ..
Reyðarfjörður, S-Múl., íþróttavöllur................
Búlandshreppur, S-MúL, sundlaug....................
Golfkl. Selfoss, Selfossi, golfvöllur..................
Selfoss, útilaug við sundhöll ...........................

e. íþróltamannvirki samþykkt í fjárlÖgum 1977:
1. Umf. Breiðablik, Kópav., skiðaskáli ................
2. íþróttafél. Gerpla, Kópav., fimleikatæki .........

Þús. kr.

21 000
5 000
380
843
20 000
7 000
50
20 000
4 000
8 000
3 300
8 000
7 500
11250
2223
5 700
1 800
2 500
678
4 400
50
1200
6750
1 500
3 750
6 300
50

468
3 000
7 200
3 000
3 500
3 500
8250
50
2 350
1 650
179
2 740
1 300
50
50
2 630
------------1 000
460

193 619
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Umf. Keflavíkur, æfingahús...............................
Hafnarfjörður, hitakerfi í sundhöll ................
Reykjavík, skiðalyfta í Bláfjöllum (st.) .........
Knattspyrnufél. Rvíkur, snjótroðari ................
Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, lýsing í brekkur
Héraðssamb. V-ís., héraðsíþróttavöllur að Núpi
íþróttabandalag Isafjarðar, skíðatroðari .........
Sauðárkrókur, hlutdeild í laugarhúsi og sérböð
Umf. Saurbæjarhr., Eyjaf., vallarhús................
Akureyri, skíðalyfta í Hlíðarfjalli (Hjallabr.) ..
Umf. Vísir, Hlíðarhr., N-Múl., íþróttavöllur ..
Umf. Hróar, Tunguhreppi, N-Múl., íþróttavöllur
Biskupstungnahr., Árn., hlutdeild í sundlaug ..
Skeiðahreppur, Árn., hlutdeild í sundlaug ....

f. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1978:
1. Siglingaklúbburinn Vogur, Garðabæ, bátanaust
2. Siglingafélagið Ýmir, Kópavogi, bátanaust ....
3. Gerðahr., GulL, I. áf. íþróttahúss og sundlaugar
4. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, skíðalyfta .........
5. Siglingakl. Brokey, Rvík, bátabryggja og bátar
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, skíðadeild, skíðalyfta
7. íþróttafél. Rvíkur, skíðad., skíðalyfta .............
8. íþróttafélag fatlaðra, Rvík, íþróttavöllur.........
9. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, lokaframkv. við
skíðaskála ...........................................................
10. Umf, Haukar, Leirár- og Melasveit, íþróttav. ..
11. Akranes, íþróttahús ...........................................
12. Tálknafjarðarhr. V-Barð., íþróttavöllur...........
13. Umf. Djúpverji, Snæfjallastr., N-ís., íþróttav. ..
14. Umf. Önundur, Mosvallahr., V-ls., íþróttav. . .
15. Lýtingsstaðahr., Skagaf., sundlaug....................
16. Akureyri, skautasvell, girðing og skáli .........
17. Akureyri, stökkbraut í Hlíðarfjalli (2) .........
18. Knattspyrnufél. Akureyrar, grasvöllur.............
19. Iþróttafél. Leiftur, Ólafsf., skíðalyfta................
20. íþróttafélagið Þór, Akureyri, vallarhús.............
21. Umf. Bjarmi, Hálshreppi, S-Þing., vallarhús ..
22. Neskaupstaður, hreinsi- og hitunartæki í sundlaug og girðing....................................................
23. íþróttafél. Huginn, Seyðisfirði, skíðalyfta ....
24. Búðahreppur, Fáskrúðsfirði, S-Múl., skíðalyfta
25. Búðahr., S-Múl., baðst. og endurb. á sundlaug ..
26. Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður,
skiðamiðstöð í Oddsskarði................................
27. Umf. Sindri, Hafnarhr., A-Skaft„ skíðalyfta ..
28. Golfkl. Vestmannaeyja, golfvöllur....................
29. Umf. Gnúpverja, Árn., íþróttavöllur................
g. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1979:
1. Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, lyftingatæki ....
2. Reykjavík, stór iþróttatæki ...............................

Þús. kr.

Þús. kr.

925
2 350
20 000
547
680
50
466
500
326
10 000
840
720
1100
1 690
-------------

41654

1600
500
4 000
5 000
988
2 460
2 000
50
700
50
17 440
700
500
500
8 000
700
3 000
7 000
1 400
5 120
380
470
1200
907
500
10 000
50
1 000
1 000
------------500
500

77 215

1205
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3. Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþróttavöllur
á Hvaleyrarholti .................................................
4. Garðabær, hlutd. í kostnaöi við laugahús urafr.
skólahluta ...........................................................
5. Keflavík, setlaugar við sundlaug.......................
6. Akranes, lúkning grasvallar (2. áf.) ................
7. Staðarsveit, Snæf., sundlaug og setlaug.............
8. Patrekshr., V-Barð., endurbætur á sundiaug ..
9. Isafjörður, vallarhús .........................................
10. Kaldrananeshr., Strand., sundl. og búningsklefar, hlutd. umfr. skólahíuta ...............................
11. Iþróttafélagið Reynir, Hnífsdal, íþróttatæki ..
12. Golfkl. Sauðárkróks, golfvöllur ........................
13. Siglufjörður, setlaug við sundlaug....................
14. Akureyri, troðari (2) í Hlíðarfjalli ................
15. Grímsey, Eyjaf., sundlaug..................................
16. Seyðisfjörður, snjótroðari..................................
17. Breiðdalshreppur, S-Múl., sundlaug ................
18. Neskaupstaður, iþróttahúsgólf...........................
19. Ölfushreppur, Árn., v/Þorlákshöfn, sundlaug ..
h. íþróttamannv rki samþykkt í fjárlögum 1980:
1. Keflavík, grasvöllur, æfingasvæði ....................
2. Garðabær, iþróttavöllur ....................................
3. Siglingaklúbburinn Vogur, Garðabæ, bátar ....
4. Hafnarfjörður, álma við íþróttahús ................
5. íþróttabandalag Rvíkur, íþróttabúðir .............
6. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, handknattleiksv. ..
7. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðal. við
Hengil .................................................................
8. Reykjavík, áhorfendasvæði, færanleg...............
9. Reykjavík, stór íþróttatæki og tækjabúnaður ..
10. íþróttafél. Reykjavíkur, Rvík, skíðalyfta (4) ..
11. Reykjavík, setlaug (2) og breyting á Sundhöll
Reykjavíkur ........................................................
12. Umf. Vísir, Hvalfjarðarstrandarhr., íþróttavöllur
13. Borgarnes, vallarhús ..........................................
14. Umf. Álftanes- og Hraunhr., Mýr., íþróttavöllur
15. Golfkl. ísafjarðar, golfvöllur og vallarhús ....
16. Bolungarvík, grasvöllur og vallarhús................
17. Suðurfjarða-, Tálknafjarðar- og Patrekshreppur, I. áf. skíðamiðstöðvar á Hálfdáni .............
18. Umf. Grettir, Ytri-Torfustaðahr., V-Hún., endurbyggð sundlaug.................. •.................................
19. Siglufjörður, lokaframkvæmdir við sundhöll ..
20. Blönduós, A-Hún„ búnings- ogbaðklefar ....
21. Skíðafél.Dalvikur, troðari og lýsing í br........
22. Akureyri, hlaupabraut........................................
23. Húsavík, II. áfangi við grasvöll.........................
24. Húsavík,
skíðalyfta (4) .........................
25. Vopnafjarðarhr., N-Múl., íþróttavöllur ...........
26. Vopnafjarðarhreppur, N-Múl., skíðalyfta .......
27. Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands,
héraðsvöllur að Eiðum ......................................

600
50
1 400
600
2 000
3 000
5 700
3 000
195
2 000
600
1 840
2 540
1 000
50
3 000
2 300
------------700
50
400
1 300
3 000
900
2 000
50
871
2 900
800
400
800
600
50
2 500
1 000
1 290
50
1 000
1 300
600
1 000
2 600
1000
800
1 300

30 875
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28. Seyðisfjörður, íþróttasvæði ...............................
29. Fljótshlíðarhr., Rang., íþróttavöllur ................
30. Selfoss, stækkun búnings- ogbaðkl. við sundhöll Selfoss ..........................................................

Þús.kr.

2400
50
50
-------------

i. íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki samþykkt 1980:
1. Miðneshreppur, GulL, íþróttahús í Sandgerði ..
4 000
2. Keflavík, íþróttahús ...........................................
1 000
3. Garðabær ...........................................................
7 000
4. Kópavogur ..........................................................
1000
5. Seltjarnarnes, sundlaug...........................
8 000
6. Mosfellshreppur, Kjósars., íþróttahús .............
8 000
7. Borgarnes, íþróttahús og yfirbyggð sundlaug ..
3 000
8. Grundarfjörður, Snæf., sundlaug og íþróttahús
1 000
9. Hvammstangahr., V-Hún., sundl., búningsklefar
og böð...................................................................
3 000
10. Akureyri, íþróttahús ..........................................
25 000
11. Hrafnagilshr. o. fl„ íþróttahús við Hrafnagilssk.
1000
12. Húsavík, íþróttahús ...........................................
3 000
13. Raufarhafnarhr., N-Þing., I. áf„ sundlaug og
iþróttahús ...........................................................
2 000
14. Egilsstaðahr., S-Múl., íþróttahús........................
2 000
15. Hafnarhreppur, A-Skaft., íþróttahús................
2 700
16. Neskaupstaður, stækkun iþróttahúss................
100
17. Vestmannaeyjar, íþróttahús og yfirbyggð sundl.
4 000
------------j. Ný íþróttamannvirki:
1. Miðneshreppur, sundlaug i Sandgerði, Gull. ..
300
2. Gerðahreppur, Gull., grasvöllur og vallarhús ..
200
3. Keflavik, stökk- og hlaupabrautir....................
200
4. Njarðvíkurbær, setlaugar ..................................
200
5. Siglingafél. Ýmir, Kópavogi, björgunarbátur ..
100
6. Reykjavik, stór íþróttatæki og tækjabúnaður ..
100
7. Skíðadeild Glímufél. Ármanns, Rvík, skiðaskáli
200
8. Knattspyrnufél. Fram, Rvik, stækkun vallarhúss
200
9. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, tennisv........
300
10. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, skíðalyfta.........
200
11. Sundfél. Ægir, Rvik, þjálfunartæki..........
100
12. Neshreppur utan Ennis, Hellissandur, Snæf.,
stækkun íþróttavallar ........................................
200
13. Akranes, grasæfinsasvæði........................
300
14. Suðureyrarhr., V-ís„ íþróttavöllur ..................
200
15. Umf. Tindastóll, Sauðárkróki, skíðaskáli.........
200
16. Skiðaráð Akureyrar, skíðageymslur í Hlíðarfj.
200
17. Umf. Reynir, Árskógsströnd, Eyjaf., malarv. ..
200
18. Egilsstaðahr., S-Múl., skíðalyfta.............
200
19. Eskifjörður, baðstofa í iþróttahúsi..........
200
20. Kirkjubæjarhr., V-Skaft„ íþróttavöllur ...........
200
21. Umf. Biskupstungna, Biskupstungnahr., Árn.,
íþróttavöllur ......................................................
200
22. Hveragerðishr., Árn„ lokaframkv. við sundlaug
200
23. Vestmannaeyjar, stór tæki........................
200
-------------

31761

75 800

4 600
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k. Ný íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki:
1. Keflavík, bygging sundlaugar umfr. skólahluta
2. Njarðvíkurbær, íþróttahús og sundlaug umfr.
skólahluta ...........................................................
3. Vatnsleysustrandarhr., Gull., sundlaug umfr.
skólahl...................................................................
4. Grindavík, íþróttahús umfr. skólahluta .........
5. Tálknafjarðarhr., V-Barð„ íþrótta- og félagsh.
umfr. skólahluta .................................................
6. Flateyrarhr., V-ís„ iþróttahús umfr. skólahluta
7. Sauðárkrókur, íþróttahús umfr. skólahluta ....
8. Þelamerkursk., Glæsibæjarhr., Eyjaf., hlutd. í
íþróttahúsi ..........................................................
9. Reyðarfjarðarhr., S-MúL, íþróttahús umfr.
skólahluta ............................................................
10. Selfoss, hlutdeild í íþróttahúsi umfr. skólahluta
Lantíþurrkun (04 270 0108).
1. Araós, Öxarfirði ........................................................
2. Út-Hjaltastaðaþinghá ...............................................
3. Leiðvallarhreppur ............
4. Dyrhólaós .................................................................
5. Holtsós ......................................................................
6. Austur-Landeyjar ..........................................................
7. Vestur-Landeyjar ....................................................
8. Diúpárhreppur ..........................................................
Fyrirhleðslur (04 270 0109).
a. Til fyrirhleðslna:
1. Klifandi og Hafursá...........................................
2. Kaldaklifsá, Svarðbælisá, Laugará....................
3. Þverá og Markarfljót.........................................
4. Markarfljót við Seljaland.................... ..............
5. Jökulsá á Dal ....................................................
6. Kelduá ...............................................................
7. Jökulsá í Lóni ....................................................
b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar
frá:
1. Djúpós og Hólsárbakkar ..................................
c. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar
frá:
1. Djúpá hjá Kálfafelli ...........................................
2. Geirlandsá .............................................................
3. Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri ........................
4. Skaftá hjá Heiði..................................................
5. Kúðafljót ............................................................
6. Eldvatn hjá Ásum .............................................
7. Hafursá og Klifandi (vatnafél.) .......................
8. Ár undir Eyjafjöllum ........................................
9. Þjórsá við Þrándarholt ......................................
10. Þjórsá í Skeiðahreppi ......................................

Þús. kr.

300
1 000
300
1 000
300
1 000
1 000
300
1 000
1 000
-------------

7 200
700 000

1 100
700
700
7 500
800
500
500
700
-------------

12 500

000
2 000
12 000
1 000
1 700
4 000
4 000
-------------

28 700
1000

1000
500
1 000
500
4 000
1 000
4 000
3 000
2 000
2 000
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Stóra-Laxá ..........................................................
Litla-Laxá ..........................................................
Hvitá viS Fjall.....................................................
Ölfusá við Kaldaðarnes......................................
Sandá við Svínárnes ..........................................
Norðurá í Norðurárdal ......................................
Laxá í Svínadal .................................................
Stórafura ............................................................
Stóra-Langadalsá ..............................................
Kaldá við Hraunsmúla ......................................
Kverná ...............................................................
Hörðudalsá ........................................................
Miðá og Hundadalsá ..........................................
Haukadalsá ........................................................
Djúpadalsá, A-Barðastrandarsýslu....................
Norður-Botnsá, V-Barðastrandarsýslu .............
Þrúðardalsá, Strandasýslu .................................
Fitjá, V-Húnavatnssýslu ...................................
Vatnsdalsá ..........................................................
Giljá ...................................................................
Héraðsvötn ........................................................
Hörgá ...................................................................
Eyjafjarðará ......................................................
Jökulsá ..............................................................
Hrossadalsá ........................................................
Breiðdalsá ..........................................................
Hornafjarðarfljót, að vestanverðu....................
Hornafjarðarfljót, að austanverðu ..................
Hoffellsá ...........................................................

d. Til
frá,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar
viðhald skiptist af matsnefndum:
Suðurlandskjördæmi ..........................................
Reykjaneskjördæmi ...........................................
Vesturlandskjördæmi ........................................
Norðurlandskjördæmi vestra .............................
Norðurlandskjördæmi eystra..............................
Austurland ..........................................................

Þús. kr.

Þús. kr.

2 000
2 000
2 000
2 000
1000
2 100
1200
700
200
400
150
850
850
850
300
1600
500
800
1000
500
4 500
3 500
2 500
800
4 000
5 000
2 000
3 000
1300
-------------

66 600

2 000
2 000
700
2 000
2 000
® 200
-------------

14900
111 200

9. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 0301).

a. Siúkrahús og heilsugæslustöðvar:
1. Reykjavík:
a. B-álma Borgarspitala ......................................
b. Sundlaug við Grensásdeild ...........................
2. Akranes H2 ..........................................................
3. Ólafsvík H2 ..........................................................
4. Grundarf jörður H .................................................
5. Stykkishólmur H2 ...............................................
6. Búðardalur H2 ....................................................
7. Patreksfjörður H2 og sjh....................................

635 000
347 000
65 000
150 000
20 000
100 000
10 000
110 000
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Bolungarvík H2 ....................................................
Isafjörður H2 og sjh.............................................
Hólmavík H1 ........................................................
Hvammstang; H2 .................................................
Blönduós sjh. og H2 ...........................................
Skagaströnd ........................................................
Sauðárkrókur sjh. og H2 ..................................
Ólafsfjörður H1 ....................................................
Dalvík H2 .............................................................
Akureyri FSA ......................................................
Húsavík sjh.............................................................
Þórshöfn H1 ........................................................
Vopnafjörður H1 .................................................
Bakkafjörður H ....................................................
Seyðisfjörður ......................................................
Neskaupstaður H2 og sjh.....................................
Fáskrúðsfjörður H1 .............................................
Djúpivogur ..........................................................
Höfn H2 og H í öræfum......................................
Kirkjubæjarklaustur H1 ......................................
Vik í Mýrdal H1 .................................................
Vestmannaeyjar sjh...............................................
Hvolsvöllur H1 ....................................................
Hella H1 ...............................................................
Selfoss sjh...............................................................
Laugarás H2 ........................................................
Keflavik H2 ..........................................................
Keflavík sjh............................................................
Hafnarfjörður H2 .................................................
Garðabær H2 ........................................................
Kópavogur H2 ......................................................
Seltjarnarnes H2 .................................................

10 000
330 000
30 000
145 000
50 000
17 000
150 000
60 000
50 000
1 075 000
40 000
5 000
10 000
10 000
140 000
265 000
110 000
10 000
24 000
10 000
10 000
58 000
110 000
18 000
300 000
10 000
5 000
172 000
25 000
5 000
60000
110 000

b. Heilsugæslustöðvar í leiguhúsnæði:
1. Akureyri ...............................................................
2. Hafnarfjörður ......................................................
3. Álafoss .................................................................
4. Ósundurliðað ......................................................

5 000
5 000
30 000
5 000

c. Læknisbústaðir:
1. Borgarnes ...........................................................
2. Bolungarvík ........................................................
3. Þórshöfn .............................................................
4. Vík í Mýrdal ........................................................
5. Hveragerði ...........................................................

10 000
5000
15 000
58 000
16 000

Þús. kr.

4 851 000

45 000

104 000
5 000 000

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

152
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10. Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn og aðrir
starfsmenn (09 383).
0088—5894 Adolf J. E. Petersen..............................
0046—4414 Aðalheiður Níelsdóttir ........................
0047—5653 Aðalheiður Pálsdóttir .......................
0064—4676 Aðalsteinn Hallsson ............................
0287—9093 Andrés Eyjólfsson................................
0333—2438 Anna Guðnwndsdóttir .........................
0457—0707 Arnbjörg Eiriksdóttir..........................
0468—7345 Arndis Eiríksdóttir ..............................
0473—1859 Arndís Kristiánsdóttir .........................
0904—9924 Axel Thorsteinsson ..............................
0136—8753 Agúst Kvaran .......................................
1139—6935 Agúst Ólafsson .....................................
0534—5529 Arni Sigurðsson ..................................
0669—8174 Ásgeir Jónsson.......................................
0917—4567 Baldur Guðmundsson ...........................
1987—1934 Benedikt Gíslason ................................
1052—1556 Bergsveinn Jónsson ............................
1082—2351 Bergþóra Sigurðardóttir.......................
1182—6520 Bjarney Guðjónsdóttir .........................
1209— 7549 Bjarni Ó. Frímannsson .......................
1210—6874 Bjarni Gislason ....................................
1219—7640 Bjarni Jónasson ..................................
1231—1265 Bjarni Sigurðsson ................................
1268—0937 Björg Jónsdóttir ...................................
1268—1011 Björg Jónsdóttir ...................................
1270—6464 Björg Magnúsdóttir ..............................
1352—4661 Björn Stefánsson .................................
1356—4868 Björn Vigfússon...................................
1470—5805 Brynjólfur Bjarnason..........................
1498—1136 Böðvar Pálsson ...................................
1562—8197 Daníel Eggertsson ...............................
1598—6395 Dýrfinna Oddfrcðsdóttir........ ..............
1601—0731 Dýrleif Friðriksdóttir .......................
1711—3607 Eggert Konráðsson ..............................
1833—6111 Einar Steindórsson ..............................
1964—0574 Elín Jóhannesdóttir ............................
2028—7144 Elísabet Friðriksdóttir ........................
2032—3558 Elisabet Halldórsdóttir .......................
2134—1681 Engel Lund .........................................
1772—0201 Eyjólfur Hallfreðsson .........................
2325—2902 Finnbogi Lárusson ..............................
2405—9111 Friðbjörg Jónsdóttir ...........................
2679—7128 Gísli Kristjánsson ................................
2685—8143 Gísli Sigurðsson ..................................
2756—7681 Grímur Grímsson ...............................
2810—5568 Guðbjörg Guðinundsdóttir ..................
2813—4169 Guðbjörg Hannesdóttir .......................
2820—3470 Guðbjörg Kristinsdóttir .......................
2917—5993 Guðjón Hermannsson...........................
2920—7828 Guðjón Jónsson ....................................
2990—6351 Guðlaugur Oddsson...............................
3041—7143 Guðmundur Árnason ...........................

Þús. kr.
425
425
425
425
650
425
425
425
425
650
650
425
425
425
425
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
900
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
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3069—9750
3096—3776
3118—1194
3178—1310
3189—6959
3231—9130
3235—0100
3247—7208
3275—5046
3299—1211
3312—1318
3338—4416
3400—6091
3472—5136
3581—3403
3612—1564
3723—6551
3782—2477
3536—7217
3892—5350
3958—3925
3986—5769
4024—3038
4029—7073
4064—4652
4103—0569
4143—6433
4165—8568
4235—5054
4489—7709
4653—8382
4598—6608
4619—9359
4624—1363
4640—5528
4716—0820
4722—3636
4792—4634
4969—8364
4983—2184
4988—1746
5071—1994
5112—8761
5154—3696
5160—2528
5184—4416
5247—1168
5308—4427
5366—3664
5410—5126
5410—5185
5479—0589
5624—6568

Guðmundur Gíslason Hagalín ............
Guðmundur Ólafsson ..........................
Guðmundur Þórðarson .......................
Guðný Sveinsdóttir ...........................
Guðríður Einarsdóttir...........................
Guðrún Davíðsdóttir ......... ;...............
Guðrún Eiríksdóttir ............................
Guðrún Guðmundsdóttir .....................
Guðrún Kristjánsdóttir .......................
Guðrún Sigurgeirsdóttir ....................
Guðrún Valdimarsdóttir .....................
Gunnar Ásgrímsson ............................
Gunnar Þorsteinsson ..........................
Gústaf Gíslason.....................................
Halldór Gunnlaugsson..........................
Halldóra Bjarnadóttir..........................
Hannes Hreinsson ...............................
Haraldur Kristjánsson .......................
Hálfdán Björnsson .............................
Helga Björnsdóttir .............................
Helgi Eleesarsson ...............................
Helgi Tryggvason.................................
Herdís Guðmundsdóttir .......................
Herdís Jónsdóttir.................................
Hermína Sigurgeirsdóttir............... .
Hildur Jónsdóttir ...............................
Hinrik Guðmundsson ..........................
Hjálmfriður Bergsveinsdóttir..............
Hjörtur ögmundsson ..........................
Höskuldur Einarsson ..........................
Inga Nielsen Beck..................................
Ingibjörg Einarsdóttir .........................
Ingibjörg Jónsdóttir ............................
Ingibjörg Kristmundsdóttir ................
Ingibjörg Stefánsdóttir .......................
Ingólfur Árnason ................................
Ingólfur Gíslason ................................
Ingveldur Magnúsdóttir .............
Jóhann Gunnarsson ............................
Jóhann J. E. Kúld ..............................
Jóhann Pétursson, Svarfdælingur ....
Jóhannes Bogason................................
Jón Benónýsson....................................
Jón Jónasson.........................................
Jón Kjerúlf ...........................................
Jón Sigurgeirsson ................................
Jónas Bjarnason ..................................
Jónína Gunnarsdóttir..........................
Jósep Kristjánsson................................
Júlíus Jónsson ......................................
Júlíus Jónsson ......................................
Karl Árnason .......................................
Klara Guðmundsdóttir .........................

550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
1 000
425
425
425
650
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
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5735—7886
5756—2064
5761—2037
5765—0257
5774—8311
5787—6107
5791—6265
5904—4214
5837—6027
5848—3443
5855—2399
5930—3473
5942—5064
6174—7168
6086—5388
6203—6818
6255—0228
6256— 6213
6265—6069
6357—0168
6359—1610
6372—6648
6463—3805
6555—9382
6645—8520
6694—4263
6819—8255
6745— 6548
6746— -5490
6776—0719
6793—9816
7025—6673
7033—9927
7470—6282
7100—1288
7156—8156
7195—3475
7394—6298
7425—8336
7503—3036
7552—9570
7570—7428
7584—1787
7604—0352
7608—1352
7618—9021
7637—2632
7645—8669
7659—3493
7678—5058
7728—7477
7774—2573
7818—1605

Kristín Einarsdóttir..............................
Kristin Ingileifsdóttir .........................
Kristín Jósefsdóttir ............................
Kristín Kristjánsdóttir ........................
Kristín Pálmadóttir .............................
Kristin Teitsdóttir ................................
Kristín Vigfúsdóttir .............................
Kristjana V. Hannesdóttir ................
Kristján Albertsson ...........................
Kristján Einarsson .............................
Kristján Guðmundsson ........................
Kristlaug Tryggvadóttir ....................
Kristmundur Kr. Meldal ...................
Lovísa Magnea Ólafsdóttir ................
LýSur Jónsson ....................................
Magdalena Guðlaugsdóttir ................
Magnús Gestsson ..................................
Magnús V. Guðbrandsson ...............
Magnús Ingimundarson .....................
Margrét Gisladóttir ............................
Margrét Guðmundsdóttir ...................
Margrét Jóhannsdóttir ......................
María Markan ......................................
Matthildur Hannesdóttir ....................
Njáll Friðbjörnsson ...........................
Oddur Búason ......................................
Ólafia Egilsdóttir ...............................
ólafur Bjarnason ................................
ólafur Björnsson ................................
Ólafur Magnússon ..............................
ólafur Tryggvason .............................
Páll Scheving ......................................
Páll Vilhjálmsson ..............................
Salvör Jörundsdóttir ...........................
Pétur Jónsson ......................................
Ragnar Benediktsson ...........................
Ragnheiður Böðvarsdóttir ..................
Rósamunda Jónsdóttir .......................
Runólfur Guðmundsson ......................
Sesselja Jónsdóttir ...............................
Sighvatur Daviðsson ...........................
Sigmundur Gestsson ...........................
Signý Gunnarsdóttir ...........................
Sigriður Böðvarsdóttir .......................
Sigríður Einarsdóttir ..........................
Sigríður Guðjónsdóttir .......................
Sigriður Jónsdóttir ..............................
Sigríður Magnúsdóttir ........................
Sigríður Sigfinnsdóttir ........................
Sigriður Þórðardóttir ..........................
Sigrún Sigurjónsdóttir ........................
Sigurbjörg Guðmundsdóttir ................
Sigurborg Hallbjarnardóttir ...............

425
550
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
425
425
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7844—6676
7852—0116
7857—7959
7877—8369
7883—5745
7952—3488
7970—0886
8068—4118
8183—5551
8227—9393
8474—2864
8496—5030
8509—7660
8530—7428
8574—6685
8849—4059
8857—4230
9041—1292
9160—8332
9194—0922
9440—6919
9443_9973
9663—0417
9694—1412
9746—0388
9376—7071
9505—1642
9505—5168
9783—1041
9860— 1820
9861— 1959

Sigurður Björnsson...............................
Sigurður Erlendsson ...........................
Sigurður Greipsson .............................
Sigurður Jónsson..................................
Sigurður Lárusson ...............................
Sigurjón Einarsson...............................
Sigurjón Sigurbjörnsson ....................
Sigurveig Ólafsdóttir ...........................
Skúli Skúlason frá Odda ....................
Snæbjörn J. Thoroddsen ....................
Steinunn Guðmundsdóttir ..................
Steinunn Þorgilsdóttir.........................
Steinþór Þórðarson .............................
Sturla Jónsson ....................................
Svanbjörg Einarsdóttir ........................
Sölvi Ásgeirsson ..................................
Sörli Hjálmarsson ...............................
Valborg Emilsdóttir ...........................
Valves Kárason ..................................
Vigdís Andrésdóttir ...........................
Þorbjörg Einarsdóttir .......................
Þorbjörg Guðmundsdóttir ..................
Þorkell Kristjánsson ...........................
Þorleifur Jónsson ...............................
Þorsteinn Jónasson ...........................
Þóra Guðmundsdóttir .........................
Þórður Auðunsson ...............................
Þórður Benediktsson ...........................
Þórunn Ingvarsdóttir...........................
Þuriður Guðjónsdóttir .......................
Þuríður Guðnadóttir ...........................

84 525

11. Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur (09 384).

0310—8023
0344—1458
0370—0321
0379—4458
0579—0069
0157—5880
0162—3648
0168—2717
0552—8887
0714—8143
0767—4236
0779—2026
0813—7129
1387—8218
1437—5864
1523—7456
1949—7364
1955—0834
1999—9513

Anna Ármannsdóttir ..............
Anna G. Ingólfsdóttir ...........
Anna Sigfúsdóttir ..................
Anna Þuríður Sæmundardóttir
Arnþrúður Daníelsdóttir .......
Ágústa M. Hafberg..................
Ágústa Jónsdóttir ..................
Ágústa Sigurðardóttir ...........
Árný Stígsdóttir ......................
Áslaug Gunnlaugsdóttir .........
Ásta Halldórsdóttir ................
Ásta Ólafsdóttir ......................
Ástríður Eggertsdóttir ...........
Borghildur Thorarensen .......
Bryndís Þórarinsdóttir ...........
Dagbjört Guðjónsdóttir ...........
Elin Einarsdóttir......................
Elín Guðjónsdóttir ..................
Elínborg Bogadóttir ................

Þús. kr.

425
425
650
425
425
425
425
425
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
650
425
425
425

425
425
425
425
425
425
550
425
425
425
425
425
425
550
425
425
550
425
425
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2038—3712
1701—6911
2357—0130
2393—6755
2960—9314
3159—0612
3174—6817
3180—8006
3307—2368
3615—2028
3642—6365
3898—9995
3912—9272
3933—5905
4185—9318
4243—1672
4263—3860
4281—8372
4384—7627
4413—8298
4415—4277
4514—4097
4598—4435
4619—9022
4621—8558
4750—2330
4792—8478
5060—6228
5273—7915
5297—0938
5306—8812
5317—3837
5452—9406
5563—5498
5751—2458
5780—5765
5910—1382
5982—8401
6002—0418
6004—1296
6040—7355
6072—1181
6090—9288
6105—3042
6107—8649
6114—5486
6083—9204
6200—8946
6226—6368
6340—5418
6346—7545
6351—1374
6373—9219

Elísabet Kemp .......................................
Eufemia Ólafsdóttir ..........................
Fjóla Sigmundsdóttir ..........................
Friða Hlíðdal .......................................
GuðlaugJósefsdóttir .............................
Guðný Halldórsdóttir ..........................
Guðný Sigurðardóttir ..........................
Guðný Vigfúsdóttir...............................
Guðrún Sveinsdóttir ..........................
Halldóra Eiríksdóttir ..........................
Halldóra Þórðardóttir ........................
Helga Friðbjarnardóttir .....................
Helga Ingimundardóttir.......................
Helga Sigurðardóttir ..........................
Hjaltlina Guðjónsdóttir ...................
Hlif Magnúsdóttir ..............................
Hólmfríður S. Björnsdóttir ................
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir................
Hróðný Einarsdóttir ..........................
Hulda Þ. Björnæs ..............................
Hulda Davíðsdóttir ..............................
Indíana Sturludóttir ...........................
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .......................
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .......................
Ingibjörg Karlsdóttir ..........................
Ingunn Hlíðar .....................................
Ingveldur Ólafsdóttir ..........................
Jóhanna Vigfúsdóttir ..........................
Jónasina E. Hallgrímsdóttir................
Jónína Ásmundsdóttir ............
Jónína Gissurardóttir...........................
Jónína Kristjánsdóttir .......................
Karen Louise Jónsson .......................
Katrín Ingibergsdóttir .............
Kristin Helgadóttir .............................
Kristín Sigurðardóttir .......................
Kristjana Káradóttir ...........................
Lára Bjarnadóttir ..............................
Lára Svansdóttir ..................................
Lára M. Vigfúsdóttir ...........................
Laufey Karlsdóttir ..............................
Lelia Stefánsson ..................................
Lilja H. Arndal ..................................
Lilja Jörundsdóttir ..............................
Lilja Magnúsdóttir ..............................
Lilja Steinsen ......................................
Lydia Pálsdóttir ..................................
Magdalena Ásgeirsdóttir ....................
Magnea Magnúsdóttir...........................
Margrét Árnadóttir ..............................
Margrét Björnsdóttir ...........................
Margrét Eyjólfsdóttir...........................
Margrét Jónsdóttir ...............................

425
700
700
900
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
700
550
425
425
550
550
650
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
550
425
650
550
425
425
850
650
425
425
425
425
425
425
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6568—5035
6598—2218
6598—2269
6720—9532
6982—6261
7210—4897
7271—7066
7373—7869
7436—3121
7592—3678
7592—3457
7601—9088
7616—4916
7620—0807
7642—5906
7676—6827
7733—3118
7995—7380
8187—8528
8469—5157
8494—3088
8511—1744
8720—5886
8876—5958
8923—4034
9116—8766
9451—8334
9784—8068

Melitta Urbancie ...................................
Nanna Guðmundsdóttir ........................
Nanna Guðmundsdóttir ........................
Ólafia Finnbogadóttir .........................
Pálína Jóhannsdóttir ..........................
Ragnheiður Konráðsdóttir ................
Rannveig Gunnarsdóttir ....................
Rósa Guðnadóttir ..............................
Rut Hermanns Hansen .......................
Sigríður Árnadóttir ...........................
Sigríður Árnadóttir..............................
Sigríður Björnsdóttir ...........................
Sigríður Gísladóttir ..........
Sigríður Guðmundsdóttir ...................
Sigríður Kristjánsdóttir.......................
Sigríður Vilhjálmsdóttir ....................
Sigrún Thorarensen ...........................
Sigurlaug Þ. Johnson ...........................
Skúlína Guðmundsdóttir ....................
Steinunn P. Eyjólfsson .......................
Steinunn Tómasdóttir .........................
Steinþóra Einarsdóttir ........................
Sveindís Hansdóttir ...........................
Theodóra Hávarðardóttir ....................
Tove Engilberts ..................................
Valgerður Helgadóttir ........................
Þorbjörg Leifs ......................................
Þórunn Jónsdóttir ...............................

12. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 0103).
1. Akranes ....................................................................
2. Borgarnes

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

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

ólafsvík ......................,.............................................
Grundarfjörður ........................................................
Stykkishólmur ..........................................................
Patreksfjörður ..........................................................
Tálknafjörður ..........................................................
Bíldudalur
...............................................................
Þingeyri ....................................................................
Flateyri ....................................................................
Suðureyri ...................................................................
Bolungarvík .............................................................
ísafjörður

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

Súðavík ....................................................................
Norðurfjörður ...........................................................
Drangsnes .................................................................
Hólmavík ...................................................................
Hvammstangi ...........................................................
Blönduós ...................................................................
Skagaströnd .............................................................
Sauðárkrókur ...........................................................
Hofsós ............

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
850
425
425
425
425
425
700
425
425
425
425
425
425
550
700
425
425
425
------------22500
30 000
110 000
231200
85 000
30 000
39 300
9 800
7 700
69 500
112 500
62 500
115 500
40 500
19 500
30 000
37 000
9 600
62 300
57 000
47 000
9 000

Þús. kr.

47 000
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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Siglufjörður ...............................................................
Ólafsfjörð«r .............................................................
Dalvík ......................................................................
Árskógssandur ..........................................................
Hauganes ...................................................................
Hjalteyri ...................................................................
Akureyri ...................................................................
Svalbarðseyri ............................................................
Grenivík ....................................................................
Grímsey .....................................................................
Húsavík ....................................................................
Hallbjarnarstaðakrókur ..........................................
Kópasker ...................................................................
Raufarhöfn ...............................................................
Þórshöfn ...................................................................
Bakkafjörður ...........................................................
Borgarfjörður eystri .................................................
Seyðisfjörður ...........................................................
Eskifjörður ...............................................................
Fáskrúðsfjörður ......................................................
Stöðvarfjörður ..........................................................
Djúpivogur ...............................................................
Hornafjörður ...........................................................
Vestmannaeyjar ........................................................
Stokkseyri .................................................................
Eyrarbakký ...............................................................
Grindavík ...................................................................
Sandgerði ..............................
Garður ......................................................................
Vogar ........................................................................
Hafnarfjörður ...........................................................

13. Ferjubryggjur (10 333 0104).
1. Brjánslækur .............................................................
2. Bæir ..........................................................................
3. Ögur ..........................................................................
4. Æðey ..........................................................................
5. Árskógssandur .........................................................
14. Sjóvarnargarðar (10 333 0108).
1. Akranes ....................................................................
2. Ólafsvík ....................................................................
3. Búðardalur ...............................................................
4. Flateyri ....................................................................
5. Patreksfjörður ..........................................................
6. Bolungarvík .............................................................
7. Sauðárkrókur ...........................................................
8. Hjalteyri ...................................................................
9. Húsavík ....................................................................
10. Stokkseyri—Eyrarbakki .........................................
11. Selvogur ....................................................................
12. Grindavík ...................................................................
13. Miðneshreppur ..........................................................

Þús. kr.

Þús. kr

104 700
51500
155 000
10 000
85 000
13 600
75 000
16 300
60 200
56 300
12 500
5 300
86 500
37 500
82 500
110 000
28 500
15 000
188 000
119 700
6 800
106 000
16 000
75 000
15 000
30 000
38 200
85 000
17 500
142 500
109 000
-------------

3 191 500

11000
11000
11000
11000
11000
-------------

55 000

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
5 000
1000
5 000
5 000
1 000
1000
2 000
5 000
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Garðskagi—Gerðar ....................................................
Vogar ........................................................................
Hvaleyri ...................................................................
Álftanes—Bessastaðatjörn ...................................
Grótta—Seltjarnarnes .............................................
Rannsóknir Reykjanesskaga ..................................

16. Framkvæmdir í flugmálum (10 471 6).
1. Reykjavík ...................................................................
2. Rif ..............................................................................
3. Grundarfjörður ........................................................
4. Stykkishólmur ..........................................................
5. Búðardalur ...............................................................
6. Húsafell .....................................................................
7. Stóri-Kroppur ............................................................
8. ísafjörður ...................................................................
9. Patreksfjörður ..........................................................
10. Þingeyri ....................................................................
11. Suðureyri ............................................................
12. Flaíeyri ......................................................................
13. Bíldudalur .................................................
14. Hólmavík ...................................................................
15. Gjögur ......................................................................
16. Sauðárkrókur ...........................................................
17. Siglufjörður ...............................................................
18. Blönduós ...................................................................
19. Hvanunstangi ...........................................................
20. Akureyri ...................................................................
21. Þórshöfn ...................................................................
22. Raufarhöfn ...............................................................
23. Grímsey ....................................................................
24. Húsavík ....................................................................
25. Kópasker ...................................................................
26. Hrisey ........................................................................
27. Ólafsfjörður .............................................................
28. Egiisstaðir .................................................................
29. Hornafjörður .............................................................
30. Vopnafjörður ...........................................................
31. Norðfjörður ...............................................................
32. Borgarfjörður eystri .................................................
33. Bakkafjörður ...........................................................
34. Breiðdalsvík ...............................................................
35. Vestmannaeyjar ........................................................
36. Flúðir ........................................................................
37. Selfoss ........................................................................
38. Álftaver ....................................................................
39. Kirkjubæjarklaustur .................................................
40. Vík í Mýrdal...............................................................
41. Sjúkraflugvellir ........................................................
42. Endurnýjun bifreiða .................................................
43. Leiðarþjónusta ..........................................................
44. Óráðstafað .................................................................

1217
Þús. kr.

Þús. kr.

4 000
2 000
3 000
1000
5 000
4 000
-------------

54 000

195 000
50 000
45 000
39 500
30 000
10 000
10 000
177 300
50 000
20 000
48 500
37 000
106 000
31000
33 000
106 500
2 000
2 000
2 500
265 500
45 000
46 000
7 000
70 000
18 200
20 000
10 000
119 500
138 500
41000
45 000
43 000
5 000
60 000
85 500
12 000
15 000
10 000
1000
30 000
22 500
11 000
149 000
20 000
2 285 000

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

153
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Ed.

245. Nefndarálit

[28. mál]

um frv. til 1. um meinatækna.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið og leggur til að frv. verði samþ. eins og það
var afgreitt frá Nd.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 13. des. 1980.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Jón Helgason.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Lárus Jónsson.
fundaskr.
Helgi Seljan.
Saloine Þorkelsdóttir.

246. Nefndarálit

[144. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið og leggur til að frv. verði samþ. eins og það
var afgreitt frá Nd.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 13. des. 1980.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Jón Helgason.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Lárus Jónsson.
fundaskr.
Helgi Seljan.
Salome Þorkelsdóttir.

247. Nefndarálit

[34. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með þvi, að það verði samþykkt með þeim
breytingartillögum sem fluttar eru á sérstöku þingskjali og samkomulag hefur
orðið um milli fjármálaráðuneytisins og BSRB.
Eyjólfur Konráð Jónsson og Lárus Jónsson taka þó fram, að þeir telja lífeyrissjóðsmál landsmanna í hinum mesta ólestri og fela í sér mikið misrétti og
telja brýna nauðsyn á úrbótum í því efni, sbr. frv. um Lifeyrissjóð íslands. Með
hliðsjón af þvi að þetta frv., 34. mál, er liður í nýgerðum samningum við opinbera
starfsmenn sé þó eðlilegt að lögfesta það.
Kjartan Jóhannsson tekur fram, að hann telur ástand lífeyrissjóðsmála í landinu
í argasta ólestri og fela í sér eitthvert mesta misrétti sem viðgengst í landinu og
þess vegna sé brýn nauðsyn að þegar verði hafist handa við uppstokkun þess og
komið á sameiginlegum lífeyrissjóði og lífeyrisréttindakerfi allra landsmanna. Enn
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fremur bendir hann á að samkv. þeim lögum, sem hér eru til afgreiðslu, njóta
menn lífeyris sem hundraðshluta af þeim launum, sem þeir gegndu siðast, og sjóðfélagi, sem dregur úr vinnu sinni fyrir aldurs sakir, þegar líður á starfstimann,
er þannig stórlega hlunnfarinn, en á hinn bóginn býður þetta upp á misnotkun
kerfisins með takmörkuðu vinnuframlagi meginhluta starfstímans, en fullu starfi
á síðustu starfsárunum. Þess vegna leggur Kjartan Jóhannsson áherslu á að þetta
mál verði tekið til athugunar hið fyrsta.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 14. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.
Guðm. Bjarnason.

Ed.

Davíð Aðalsteinsson.
Kjartan Jóhannsson.

248. Breytingartillögur

Ey. Kon. Jónsson.
Lárus Jónsson.

[34. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna
rikisins, sbr. lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. 6. gr. hljóði svo:
12. gr. laganna orðist svo:
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins og er orðinn fullra
65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum.
Þegar sjóðfélagi hefur náð því, að samanlagður lífaldur og þjónustualdur
sé 95 ár, hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lífeyri úr
sjóðnum. Sjóðfélaginn, sem notfærir sér þessa reglu, skal greiða iðgjald til
sjóðsins þar til 95 ára markinu er náð. Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir
hvert iðgjaldagreiðsluár, en þó ekki meir en 64% að náðu 95 ára markinu.
Iðgjaldagreiðsluskylda fellur niður þegar 95 ára markinu er náð.
Lifeyrisréttur skal aukast um 2% fyrir hvert starfsár frá því að iðgjaldagreiðsluskyldu lýkur og þar til taka lífeyris hefst. Notfæri sjóðfélagi sér eigi
þessa heimild áður en hann nær 64 ára aldri, skal um iðgjaldagreiðslur hans og
lífeyri fara eftir hinni almennu reglu um lífeyri.
Sjóðfélagi, sem nýtur réttar samkvæmt lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins, nr. 23/1963, 12. gr., 2. málsgr., sbr. lög nr. 101/1943, 12. gr., og lög
nr. 11/1959, 1. gr., 2. málsgr., getur valið ef hann kýs svo, að neyta þess réttar
skv. næstu málsgr. hér á eftir fremur en réttar þess, sem um ræðir hér að framan.
Þeir, sem gerðust sjóðfélagar áður en lög nr. 32 14. maí 1955 tóku gildi,
halda rétti þeim, er lög nr. 101 30. des. 1943, 12. gr., veittu þeim til að krefjast
greiðslu ellilifeyris úr sjóðnum, er samanlagðnr aldur þeirra og þjónustutimi
nemur 95 árum, enda hafi þeir fullnægt þeim skilyrðum sem þeirri reglu fylgdu
samkvæmt eldri lögum, þar á meðal um greiðslu iðgjalda í lifeyrissjóðinn uns
greindu tímamarki er náð.
Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af launum þeim og persónuuppbót
skv. kjarasamningum, er á hverjum tima fylgja starfi því sem sjóðfélaginn
gegndi síðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagreiðslutíma og er 2% fyrir
hvert ár sem iðgjöld hafa verið greidd til sjóðsins. Fyrir hvert starfsár, eftir
að iðgjaldagreiðslu lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að láta af störfum
og fá ellilífeyri, bætist við 1% af launum en 2% fyrir hvert starfsár eftir að
iðgjaldagreiðslu er lokið og hann hefur öðlast rétt til að fá lífeyri.
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Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum í að minnsta kosti
10 ár fyrr á sjóðfélagatíma sínum í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins skal
miða lífeyrinn við hæst launaða starfið, enda hafi hann gegnt því í að minnsta
kosti 10 ár, ella skal miða við það hærra launaða starf sem hann að viðbættum
enn hærra launuðum störfum gegndi í að minnsta kosti 10 ár.
Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða ellilífeyrisþegum á aldrinum 65 til 67
ára uppbót á lífeyri allt að einstaklingslífeyri almannatrygginga. Það er skilyrði fyrir slíkri uppbót, að sjóðfélaginn sé ekki lengur fullfær um að gegna
starfi sínu. Til sönnunar því ber viðkomandi að leggja fram umsögn yfirmanns
síns um starfshæfnina og vottorð tryggingayfirlæknis um heilsufar.
Á meðan starfsmaður gegnir áfram starfi, eftir að hann hefur verið frá
því leystur, eða hann fær af öðrum ástæðum áfram greidd óskert laun, sem
starfinu fylgja, á hann ekki jafnframt rétt til lífeyris.
9. gr. frv. breytist þannig að 7. mgr. 12. gr. a orðist svo:
Fyrir jafngildi hverra 12 mánaða iðgjaldagreiðslu ávinnst réttur til ellilífeyris og örorkulífeyris sem nemur 2% af viðmiðunarlaunum og réttur til
makalífeyris sem nemur 1% af viðmiðunarlaunum.
Ný grein er verði 10. gr. frv.
1. mgr. 13. gr. laganna orðist svo:
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur
gegnt þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi hjá stofnun
þeirri, er hann hefur unnið hjá, eða annarri stofnun, sem tryggir starfsfólk sitt
í sjóðnum, eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á
rétt á örorkulífeyri, ef tryggingayfirlæknir, í samráði við landlækni, metur
örorkuna meiri en 10%, enda hafi sjóðfélaginn greitt iðgjöld til sjóðsins undanfarin 3 almanaksár og a. m. k. í 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum. örorkumat tryggingayfirlæknis skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna
starfi því, er hann hefur gegnt að undanförnu.
Ný grein er verði 11. gr. frv.
2. mgr. 14. gr. laganna hljóði svo:
Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af launum þeim og persónuuppbót
skv. kjarasamningi, sem á hverjum tíma fylgja starfi því er hinn látni gegndi
siðast. Ef starfstími sjóðfélagans hefur verið 32 ár eða skemmri, er hundraðshluti þessi 20% af greiddum launum að viðbættum 1% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár. Fyrir hvert ár, sem hinn látni hafði starfað eftir að iðgjaldagreiðslu
lauk, en áður en hann öðlaðist rétt til ellilifeyris, hækkar makalifeyririnn um
%% af launum, en um 1% fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu var
lokið og hann öðlaðist rétt til að taka ellilífeyri.
10. gr. frv. verði 12. gr. og taki svofelldum breytingum:
Orðin „sambýlismanni" og „sambýliskonu“ i 2. málsl. verði: sambúðarmanni og sambúðarkonu.
Ný grein er verði 13. gr. frv.:
í stað fjögurra fyrstu málsl. 17. gr. laganna komi:
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku
af stöðu þeirri er veitti honum aðgang að sjóðnum, og fellur þá niður réttur
hans og skylda til að greiða framvegis iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til
örorkulífeyris.
11. gr. frv. verði 14. gr. og hljóði svo:
25. gr. laganna orðist svo:
Nú verður almenn hækkun á áður úrskurðuðum elli-, örorku- og makalífeyri
vegna almennrar hækkunar á launum opinberra starfsmanna, sbr. 12., 13. og 14.
gr., og endurgreiðir þá ríkissjóður og aðrir þeir aðilar, sem tryggja starfsmenn
sína í sjóðnum, Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins þá hækkun, er þannig verður
á lifeyrisgreiðslum.
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Lífeyrissjóðurinn skal ávaxta a. m. k. 30% af heildarútlánum sínum í verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, enda ábyrgist ríkissjóður og greiði einungis
þann hluta hækkunar lífeyrisins, sem lífeyrissjóðurinn getur ekki risið undir
með tekjum sínum af vöxtum og verðbótum af þessum 30% af heildarútlánum
(verðtryggðum).

Nd.

249. Nefndarálit

[35. mál]

um frv. til 1. um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 og innheimtu þeirra á
síðari hluta þess árs.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumVarpið og leggur til að það verði samþykkt.
Albert Guðmundsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþjngi, 15. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Matthías Bjarnason,
með fyrirvara.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

Guðrún Halígrímsdóttir.
Matthías Á. Mathiesen.
með fyrirvara.

250. Nefndarálit

[47. mál]

um frv. til 1. um niðurfellingu á opinberum gjöldum barna á árinu 1980.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. Undirritaðir nefndarmenn mæla gegn samþykkt
þess.
Alþingi, 15. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.

251. Nefndarálit

Guðrún Hallgrímsdóttir.

[118. mál]

um frv. til 1. um sameiningu Lífeyrissjóðs barnakennara og Lífeyrissjóðs starfsmanna
ríkisins.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Albert Guðmundsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 15. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form.
Matthías Bjarnason,
með fyrirvara.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

Guðrún Hallgrímsdóttir,
frsm.
Matthías Á. Mathiesen,
með fyrirvara.
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Nd.

252. Nefndarálit

[161. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt.
Albert Guðmundsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 15. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Matthías Bjarnason.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson.

Guðrún Hallgrímsdóttir.
Matthías Á. Mathiesen

253. Nefndarálit

[95. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið og haft samband við bankaeftirlit Seðlabanka
íslands.
Fyrir liggur að nokkra frekari breytingu þarf að gera á frv. svo breytingin nái
tilgangi sínum, og mun nefndin flytja breytingartillögu við 3. umr.
Nefndin leggur fil að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 15. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form.
Matthías Bjarnason.

Ed.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr., frsm.
Sighvatur Björgvinsson.
Albert Guðmundsson.

254. Nefndarálit

Guðrún Hallgrímsdóttir.
Matthías Á. Mathiesen.

[143. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 89 5. júní 1947, um Fiskimálasjóð, með sfðari
brevtingum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
Egill Jónsson og Gunnar Thoroddsen voru fjarverandi þegar málið var afgreitt.
Alþingi, 15. des. 1980.
Stefán Guðmundsson,
Guðm. Bjarnason,
Geir Gunnarsson.
form., frsm.
fundaskr.
Guðm. Karlsson.
Kjartan Jóhannsson,
með fyrirvara.
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255. Frumvarp til laga
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[34. mál]

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins,
sbr. lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
(Eftir 2 umr. í Ed., 15. des.)
L gr.
1 stað orðanna: „starfsmenn aðildarfélaga bandalagsins“ í 4. gr. laganna, komi
orðin: Bandalags háskólamanna svo og starfsmenn aðildarfélaga bandalaganna.
2. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Stjórn sjóðsins skal skipuð sex inönnum. Fjármálaráðherra skipar þrjá stjórnarmenn, stjórn Bandalags starfsmanna rikis og bæja skipar tvo stjórnarmenn og stjórn
Bandalags háskólamanna skipar einn stjórnarmann. Stjórnin kýs formann úr sínum
hópi til eins árs i senn. Skipunartími stjórnarmanna er þrjú ár.
3. gr.
1. málsgr. 10. gr. laganna orðist svo:
Sjóðfélagar greiða 4% af launum sínum í iðgjald til sjóðsins. Launagreiðanda
ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til sjóðsins innan
tveggja vikna frá útborgun launanna.
4. gr.
1 3. málsgr. 10. greinar falli niður orðin „fyrst um sinn“. í 4. málsgr. 10. greinar
breytist , 30 ár“ í 32 ár. — í 5. málsgr. 10. greinar breytist „20 ára“ í 16 ára.
5. gr.
Við 11. grein laganna bætist: Sbr. einnig um sambúðarfólk í 14. gr. hér á eftir.
6- gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins og er orðinn fullra 65 ára
að aldri, á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum.
Þegar sjóðfélagi hefur náð því, að samanlagður lífaldur og þjónustualdur
sé 95 ár, hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lifeyri úr
sjóðnum. Sjóðfélaginn, sem notfærir sér þessa reglu, skal greiða iðgjald til sjóðsins
þar til 95 ára markinu er náð. Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár, en þó ekki meir en 64% að náðu 95 ára markinu. Iðgjaldagreiðsluskylda
fellur niður þegar 95 ára markinu er náðLifeyrisréttur skal aukast um 2% fyrir hvert starfsár frá því að iðgjaldagreiðsluskyldu lýkur og þar til taka lífeyris hefst. Notfæri sjóðfélagi sér eigi þessa
heimild áður en hann nær 64 ára aldri, skal um iðgjaldagreiðslur hans og lifevri fara
eftir hinni almennu reglu um lifeyri.
Sjóðfélagi, sem nýtur réttar samkvæmt lögum um Lifeyrissjóð starfsmanna
ríkisins, nr. 23/1963, 12. gr., 2. málsgr., sbr. lög nr. 101/1943, 12. gr. og lög nr.
11/1959, 1. gr., 2. málsgr. getur valið ef hann kýs svo, að neyta þess réttar skv. næstu
málsgr. hér á eftir fremur en réttar þess, sem um ræðir hér að framan.
Þeir, sem gerðust sjóðfélagar áður en lög nr. 32 14. maí 1955 íóku gildi, halda
rétti þeim, er Iög nr. 101 30. des. 1943, 12- gr- veittu þeim til að krefjast greiðslu
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ellilífeyris úr sjóðnum, er samanlagður aldur þeirra og þjónustutími nemur 95 árum,
enda hafi þeir fullnægt þeim skilyrðum sem þeirri reglu fylgdu samkvæmt eldri lögum, þar á meðal um greiðslu iðgjalda í lífeyrissjóðinn uns greindu tímamarki er náð.
Upphæð eJlilifevris er hundraðshluti af launum þeim og persónuuppbót skv.
kjarasamningum er á hverjum tíma fylgja starfi því sem sjóðfélaginn gegndi síðast.
Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagreiðslutima og er 2% fyrir hVert ár sem
iðgjöld hafa verið greidd til sióðsins. Fvrir hvert starfsár, eftir að iðgjaldagreiðslu
lykur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að láta af störfum og fá ellilifevri, bætist
við 1% af launum en 2% fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu er lokið og
hann hefur öðlast rétt til að fá lifeyri.
Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum í að minnsta kosti
10 ár fyrr á sjóðfélagatima sinum í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins skal miða
lífevrinn við hæst launaða starfið, enda hafi hann gegnt því i að minnsta kosti 10
ár, ella skal miða það hærra launaða starf sem hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi í að minnsta kosti 10 ár.
Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða ellilifevrisþegum á aldrinum 65 ti! 67 ára
uppbót á lífeyri allt að einstaklingslifevri almannatrygginga- Það er skilvrði fyrir
slikri uppbót. að sjóðfélaginn sé ekki lengur fullfær um að gegna s*arfi sínu. Til
sönnunar því ber viðkomandi að leggja fram umsögn yfirmanns síns um starfshæfnina og vottorð tryggingayfirlæknis um heilsufar.
Á meðan starfsmaður gegnir áfram slarfi, eftir að hann hefur verið frá því
leystur, eða hann fær af öðrum ástæðum áfram greidd óskert laun, sem starfinu
fvlgja, á hann ekki jafnframt rétt til lífeyris.
7. gr.
3. málssr. 12. greinar, sem verður 6. málsgrein, orðist svo:
Upphæð ellilifevris er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja
starfi því sem sjóðfélaginn gegndi siðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagre'ðslutíma og er 2% fvrir hvert ár, sem iðgjöld hafa verið greidd til sjóðsins. Fyrir
hvert starfsár. eftir að iðsialdagreiðslu lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að
láta af störfum og fá ellilífeyri, bætist við 1% af launum en 2% fvrir hvert starfsár
eftir að iðgjaldagreiðslu er lokið og hann hefur öðlast rétt til að fá ellilífevri.
8. gr.
Á eftir 6. málsgr. 12. gr., sem áður var 3. málsgr., kemur ný málsgrein sem
hljóðar þannig:
Hafi sjóðfélagi gegnt hærra launuðu starfi eða störfum i að minnsta kosti 10 ár
fvrr á sióðfélagatíma sinum skal miða lifeyrinn við hæst launaða starfið enda hafi
hann gegnt því að minnsta kosti 10 ár, ella skal miða við það hærra launaða starf
sem hann að viðbættum enn hærra launuðum störfum gegndi i að minnsta kosti
10 ár.
9. gr.
Á eftir 12. grein laganna bætist ný grein sem nefnist 12. gr. a svohljóðandi:
12. gr. a.
Vaktavinnufólk, það er þe;r sjóðfélagar sem hafa vinnutima sem hreyfist með
reglubundnum hætti. skat fá rétt til sérstaks viðbótarlifeyris (ellilifeyris, örorkulífeyris eða makalífeyris) úr Lífeyrissjóði starfsmanna rikisins enda sé þeim skylt
að greiða iðsiald af vaktaálagsgre’ðslum til sjóðsins.
Sama gildir um næturverði og það starfsfólk sem hefur vinnuskyldu eingöngu á
nóttunni. það er á timabilinu frá kl. 22.00—09.00 og skal þá álagsgreiðslan verða
grundvöllur iðgjalda og lifeyrisréttinda.
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Sjóðfélag: greiði 4% af vaktaálaginu i iðgjöld og launagreiðandi 6%.
Stjórn lífeyrissjóðsins ákveður á hverjum tíma hver skuli vera viðmiðunarmánaðarlaun þau sem lífeyririnn ákvarðast af og iðgjaldið er metið eftir.
Breyti stjórn lífeyrissjóðsins viðmiðunarmánaðarlaununum skal hún jafnframt
ákveða hvort og þá hvernig skuli umreikna áunninn lífeyrisrétt fyrri ára.
Iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga af vaktaálagi skulu ár hvert metnar þannig til lífeyrisréttinda að reiknað sé hvað iðgjaldagreiðslur ársins samsvara margra mánaða
iðgjaldagreiðslu af viðmiðunarlaunum.
Fyrir jafngddi hverrar 12 mánaða iðgjaldagreiðslu ávinnst réttur til ellilifeyris
og örorkulífeyris sem nemur 2% af viðmiðunarlaunum og réttur til makalífeyris sem
nemur 1% af viðmiðunarlaunum.
Sjóðfélagar sem unnið hafa vaktavinnu á undanförnum árum eiga rétt á að kaupa
sér hinn sérstaka viðbótarlífeyrisrétt fyrir slíka vinnu frá og með ársbyrjun 1976.
Iðgjaldagreiðslurnar fyrir liðinn tíma skulu reiknaðar út frá launagreiðslum
eins og þær voru á hverjum tíma en um vaxtagreiðslur skal fara eftir reglum sjóðsins
um þvilik tilvik.
Starfsmaður á rétt á því að kaupa sér sérstakan lífeyrisrétt vegna vaktaálags
2 ár til viðbótar rétti samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, gegn greiðslu iðgjalda,
sem reiknuð séu samkvæmt launatöxtum greiðsludags.
Umsóknir um réttindakaup þessi skulu hafa borist stjórn lífeyrissjóðsins fyrir
árslok 1981, ella fellur réttur til þeirra niður.
10- gr.
1. mgr. 13. gr- laganna orðist svo:

Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna þvi starfi, sem hann hefur gegnt
þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi hjá stofnun þeirri,
er hann hefur unnið hjá, eða annarri stofnun, sem tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum,
eða missir einhvern hluta af launum sinum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorkulifeyri, ef trvggingayfirlæknir, i samráði við landlækni, metur örorkuna meiri en
10%, enda hafi sjóðfélaginn greitt iðgjöld til sjóðsins undanfarin 3 almanaksár og
a- m. k. í 6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum. örorkumat tryggingayfirlæknis
skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur gegnt
að undanförnu.
11- gr.
2- msr- 14. gr. laganna hljóði svo:
Uppbæð makalifevris er hundraðshluti af launum þeim og persónuuppbót skv.
kiarasamningi, sem á hverium tíma fylaja starfi því er hinn látni gegndi siðast. Ef
starfstími sjóðfélagans hefur verið 32 ár eða skemmri, er hundraðshluti þess 20%
af greiddum launum að viðbættum 1% fyrir hvert iðgjaldagreiðsluár. Fyrir hvert ár,
sem hinn látni hafði starfað eftir að iðgjaldagreiðslu lauk, en áður en hann öðlaðist
rétt til ellilifeyris, hækkar makalifeyririnn um %% af launum, en um 1% fyrir hvert
sfarfsár eftir að iðgjaldagreiðslu var lokið og hann öðlaðist rétt til að taka ellilífeyri.
12. gr.
Við 14. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Nú lætur sjóðfélagi ekki eftir sig maka, en einstæð móðir hans, óaift systir hans
eða annar ógiftur aðili hefur sannanlega annast heimili hans um árabil fyrir andlát
hans, bó eigi skemur en 5 ár. og er þá stiórn sjóðsins heimilt að greiða hlutaðeigandi
makalífevri, svo sem um ekkiu eða ekkil væri að ræða. Á sama hátt er sjóðsstjórn
heimilt að greiða sambúðarmanni og sambúðarkonu lifeyri ef sjóðfélagi lætur eftir
sig barn innan 18 ára aldurs sem hann hefur átt með hinu eftirlifandi. Einnig er
sióðsstiórn heimilt að greiða sambúðarkonu eða sambúðarmanni lífevri í 24 mánuði
þótt ekki sé fullnægt skilyrðum 1. málsliðar um sambúðartima, eða ef sambúðaraðili
er 50% öryrki eða meira.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

154
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13. gr.
I stað fjögurra fyrstu málsl. 17. gr. laganna komi:
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af
stöðu þeirri er veitti honum aðgang að sjóðnum, og fellur þá niður réttur hans og
skylda til að greiða framvegis iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til örorkulífeyris.
14. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Nú verður almenn hækkun á áður úrskurðuðum elli-> örorku- og makalífeyri
vegna almennrar hækkunar á launum opinberra starfsmanna, sbr. 12., 13. og 14. gr.,
og endurgreiðir þá ríkissjóður og aðrir þeir aðilar, sem tryggja starfsmenn sína í sjóðnum, Lífeyrissjóði starfsmanna rikisins þá hækkun, er þannig Verður á lifeyrisgreiðslum.
Lífeyrissjóðurinn skal ávaxta a. m. k. 30% af heildarútlánum sínum í verðtryggðum skuldabréfum ríkissjóðs, enda ábyrgist ríkissjóður og greiði einungis þann
hluta hækkunar lífeyrisins, sem lífeyrissjóðurinn getur ekki risið undir með tekjum sínum af vöxtum og verðbótum af þessum 30% af heildarútlánum (verðtryggðum).
15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó skulu ákvæði 2. gr. taka gildi 1. janúar 1981 og
ákvæði 3., 8. og 9. gr. taka gildi 1. október 1980. Ákvæði 7. gr. taki gildi 1. ágúst 1980.

Nd.

256. Breytingartillaga

T156. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 33 29. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá Birgi Isl. Gunnarssyni.
Aftan við 1. gr. frv. komi orðin: Eftirtalið tollskrárnúmer falli brott úr B-lið
1. gr. laganna: 92.12.29 (hljómplötur almennt).

Nd.

257. Frumvarp til laga

T6. máll

um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar.
(Eftir 2. umr. i Nd., 15. des.)
Samhljóða þskj. 6 með þessum brevtingum:
3. gr. hljóðar svo:
Heimilt er ráðherra að fengnum tillðgum söngmálastjóra og biskups Islands að
ráða menn til aðstoðar söngmálastjóra við raddþjálfun og söngkennslu.
Biskup Islands setur þeim erindisbréf í samráði við söngmálastjóra.
4. gr. hljóðar svo:
Þjóðkirkjan starfrækir tónskóla, sem söngmálastjóri veitir forstöðu. Skal skólinn vera búinn nauðsynlegum hljóðfærum til kennslu og æfinga.
Hlutverk tónskólans er að veita verðandi og starfandi kirkjuorganistum menntun
í orgelleik, söngstjórn, raddþjálfun, litúrgíu, tónfræði, hljómfræði, tónheyrn og öðru
því, er að kirkjutónlist lýtur.
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Skólanefnd skipa 3 menn: Starfandi prestur tilnefndur af biskupi íslands, kennari í messusöng viS Háskóla íslands og maður tilnefndur af kirkjumálaráðherra.
Kostnaður við stofnbúnað og rekstur tónskólans greiðist úr ríkissjóði.
Nánari ákvæði um hlutverk skólans og starfrækslu skulu sett í reglugerð.
Heimilt er ráðherra að setja ákvæði um að nemendur skólans greiði skólagjöld.
5. gr. hljóðar svo:
Þeir sem æskja inngöngu í Tónskóla þjóðkirkjunnar hafi meðmæli sóknarprests
síns.
7. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 73 27. júní 1941
um söngmálastjóra þjóðkirkjunnar.

Nd.

258. Nefndarálit

[147. mál]

um frv. til 1. um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 87/1971,
með síðari breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið á nokkrum fundum, þar af tveimur fundum með
heilbrigðis- og trygginganefnd efri deildar.
Aðilar vinnumarkaðarins hafa verið kallaðir á fund nefndarinnar.
Nefndin hefur orðið sammála um að mæla með frumvarpinu með þeim breytingartillögum sem fyrir liggja á sérstöku þingskjali.
Guðmundur G. Þórarinsson var fjarstaddur afgreiðslu málsins. Pétur Sigurðsson var erlendis, en hafði áður lýst stuðningi við frumvarpið.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur eða fylgja
öðrum, sem fram kunna að koma.
Alþingi, 15. des. 1980.
Guðrún Helgadóttir,
Jóhann Einvarðsson,
Pálmi Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Matthías Bjarnason.
Magnús H. Magnússon.

Nd.

259. Breytingartillögur

[147. mál]

um frv. til 1. um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971,
með síðari breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Við l. gr.
a. í stað „14 daga fyrirvara“ i 1. og 2. málsl. 4. mgr. komi: 21 dags fyrirvara.
b. 6. mgr. orðist svo:
Fæðingarorlofsgreiðslur miðast við 530 221 gkr. á mánuði miðað við
1. desember 1980 og breytast ársfjórðungslega í samræmi við kaupbreytingar
á hverjum tima skv. 8. flokki kjarasamnings Verkamannasambands Islands,
efsta starfsaldursþrepi.
c. Við 10. mgr. bætist: og 7. mgr.
d. í 11. mgr. á eftir arðunum „6. mgr.“ komi: og 7. mgr.
e. 13. mgr. hljóði svo:
Heimilt er foreldri, ef samkomulag er um það víð atvinnurekanda, að
semja um lengra fæðingarorlof án þess að orlofsupphæð breytist.
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2. Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða er hljóði svo:
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. skal Atvinnuleysistryggingasjóður ljúka greiðslu
atvinnuleysisbóta í fæðingarorlofi skv. lögum nr. 56/1975 til þeirra kv'enna, sem
fæða fyrir árslok 1980. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins endurgreiðir
Atvinnuleysistryggingasjóði þann kostnað, sem af þessu leiðir eftir 1. janúar
1981.

Nd.

260. Nefndarálit

[148. máll

um frv. til 1. um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið á nokkrum fundum og kallað embættismenn og
aðila vinnumarkaðarins á sinn fund.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur eða fylgja
öðrum, sem fram kunna að koma.
Guðmundur G. Þórarinsson og Pétur Sigurðsson voru fjarverandi afgreiðslu
málsins.
Alþingi, 15. des. 1980.
Guðrún Helgadóttir,
Jóhann Einvarðsson,
Pálmi Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Matthías Bjarnason.
Magnús H. Magnússon.

561 Log

Ed.

[28. mál]

um meinatækna.
(Afgreidd frá Ed. 15. des.)
Samhljóða þskj. 29.

Ed.

262. Lög

[144. mál]

um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
(Afgreidd frá Ed. 15. des.)
Samhljóða þskj. 177.

Nd.

263. Lög

[27. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Afgreidd frá Nd. 15. des.)
Samhljóða þskj. 164.
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Sþ.

264. Fyrirspurnir.

[177. máll

I. Til iðnaðarráðherra um iðngarða.
Frá Eggert Haukdal.
Hinn 15. maí 1979 var samþykkt hér á Alþingi þingsályktun um iðngarða.
Hvað líður framkvæmd þessarar þingsályktunar?
II. Til samgönguráðherra um víðhald á Reykjanesbraut.
Frá Karli Steinari Guðnasyni.
1. Heí'ur Vegagerð ríkisins gert ráð fyrir að leggja nýtt slitlag á Reykjanesbraut
til að koma í veg fyrir þá stórfelldu slysahættu, sem nú er vegna slits á
veginum?
2. Hafa aðrar leiðir til viðhalds Reykjanesbrautar verið kannaðar?

Nd.

265. Nefndarálit

[47. mál]

um frv. til 1. um niðurfellingu á opinberum gjöldum barna á árinu 1980.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Meðal þeirra breytinga, sem gerðar voru í nýjum lögum um tekju- og eignarskatt, Var sú, að tekjur barna eru nú skattlagðar sérstaklega, en ekki með tekjum
foreldra. Jafnframt var afnuminn sérstakur frádráttarliður, námsfrádráttur, sem
heimilaður var á framtali foreldra án þess að nokkur hliðstæður frádráttur væri
veittur er sérsköttun barna var upp tekin.
Þessar breytingar hafa valdið því, að með brottfellingu námsfrádráttarins hefur
tekjuskattur á fjölskyldur, þar sem börn í námi afla tekna, orðið nokkru þyngri en
tekjuskattur þessara fjölskyldna hefði orðið ef eldra álagningarkerfi hefði verið fylgt.
Itarlegur samanburður þessu til staðfestingar kom m. a. fram í ræðu sem Kjartan
Jóhannsson flutti utan dagskrár á fundi efri deildar Alþingis 22. okt. s. 1. Efni hennar verður ekki endurtekið hér, en látið nægja að vísa til þeirrar niðurstöðu, að sérsköttun barna og afnám námsfrádráttar hefur valdið ca. 40 þús. kr. aukinni skattbyrði tekjuskatts fjölskyldna barna, sem hafa tekjur með námi umfram það sem
gerst hefði að óbreyttum álagningarreglum.
Ekki verður séð, að slík niðurstaða hafi verið tilgangur löggjafans þegar gildandi lög voru sett. Miklu líklegra er, að hér hafi orðið brotalöm á framkvæmd, sem
löggjafarvaldinu hafi yfirsést að gæti orðið. Nauðsynlegt er að Alþingi lagfæri þennan ágalla á framkvæmd álagningarinnar, og er lagt til að það sé gert með þeirri
breytingu á 1. gr. frV., sem hér er gerð tillaga um.
BREYTINGARTILLAGA.
1. gr. frv. orðist svo:
Álagður tekjuskattur, útsvar, sjúkratryggingagjald og kirkjugarðsgjald á börn,
sem voru innan 16 ára aldurs á tekjuárinu 1979, skulu falla niður séu gjöld þessi
samanlögð 40 þús. kr. eða lægri fjárhæð. Fari þessi gjöld fram úr 40 þús. kr.
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skulu þau lækkuð um 40 þús. kr. og skiptist lækkunin hlutfallslega milli gjaldanna
i sama hlutfalli og þau eru lögð á. Álögð gjöld, sem þegar hafa verið greidd, en
afsláttur þessi tekur til, skulu endurgreidd.
Alþingi, 15. des. 1980.
Sighvatur Björgvinsson.

Nd.

266. Breytingartillaga

[148. raál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Frá Magnúsi H. Magnússyni.
í 1. gr. komi „2.1%“ í stað: 2%.

Sþ.

267. Tillaga til þingsályktunar

[178. raál]

um samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar.
Frá forsætisráðherra.
Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að fundum þingsins verði frestað
frá 20. desember 1980 eða síðar, ef henta þykir, enda verði það kvatt saman á ný
eigi síðar en 26. janúar 1981.

Nd.

268. Nefndarálit

[172. mál]

um frv. til 1. um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt með þeirri
breytingu sem kemur fram á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 16. des. 1980.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.
Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Albert Guðmundsson,
með fyrirvara.
Matthías Bjarnason,
með fyrirvara.

269. Breytingartillaga

Guðrún Hallgrímsdóttir.
Matthias Á. Mathiesen,
með fyrirvara.

[172. mál]

við frv. til 1. um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
4. gr. orðist svo:
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að taka lán allt að jafnvirði 25 000
m.kr. i erlendum gjaldeyri á árinu 1981. Fjármálaráðherra er heimilt að verja andvirði
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þess til framkvæmda á vegum ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja eða endurláns til sveitarfélaga eða samtaka á þeirra vegum í samræmi við lánsfjáráætlun 1981 þegar lánsfjárlög
fyrir árið 1981 hafa verið samþykkt.

Nd.

270. Nefndarálit

[155. mál]

um frv. til 1. um álag á ferðagjaldeyri.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir meiri hluti nefndarinnar með samþykkt
þess.
Alþingi, 16. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Guðrún Hallgrimsdóttir.
Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson.

[156. mál]

271. Nefndarálit

Nd.

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 33 29. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir meiri hluti nefndarinnar með samþykkt
þess.
Alþingi, 16. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Ed.

Ingólfur Guðnason,
Guðrún Hallgrímsdóttir.
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

272. Nefndarálit

[142. mál]

um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, með áorðnum breytingum.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið á tveim fundum og leitað álits fulltrúa
Aflatryggingasjóðs, Sjómannasambands Islands og Landssambands íslenskra útvegsmanna.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Egill Jónsson.
Alþingi, 16. des. 1980.
Stefán Guðmundsson,
Guðm. Bjarnason,
form., frsm.
fundaskr.
Guðm. Karlsson.
Kjartan Jóhannsson.

Geir Gunnarsson.
Gunnar Thoroddsen.
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Nd.

273. Nefndarálit

[155. mál]

um frv. lil 1. um álag á ferðagjaldeyri.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þetta frv. felur í sér framlengingu á einum þeirra mörgu skatta, sem vinstri
stjórn Ólafs Jóhannessonar lagði á þjóðina. Sjálfstæðisflokkurinn lýsti þá yfir
andstöðu sinni við þá skatta og þar á meðal álag á ferðagjaldeyri og er afstaða
flokksins til þessara skatta óbreytt.
Talið er að með þessum skatti muni 2 400 millj. kr. vera lagðar á almenning á
næsta ári, sem er hluti af 60 milljarða króna aukaskatti til rikisins á þjóðina miðað
við verðlag fjárlagafrumvarpsins, sem vinstri stjórnin og núverandi ríkisstjórn bera
ábyrgð á.
Við leggjum til að frv. þetta verði fellt.
Alþingi, 16. des. 1980.
Matthías Bjarnason,
frsm.

Nd.

Matthías Á. Mathiesen.

Albert Guðmundsson.

274. Breytingartillaga

[147. mál]

við brtt. á þskj. 259 [Fæðingarorlof ].
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur og Magnúsi H. Magnússyni.
Ákvæði til bráðabirgða í 2. tl. orðist svo:
Nú hefur foreldri hafið töku fæðingarorlofs samkvæmt lögum nr. 56/1975 og
greiðslutímabili er ekki lokið við gildistöku laga þessara og skal þá greiðsla fyrir
þann tíma, sem á vantar, vera samkvæmt lögum þessum. Þó skal heildargreiðsla
í _fæðingarorlofinu aldrei vera hærri en verið hefði samkvæmt þessum lögum. 1
þessu sambandi skal reikna þá daga, sem atvinnurekandi kann að hafa greitt laun
í fæðingarorlofinu, sem bótadaga.
Með sama hætti skal greiða þeim, sem öðlast í fyrsta sinn rétt með lögum þessum samkvæmt 3. tl. 1. gr. og fætt hafa barn fyrir gildistíma þeirra, þann hluta orlofstímans sem þessi lög gera ráð fyrir og eftir er við gildistöku þeirra.

Nd.

275. Nefndarálit

[47. mál]

um frv. til 1. um niðurfellingu á opinberum gjöldum barna á árinu 1980.
Frá 3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
I lögum um tekju- og eignarskatt frá árinu 1978 var meðal annars gerð sú
breyting, að tekjur barna eru nú skattlagðar sérstaklega, en ekki með tekjum foreldra.
Þetta var eðlileg og sanngjörn breyting á skattlagningu.
Afgreiðsla skattalaga dróst mjög á þessu ári, og hafði það í för með sér að
skattlagningunni seinkaði að sama skapi. Þó keyrði um þverbak hvað snerti álagningu
barnaskatta og innheimtu þeirra.
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Barnaskattar voru álagðir og tilkynntir það seint á árin, að innheimta þeirra var
með þeim hætti að þeir áttu að greiðast með tveimur jöfnum afborgunum 1. nóv. og
1. des. s. 1.
í,
Undirritaðir nefndarmenn telja ranglátt, eins og á stendur, að innheimta þennan
skatt á þessu ári á tveimur síðustu mánuðum ársins, því að í mörgum tilfellum
er hér um að ræða tekjur, sem með öllu eru eyddar, og má því gera ráð fyrir að í
reynd bætist þessi skattur á foreldra, sem flestir hverjir bera nógu þunga skattbyrði
fyrir.
Mörg sveitarfélög hafa ákveðið að fella niður álögð útsvör á tekjur barna.
Við teljum, eins og á stendur, rétt að álagður tekjuskattur á árinu 1980 á tekjur
barna verði felldur niður og það, sem þegar er innheimt, endurgreitt.
Við leggjum til að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 16. des. 1980.
Matthías Bjarnason,
frsm.

Nd.

Matthías Á. Mathiesen.

Albert Guðmundsson.

276. Breytingartillögur

[95. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Aftan við 14. gr. laganna komi ný málsgrein, svohljóðandi:
2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, sem verði 2. gr. og orðist svo:
15. gr. laganna orðist svo:
Heildarskuldbindingar eins viðskiptaaðila við sparisjóð mega ekki nema
meiru en 50% af bókfærðu eigin fé sparisjóðsins, þ. m. t. stofnfé. Sama gildir um
heildarskuldbindingar fleiri en eins viðskiptaaðila, sem eru svo fjárhagslega
tengdir að með tilliti til útlánahættu verður að skoða skuldbindingar þeirra
gagnvart sparisjóðnum í einu lagi.
Til heildarskuldbindinga skal undantekningarlaust telja allar skuldbindingar
viðskiptaaðila við sparisjóðinn, þ. m. t. ábyrgðir sem sparisjóðurinn hefur gengið
í fyrir viðskiptaaðilann. Sé skuldarheimild (yfirdráttarheimild, víxlakvóti eða
önnur slík heimild) önnur en bókfærð skuldbinding, skal á hverjum tíma telja
þá upphæð, sem hærri er.
Með heildarskuldbindingum samkvæmt 1. mgr. skal þó ekki telja:
1. Skuldbindingar rikissjóðs, ásamt skuldbindingum fyrirtækja og stofnana, sem
ríkið ber ótakmarkaða ábyrgð á. Einnig skuldbindingar tryggðar með ábyrgð
ríkissjóðs.
2. Skuldbindingar tryggðar með handveði í kröfum, sem tilgreindar eru í
1. tölulið.
3. Skuldbindingar tryggðar með handveði í innstæðum í viðskiptabanka eða
sparisjóði eða handveði í líftryggingarskírteini innan endurkaupsverðmætis.
4. Skuldbindingar tryggðar með veði i auðseljanlegum fasteignum allt að 60%
af opinberu fasteignamati.
3. Á eftir 1. gr. komi ný grein, sem verði 3. gr. og orðist svo:
Niður falli síðasti málsliður 20. gr. laganna.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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277. Breytingartillaga

[156. máíj

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 33 29. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá Benedikt Gröndal.
Aftan við 1. gr. frv. komi ný gr.:
Tekjur af tollskrárnúmerum 85.15.20 og 85.15.25 (sjónvarpstæki) renni til Ríkisútvarpsins.

Sþ.

278. Tillaga til þingsályktunar

[179. mál]

um nýtingu kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi.
Flm.: Helgi Seljan.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hefjast nú þegar handa um nýtingu
kolmunna til veiða og vinnslu. Skal í því sambandi komið á fót vinnslustöð á
Austurlandi (Reyðarfirði) til vinnslu kolmunnaafurða með frystingu og þurrkun
i huga.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á s. 1. þingi og er greinargerð nokkuð aukin.
í sambandi við tillöguflutning þennan hefur flm. stuðst við skrif Magna Kristjánssonar um þessi mál sérstaklega, svo og álitsgerð og athuganir Sigurjóns Arasonar hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
Nauðsyn þess, að hér sé við brugðið af fullri einurð og skipulega, er ótviræð.
Hvað snertir sérstaklega þá vinnslustöð, sem tillagan lýtur að, þá þarf hún að vera
sem næst veiðisvæðinu. Veiðitíminn er skammur og því þarf hér að vera um að
ræða stóra hráefnisgeymslu, því mikill hluti slíkrar stöðvar yrði að geta verið
frysti- og kæligeymsla fyrir ársvinnsluna, en jafnframt yrði um afurðageymslu að
ræða. Útbúnaður þarf að vera til flökunar og annað tilheyrandi frystiþættinum og
sama er að segja um búnað til þurrkunar og herslu, en eins og markaðsmál standa
i dag verður að leggja aðaláherslu á þurrkunina.
Kolmunninn er að vísu afbragðsfiskur til frystingar, en þar þarf átak í markaðsmálum til að koma, þannig að á því sviði verði um verulega nýtingu að ræða.
Ekki þarf að rökstyðja, hve sjálfsagt er að reisa slíka vinnslustöð á Austfjörðum, og álit þeirra, sem hér um hafa mest fjallað, er það, að þar sé Reyðarfjörður í fremstu röð. Gagnvart ríkisvaldinu, frumkvæði þess og aðstoð hlýtur það
að teljast mjög jákvætt að fiskimjölsvinnsla á Reyðarfirði er í höndum Síldarverksmiðja ríkisins.
Svo vikið sé fyrst að nýtingu fiskstofna og fiskiskipa, þá er ljóst að hér er um
mikinn ónýttan auð að ræða, einn fárra þátta í okkar sjávarfangsöflun, þar sem aukning er beinlínis sjálfsögð. Einnig er Ijóst, að skip úr hinum almenna flota okkar
hljóta að koma hér inn í myndina, kolmunnaveiðar hlytu að verða góð búbót fyrir
marga sem hlíta þurfa veiðitakmörkunum varðandi sókn í aðra fiskstofna.
Með hinni nýju verðjöfnunardeild í aflatryggingasjóði ætti að vera kleift að
greiða verulegar verðbætur á kolmunnann með beinni ákvörðun ráðherra þar um.
Ekki síst er þetta sjálfsagt, þegar verðbætur eru í dag greiddar á fisktegundir, sem
taldar eru í hættu vegna ofveiði, svo sem gildir um ufsa og karfa.
1 ágætri grein Magna Kristjánssonar, sem hér verður vitnað til, kemur hann
inn á mörg umhugsunarverð atriði. Hann segir m. a.:
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„Umræða um ofnýtingu fiskstofna er fyrirferðarmikil. Samfara þeirri umræðu
er stundum bent á að til eru vannýttir fiskstofnar. Það síðarnefnda fær ekki umfjöllun sem skyldi. Þvargað er fram og aftur um ofnýttu stofnana. Lengra nær
umræðan oftast ekki og að sjálfsögðu fæst engin niðurstaða. Margir segja lika,
að fiskiskipaflotinn sé allt of stór, og vilja selja bróðurpart flotans eða leggja
honum. Þessi floti er nú einu sinni í höndum landsmanna og raunhæfari leið til
úrbóta er að finna honum verkefni við hæfi. Kolmunnann ber oft á góma þegar
um vannýtta fiskstofna er rætt. í þessari grein mun ég fjalla um þann ágæta fisk
og þá möguleika sem við höfum i dag til að veiða hann.
Kolmunninn er flökkufiskur og ferðast ótrúlega víða í ætisleit. Útbreiðsla hans
spannar N.-Atlantshaf frá Biskayaflóa til Grænlands og allt til Svalbarða. Fiskurinn er smávaxinn, svo sem ámóta og síld. Hann þykir góður til matar þó nýting
hans til manneldis sé skammt á veg komin. Margar þjóðir keppast nú við ýmiss
konar vinnslutilraunir á kolmunna, og ljóst er að nýting til manneldis mun vaxa
mjög hratt á næstu árum. Nú fer mestallur kolmunnaafli til bræðslu. Fæst úr honum
mjög gott og mikið mjöl, en fiskurinn er tiltöiulega magur (1—9%) og lýsi úr
honum er ekki mikið. Minnst lýsi er í honum um og eftir hrygningu, en á haustin
er hann feitastur. Á sumrin og haustin, þegar hann er best veiðanlegur hér við
land, er fitan 3—8% og gott hráefni tiJ manneldis. Talið er að kolmunninn
verði 10—14 ára gamall og kynþroska líklega 3ja ára. Langstærstu hrygningarstöðvarnar, sem vitað er um, eru SV og V frá írlandi á svokölluðum Porcupinebanka og svo vestur af St. Kildu. Þar hrygnir hann í mars og apríl. Sterkur grunur
leikur á að hann hrygni einnig SV frá íslandi og jafnvel víðar, en á því vita vísindamenn ekki sönnur enn sem komið er. Stofnstærð er áætluð 10—12 millj. tonna og árlegt veiðiþol a. m. k. 1.5 millj. tonna.“
Siðar segir Magni :
„Langbest veiðivon er, að því er menn nú best vita, á hrygningarstöðvunum.
Einnig við Færeyjar og svo í íslenskri fiskveiðilögsögu úti fyrir Austfjörðum og á
Dohrnbanka. Það, sem gerir hlut okkar betri en ella, er sú staðreynd, að þegar
kolmunninn heldur sig hér við land er hann i besta hugsanlegu ástandi, hvort sem
er til manneldis eða mjölvinnslu."
Þá víkur Magni að þessu áhugamáli sinu, hvernig um of hefur verið talað fyrir
daufum eyrum, og tilgreinir rök fyrir nauðsyn aðgerða:
„1. Innan tveggja ára verður með einhverjum hætti kvótaskiptur sá afli sem
hver þjóð fær að veiða af þessum stofni. Þá hlýtur að verða tekið verulegt tillit til
þess aflamagns sem hver einstök þjóð, sem að væntanlegu samkomulagi um aflaskiptingu stendur, hefur veitt, þegar að samningum kemur.
2. Ástand ýmissa annarra fiskstofna við landið er þess eðlis, að brýna nauðsyn
ber til að nýta alla þá möguleika sem felast i vannýttum stofnum.
3. Afkoma þjóðarbúsins út á við leyfir ekki að tækifæri til aukinnar gjaldeyrisöflunar séu látin ónotuð. Hvað þetta snertir eru möguleikarnir ótvíræðir. Rétt er að
benda á í þessu sambandi, að afurðir úr 100 þús. tn. af kolmunna eru ca. 3—4 milljarða
kr. virði miðað við bræðsluaflann og mun meiri ef hluti aflans færi til manneldis
svo sem sjálfsagt væri.
4. Nokkur hluti fiskiskipaflota okkar er verkefnalaus þann tíma ársins sem
helst er von kolmunnaafla hér á heimamiðum.
Fleiri rök mætti nefna, svo sem atvinnusjónarmið á löndunarhöfnum, afkomu
fiskimjölsverksmiðjanna o. fl., o. fl.“
Siðan víkur hann að spurningunni: Eigum við skip? — og segir:
„Ég hef slegið þvi föstu, að sterk hagsmunaleg rök hnígi að því, að við aukum
kolmunnaaflann mjög hratt á næstu 1-—2 árum. Spurningin er: Höfum við aðstöðh
og búnað til þess? 1 mínum huga er svarið jákvætt. Ef hefðbundin víðmiðun er
notuð eigum við innan við 10 eiginleg kolmunnaskip. En miðað við þróun síðustu
ára og miðað við þá staðreynd, að væntanlegar veiðar hér við land eiga sér stað
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við góðar veðurfarslegar aðstæður (sumar og framan af hausti), tel ég að stór
hluti loðnuveiðiflotans sé fær um að sinna þessum veiðum með flotvörpu af nýjustu
gerð, og þá á ég við, að skipin noti hvert sína vörpu (ekki tvílembingstroll).........
Við lauslega athugun sýnist mér að um það bil 30 loðnuveiðiskip hafi 1000
hestafla vélar eða stærri og þar með möguleika að draga flotvörpu við sæmileg
veðurskilyrði. Auk þess eru a. m. k. 3 skuttogarar sérlega hentugir til kolmunnaveiða.“
Lok greinarinnar eru þessi, en hún var rituð í ársbyrjun 1979:
„Eins og áður segir veiddust hér við land aðeins 35 þúsund lestir á s. 1. ári
af kolmunna. Setjum því markið hátt og veiðum í ár yfir 100 þús. lestir og 200
þús. lestir næsta ár. Þetta er framkvæmanlegt og mundi, eins og ég hef bent á,
styrkja stöðuna þegar að kvótaskiptingu kemur, og ekki má gleyma blessuðum
ríkiskassanum. Þar hlýtur að vera pláss fyrir þann gjaldeyrisauka sem af þessu
hlytist. En til að þetta megi takast verður að hefjast handa. „Sveltur sitjandi kráka
en fljúgandi fær.“ “
Þá vík ég til Sigurjóns Arasonar, en á aðalfundi Rannsóknaráðs ríkisins (veturinn 1980) flutti hann hið athyglisverðasta erindi um kolmunnann og verður hér
nokkuð til þess vitnað.
Um stærð og veiði segir Sigurjón:
„Stærð hrygningarstofnsins í Atlantshafi er talin vera um 10 milljónir lesta.
Árleg veiði úr stofninum getur numið a. m. k. 1.5 milljónum lesta, og hlutur okkar
Islendinga gæti orðið a. m. k. 200 þúsund lestir, ef rétt er að staðið.
Á síðasta ári veiddust alls rúmlega 1.2 milljónir lesta af kolmunna og þar af
veiddu Sovétmenn um 760 þús. lestir í Norðausturdjúpi rétt utan við íslensku 200
mílna mörkin.“
Þá víkur hann að kolmunnarannsóknum sumarið 1979 og verður nánari grein
gerð fyrir þeim í framsögu, en þessar tilraunir fóru fram i júlí og ágúst á nótaskipinu Óla Óskars RE og í þurrkhúsi Sæbergs hf. á Eskifirði. Um vinnslutilraunirnar segir Sigurjón svo orðrétt:
„Vinnslutilraunirnar voru framkvæmdar á Eskifirði og var kolmunninn eingöngu unninn í skreið og var verkunin miðuð við tvo markaði, þ. e. gæludýrafóður
og til manneldis í Nígeríu. Báðir þessir markaðir vilja kaupa kolmunnaskreið hvort
sem hún er slægð eða óslægð, en óslægða skreiðin má ekki vera of feit. Þess vegna
gerðum við athuganir á hve lengi væri hægt að þurrka kolmunnann vegna átu og
fitu. Kolmunni var þurrkaður í maí og mældist fitan um 2% og hafði það engin
áhrif á skreiðargæðin. í júlílok var fitan komin í 3.5% og virtust mörkin vera þar.“
Svo aðeins sé á því stærsta stiklað í þessari greinargerð, þá segir svo í skýrslu
Sigurjóns um samanburð á flaka-, marnings- og skreiðarvinnslu:
„Söluverð og framleiðslukostnaður (BK) fyrir þessar þrjár kolmunnaafurðir,
marning, flök og skreið, eru fundin með mælingum og útreikningum, og súlurit á
mynd 12 sýnir þessar niðurstöður. Mynd 12 svo og þrjú önnur fylgirit eru meðfylgjandi greinargerðinni.
Kostnaðartölur úr flaka- og marningsvinnslunni eru fengnar úr færeyskum tilraunum og eru aðlagaðar íslenskum aðstæðum. Af súluritinu sést að af þessum
þremur kolmunnaafurðum er skreiðarvinnslan hagkvæmust.
Mismunur á söluverði og framleiðslukostnaði fer til að greiða hráefniskaup
og fastan kostnað, en þessi mismunur er meira en tvöfalt hærri fyrir skreiðarvinnsluna en fyrir flaka- og marningsvinnsluna.“
1 niðurlagi skýrslu Sigurjóns segir hann:
„Kolmunnaveiðar við ísland eiga að geta aukist verulega og raunhæft væri að
stefna að a. m. k. 200 þúsund tonna veiði árlega. Fyrstu árin þyrfti að gera ráð
fyrir blönduðum veiðiskap, þ. e. landa hluta kolmunnans úr hverri veiðiferð til
bræðslu og hinn hlutinn færi í vinnslu til manneldis, vegna þess að í landi er ekki
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til næg aðstaða til vinnslu á neyslufiski og eins hitt, að markaðir fyrir kolmunna
til neyslu eru óvissir. Þurrkun kolmunnans getur farið fram á sama hátt og þurrkun
annars smáfisks og skapast þá samfelldara hráefnisframboð. Einnig þarf að vera
nægilega stór markaður fyrir þessa vöru. Töluverður markaður virðist vera á
Norðurlöndum og víðar fyrir þurrkaðan smáfisk i gæludýrafóður og stór markaður
er fyrir smáfiskskreið til manneldis í Nigeríu. Eins og áður er nefnt er framIeiðsla á kolmunnaskreið sú vinnsla sem skilar mestum arði.
Fiskverkendur og neytendur hafa ekki enn þá viðurkennt kolmunnann sem
nýja tegund heldur er sífellt reynt að framleiða úr honum afurðir, sem eru sambærilegar við þá fiskrétti sem nú þegar þekkjast á markaðnum. Kolmunninn hentar
ekki vel í þessa fiskrétti og þar af leiðandi er markaðsverð kolmunnaafurða um
70% lægra en fyrir sambærilegar þorskafurðir.
Engin tæknileg vandkvæði eru á því að veiða og vinna kolmunna í afurðir
til manneldis. Málið snýst því raunverulega um það verð, sem framleiðendur geta
borgað fyrir hráefnið. Verðið er mjög háð markaðsverði fullunninnar vöru, sem
þarf að vera það hátt, að ekki verði tap á rekstrinum.“
Til frekari áherslu er hér sett fram ákveðin hugmynd um nýtingu og verðmætasköpun:
„Ef við setjum okkur það markmið að veiða 200 þús. tonn af kolmunna hvert
ár og segjum að við höfurn sölusamning upp á 5000 tonn af kolmunnaskreið til
Nigeríu, skilaverð 1465 kr. á kg skreið. Nýtingin af þessum 200 þús. tonnum verður
þá 25 000 tonn í skreiðarverkun og 175 000 tonn í fiskmjölsvinnslu. Nýtingin í
mjölvinnslunni er 18.5% og skilaverð á kolmunnamjöli er 250 kr./kg. Söluverðmæti kolmunnaafurðanna er þá (nóv. 1980):
Kolmunnaskreið ..........................................................
Kolmunnamjöl .............................................................
Heildarskilaverðmæti .................................................

7 325 millj.
8 050 —
15 375 —-

Stærsti kostnaðarliðurinn við þessa verðmætasköpun er olíunotkunin bæði fyrir
veiðiflotann og fiskmjölsvinnsluna. Áætlaður olíukostnaður er:
Veiðiflotinn ...................................................................
Fiskmjölsvinnslan ........................................................

2180
2 770

Heildarkostnaður

4 950 millj.

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

Verðmætasköpunin við kolmunnaveiðarnar verður þá 10 425 millj. og er þá
oliukostnaðurinn 25—30% af söluverðmæti kolmunnaafurða."
Frá þvi tillagan var flutt á síðasta þingi hefur fram verið haldið athugunum
á kolmunnaveiðum og vinnslumöguleikum, sem nánar verður vikið að i framsögu.
Hér fylgja til viðbótar nokkur áhersluatriði frá Sigurjóni Arasyni, sem m. a. lúta
að möguleikum varðandi Reyðarfjörð sérstaklega og eru sett fram með tilliti til
nýjustu viðhorfa i loðnuveiðunum.
Sigurjón segir svo:
„1. Á næstu loðnuvertið verður óverulegum loðnuafla landað í mjölvinnslu á Reyðarfirði. Fiskmjölsverksmiðjan á Reyðarfirði er i eigu rikisins. Hugsanlegt er
að nýta aðstöðu verksmiðjunnar að einhverju leyti í aðra vinnslu og þá til
dæmis kolmunnavinnslu, og fiskmjölsvinnsla er forsenda fyrir annarri vinnslu.
2. Hugsanleg kolmunnavinnsla á Austfjörðum á að vera fjölhæf vinnsla þannig
að hægt væri að framleiða þurrkaðan eða frosinn kolmunna í sömu verstöðinni.
Hægt er að nota sömu vinnsluvélarnar fyrir flökun og slægingu bæði í frystingu og þurrkuninni.
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3. 1 ár hefur verið veitt um 1.5—2 millj. tonn af kolmunna, þannig að veiddur
kolmunnaafli er í því marki sem talið var æskilegt veiðiþol. Sovétmenn veiddu
um 1 millj. tonna og veiddist stærsti hluti þess afla rétt utan við íslensku
200 milna mörkin.
4. Aflanum verður skipt í kvóta, liklega eftir 1—2 ár, svo að við höfum ekki
misst af lestinni enn þá. Hægt væri að rétta hlut okkar með aflaaukningu á
komandi vertíð og nýta stærsta hluta aflans til manneldis, þ. e. með þurrkun
og frystingu. Færeyingar hafa keypt verksmiðjuskip fyrir kolmunnavinnslu og
um borð verða fjórar vinnslulínur fyrir frystingu á kolmunna. Vinnslugeta
skipsins er 60 tonn af kolmunna í frystingu og 50—100 tonn í mjölvinnslu.
Verksmiðjuskipið á að fylgja kolmunnagöngunni eftir og á það að veiða þann
afla sem fer í vinnslu. Ef skipið getur ekki veitt nóg i vinnsluna, þá getur
skipið tekið á móti afla annarra skipa.
5. Smáfiskvinnslan og þurrkunin mun kosta um 250 millj. (gróf áætlun). Tvær
slæg'ngar- og flökunarvélar ásamt einum lyftara með uppsetningu, færiböndum
og þvottavél mun kosta um 100 millj. Færibandaþurrkari og eftirþurrkunarbúnaður mun kosta um 130 millj. og annað 20 millj. Húsnæði (mjölskemma) S.R.
á Reyðarfirði væri vel nothæft fyrir þessa vinnslu.
6. Þessar smáfiskvélar væru nothæfar fyrir síldarverkun á haustin og skapaðist
þá mótvægi í síldarverkuninni milli Austurlands og Reykjaness.
7. Kolmunni eingöngu í mjölvinnslu i framtíðinni verður ekki hagkvæmur kostur,
en hagkvæmnin liggur í verðmætasköpun á hráefninu í dýrari vöru en fiskmjöli."
Vissulega mætti um margt vitna itarlegar og betur í greinargerð Sigurjóns Arasonar.
Meðfylgjandi eru fylgirit Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins sem nánar verður
gerð grein fyrir í framsögu.
Vinnslustöð með fullkomnum búnaði er brýn nauðsyn. Eðli málsins samkvæmt
á að koma stöðinni á fót á Austurlandi, og Reyðarfjörður er sennilega kjörnasti
staðurinn til að reisa vinnslustöðina á.
Um hina miklu möguleika á frekari veiði og aukinni verðmætasköpun verður
frekar rætt í framsögu, en ljóst er að hér er um milljarða að ræða, sem unnt er
að sækja í sjávardjúp. Þann auð á að nýta sem best og á sem hagkvæmastan hátt.
Hér er um brýnt þjóðhagslegt atriði að ræða, jafnt frá sjónarmiði fiskveiða og
vinnslumöguleika, Að einhverri slíkri skipan mála, sem þessi tillaga lýtur að, þarf
að vinna af fullri einurð og gera allt sem unnt er til að nýta þessa auðlind sem
best. Því er tillögu um þetta hreyft á Alþingi.
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Fylgirit I.

Framleiðslukostnaður pr. kg kolmunnaskreiðar ásamt lykiltölum
fyrir framleiðsluna (okt. 1980).
Framleiðslukostnaður

Siægður, óhausaður

Slægður, hausaður

Breytilegur kostnaður (B.k.):
Slægingarkostnaður ................ .......................
Rafmagn .................................... .......................
Heitt vatn .................................... .......................
Launakostnaður við þurrkun .. .......................
Pökkunarkostnaður .................. .......................
Umbúðir .................................... .......................
Flutningskostnaður .................. .......................
Annað ........................................ ........................
Hráefni ...................................... ........................

148
56
20
95
80
18
95
35
316

185
55
19
95
80
18
95
35
400

B.k. samtals
...................... .......................

863
261

982
296

Framleiðsluverð .................................................
Frystikostnaður fullunnins hráefnis ................

1 124
270

1278
270

1394
1465

1548

5.3

6.7

40
35
8

32
35
8

Framlegð (30%)

Skilaverð (21.11.80) ............................ ............
Lykiltölur:
(kg hráefni)
Nýting ......................... ........................ .............
kg skreið
Manntímar pr. 1 tonn skreið
Slæging .................................................. ............
Þurrkun ............................................... .............
Pökkun .................................................. ............
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Fylgirit II.
Orkukostnaður við hitun lofts fyrir þurrkun á kolmunnaskreið.
kr/kg skreið

Olíukynding 0.66x210.05 kr/1. = 138.6 kr/kg skreið.
Rafmagn Ra. Rvík.: 6.25x19.3 kr/kWh = 120.6 kr/kg skreið.
Rafmagn Rarik: 6.25x32.7 kr/kWh = 204.4 kr/kg skreið.
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Fylgirit III.
Eolmunni ísaður i kassa eða gáma.

'SKREIÐ

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing)

SKREIÐ

SKREIB

1S6
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Fylgirit IV.
Flæðirit fyrir vinnslu á smáfiski; frystingu og þurrkun
(afköst miðast við kolmunna).

Vfij ffruj
efo
fióku*_

,e$t
urtjtt*fu''
(< ‘M/cfitJ

3o

2á '3oe**

/Zesjittjuf-s
//Ö&tt»arre

f/vj/i'tjur- »f,
f/a

Mðsfá/otí*
s/tU. /2An«
f/nh. /££#**’

Miffiq&f'ntt/!/

Mi//iq&f‘»**/*

Pru^þur//tuM
(&ri6ant/t/wr/art.)
\£//irþ(4rr/an
£/feif»rQ&tróf/ei
Sl. á. h.: Slægt án hauss
Sl. m. h.: Slægt með haus

Pó/t/'ctn

Afköst á sólarhring
Sl. á. h. 2.8 tonn
Sl. m. h. 3.6 tonn

Nd.
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279. Nefndarálit

[156. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald,
sbr. lög nr. 33 29. maí 1980, um breyt. á þeim lögum.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þetta frv. er að meginhluta til um að framlengja hækkun á þessu gjaldi um 6
prósentustig sem lögð voru á haustið 1979 af ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar. Hér
er um að ræða 10—11 milljarða kr. skattaálögur á almenning á næsta ári.
Sjálfstæðisflokkurinn var andvigur þeim sköttum, sem lagðir voru á þjóðina
haustið 1979 af vinstri stjórninni og núverandi stjórn heldur áfram að leggja á þjóðina.
Við erum andvigir þessu frv. og leggjum til að það verði fellt.
Alþingi, 16. des. 1980.
Matthías Bjarnason,
frsm.

Nd.

Albert Guðmundsson.

Matthías Á. Mathiesen.

280. Frumvarp til laga

[180. mál]

um sérstaka meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita fyrir ökutæki o. fl.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
1. Þessir málaflokkar falla undir ákvæði laga þessara:
a) Röng notkun stöðureita og notkun slikra reita án greiðslu tilskilins gjalds, þar
sem sveitar- eða bæjarstjórn hefur, að fengnu samþykki lögreglustjóra, sett
reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana samkvæmt heimild i 3. málsgrein 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968.
b) Stöðvun eða staða ökutækis andstætt sérákvæðum sem lögreglustjóri setur,
að fengnum tillögum bæjar- eða sveitarstjórnar, samkvæmt beimild i siðasta
málslið 2. málsgreinar 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968.
c) Stöðvun eða staða ökutækis andstætt merkingum eða öðrum svnilegum ákvörðunum lðgreglustjóra, vegamálastjóra eða vfirvalda bæjar eða sveitar
samkvæmt heimildum i 1. mgr., 4. mgr. eða 5. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr.
40/1968.
d) Stöðvun eða staða ökutækis andstætt ákvæðum f. og h. liða 5. mgr. 51. gr. umferðarlaga nr. 40/1968, svo og andstætt ákvæði d. liðar 6. málsgreinar sömu
greinar.
2. Ákvæði laga þessara ná þó ekki til þeirra málaflokka, sem i 1. málsgrein greinir,
ef hin ranga stöðvun eða staða ökutækis eða röng notkun stöðureits felur jafnframt i sér brot á öðrum ákvæðum umferðarlaga eða varðar refsingu samkvæmt
öðrum lagaákvæðum.
2. gr.
Ekki skal beita refsingum samkvæmt umferðarlögum eða öðrum lögum vegna
ntvika þeirra, sem greinir i 1. mgr. 1. gr. laga þessara, heldur skal lagt á gjald i
rfkissióð vesna þeirra. eftir reglum, sem dómsmálaráðherrn setur, um fjárhæð
gjaldsins og hvernig það skuli á lagt og innheimt.
3. gr.
1. Lögreglustjórar sjá um álagningu gjalds samkvæmt 2. gr„ innheimtu þess,
tilkynningar til skuldara og allar aðgerðir, sem nauðsynlegar eru samkvæmt lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim.
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2. Við framkvæmd laga þessara, þar á meðal álagningu gjalda, nýtur lögreglustjóri
aðstoðar lögreglumanna samkvæmt ákvæðum laga um lögreglumenn og laga
um meðferð opinþerra mála.
3. Þar sem sveitar- eða bæjarstjórn notar heimild 3. mgr. 65. gr. umferðarlaga til
þess að setja reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana, getur lögreglustjóri
löggilt sérstaka stöðumælaverði eftir reglum, sem dómsmálaráðherra setur, til
þess að leggja á gjald samkvæmt 2. gr. Stöðumælaverðir þessir taka laun úr sveitar- eða bæjarsjóði, enda renna stöðumælagjöld í sveitar- eða bæjarsjóð. Þeir
starfa undir stjórn og á ábyrgð lögreglustjóra, er þeir leggja á gjöld í ríkissjóð
samkvæmt 2. gr.
4. gr.
1. Gjald samkvæmt 2. gr. er lagt á með skriflegri tilkynningu, sem afhent skal ökumanni, ef hann er nærstaddur, en annars skilin eftir á áberandi stað i eða á
ökutækinu, ef unnt er. Þess sé getið i tilkynningu, hvort hún var afhent ökumanni
eða hvar hún var skilin eftir.
2. 1 tilkynningu skal greina, svo að ekki verði um villst, hverskonar ökutæki sé um
að ræða, skráningarnúmer, tegund, lit, árgerð, ef vitað er, gegn hvaða lagafyrirmælum brotið er, stað, stund, athuganir lögreglumanns eða annars löggilts
eftirlitsmanns, hversu hátt gjaldið sé, eindaga þess og hvernig greitt skuli.
5. gr.
Frestur til greiðslu gjalds samkvæmt ákvæðum 2. greinar, sem greindur skal í
tilkynningu samkvæmt 4. gr. skal vera 2—4 vikur eftir ákvörðun lögreglustjóra.
Lögreglustjóri i umdæmi, þar sem gjald er á lagt, sér um framkvæmd málsins, þar
til það er sent til dómstóla samkvæmt 8. og 9. grein. Greiðslu skal inna af hendi til
hans, þó að leita þurfi til dómstóls í öðru umdæmi. Fari innheimta fram eftir skrá
skv. 8. gr. c samhliða innheimtu ökutækjagjalda skv. 9. gr., skal þó greiða til innheimtumanns gjalda i umdæmi, þar sem ökutækið er skráð.
6. gr.
Okumaður sá, sem ábyrgð ber á stöðvun eða stöðu ökutækis, er gjaldskyldur
samkvæmt 2. grein. Sé ökumaður annar en skráður eigandi ökutækis eða umráðamaður, bera þeir báðir óskipt ábyrgð á greiðslu gjaldsins, nema sannað verði, að
eigandi (umráðamaður) hafi misst umráð ökutækis vegna refsiverðs atferlis ökumanns.
7. gr.

1. Gjald samkvæmt 2. gr. nýtur lögtaksréttar og lögveðs i viðkomandi ökutæki.
2. Lögveð samkvæmt þessari grein gengur á undan öllum veðum öðrum en lögveðum vegna bifreiðagjalda og iðgjalda vegna lögboðinnar ábyrgðartryggingar ökutækisins.
3. Áður en til lögtaks eða nauðungarsölu kemur, skal þessum skilyrðum fullnægt:
a) Senda skal skráðum eiganda (og umráðamanni, ef kunnugt er um, að hann
sé annar en skráður eigandi) í ábyrgðarbréfi, sem borið skal út, ítrekun upphaflegrar gjaldkröfu, með tilkvnningu um, að lögtaks eða nauðungarsölu verði
beiðst, ef gjaldið verði ekki greitt innan tveggja vikna ásamt áföllnum kostnaði, sem tilgreindur skal i bréfinu. í bréfi þessu skal þess jafnframt getið. ef
gjaldið ásamt kostnaði samkvæmt framangreindu verður fært á lögveðaskrá
sem skuld er á ökutækinu hvíli, sbr. ákvæði c liðar 8. gr.
b) Ef viðtakandi ábyrgðarbréfs samkvæmt a-Iið finnst ekki, skal póststofa
endursenda bréfið án tafar. Skal þá birta skráðum eiganda (umráðamanni)
samskonar áskorun um greiðslu og tilkynningu um lögtak, nauðungarsölu og
skráningu á lögveðaskrá, allt innan 2 vikna frests frá birtingu. Greina skal
skuldina eins og hún er þá orðin með áföllnum kostnaði. Áskorun þessi og
tilkynning skal birt af stefnuvottum í samræmi við reglur um stefnur í almennum einkamálum.
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8. gr.
Hafi eigandi ökutækis, umráðamaður eða ökumaður ekki sinnt kröfum eða tilkynningum samkvæmt 2. gr. eða 7. gr. laga þessara og greiðsia samkvæmt 2. gr.
eigi verið innt af hendi getur lögreglustjóri:
a) Krafist lögtaks fyrir gjaldi samkvæmt 2. gr. ásamt öllum útlögðum kostnaði og
dráttarvöxtum, er séu jafnháir dráttarvöxtum, sem reiknast af vangreiddum
þinggjöldum, auk alls kostnaðar við lögtaksgerðina og eftirfarandi uppboð, ef
til kemur.
b) Krafist nauðungarsölu lögveðsins án undangengins lögtaks til lúkningar álögðum
gjöldum og kostnaði eftir reglum laga nr. 49/1951. Eigi þarf þó að gefa út almenna greiðsluáskorun eða senda uppboðsþola frekari tilkynningar en segir í
7. gr.
c) Skráð gjaldið eða látið skrá það, ásamt áföllnum kostnaði, hjá viðkomandi
þinglýsingardómara á sérstaka skrá, sem tengist ökutækjaskrá, þar sem öll gjöld,
sem á eru lögð samkvæmt lögum þessum, eru skráð. Slíkar innritanir skal afmá,
er lögreglustjóri sá, er lagði gjaldið upphaflega á, eða lögreglustjóri sá, sem innheimtir gjaldið, sendir þinglýsingardómara tilkynningu þar að lútandi. Fylgiskjöl skrár þessarar þarf ekki að geyma nema 2 ár eftir að gjöld eru útstrikuð.
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um skrá þessa, fylgiskjöl og sendingu
þeirra, innritanir og útstrikanir og annað, sem hann telur þörf á.
9. gr.
Innheimtumaður bifreiðagjalda skal, þegar skrá um bifreiðagjöld er samin, láta
gera skrá um ógreidd gjöld samkvæmt 2. gr., sem á hafa verið lögð fyrir næstliðið ár
1. desember til 1. desember, og skráð hafa verið samkvæmt c. lið 8. gr. Skulu gjöld
þessi, ásamt útlögðum kostnaði og dráttarvöxtum, innheimt með öðrum gjöldum af
ökutækinu, og njóta sama réttar og þau, nema lögreglustjóri hafi tilkynnt, að hann
muni leita til dómstóla samkvæmt ákvæðum 8. gr. a eða b eða 10. gr.
10. gr.
1) Ef eigandi ökutækis óskar eftir að halda uppi vörnum vegna álagningar gjalds
samkvæmt ákvæðum 2. gr. eða vegna kostnaðar af henni, skal hann gera lögreglustjóra grein fyrir því innan þeirra fresta, sem greindir eru í 7. gr. Skal þá lögreglustjóri, nema hann felli gjaldið niður, beiðast lögtaks hjá eiganda ökutækis, svo
að eigandi ökutækis megi í fógetarétti færa fram varnir sínar. Skal þá lögtaksúrskurður uppkveðinn og birtur fyrir skráðum eiganda ökutækis af stefnuvottum með venjulegum hætti um birtingu lögtaksúrskurða, sem ekki hafa
almenna þýðingu.
2) Heimilt er lögreglustjóra að skrá hið álagða gjald á hina sérstöku skrá samkvæmt
8. gr. c á meðan mál bíður úrlausnar fógeta, en afmá skal skráninguna, ef fógeti
synjar um lögtak.
11. gr.
Ef komið verður á sameiginlegri bifreiðaskráningu fyrir allt landið, getur dómsmálaráðherra falið Bifreiðaeftirliti ríkisins eða annarri stofnun að annast þau störf,
sem lögreglustjórum eru falin í lögum þessum, önnur en upphaflega álagningu gjalds
samkvæmt 2. gr.
12. gr.
Eigi má framkvæma aðalskoðun ökutækja eða umskráningu nema gjöld þau, sem
á hafa verið lögð samkvæmt lögum þessum, ásamt kostnaði og dráttarvöxtum, er skráð
hafa verið á hina sérstöku skrá samkvæmt 8. gr. c hafi verið greidd. Gjaldanda er
þó jafnan heimilt að inna greiðsluna af hendi með fyrirvara.
13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1981.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta var lagt fram á Alþingi 1977—78 og 1979—80, en hlaut eigi
afgreiðslu. Er frumvarpið nú flutt óbreytt. Frumvarpinu fylgdi svohljóðandi greinargerð:
Frumvarp þetta er samið af réttarfarsnefnd að ósk dómsmálaráðherra. 1 réttarfarsnefnd eiga sæti: Björn Sveinbjörnsson hæstaréttardómari, Björn Fr. Björnsson
fyrrv. sýslumaður, Sigurgeir Jónsson Dæjarfógeti og Þór Vilhjálmsson hæstaréttardómari. Vegna undirbúnings málsins fór Sigurgeir Jónsson til Noregs og Danmerkur
og kynnti sér á vegum nefndarinnar reglur þær, sem gilda í þessum löndum um
viðurlög við stöðumælabrotum og skyldum brotum.
Við athuganir þær, sem á undanförnum árum hafa verið gerðar á meðferð dómsmála, hefur athyglin einkum beinst að þrem leiðum til að bæta og hraða meðferð
dómsmála:
1. Breyta má réttarfarsreglum, sem á vissum sviðum eru of þunglamalegar og gefa
ekki kost á eins hraðri málsmeðferð og æskilegt væri.
2. Breyta má venjum, sem skapast hafa við meðferð mála og valda drætti umfram
dómarar ráða tæplega við, vegna forræðis málsaðila í einkamálum.
það, sem réttarfarsreglur gera óhjákvæmilegt, t. d. óhæfilegar frestveitingar, sem
3. Minnka má starfsálag á dómstóla, sem er of mikið miðað við mannafla og
starfsaðstöðu.
Eins og kunnugt er hefur ýmislegt verið gert að undanförnu til þess að bæta
xneðferð dómsmála. Má nefna reglurnar um áskorunarmál frá 1968, lög um rannsóknarlögreglu ríkisins frá 1976 og breytingar á meðferð opinberra mála frá 1973,
1974 og 1976. Þá hefur verið lagt fram frumvarp til lögréttulaga. Myndi það frumvarp
og fylgifrumvörp þess, ef lögfest yrðu, snerta öll 3 ofangreind atriði.
Til að minnka álag á dómstóla koma einkum tvö úrræði til greina:
a) aukinn mannafli og bætt starfsaðstaða og
b) fækkun verkefna eða einföldun á þeim.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram, beinist fyrst og fremst að hinu síðara.
Hin mikla fjölgun ökumanna og ökutækja á undanförnum áratugum hefur margfaldað fjölda opinberra mála svo sem alkunna er. Ýmislegt hefur verið gert til
þess að létta einhverju af þessum mikla málafjölda af dómstólum, svo sem með
ákvæðum um lögreglusektir og lögreglustjórasektir. Þó eru mál þessi ennþá opinber
mál, sem taka afar mikið af starfstíma lögregluyfirvalda og þeirra, sem fara með
sakadómsmál. Einn er sá flokkur þessara mála, sem tæplega verður talinn eiga að
varða refsingu, en það eru svokölluð stöðumælabrot og önnur brot á stöðureglum
ökutækja. Þessi mál taka hinsvegar svo mikið af starfstíma lögregluyfirvalda og
sakadómara (dómarafulltrúa), að til mikils væri að vinna, ef unnt væri að létta þeim
störfum af þessum starfsmönnum til þess að þeir gætu betur sinnt öðrum málum.
í Noregi og Danmörku sæta mál þessi ekki lengur venjulegri meðferð opinberra
mála. Þau hafa verið „afkriminaliseruð*1 og er nú farið með þau sem einkamál.
1 báðum þessum ríkjum eru ákveðin gjöld í bæjarsjóð eða ríkissjóð fyrir það
að fara ekki eftir reglum um stöðu ökutækja (parkering) eða greiða ekki gjöld,
þar sem greiðsluskylda er samkvæmt rnæli. Gjöld þessi eru nokkuð há. í Noregi eru
þau 50 n.kr. fyrir að greiða ekki stöðugjöld samkvæmt mæli, sem hækka í 75 n.kr.
ef ekki er greitt innan stutts frests og 100 n.kr. fyrir önnur brot á reglum um stöðu
ökutækja. í Danmörku eru þau 110 d.kr. fyrir öll þesskonar brot á reglum. Hér er
um að ræða gjald („gebyr“ eða ,,afgift“), en ekki sekt („b0te“ eða ,,böde“). Hafa
ber í huga að norskar og danskar krónur eru 35—40 sinnum verðmætari en íslenskar
krónur. í báðum löndunum er það eigandi ökutækis, sem raunverulega verður að
greiða gjaldið, þó að ökumaður sé fyrst og fremst (primært) ábyrgur. í Noregi fylgir
lögveð í ökutæki, en í Danmörku lögtaksréttur hjá þeim, sem ábyrgir eru fyrir gjaldinu, þ. e. ökumaður og eigandi. 1 báðum löndunum telja þeir, sem um þessi mál
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fjalla, aö mikil bót hafi verið að núgildandi reglum. Gera þeir ekki mikið úr því
aukna álagi, á uppboðsrétt og/eða fógetarétt, sem er afleiðing binna breyttu reglna.
Til þess að reyna að fyrirbyggja það, að frumvarp þetta, ef lögfest verður, yrði
til þess að í'lytja vandann frá einum dómstóli (sakadómi) til annars (fógetaréttar
eða uppboðsréttar), er farin sú leið að láta gjöld þau, sem frumvarpið gerir ráð
fyrir, njóta bæði lögtaksréttar og lögveðs í ökutæki, en auk þess bætt við heimild
lil þess að skrá öll slík gjöid um leið og þau eru á lögð, á sérstaka skrá, tengda ökutækjaskrá. Skrá þessi yrði síðan notuð af innheimtumanni til þess að innheimta öll
slík álögð gjöld árlega með öðrum gjöldum af ökutækjum, og fengist ekki skoðun
eða umskráning vegna eigendaskipta eða flutnings, nema gjöldin væru greidd. Má
búast við, að þessi aðferð yrði notuð í flestum tilvikum, og yrði innheimtan mjög
einföld og kostnaðarlítil og gerði litlar kröfur til mannafla. Lögtaksheimildinni yrði
aðallega beitt, þar sem vörnum væri haldið uppi, til þess að ökumaður eða eigandi
ökutækis fengi tækifæri til þess að láta dómstól skera úr um réttmæti álagningar
gjalds þessa. Er lögð skylda á lögreglustjóra að leita til fógetaréttar um lögtak, ef
álagningu gjalds er mótmælt.
Nauðungarsölu samkvæmt lögveðsrétti yrði aðallega beitt, ef ekki þætti rétt að
bíða allt að einu ári með innheimtu, t. d. ef mjög mikill fjöldi gjalda safnaðist á
eitt ökutæki, einkum ef ökutækið væri komið til ára sinna eða lítils virði og búast
mætti við, að eigandi skeytti ekki lögveðskröfum. í frumvarpinu er gert ráð fyrir
því, að lögreglustjóri velji, hverri af innheimtuaðferðunum hann beiti. Myndi það
væntanlega verða að nokkru eftir almennum reglum, sem settar yrðu með regiugerð, en sumpart að mati lögreglustjóra eftir fjölda álagðra gjalda á sama ökutæki,
aldri og ástandi ökutækis, greiðslugetu eiganda og starfsálagi á embætti lögreglustjórans.
I frumvarpinu eru ströng ákvæði um tilkynningarskyldu lögreglustjóra og um
birtingu tilkynninga. Tæplega ætti því að geta komið til þess, að gjald eða kostnaður
falli á ökutæki samkvæmt reglum þeim, sem frumvarpið felur í sér, án vitundar
eiganda og möguleika til þess að fá málið borið undir dómstóla.
Með þeim innheimtureglum, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, má fullvíst telja,
að meðferð mála þessara geti orðið svo einföld, að miklir starfskraftar losni til
þýðingarmeiri starfa, bæði hjá lögreglu og dómstólum, einkum hjá þeim síðarnefndu.
Gert er ráð fyrir því, að gjöld samkvæmt 2. gr. þurfi að vera eitthvað í líkingu
við það, sem er í Noregi og Danmörku, ef verulegur árangur á að nást í því að
halda uppi settum reglum, létta störf dómstóla og gera meðferð mála þessara einfaldari.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
1 greininni eru tæmandi talin þau atvik, sem lögin fjalla um. Jafnframt er
tekið fram, að öll önnur brot, sem snerta stöðvun eða stöðu ökutækja, skuli sæta
sömu meðferð og verið hefur. Einstakir töluliðir greinarinnar þykja ekki þurfa skýringar við, annað en það, að 1. töluliður fjallar um svokölluð stöðumælabrot, en aðrir
töluliðir um aðrar tegundir rangrar stöðu ökutækja, sem ekki valda eða eru líklegar
til að valda hættu i umferð.
Um 2. gr.

Þessi grein felur í sér meginreglu frumvarpsins um gjald í ríkissjóð fyrir það
að fara ekki eftir settum reglum um stöðu og stöðvun ökutækis. Kemur gjaldið í
stað sektar og lýtur reglum einkamálaréttar. Sektir fara hins vegar eftir reglum
refsiréttar, þ. m. t. vararefsing, varðhald eða fangelsi. Þegar gjald þetta er lagt á
verður ekki um neitt gjald í sveitarsjóð að ræða.
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Um 3. gr.
Þessi grein þarfnast ekki skýringar, annarrar en þeirrar, að gert er ráð fyrir,
að svokallaðir stöðumælaverðir séu aðstoðarmenn lögreglustjóra við álagningu
gjalds samkvæmt 2. gr., en þeir hafa til þessa kært stöðumælabrot í Reykjavík.
Menn þessir taka laun úr sveitarsjóði (borgarsjóði Reykjavíkur), enda eru verk
þeirra fyrst og fremst fólgin í því að sjá um stöðumæla sveitarfélagsins, sem það fær
öll gjöld af. Annað mál er það, að núgildandi stöðumælagjöld eru alltof lág. Til
þess að gjaldskyldu í stöðumæla sé fullnægt, er einhverskonar réttarvarsla nauðsynleg, annaðhvort refsivarsla eins og verið hefur, eða sú tegund réttarvörslu, sem hér
er lagt til, að beitt verði. Eðlilegt er að sveitarfélagið, sem tekjur hefur af stöðureitunum (stöðumælunum), leggi til starfskrafta að nokkru, svo sem verið hefur.
Er það svipað og í Danmörku, en þó er talsvert meira lagt á sveitarfélögin þar.
Um 4. og 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 6. gr.
Eftir núgildandi reglum verður að upplýsa, hver var stjórnandi ökutækis, til
þess að honum verði refsað fyrir þessi umferðarlagabrot. Hefur það oft valdið sönnunarerfiðleikum. Með reglum þeim, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er um að ræða
óskipta ábyrgð ökumanns og skráðs eiganda á gjaldi samkvæmt 2. gr. 1 raun verður
það oftast eigandinn, sem greiðir, ef ökumaður gerir það ekki í upphafi, enda ökutækið að lögveði fyrir gjaldinu. Regla þessi er í samræmi við eigandaábyrgð á ökutæki vegna tjóns, sem valdið er með þvi, án tillits til sakar eiganda.
Um 7. gr.
I grein þessari eru ákvæði um þann rétt, sem gjöld samkvæmt 2. gr. hafa, lögtaksrétt og lögveðsrétt í ökutæki, og þarfnast ekki skýringa. Þá eru einnig í greininni ákvæði um tilkynningar um álagningu gjalda og um birtingu þeirra tilkynninga.
Eins og áður greinir eru reglur þessar svo strangar, að ekki ætti til þess að geta
komið, að ókunnugleiki eiganda valdi honum réttarspjöllum.
Um 8. gr.
í greininni eru ákvæði um það, hvernig lögreglustjóri getur innheimt gjald
samkvæmt 2. gr. og./eða látið skrá það á sérstaka skrá tengda ökutækjaskrá til þess
að tryggja innheimtu samkvæmt 10. gr.
Um 9. gr.
Greinin fjallar um það, er eigandi ökutækis vill ekki sætta sig við álagningu
samkvæmt 9. gr., og er um það fjallað í hinum almennu athugasemdum.
Um 10. gr.
Greinin fjallar um þá tegund innheimtu, sem byggist á skráningu gjaldanna
gjalds samkv. 2. gr. Mótmæli eigandi, er lögð sú skylda á lögreglust.jóra að beiðast
lögtaks og fá úrskurð fógetaréttar um réttmæti álagningarinnar. Að sjálfsögðu
kemur ekki til þessa, ef lögreglustjóri tekur mótmælin til greina og fellir gjaldið
niður. Úrskurði fógetaréttar má skjóta til æðra dóms eftir almennum málskotsreglum.
Um 11. gr.
Greinin er sett til þess, að mögulegt verði án lagabreytingar, að sameina meðferð allra slíkra mála á emum stað, ef skilyrði verða til. Sú aðgerð hefur gefist
mjög vel í Danmörku. Skilyrði þeirrar sameiningar eru ekki fyrir hendi að óbreyttum íslenskum lögum
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Um 12. gr.
Greinin er efnislega framhald 10. gr. og veitir heimild til að beita þeirri þvingun,
sem nauðsynleg er til þess að innheimta meginhluta gjalda þessara með einföldum
og kostnaðarlitlum hætti.
Um 13. gr.
Nokkurn undirbúning þarf til þess að gera þá breytingu, sem frumvarpið gerir
ráð fyrir. Þykir því rétt að hafa nokkurra mánaða frest frá staðfestingu til gildistöku.

Ed.

281. Frumvarp til laga

[181. mál]

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
I. kafli, um sáttir, falli niður. í stað hans komi nýr kafli, sem kallast: I. kafli.
Um réttarsáttir.
2. gr.
1. gr. orðist þannig:
1) Héraðsdómari skal leita sátta í einkamálum, ef aðilar eiga forræði á sakarefninu, nema hann telji víst, að sáttatilraun verði árangurslaus vegna eðlis málsins,
afstöðu aðila eða annarra ástæðna.
2) Dómari leitar venjulega sátta, þegar verjandi hefur tjáð sig um málið skv.
1. mgr. 106. gr. Þó má hann fresta sáttatilraun, ef hann telur það heppilegt, og
jafnan getur hann síðar leitað sátta, þótt það hafi þegar verið gert.
3) Ekki veldur það ómerkingu héraðsdóms í æðra dómi, að sátta hefur ekki
verið leitað.
3. gr.
2. gr. orðist þannig:
1) Dómari getur synjað aðilum um að gera réttarsátt, ef hann telur ólögmætt
að gera hana, efni hennar óljóst eða ómögulegt að efna hana. Dómari skal kveða
upp úrskurð um synjun sina, ef þess er krafist.
2) Gera má réttarsátt um hluta málsefnis, og heldur mál þá áfram að öðru
leyti í héraðsdómi. Ef sátt verður um allt annað en málskostnað, skal hann
ákveðinn með úrskurði.
3) Gera má réttarsátt um atriði, þótt kröfur um þau hafi ekki verið gerðar i
stefnu.
4) Gera má réttarsátt í héraðsdómi um málsefni, sem dæmt hefur verið i
héraði, á næstu 9 mánuðum eftir birtingu dóms.
4. gr.
3. gr. orðist þannig:
1 þingbók eða dómabók skal geta réttarsáttar og skulu aðilar eða umboðsmenn þeirra undirrita bókunina. Tekur réttarsáttin þá gildi. Réttarsáttin skal gerð
skriflega, og sé hún ekki skráð í heild í réttarbókina, skal leggja hana fram í dómi
sem inálsskjal. Ef mál heldur áfram að nokkru, skal þess getið í bókuninni, ella
er dómsmálinu lokið.
5. gr.
4. gr. orðist þannig:
Réttarsátt er löglegur aðfarargrundvöllur, enda sé hún gildur samningur og
fullnægi formkröfum réttarfars.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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6. gr.
5. gr. orðist þannig:
1) Höfða má dómsmál með venjulegum hætti til að fá réttarsátt staðfesta
eða ógilta að hluta eða öllu leyti.
2) Ef aðili byggir rétt fyrir dómi, þar á meðal fógeta-, skipta-, uppboðs- eða
þinglýsingarrétti, á réttarsátt, getur gagnaðili vefengt gildi hennar, og sker dómurinn úr.
3) Héraðsdómari er bundinn af úrlausn hliðsetts dómstóls um atriði, sem hann
hefur tekið ákvörðun um.
4) Ákvarðanir héraðsdómara um réttarsáttir má kæra til æðra dóms innan 3
mánaða frá því, að bókað var um hana í þingbók eða dómabók skv. 3. gr.
7. gr.
29. gr. orðist þannig:
1) Með dómsstörf í einkamálum, þar á meðal skipti, fógetagerðir, uppboð og
þinglýsingar, fara sýslumenn í sýslum landsins, bæjarfógetar í kaupstöðum, sérstakir héraðsdómarar í sýslum og kaupstöðum, borgarfógetar, sakadómarar og borgardómarar í Reykjavík og lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli. Meðdómendur sitja í
dómi eftir reglum laga.
2) Rétt er öllum héraðsdómurum að halda dómþing utan lögsagnarumdæmis
síns, ef það þykir heppilegt til upplýsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum
drætti á því.
3) Sá, sem settur er til að dæma ákveðið mál, skal kveða upp dóm í þinghá,
þar sem hann er búsettur, nema dómsuppkvaðning í því lögsagnarumdæmi, þar
sem mál var flutt, valdi hvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.
8. gr.
31. gr. orðist þannig:
1) Forseti íslands skipar reglulega héraðsdómara.
2) Hinir reglulegu héraðsdómarar skulu hafa skrifstofu í lögsagnarumdæmi
sínu. Ef sami maður er reglulegur héraðsdómari í tveimur eða fleiri lögsagnarumdæmum, skal dómsmálaráðherra ákveða, hvar skrifstofa eða skrifstofur hans skuli
vera nema lög kveði á um það atriði.
9. gr.
Á eftir 37. gr. bætist ný grein, 37.A. gr„ og hljóði þannig:
1) Ef deilt er um staðreyndir, sem fram eru bornar sem málsástæður og dómari telur þörf sérkunnáttu í dómi, getur hann skipað 2 meðdómsmenn, sem slíka
kunnáttu hafa. Taka þeir að jafnaði sæti í dómi, áður en þing er háð til munnlegra
skýrslugjafa, en dómari getur þó kvatt meðdómsmenn til fyrr. Heimilt er að meðdómsmaður sé einn fram að munnlegum flutningi máls eða töku skriflega flutts
máls til dóms.
2) Ef mál er umfangsmikið eða sakarefni mjög mikilvægt frá almennu sjónarmiði eða fyrir aðila, er dómara rétt að kveðja til annan embættisdómara eða dómarafulltrúa, sem sitji í dómi með einum sérfróðum meðdómsmanni, eða tvo embættisdómara eða dómarafulltrúa. Til kvaðningar embættisdómara þarf dómari þó samþykki forstöðumanns embættis.
3) Ef meðdómsmaður hefur tekið sæti í dómi, hefur hann þaðan í frá í því máli
sömu réttindi og skyldur og hinn reglulegi dómari.
4) öllum, sem fullnægja lögmæltum skilyrðum, er skylt að gegna meðdómsmannastörfum. Þó gildir þetta ekki um hæstaréttardómara, hæstaréttarritara, aðra
embættisdómara og dómarafulltrúa, ráðherra og ráðuneytisstjóra, biskup og presta
þjóðkirkjunnar, lögmenn og fulltrúa þeirra, rikissaksóknara, vararikissaksóknara,
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saksóknara og fulltrúa ríkissaksóknara, rannsóknarlögreglustjóra ríkisins, lögreglustjórann í Reykjavík og löglærða starfsmenn stofnana þeirra, sem þessir menn
stjórna, embættislækna og ljósmæður og forstöðumenn rikisstofnana, ef málsefnið
varðar starfssvið stofnunarinnar.
5) Almenn skilyrði til meðdómsmannastarfa eru: Nægilegur þroski og líkamleg
og andleg heilbrigði, óflekkað mannorð, lögræði og fjárforræði. Þá skal meðdómsmaður hafa náð 25 ára aldri. Skilyrði til þátttöku í meðferð einstaks mál eru hin
sömu og hjá embættisdómurum skv. 36. gr.
6) Héraðsdómari úrskurðar um skyldu og skilyrði meðdómsmanna, en skjóta
má úrskurði hans til æðra dóms með kæru. Sama er um forföll meðdómsmanna.
7) Þegar meðdómsmaður tekur í fyrsta sinn þátt i dómsstörfum við héraðsdómstóla landsins, skal hann undirrita í þingbók drengskaparheit um, að hann muni
jafnan gegna slíkum störfum af samviskusemi og óhlutdrægni og fara í öllu að
lögum.
8) Héraðsdómari ákveður greiðslur til meðdómsmanna, en dómsmálaráðherra
getur kært ákvörðunina til æðra dóms.
9) Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um fógeta-, uppboðs- og skiptarétt.
10. gr.
1. mgr. 38. gr. orðist þannig:
1 Reykjavík og kaupstöðum landsins skal halda bæjarþing til meðferðar allra
mála, sem ekki eru sérstaklega undantekin, einu sinni í viku eða oftar eftir ákvörðun
dómsmálaráðherra og á þeim stað og stund, sem ákveðið verður, ef mál eru fyrir
hendi. Dómara í kaupstað er vítalaust, þótt niður falli bæjarþing, ef hann vegna
embættisferðar í lögsagnarumdæmi sínu getur ekki sótt þing, enda líði aldrei meira
en hálfur mánuður milli bæjarþinga. Utan kaupstaða skal halda manntalsþing í
hverjum hreppi einu sinni á ári, eins og verið hefur, nema sýslumaður telji þarflaust og dómsmálaráðherra og sýslunefnd samþykki, að hætt skuli að halda manntalsþing eða breyta þeim. Aukadómþing skal halda til meðferðar þeirra mála, sem
höfðuð eru utan kaupstaða, þegar þörf gerist og þar í lögsagnarumdæmi, sem dómari ákveður hverju sinni. Dómsmálaráðherra ákveður þingstað. Þingstaður sýslu
eða kaupstaðar má vera á skrifstofu sýslumanns eða bæjarfógeta, þótt hún sé utan
sýslu eða kaupstaðar.
11. gr.

1. mgr. 40. gr. orðist þannig:
Þingmálið er íslenska. Skjölum á erlendu máli skal fylgja þýðing löggilts skjalaþýðanda, ef hans er kostur. Ef aðili, eða vitni, er ekki nægilega fært í íslensku, skal
aðili hafa með sér löggiltan dómtúlk til aðstoðar dómara, ef unnt er. Ef ekki er
kostur löggilts skjalaþýðanda eða dómtúlks, skal þýðandi staðfesta þýðingu sína
fyrir dómi, ef hún er vefengd, og túlkur vinna heit fyrir dómi, um að hann skuli
rækja starfann eftir bestu getu. Aðili greiðir skjalaþýðanda og dómtúlki þóknun,
en þó skal sú þóknun greidd úr ríkissjóði í einkarefsimálum og barnsfaðernismálum.
12. gr.
1 42. gr. falli niður 4. og 5. töluliður 1. málsgreinar. Við mgr. bætist: Um bækur
þinglýsingardómara fer eftir 8. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978.
13. gr.
1. mgr. 47. gr. orðist þannig:
Fleiri mönnum er rétt að sækja mál í félagi og rétt er að sækja fleiri menn
í einu máli, ef dómkröfurnar eru af sömu rót runnar. Ella skal að kröfu verjanda
vísa máli frá að því er hann varðar.
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14. gr.
53. gr. orðist þannig:
1) Ef sækjandi framselur réttindi þau, sem dómkrafa hans varðar, eftir birtingu utanréttarstefnu, útgáfu réttarstefnu eða, þar sem varnaraðili befur mætt
óstefndur, eftir þingfestingu máls, en áður en það er tekið til dóms, tekur hinn
nýi eigandi við málinu í stað hins og í því ástandi, sem það þá var í, enda verður
hann þá jafnan að sæta þeim vörnum, er rétt var að hafa uppi gagnvart hinum
upphaflega sækjanda, nema viðskiptabréfskrafa sé, enda hafi hinn nýi eigandi
hvorki vitað né átt að vita, að mál var höfðað eða að málshöfðun stóð til.
2) Ef sækjandi deyr á þeim tíma, sem í 1. mgr. segir, tekur dánarbú hans við
málinu, ef réttindi þau, sem dómkrafan varðar, áskotnast þvi. Ella falla þau niður
að öðru en því, að dæma má dánarbúið til greiðslu málskostnaðar.
3) Ef bú sækjanda er tekið til gjaldþrotaskipta á þeim tíma, sem í 1. mgr.
segir, tekur þrotabú hans við málinu, ef réttindi þau, sem dómkrafan varðar, áskotnast því. Þótt svo sé ekki, getur varnaraðili stefnt þrotabúinu inn í mál til greiðslu
málskostnaðar fram til þess, er gjaldþrotaskipti hófust.
15. gr.
54. gr. orðist þannig:
1) Ef varnaraðili afhendir á þeim tíma, sem í 1. mgr. 53. gr. segir, hlut eða
réttindi, sem hann er sóttur til að láta af hendi, má sækjandi halda málinu áfram
gegn hinum upphaflega varnaraðila. Hinn nýi eigandi verður bundinn við dóm í
málinu, nema hann hafi eignast hlut eða réttindi með þeim hætti, að varnir eða
réttindi annarra manna yfir hinu afhenta glatist gagnvart honum.
2) Ef varnaraðili deyr á þeim tíma, sem í 1. mgr. 53. gr. segir, tekur dánarbúið við málinu, ef hluturinn eða réttindin, sem dómkrafan varðar, áskotnast því.
Ella fellur málið niður að öðru en því, að dæma má dánarbúið til greiðslu málskostnaðar.
3) Ef bú varnaraðila er tekið til gjaldþrotaskipta á þeim tima, sem í 1. mgr.
53. gr. segir, tekur þrotabú hans við málinu, ef hluturinn eða réttindin, sem dómkrafan varðar, áskotnast því. Þó getur sækjandi lýst því yfir, að hann krefjist
aðeins dóms yfir hinum upphaflega varnaraðila persónulega eða að hann óski
dóms, sem bæði bindi búið og hinn upphaflega varnaraðila persónulega. Þó að
þrotabú verði ekki aðili máls skv. framansögðu, getur sækjandi stefnt því inn i
mál til greiðslu málskostnaðar fram til þess, er gjaldþrotaskipti hófust.
16. gr.
4. mgr. 71. gr. falli niður.
1 5. mgr. komi „fjögurra vikna“ í stað orðsins „viku“.
17. gr.
72. gr. orðist þannig:
Reykjavík, hver kaupstaður landsins og hver sýsla er sérstök dómþinghá. Dómsmálaráðherra getur, eftir tillögu viðkomandi héraðsdómara (forstöðumanns embættis), ákveðið að sameina dómþinghár.
18. gr.
í 77. gr. falli brott orðin: eða sáttakæra.
19. gr.
í 80. gr. falli brott orðin: sáttakæra eða.
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20. gr.
85. gr. orðist þannig:
Mál til greiðslu launa má sækja í þinghá, þar sem unnið var, eða í einhverri
þeirra, ef víðar var unnið. Sjómenn mega sækja slík mál á heimili skips.
21. gr.
86. gr. orðist þannig:
Haldast skulu ákvæði annarra laga um varnarþing.
22. gr.
88. gr. orðist þannig:
1) í stefnu skal greina svo glöggt sem verða má:
a. Nöfn aðila, nafnnúmer, stöðu og heimili eða dvalarstað.
b. Nöfn fyrirsvarsmanna aðila, ef því er að skipta, nafnnúmer, stöðu og heimili
eða dvalarstað.
c. Dómkröfur stefnanda, svo sem fjárhæð kröfu í krónum, bætur fyrir tiltekin
skaðaverk, án þess að fjárhæð sé tiltekin, ef enn er óvíst um hana, vexti, ef
því er að skipta, ákvörðun á réttindum, lausn undan skyldu, refsingu fyrir
tilgreind orð eða athafnir, ómerking ummæla, málskostnað o. s. frv.
d. Málsástæður og önnur atvik, sem þörf er að greina samhengis vegna.
e. Lagarök.
f. Gögn, sem stefnandi hyggst hafa til sönnunar.
g. Dómþing, er mál verður þingfest, og stefnufrest.
h. Áskorun til stefnda að koma fyrir dóm, er málið verður þingfest, svara til
sakar og leggja fram gögn.
i. Viðvörun um, að útivistardómur geti gengið, ef stefndi sækir ekki þing, þegar
málið skal þingfesta.
2) Rétt er, að aðili sæki þing óstefndur.
3) Þeim einum, er krafa er á hendur gerð, þarf að stefna.
4) Með framhaldsstefnu má auka við kröfur og laga þær, sbr. þó 48. gr. og
2. mgr. 70. gr.
23. gr.
í 89. gr. falli brott orðin: kvaðningar til sáttafunda. f sömu grein falli brott
orðin: „kvaðning til sáttafundar eða dóms“, en í stað þeirra komi: birting.
24. gr.
f 92. gr. falli brott orðin: eða sáttakæru.
25. gr.
í 95. gr. 1. mgr. falli brott orðin: sáttakæru eða.
26. gr.
f 96. gr. 3. mgr. falli brott orðið: sáttakæra.
27. gr.
í 97. gr. falli brott orðin: sáttafund eða. f sömu grein falli brott orðin: sáttakæru eða.
28. gr.
99. gr. orðist þannig:
1) Ef stefndur á heimili eða dvöl í þinghá, þar sem mál skal þingfesta, ber
honum þriggja sólarhringa frestur. Sama gildir, ef þingfesta skal mál í Reykjavik,
Hafnarfirði, Görðum, Kópavogi, Seltjarnarnesi eða Kjósarsýslu og stefndur á heim-

1254

Þingskjal 281

ili eða dvöl i einhverju þessara lögsagnarumdæma. Sama gildir og, ef þingstaður
er hinn sami fyrir tvö eða fleiri lögsagnarumdæmi og stefndur á heimili eða dvöl í
einhverju þeirra.
2) Ef stefndur á annars heimili eða dvöl utan þinghár, þar sem mál skal þingfest, skal stefnufrestur vera ein vika.
3) Ef stefndur á heimili eða dvöl erlendis eða ókunnugt er um heimili hans
eða dvalarstað, skal stefnufrestur vera einn mánuður.
29. gr.
Brott falli þessi orð 101. gr.: Innan takmarka 99. gr. ákveður dómari stefnufrest, þegar hann gefur út eða ritar á stefnu, ella aðili sjálfur. Ákvörðun dómara
um stefnufrest verður ekki skotið til æðra dóms.
30. gr.
103. gr. orðist þannig:
Mál er talið höfðað, þegar dómstefna hefur verið birt, eða, ef verjandi mætir
óstefndur, þegar sækjandi gerir kröfu fyrir dómi um fyrirtöku málsins og verjandi
tjáir sig þeirri kröfu samþykkan.
31. gr.
105. gr. orðist þannig:
1) Við þingfestingu skal sækjandi leggja fram stefnu með árituðu birtingarvottorði, nema engin stefna hafi verið birt, skriflega greinargerð sína ásamt aðilaskýrslu, ef óskað er að leggja fram slíka skýrslu, svo og þau skjöl, er málatilbúnað hans varða og hann byggir kröfur sínar annars á. I greinargerð skal greint
frá aðilum, málflutningsumboði, sem veita má fleiri en einum löghæfum manni,
kröfum, málsástæðum og öðrum atvikum, ef þess þarf til að samhengi málsástæðna
sé ljóst, svo og framlögðum sönnunargögnum. Sé þess óskað, að dómari taki munnlegar skýrslur um atvik málsins, skal þess getið, og nefndir þeir, sem skýrslur
skulu gefa. Þá skal getið um sýnileg sönnunargögn, sem enn er talið, að þurfi að
afla.
2) Dómari getur veitt sækjanda frest til að leggja fram greinargerð, aðilaskýrslu og sönnunargögn skv. 1. mgr., ef aðilar eru á það sáttir eða ef hann telur
sækjanda ekki verða krafinn um skjöl þessi þá þegar eða hann má ekki lengja
þingið að þessu sinni.
32. gr.
106. gr. orðist þannig:
Verjanda skal veita hæfilegan frest til að taka afstöðu til krafna sækjanda og
kanna fram komin gögn. Honum er heimilt með sama hætti og sækjanda að leggja
fram skriflega greinargerð og aðilaskýrslu, svo og sönnunargögn.
33. gr.
110. gr. orðist þannig:
1) Ef mál skal flytja skriflega, má dómari veita aðilum frest til að afla skjala
og annarra sýnilegra sönnunargagna, ef nauðsyn þykir til vera, enda skal að jafnaði ekki taka munnlegar skýrslur, fyrr en þeim þætti gagnaöflunar er lokið. Báðum
aðilum ber að nota sama frest jöfnum höndum til gagnaöflunar, eftir þvi sem við
verður komið. Þegar dómari telur aðila hafa haft nægan gagnaöflunarfrest, skal
gefa þeim kost á að fá teknar á dómþingi skýrslur aðila, vitna og mats- og skoðunarmanna. Skal það að jafnaði gert á einu þingi. Þó má taka skýrslur, meðan
öflun sýnilegra sönnunargagna fer fram, ef það þarf að gera í öðru lögsagnarum-

Þingskjal 281

1255

dæmi, eða ef sá, sem skýrslu skal gefa, verður fjarverandi vegna lögmætra forfalla,
þegar þing verður háð til skýrslutöku:
2) Lögmæt forföll eru:
a. Sjúkdómur aðila sjálfs, vitnis eða mats- og skoðunarmanna, heimamanna þeirra
eða annarra, er þeir þurfa að annast eða leita læknishjálpar.
b. Veður, torfærur eða önnur óviðráðanleg atvik.
c. Verulegur vinnumissir eða tjón á atvinnu eða öðrum hagsmunum.
d. Þörf á ferðalagi um langan veg.
e. Embættis- eða sýslunarstörf, sem fyrirfram eru ákveðin og þola ekki bið.
f. Áður ákveðið dómþing.
Dómari úrskurðar, ef krafist er, hvort forföll séu lögmæt.
3) Veita má frest til að afla frekari gagna, eftir að öflun þeirra er lokið skv.
framansögðu, einnig eftir að sókn og vörn er byrjuð, ef ekki hefur áður verið unnt
að afla þessara gagna eða skort hefur á leiðbeiningar frá dómara. Að jafnaði skal
þó synja um fresti, þótt þeirra sé beiðst ágreiningslaust af aðilum, nema nauösyn
beri til og líklegt sé til árangurs, enda hafi aðili ekki haft nægilega fresti áður.
4) Málsástæður og mótmæli skulu jafnan koma fram jafnskjótt og tilefni
verður til. Annarskostar má ekki taka slíkar yfirlýsingar til greina, nema gagnaðili
samþykki eða aðili virðist hafa þurft leiðbeiningar dómara, en ekki fengið hana.
5) Eftir að öll gögn eru komin fram, fer fram sókn og vörn máls. Af hálfu
hvers aðila má leggja fram málflutningsskjöl tvfvegis. Þó getur dómari leyft að
leggja fram málflutningsskjöl oftar, ef skort hefur á leiðbeiningar hans til aðila.
Um fresti til sóknar og varnar fer eftir framanskráðu, eftir þvi sem við á.
34. gr.
111. gr. orðist þannig:
1) Ef mál skal flytja munnlega, má veita fresti til að afla sýnilegra sönnunargagna eftir sömu reglum og greindar eru í 110. gr. Um öflun munnlegra skýrslna,
meðan þeir frestir standa, fer eftir sömu grein.
2) Þegar lokið er öflun gagna skv. 1. mgr., ákveður dómari, hvenær fram
skuli fara skýrslutaka á dómþingi og munnlegur flutningur máls. Skal þetta að
jafnaði fram fara í einni lotu. Um þinghaldið skal tilkynna aðila eða umboðsmanni hans með hæfilegum fyrirvara. Ákvörðun dómara um þetta atriði verður
ekki skotið til æðra dóms.
3) 3. og 4. mgr. 110. gr. gilda einnig um munnlega flutt mál.
35. gr.
í 118. gr. 4. mgr. breytist 9. gr. í 110. gr.
36. gr.
124. gr. orðist þannig:
1) Hverjum 15 ára gömlum manni, sem hér á landi er og ekki er aðili máls
eða fyrirsvarsmaður aðila eftir 7. mgr. 115. gr., er skylt að koma fyrir dóm og
svara munnlega spurningum, sem til hans er beint um málsatvik eftir bestu getu
og draga ekkert undan, sem hann getur frá skýrt þeim til skýringar, enda hafi
honum verið löglega stefnt eða hann komi óstefndur fyrir dóm.
2) Ef vitni má ekki koma á þingstað vegna forfalla skv. 2. mgr. 110. gr., má
vitnaleiðslan fara fram annars staðar.
3) Ef þess er krafist, getur dómari vitnamáls úrskurðað, að vitni sé skylt að
hafa með sér og leggja fram eða sýna skjöl eða aðra hluti eða athuga bækur sinar
og skjöl eða aðra muni og útdrátt úr þeim til upplýsingar um málsatvik.
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37. gr.
I 175. gr. falli niður orðið: Sáttakostnaður.

.
38. gr.
1 177. gr. 2. mgr. falli niður: Ef hann hefir brotið sáttalöggjöfina samkvæmt
12. gr.
39. gr.
I 188. gr. 1. mgr. falli niður: Fyrir brot á sáttalöggjöfinni samkvæmt 12. gr.
40. gr.
190. gr. orðist þannig:
1) Úrskurði um einstök atriði máls, sem ráða þarf til lykta fram að dómtöku
þess, skal kveða upp þegar í stað eða svo fljótt sem unnt er.
2) Úrskurðir skulu vera skriflegir og má skrá þá i þing- eða dómabók. Þar
skal greina niðurstöðu í ályktunarorði án forsendna.
3) f fógeta-, skipta- og uppboðsmálum og þinglýsingarmálum skal þó láta
forsendur fylgja ályktunarorði, ef aðili krefst þess og dómari telur ástæðu til, enda
sé um að ræða úrskurð, sem felur í sér lokaákvörðun dómara um ágreiningsefnið.
4) í aukamálum, sem tengd eru aðalmáli, svo og i sjálfstæðum vitna- og matsmálum gilda ákvæði 1.—3. mgr. eftir því sem við á.
41. gr.
193. gr. orðist þannig:
1) Dómar skulu vera skriflegir og í þeim vera dómsorð ásamt forsendum. 1
forsendum skal greina:
a. Nöfn, heimili og nafnnúmer aðila.
b. Númer máls skv. þingbók.
c. Stað og stund, þegar dómur er kveðinn upp.
d. Dómtökudag.
e. Nöfn dómenda, og hver er dómsformaður, ef dómur er fjölskipaður, svo og
starfsheiti meðdómsmanna.
f. Fyrri úrskurði og dóma um atvik málsins, sem um er kunnugt.
g. Kröfur.
h. Málsástæður i megindráttum og önnur atvik, ef þess þykir þörf vegna samhengis.
i. Lagarök aðila í stuttu máli.
j. Rökstudda niðurstöðu dóms um sönnunaratriði og lagaatriði.
k. Réttarfarssektir.
l. Málskostnað.
2) í dómsorði skal greina:
a. Sýknu, þegar sýknað er með öllu af efniskröfum.
b. Aðalniðurstöðu máls, þ. á m. það, sem fullnægja skal með aðför.
c. Aðildareið.
d. Aðfararfrest, nema óþarft sé að lögum.
3) Dæma má menn að viðlögðum dag- eða vikusektum til aðila til að vinna
verk, annað en peningagreiðslu, þar á meðal til að skila hlut, ef það þykir hentug
aðferð til að knýja aðila til að fullnægja dómi. Krafa til óinnheimtra sekta fellur
niður, þegar dómi er fullnægt eða sannað er eða gert sennilegt, að ómögulegt sé
að gera það. Aðili getur fengið mál endurupptekið og dómi breytt skv. reglum
170. gr. Krafa um slíka endurupptöku frestar aðför til innheimtu sekta, enda sé
krafan komin til dómara innan viku eftir að hún kom fram fyrir fógeta.
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4) Ef aðila er í dómi bönnuð athöfn eða hann er skyldaður til að þola athöfn
eða ástand, getur dómari sett frest til að hann megi koma svo högum sínum, að
fullnusta dómsins baki honum sem minnst tjón eða óhagræði.
5) Dómar skulu vera stuttir og glöggir. Má ekki skírskota til sannana eða
atvika, sem síðar kunna að koma fram, nema úrslit máls eigi að velta á eiði eða
drengskaparheiti.
6) Dómi eða úrskurði má fullnægja með aðför eftir efni sínu, þótt þess sé
ekki sérstaklega getið.
42. gr.
XVI. kafli, um sjó- og verslunardómsmál, falli niður, nema 204. gr.
43. gr.
221. gr. orðist þannig:
Um hjúskaparmál fer eftir Iögum nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar.
Um mál til vefengingar faðernis skilgetinna barna fer eftir lögum nr. 57/1921
um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.
44. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Þá falla niður:
Lög nr. 35/1914 um mælingu og skrásetningu lóða og landa í Iögsagnarumdæmi
Reykjavíkur, 5.—7. gr.
Lög nr. 16/1951 um mælingu og skrásetningu lóða og landa í umdæmi Akureyrar, 11.—14. gr.
Lög um landamerki o. fl„ nr. 41/1919, sbr. lög nr. 69/1954 og nr. 29/1965 um
breyting á þeim lögum, 9.—19. gr.
Lög nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála, 6. gr.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Réttarfarsnefnd hefur samið frumvarp þetta, og lét hún fylgja því svohljóðandi
greinargerð:
Vorið 1976 voru lögð fyrir Alþingi 5 frumvörp, sem réttarfarsnefnd hafði
samið. Þrjú þeirra voru um opinber mál, þ. e. um rannsóknarlögreglu ríkisins, um
breyting á lögum nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála og á lögum nr. 74/1972
um skipan dómsvalds o. fl. Þessi 3 frumvörp leiddu til þess, að sett voru lög nr.
108/1976, nr. 107/1976 og nr. 109/1976. Hin frumvörpin tvö, frv. til lögréttulaga og
frv. til laga um breyting á lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, hafa
ekki verið afgreidd. Þau er að finna á þingskjölum nr. 660 og 747 frá 97. löggjafarþingi 1975—76. Ekki voru frumvörpin tekin til umræðu í þetta sinn. Bæði
frumvörpin voru endurflutt á næsta þingi án breytinga, og eru á þingskjölum nr.
287 og 288 frá 98. löggjafarþingi 1976—77. 1. umræða um þau fór fram 31. janúar
1977, sbr. Alþingistíðindi 1976—77, umræður, d. 1713—1721, Hvorugt frumvarpanna
var tekið aftur á dagskrá á því þingi. Réttarfarsnefnd endurskoðaði þessi frv., og
voru þau síðan enn flutt á 99. löggjafarþingi 1977—78, sbr. þingskjöl nr. 365 og 406.
Um lögréttufrv. urðu nokkrar umræður, og var það afgreitt í Efri deild og við eina
umræðu í Neðri deild, en ekki hlaut það fullnaðarafgreiðslu. Frumvarpið um breytingar á einkamálalögunum, sem endursamið hafði verið, hlaut með sama hætti
afgreiðslu í Efri deild og kom til umræðu í Neðri deild einu sinni, sbr. Alþingistíðindi 1977—78, umræður, d. 2816, 4342, 4397 og 4439.
Að lokinni enn einni endurskoðun af hálfu Réttarfarsnefndar, samkvæmt ósk
ráðherra, var frumvarpið um breytingar á lögunum um meðferð einkamála í héraði
lagt fyrir 102. löggjafarþing en hlaut ekki umfjöllun. Er frumvarpið nú lagt fram
óbreytt frá þeirri gerð. Ber frumvarnið enn nokkur merki þess, að það fylgir lögAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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réttufrv., og er eigi um að ræða fullnægjandi heildarendurskoðun laganna. Engu að
síður er frumvarpið nú í þeim búningi, að réttarfarsnefnd telur, að það megi samþykkja, þó að lögréttufrumvarpið sé ekki afgreitt samtímis. Nefndin telur, að veruleg réttarbót yrði, ef frumvarpið fengist samþykkt. Jafnframt ítrekar nefndin þá
tillögu sína, að sett verði lögréttulög.
í frumvarpi þessu felast aðallega þessi nýmæli:
1) Sáttanefndir verði lagðar niður, en sáttastörf falin dómurum einum.
2) Tekinn verði upp aðalflutningur mála, þar sem fram komi þær skýrslur, sem
gefa á munnlega, og síðan fari munnlegur flutningur fram i beinu framhaldi af þvi.
3) Úrskurðir verði að jafnaði án forsendna og dómar verði styttir.
4) Nokkrir sérdómstólar verði lagðir niður: sjó- og verslunardómur, merkjadómur í Reykjavík og á Akureyri og aðrir fasteignadómstólar.
5) Þá eru í frumvarpinu tillögur um einstök atriði, sem eiga að stuðla að
hraðari meðferð dómsmála og ótvíræðari reglum en nú gilda. Er þar um sumt
stuðst við venjur, sem myndast hafa, t. d. um skriflegar greinargerðir og aðilaskýrslur.
Samtímis frumvarpinu er lagt fram frumvarp til ]. um breyting á lögum nr. 52
1970, um eftirlit með skipum, vegna breytinga sem ráðgerðar eru í þessu frumvarpi.
Athugasemdir vi8 einstakar greinar.
Um 1. og 2. gr.
Með tilskipunum 1795 og 1797 var svo fyrir mælt að leita skyldi sátta, áður en
mál væru borin undir dómstóla. Þetta hefur vafalaust stuðlað að hraðari meðferð
ágreinings á sínum tíma, en nú eru ákvæðin um sáttanefndir þýðingarlítil. I DÓMSMÁLASKÝRSLUM ÁRIN 1972—74, sem Hagstofa Islands gaf út 1978, eru upplýsingar um sáttmál (tafla 16). Þar segir, að afgreiddar sáttir hafi verið 52 árið
1972, 84 árið 1973 og 38 árið 1974, langflestar í Reykjavík. Þegar haft er í huga, að
þessi ár voru afgreidd einkamál 6346, 6127 og 6282 eftir sömu skýrslum, verður
ljóst, hve þýðingarlítil starfsemi sáttanefndanna er nú. 1 eml. (þ. e. lögum nr. 85/
1936) er mælt fyrir um skilyrði þess, að gengið verði fram hjá sáttanefnd, og leiðir
nokkra óvissu af þessum skilyrðum i sumum málum. Þykir einfaldast að fella
ákvæðin um sáttanefndir niður.
Lagt er til, að dómarar leiti sátta, og að þeim sé það skylt i flestum málum.
Nú ber dómurum að gera þetta í mörgum málum, og jafnan er þeim heimilt að
reyna að sætta aðila. Sáttir gerðar fyrir dómi kallast réttarsáttir. Að athuguðu máli
þótti rétt að hafa nokkur ákvæði um þær i sérstökum kafla, nýjum I. kafla.
Ákvæði 1. mgr. 1. gr. verður ekki skilið svo, að dómara sé óheimilt að leita
sátta, ef aðilar eiga ekki forræði á sakarefni. I slíkum málum getur orðið sátt um
að fella málið niður. Þá er þess að geta, að stundum er óvíst, hvort eða að hve
miklu leyti aðilar eiga forræði á sakarefni. Verður dómari að skera úr því hverju
sinni.
Lagagrein þessari er eigi ætlað að breyta neinu um þær reglur, sem nú gilda
um heimild til að gera sáttir í barnsfaðernismálum.
Um 3. gr.
1 þessari gr. eru nokkrar reglur um heimild dómara til að synja um gerð
réttarsáttar og um þau skilyrði, sem uppfylla þarf, til að sátt megi gera. 2. og
3. mgr. eru nýmæli í lögum, en i samræmi við kenningar fræðimanna um gildandi
rétt.
Um 4. gr.
Grein þessi er í samræmi við venjur um frágang réttarsátta, en að auki er
leitast við að taka af tvimæli um upphaf gildistima sáttar og um það, hvenær sátt
leiði til að dómsmál falli niður.

Þingskjal 281

1259

Um 5. gr.
Grein þessi er sama efnis og 16. gr. eml., eins og hún er nú að svo miklu leyti
sem hún á við um réttarsáttir. Um aðfararhæfi sátta er einnig mælt i 1. gr. 1.
mgr. 2. tölulið aðfararlaga nr. 19/1887.
Um 6. gr.
Efni greinarinnar er i samræmi við 17. og 19. gr. eml. og 5. gr. 1. mgr. aðfararlaga. 4. mgr. er nýmæli, sett til að forðast réttaróvissu. Kveðið er á um 6 mánaða frest, þar sem sá 2 vikna frestur, sem um ræðir í 22. gr. laga nr. 75/1973 um
Hæstarétt Islands, er bersýnilega of stuttur, enda hér um að ræða ákvarðanir, sem
varða oftast efni máls og ekki verður hnekkt nema með kærunni.
Um 7. gr.
Þessi grein felur í sér óverulega breytingu á gildandi ákvæði, en fellt er brott,
að sérstaklega sé vikið að dómurum í fasteignamálum, enda er lagt til, að fasteignadómstólar verði afnumdir, sbr. 39. gr.
Um 8. gr.
Núgildandi 31. gr. er orðuð á þann veg, að ekki á við aðstæður nú, m. a. er
gert ráð fyrir öðru launakerfi rikisstarfsmanna en nú er, gömlum reglum um
greiðslu skrifstofukostnaðar og öðrum háttum á skipan umdæma en nú eru, eftir
að kaupstöðum hefur fjölgað. Þá eru þar nú úrelt ákvæði um bústaði dómara.
Greininni er ekki ætlað að lögleiða veruleg nýmæli.
Um 9. gr.
í þessari grein felst ný, almenn regla um meðdómsmenn. Aðalákvæðið um þetta
atriði er nú í lokaákvæði 1. mgr. 200. gr. eml. Lagt er til, að þessi gr. verði afnumin,
svo og ákvæði um meðdómsmenn í sérdómstólum. Ef mál, sem slíkir dómstólar
fara nú með, kemur fyrir bæjarþing eða aukadómþing, eða fógeta-, uppboðs- eða
skiptarétt, getur héraðsdómari kvatt til meðdómsmenn eftir hinni nýju 37.A. gr.
I 1. mgr. er lagt til, að dómari geti tekið ákvörðun um, að meðdómsmenn fari
með dómstörf i máli. Dómari velur þá, en er bundinn af ákvæðunum í 4. og 5. mgr.
Jafnframt verður hann að sjálfsögðu að velja mann, sem uppfyllir kröfur um sérþekkingu, eins og tekið er fram í 1. mgr. I þessari mgr. eru einnig ákvæði um það,
hvenær meðdómsmenn byrja afskipti af máli, og þykir eigi vera ástæða til að hafa
i lögum að skylt sé að kveðja þá til fyrr en kemur að töku munnlegra skýrslna.
Ákvæði 2. mgr. er nýmæli um einkamál, en i 5. gr. 3. mgr. laga nr. 74/1974
um meðferð opinberra mála er heimilað, að 3 sakadómarar í Reykjavik dæmi meiri
háttar refsimál.
í 3. mgr. segir, að meðdómsmaður hafi sömu stöðu og embættisdómari, eftir að
hann hefur tekið sæti í dómi. Að sjálfsögðu er embættisdómari dómsformaður og
hefur sem slikur forystu um málsmeðferðina.
4., 5. og 6. mgr. eru að mestu sniðnar eftir 8.—11. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála.
7. og 8. mgr. eru sniðnar eftir 203. gr. eml., en lagt er til, að sú grein falli niður.
Um 10. gr.
Hér er gerð tillaga í samræmi við 17. gr. frv. um 72. gr. laganna þess efnis,
að hver sýsla verði dómþinghá en ekki hver hreppur eins og nú er. Samgöngur eru
nú orðnar með þeim hætti, að óhagkvæmt er, að skylt sé að taka mál fyrir í hreppum, en að sjálfsögðu getur sem fyrr til þess komið, að mál séu tekin fyrir utan
skrifstofu embættisdómara. Lagt er til, að manntalsþing séu áfram haldin, en
nokkuð mun sitt með hverjum hætti í sýslum landsins, hvernig þau fara nú fram.
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Er því heimilað að breyta hinu forna fyrirkomulagi, þar sem það þykir henta og
sýslumaður, dómsmálaráðherra og sýslunefnd telja það æskilegt. Ákvæði greinarinnar um bæjarþing í Reykjavík og kaupstöðum útilokar ekki, að Reykjavík og
kaupstaðir eða tveir eða fleiri kaupstaðir verði með ákvörðun dómsmálaráðherra
ein dómþinghá í samræmi við 72. gr. laganna.
Um 11. gr.
Grein þessi er ekki í fyrri gerðum þessa frv. Nýmæli er að greiða skuli úr
ríkissjóði þóknun fyrir þýðingar i einkarefsimálum og barnfaðernismálum. Liggja
sanngirnissjónarmið að baki þessari tillögu.
Um 12. gr.
Lagt er til, að felld verði niður ákvæði um sjó- og verslunardómsbók og um
landamerkja- og fasteignamálabók, enda gert ráð fyrir, að sjó- og verslunardómur
verði afnuminn svo og fasteignadómstólar.
Um 13. gr.
Hér er gerð tillaga um verulega breytingu á ákvæði 47. gr. um samlagsaðild.
Var þessi tillaga ekki i fyrri gerðum frv. Lagt er til, að eigi verði svo sem nú er
skylt að vísa máli frá, ef aðilar eru fleiri en einn til sóknar eða til varnar og kröfur
eru ósamrættar. Horfir til flýtisauka að heimila slíkan málatilbúnað, en ekki er rétt
að gera aðilum skylt að hlíta honum. Er lagt til, að hann sé heimill, nema krafist
sé frávísunar, og að þá sé máli aðeins visað frá að því er varðar þann verjanda,
sem þess krefst. Ekki þykir þörf á breytingu á 48. gr. vegna þessa, en hana verður
að skilja svo, að nýjum aðila megi stefna með sakaukastefnu, en þeirri sök beri að
vísa frá dómi, ef svo stendur á sem segir um frávísun í 47. gr.
Um 14. gr.
53. gr. er breytt vegna afnáms sáttanefnda og til samræmis við 16. kafla gjaldþrotalaga nr. 6/1978. Breytingar eru ekki stórfelldar.
Um 15. gr.
54. gr. er breytt af sömu ástæðum og 53. gr.
Um 16. gr.
4. mgr. 71. gr. eml. varðar sérstaka úrskurði sáttanefnda. 1 5. mgr. er rætt um
heimild til að skipta sakarefni. Ef það er gert og mál dæmt að hluta, verður nú að
áfrýja þeim dómi innan viku. Þetta er of skammur frestur, og er lagt til, að hann
verði lengdur í 4 vikur.
Um 17. gr.
Hér er gerð tillaga um þá breytingu, sem hlýtur að teljast veruleg, að fallið
verði frá þeirri meginreglu, að hver hreppur verði sérstök dómþinghá. Var sú regla
byggð á öðrum þjóðlífsháttum en nú eru, og má fullvíst telja, að í framkvæmd
valdi hún óþarfa fyrirhöfn og töfum. Um þetta vísast og til 10. gr. þessa frv. um
breytingu á 38. gr. laganna. í hinni nýju gr. felst, að lagt er til, að sú heimild haldist,
að dómþinghár séu sameinaðar, svo sem nú er um Hafnarfjörð og Garðabæ skv.
auglýsingu nr. 324/1976 og Njarðvík og Keflavík skv. auglýsingu nr. 325/1976.
Um 18. og 19. gr.
Hér er um að ræða smábreytingar vegna afnáms sáttanefnda.
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Um 20. gr.
Ekki er um efnisbreytingu aÖ ræða, en orðalagi þarf að breyta, þar sem
ákvæðið vísar til I. kafla, sem lagt er til að felldur verði úr lögum.
Um 21. gr.
Nú eru talin upp ákvæði, sem haldast áttu þrátt fyrir setningu eml. 1936.
Þessi upptalning er úrelt, en ástæðulaust er að breyta henni í einstökum atriðum,
þar sem ekki verður séð, að slík upptalning sé nauðsynleg.
Um 22. gr.
Hér er orðalagi 1. mgr. breytt talsvert með hliðsjón af 198. gr. þeirra frv. um
ný einkamálalög, sem lögð voru fyrir Alþingi 1955 og 1961. Ætti breytingin að vera
til skýringarauka. Nýmæli felst í f-lið, þar sem segir, að sönnunargagna skuli getið
í stefnu. Myndi slíkt stuðla að vandaðri undirbúningi mála, og er þetta að áliti
réttarfarsnefndar mikilvægt nýmæli.
Um 23.—27. gr.
Hér er um að ræða smábreytingar vegna afnáms sáttanefnda.
Um 28. gr.
Reglur um lengd stefnufrests verða einfaldari en nú er, ef þessi gr. verður
lögfest. Nú er frestur 1—6 sólarhringar, ef stefndi á heimili eða dvöl í þeirri þinghá,
sem mál skal þingfesta í, en sérreglur eru þó um höfuðborgarsvæðið. Aðrar aðstæður geta leitt til þess, að frestur verði nú 1—2 vikur, 1—6 vikur eða 1—3 mánuðir. Eins og nú er háttað samgöngum, þykir rétt að leggja til, að reglur þessar
verði eins og i frumvarpsgreininni segir.
Um 29. gr.
Orð þau, sem lagt er til, að brott falli, eru nú í lögum, þar sem stefnufrestur
skal nú ákveðinn í hverju máli með hliðsjón af atvikum innan tiltekinna marka
(1—6 sólarhringar o. s. frv., sbr. grg. um 28. gr.). Ef farið verður að þeirri tillögu að
breyta 99. gr., sbr. 28. gr. frv., eru orðin óþörf, þar sem stefnufrestur er þá jafnan
ákveðinn með lögum tiltekinn tími.
Um 30. gr.
Hér er um að ræða smábreytingar vegna afnáms sáttanefnda.
Um 31. gr.
í þessari tillögu um 105. gr. eml. felast allverulegar breytingar. Er m. a. mælt
fyrir um greinargerðir, sem venja er að leggja fram nema með smæstu málum, en eigi
er vikið að í 105. gr. eins og hún er nú, nema verjandi mæti óstefndur. Þá er heimilað
að leggja fram skriflega aðilaskýrslu, sem í eðli sínu er hluti greinargerðar. Þetta
er stundum gert nú, en ekki er að því vikið í eml. Þá er í tillögugreininni reynt að
gefa leiðbeiningu um, hvernig skuli vikið að atvikum máls. I lok 1. mgr. er það
mikilvæga nýmæli, að fram skuli koma í greinargerð, hvort og af hverjum óskað
sé, að munnlegar skýrslur verði teknar. Skiptir miklu, ef tillögugreinin nær samþykki Alþingis, að dómendur hafi strangt eftirlit með, að farið verði eftir þessu
ákvæði. Það á, ef vel er á haldið, að gera dómara og raunar lögmönnum lika, mun
auðveldara en nú er að gera sér strax í upphafi góða grein fyrir því, hvernig gagnaöflun verði hagað. — 2. mgr. er í samræmi við þær reglur, sem nú gilda.
Um 32. gr.

1 þessari gr. er eins og í 31. gr. um að ræða breytingar í samræmi við venjur
um framlagningu skjala.
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Um 33. gr.
Hér er fjallað um breytingu á 110. gr. eml., og kemur fram í greininni eitt af
meginatriðunum i tillögum réttarfarsnefndar um hraðari málsmeðferð. Lagt er til,
að munnlegar skýrslur séu teknar að mestu í einu lagi og að það gerist, eftir að
skriflegra gagna hefur verið aflað. Þó má, eins og nú er algengast, taka munnlegar
skýrslur fyrr, ef sérstaklega stendur á. Fyrirmynd þessa nýmælis er fengin frá
Svíþjóð, og telur réttarfarsnefnd líklegt, að með réttri framkvæmd muni það stuðla
að verulegum flýti við málsmeðferð. 1 gr. eru einnig ný ákvæði um það, hvað teljist
lögmæt forföll. Um það segir nú í 9. gr. eml.
Um 34. gr.

Þessi grein, sem fjallar um munnlegan málflutning, er hliðstæð 33. gr., en sú grein
er um skriflegan flutning.
Um 35. gr.
Grein þessi varðar þá breytingu, að 9. gr. eml. er felld niður, en ákvæði um
það, hvað teljist lögleg forföll, sett i 110. gr.
Um 36. gr.
Nú segir í 124. gr. eml., að vitni sé óskylt að koma fyrir dóm utan heimilisvarnarþings síns, ef vegalengdin er meiri en 70 km milli heimilis og þingstaðar
o. s. frv. Ekki er ástæða til að halda í ákvæði um slíkar takmarkanir á vitnaskyldu,
enda er nú lagt til, að það teljist lögmæt forföll, ef fara þarf um langan veg. Metur
dómari eftir atvikum, hvort vitni sé skylt að koma til skýrslutökunnar. Um greiðslur
vegna vitnaleiðslunnar fer eftir 135. gr.
Um 37.-39. gr.
Hér er um að ræða smábreytingar vegna afnáms sáttanefnda.
Um 40. gr.
Hér er lagt til, að felld verði úr lögum skylda til að láta forsendur fylgja úrskurðum. Þessi breyting mundi, að áliti réttarfarsnefndar, stuðla að því að tími
dómara færi síður í þarflítil verk. Úrskurður er oftast um minni háttar atriði, ekki
síst réttarfarsatriði, og skiptir mestu, að hann sé fljótt upp kveðinn. Sérstöðu hafa
úrskurðir í fógeta-, uppboðs- og skiptamálum, því að þeir eru oft lokaákvörðun
dómara í máli og að því leyti hliðstæðir dómum í almennum einkamálum. Af þeim
sökum er lagt til, að forsendur fylgi þeim, ef aðili krefst eða dómari telur það rétt.
Um 41. gr.
Efni 1. og 2. mgr. er að mestu í samræmi við venjur. Gerð hefur verið veruleg
breyting frá því, sem var í fyrri gerð frumvarpsins, sem lögð var fyrir Alþingi
vorið 1976 og aftur á næsta þingi. Er nú lagt til, eins og gert var veturinn 1977—78,
að i forsendum dóma skuli getið málsástæðna og annarra atvika með tilteknum hætti,
en áður var lagt til, að það yrði ekki gert. Sú tillaga var tengd lögréttufrumvarpinu
og þeirri hugmynd, að aðilar ættu að geta skilið dómana án atvikalýsingar með
aðstoð lögmanna sinna.
3.—6. mgr. eru í samræmi við núgildandi reglur.
Um 42. gr.
í þessari gr. er lagt til, að sjó- og verslunardómur verði lagður niður. 1 44. gr.
eru fleiri tillögur um afnám sérdómstóla. Réttarfarsnefnd telur, að lengra beri að
ganga í því efni, þótt ekki sé réttur staður til þess í frv. Rök þau, sem að áliti
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nefndarinnar vega þyngst, þegar þessi tillaga er gerð, eru þessi: Sérdómstólar skapa
stundum óvissu um, fyrir hvaða dómstól skuli leggja mál og þetta getur þá eða
síðar leitt til tafa. Sérdómstólar gera oftast óhjákvæmilegt, að dómur sé fjölskipaður, einnig í smámálum, þar sem þess er engin þörf. Þetta leiðir oft til tafa.
Sérdómstólar byggja oft á sjónarmiðum, sem eru ekki hin sömu og ella í störfum
dómstóla, enda er beinlínis til þess ætlast, að sérstakri þekkingu sé beitt í störfum
þeirra. Þetta getur leitt til misræmis í dómvörslunni í landinu og er það í ósamræmi
við jafnréttisreglu þá, sem eðlilegt er að gildi. Oft er sagt, að þörf sé sérdómstóla
til að hraða málum. Þetta gæti leitt til þess, að tiltekinn málaflokkur fengi hraðari
meðferð en aðrir, og er það út af fyrir sig ósamrýmanlegt jafnréttisreglunni. Þó að
sérstakar ástæður geti réttlætt viss frávik í þessu sambandi, verður að fara afar
varlega í slíkri mismunun. Réttari leið væri að gera ráðstafanir til að hraða öllum
dómsmálum, eins og tillögur réttarfarsnefndar stefna að. Ýmis rök má færa fram
því til stuðnings, að sérdómstólar eigi að vera til. Mikilvægasta röksemdin varðar
sérkunnáttu dómenda. Vegna rúmra heimilda, sem nú þegar eru fyrir hendi og
verða það enn frekar, ef þetta frv. nær fram að ganga, má skipa sérfróða meðdómsmenn í einstök mál, þegar sérkunnáttu er þörf. Er þar með fallin brott ástæða
til að hafa sérstaka dómstóla með föstum sérfræðingum.
Um 43. gr.
Þessi breyting á 221. gr. er til samræmis við það, sem nú gildir.
Um 44. gr.
Ástæða er til að gefa dómurum og öðrum nokkurn frest til að undirbúa gildistöku þeirra réttarfarsbreytinga, sem þetta frv. fjallar um. Er því lagt til, að það
taki gildi 1. janúar 1981.
Visað er til skýringa við 42. gr. um rök fyrir því að afnema ákvæði laga um
ýmsa sérdómstóla. Fella þarf niður 6. gr. laga nr. 74/1974, þar sem í henni eru
ákvæði um sjó- og verslunardóm. Ekki er þörf á að halda þvi, sem i gr. segir um
siglingadóm, þar sem efni þess er í lögum nr. 52/1970 um eftirlit með skipum,
VIII. kafla. Vegna afnáms 206. gr. eml. um sjóferðapróf (sjópróf) er hins vegar
ástæða til að breyta 40. og 41. gr. laga nr. 52/1970, og er flutt sérstakt frunivarp
um þá breytingu.

Ed.

282. Frumvarp til laga

[182. mál]

um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970 um eftirlit með skipum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
39. gr. laganna orðist þannig:
1) Sjóferðapróf eftir 39. gr. siglingalaga nr. 66/1963 skulu fara fram á bæjarþingi eða aukadómþingi.
2) Þegar sjóferðapróf fer fram, skal dómari bera saman skipsbækurnar og
eftirrit þeirra, er skipstjóri skal hafa með sér. Síðan spyr dómarinn skipstjóra og
skipverja og lætur þá skýra frá því, er þeir vita og máli virðist skipta. Um yfirheyrslur fer annars eftir ákvæðum laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála,
eftir því sem við getur átt.
3) Ef skip hefur farist, beðið tjón eða lent í háska að öðru leyti, skal dómarinn rannsaka eftir föngum öll þau atriði, er máli skipta, svo sem um skip og útbúnað þess, farm, framferði skipstjóra og skipshafnar, hafnsögumanns o. s. frv.
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Skal rannsókn að jafnaði fara þar fram, sem skip tekur fyrst höfn eftir slys eða
á ákvörðunarstað þess. Hafi skip farist, skal rannsókn fara fram þar, sem hagkvæmast þykir.
4) Þegar halda skal sjóferðapróf, ber dómara að gera eftirlitsmanni Siglingamálastofnunarinnar i því umdæmi, þar sem próf skal halda, viðvart.
5) Eftirlitsmanni ber að mæta eða láta mæta við sjóferðapróf, ef um er að
ræða strand skips, verulegar skemmdir á skipi eða farmi, manntjón eða veruleg
meiðsl manna. Skal honum heimilt að kynna sér málsskjöl, bera fram tillögur um
rannsóknina, spyrja þá, sem koma fyrir dóm, með milligöngu dómara eða beint
með leyfi hans og fara fram á bókanir, eftir því sem hann telur nauðsynlegt.
6) Eftirlitsmanni ber að hefjast handa um, að sjóferðapróf sé haldið, ef hann
telur ástæðu til, eða þess er krafist af þeim, sem taldir eru í b-lið 18. gr. laga þessara. Hann getur einnig krafist framhaldsprófs, ef hann telur þörf á.
7) Að sjóferðaprófi loknu skal dómarinn senda ríkissaksóknara, siglingamálastjóra, Farmanna- og fiskimannasambandi íslands, Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Sjómannasambandi íslands og Slysavarnafélagi Islands eftirrit af þvi.
2. gr.
1. mgr. 40. gr. orðist þannig:
Ef ríkissaksóknari telur koma til greina að sækja mann til saka út af sjóslysum eða brotum á lögum þessum, getur hann ákveðið lögreglurannsókn og sagt
fyrir um þau atriði, sem lögregla skal rannsaka. Hann getur lagt opinbert mál út
af sjóslysum eða brotum á lögum þessum fyrir Siglingadóm, ef hann telur mál
mikilvægt, en ella fer sakadómur með slík mál og dæmir þau. Skal með þau farið
eftir reglum laga um meðferð opinberra mála. Ef mál er lagt fyrir Siglingadóm,
sætir það sókn og vörn eftir 131.—136. gr. laga nr. 74/1974.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið til samræmis við tillögur í frv. til laga um breytingar
á lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði. í því frv. er lagt til, að sjóog verslunardómur verði lagður niður, og vísast um rök fyrir þeirri breytingu til
greinargerðar með frv. Réttarfarsnefnd, sem samdi frv. þetta, hefur rætt, hvort rétt
sé, að sjóferðapróf verði hér eftir á verksviði sakadóms. Nefndin komst að lokum
að þeirri niðurstöðu, að hentugast væri, að dómarar á bæjarþingi eða aukadómþingi færu með prófin, eins og verið hefur. Skiptir þetta álitaefni aðallega máli
í Reykjavik, en þar hafa dómarar í einkamálum lengi annast próf þessi. Dómara
er að sjálfsögðu ætlað að kalla til sérfróða menn eftir almennum reglum þar að
lútandi.
Ef í Ij ós kemur, að refsiákvæði hafa verið brotin, fer síðan eftir almennum
reglum um opinber mál. Þó getur ríkissaksóknari eftir sem áður lagt mikilvæg
mál fyrir Siglingadóm.
1 2. og 3. mgr. 1. gr. frv. er byggt á 206. gr. laga nr. 85/1936, en lagt er til,
að sú grein verði afnumin. í 4.-7. mgr. er byggt á núgildandi reglum í 40. gr. laga
nr. 52/1970.
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[183. mál J

um kirkjubyggingasjóð.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
1. gr.
Hlutverk kirkjubyggingasjóðs, sem stofnaður var með lögum nr. 43/1954, er að
veita þjóðkirkjusöfnuðum lán til kirkjubygginga í sóknum landsins og til varanlegra endurbóta á eldri kirkjum, sbr. og 6. gr.
2. gr.
Ríkissjóður skal greiða árlega í kirkjubyggingasjóð eigi lægri fjárhæð en
60 000 000 krónur. Endurskoða skal þá upphæð með hliðsjón af byggingavísitölu,
eins og hún er 1. júlí ár hvert.
Kirkjubyggingasjóður veitir viðtöku gjöfum og fer um tekjuskatt af þeim
samkv. 30. gr. E-liðs laga nr. 40/1978.
3. gr.
Stjórn kirkjubyggingasjóðs skal skipuð þrem mönnum. Biskup Islands er formaður hennar, en kirkjuþing ltýs tvo stjórnarmenn og jafnmarga til vara. Skal
annar þeirra vera leikmaður, en hinn starfandi prestur. Kjörtímabil er fjögur ár.
Kirkjubyggingasjóður er í vörslu biskupsembættisins, er annast fjárreiður
sjóðsins og bókhald.
Reikningar sjóðsins skulu birtir í Stjórnartíðindum.
4. gr.
Sóknarnefndir skulu í lánsumsóknum gera glögga grein fyrir áformum um
kirkjubyggingu eða endurbót á eldri kirkju, þ. á m. kostnaðaráætlunum og áætlunum um framkvæmdatíma. Teikningar og kostnaðaráætlanir skulu lagðar fyrir
þriggja manna nefnd, sem í eiga sæti biskup íslands, húsameistari ríkisins og þriðji
maður, sem kirkjumálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn, og skipar hann varamann til sama tíma. Biskup er formaður nefndar þessarar. Eigi má veita lán úr
sjóðnum nema teikning af kirkjubyggingu eða af endurbót á eldri kirkju hafi hlotið
samþykki nefndarinnar.
5- gr.
Lánsupphæð miðast við stærð kirkju. Má hún vera allt að 20 000 krónur á hvern
teningsmetra, þó aldrei meira en 100 000 krónur á hvern fermetra gólfflatar, en
fjárhæðir þessar breytast i samræmi við byggingavísitölu, sbr. 2. gr. 1. málsgr.
Byggingalánin endurgreiðast með jöfnum greiðslum afborgana og vaxta á 40
árum.
Til endurbóta á eldri kirkjum má eigi veita hærri lán en sem svarar % kostnaðar samkvæmt reikningum, sem sjóðstjórn úrskurðar. Lán þessi endurgreiðast með
jöfnum greiðslum afborgana og vaxta á 20 árum.
6. gr.
Heimilt er að veita lán úr kirkjubyggingasjóði til kirkjubyggingar eða endurbóta á ltirkju, þótt í einkaeign sé, að fengnum meðmælum sóknarnefndar og umsögn héraðsprófasts, enda sé kirkja notuð í þágu þjóðkirkjusafnaðar, svo sem safnaðareign væri, og eignir hennar ófullnægjandi til framkvæmdanna að dómi stjórnar
kirkj ubyggingasj óðs.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþlng).
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7. gr.
Biskup Islands getur nefnt fulltrúa sinn til að sitja fundi stjórnar kirkjubyggingasjóðs og nefndar samkv. 4. gr., og hefir fulltrúinn söxnu stöðu og biskupi er
ætluð í þessu sambandi.
Stjórn kirkjubyggingasjóðs og nefnd sú, sem mælt er fyrir um í 4. gr., geta
leitað eftir aðstoð i störfum sínum, og greiðir kirkjubyggingasjóður þann kostnað.
8. gr.
Stjórn kirkjubyggingasjóðs semur frumvarp til reglugerðar er kirkjumálaráðherra staðfestir, um starfsemi sjóðsins og starfshætti stjórnar sjóðsins og nefndar
samkv. 4. gr. svo og um framkvæmd laganna að öðru leyti. 1 reglugerð er rétt að
setja ákvæði um vexti af lánum og önnur lánakjör að svo miklu leyti sem um þau
er eigi mælt í lögum þessum og ennfremur um það, hversu umsóknir um lán skuli
vera úr garði gerðar og hver gögn fylgi þeim og fyrir hvaða tíma umsóknir skuli
berast ár hvert.
9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981, og falla þá úr gildi lög um Kirkjubyggingasjóð nr. 43/1954 ásamt breytingum, sbr. lög nr. 47/1955 og 26/1962.
Skipunartímabili núverandi stjórnar kirkjubyggingasjóðs lýkur, er kirkjuþing
hefir kosið stjórnarmenn samkvæmt 3. gr. 1. málsgr. og tilkynnt kirkjumálaráðherra um kosninguna.
Kirkjumálaráðherra skipar aðalmann og varamann í nefnd þá, er greinir í 4.
gr. þegar eftir að lög þessi öðlast gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Kirkjuþing 1978 samdi frv. til laga um kirkjubyggingasjóð, og var frv.
á síðasta þingi í megindráttum í samræmi við það frv. Nú hefir kirkjulaganefnd,
er skipuð er af dóms- og kirkjumálaráðherra farið yfir frv. frá síðasta þingi, og er
frv. það, sem nú er flutt, i samræmi við ábendingar nefndarinnar og er það i þeirri
mynd, sem nefndin gekk frá þvi . Segja má, að frv. sé í öllum megindráttum sama
efnis og frv., er flutt var á síðasta þingi, að því athuguðu, að árlegt framlag tii
kirkjubyggingasjóðs er hér 60 millj. Frv. í þeirri mynd, sem það nú er flutt, er þó
nokkru rækilegra um einstök atriði en fyrra frv. Þá fylgir frv. athugun, sem Hagstofa Islands hefir gert á þvi, hvaða fjárhæðir nú svari til framlaganna, sem ákveðin
voru til kirkjubyggingasjóðs með stofnlögunum frá 1954 og með lagabreytingu, sem
gerð var 1962.
1 kirkjulaganefnd eiga sæti: Dr. Sigurbjörn Einarsson biskup, formaður, dr.
Ármann Snævarr hæstaréttardómari og Baidur Möller ráðuneytisstjóri. Greinargerðin,
sem fylgir frv., er samin af nefndinni.
Greinargerð.
Kirkjubyggingasjóður var stofnaður með löguxn nr. 43/1954, en þau lög hafa
tvívegis sætt breytingum, sbr. lög nr. 47/1955 og 26/1962. Sjóðurinn hefir gegnt
markverðu hlutverki og stuðlað mjög að kirkjubyggingum hér á landi, þótt fjárskortur hafi jafnan bagað.
1 upphaflegum áætlunum um kirkjubyggingasjóð var gert ráð fyrir, að lán úr
sjóðnum myndu nema %—% af byggingakostnaði kirkna, sbr. Alþ.tíð. 1953, A,
bls. 384. Þetta hefir þó farið mjög á annan veg, þar eð framlög ríkissjóðs til sjóðsins hafa lengstum numið að verðgildi miklu lægri lágmarksfjárhæð en til var
stofnað 1954 (og síðar með lagabreytingu 1962). Hin síðustu ár hafa framlög ríkisins
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verið þessi samkvæmt fjárlögum (ártal miðað við það, hvenær fjárlög eru sett, síðasta ártalið þó sérstætt, þar eð fjárlög voru eigi sett, fyrr en 1980) :
1974 ........................................................
8.0 millj. krónur
1975 ........................................................
9.5 —
—
1976 ........................................................ 12.0 —
—
1977 ........................................................ 15.0 —
—
1978 ........................................................ 13.5 —
—
1979 ........................................................ 22.5 —
—
Samkvæmt lögurn frá 1954 skyldi lágmarksfjárhæð úr ríkissjóði vera 50 000 kr.,
en sú fjárhæð var hækkuð í 1 millj. kr. árið 1962. Ef fyrri fjárhæðin er framreiknuð,
miðað við byggingavísitölu, sem er eðlileg viðmiðun, ætti fjárhæð þessi að vera nú
57.5 millj. krónur og 61 millj. krónur, ef síðari fjárhæðin er framreiknuð. Er það
mjög miður, hversu til hefir tekist með framkvæmd laganna að þessu leyti. Samkvæmt könnun, er gerð var í ársbyrjun 1979, kemur í ljós, að lán til framkvæmda,
sem lánshæfar eru samkvæmt lögunum, nema aðeins 9.78% af því, sem þær mættu
vera, miðað við framreiknað hámarksákvæði á lánum til einstakra framkvæmda
samkv. gildandi lögum. Til endurbygginga eða endurbóta kirkna hefur aðeins verið
hægt að lána sem nemur 13.8% af framkvæmdakostnaði. Ef fullnægja ætti lánsþörfinni er talið, að kirkjubyggingasjóður þyrfti að hafa til ráðstöfunar rúmlega
500 millj. krónur, og er þetta þó áætlun, sem gerð var fyrir tæpum 2 árum. Sjóðurinn er vissulega aflvana og þarf nauðsynlega að efla hann, svo að um muni, ef
honum á að verða auðið að gegna hlutverki sínu. Á það skal minnt, að hér er um
lán að ræða, en ekki styrki, þótt þau séu vissulega hagstæð.
Kirkjuþing hefir fyrir sitt leyti fallist á þá mikilvægu breytingu á gildandi
lögum, að lán skuli greiðast með vöxtum, en hingað til hafa þau verið vaxtalaus,
sbr. 1. gr. laga nr. 43/1954. Kemur þessi stefna fram í 1. gr. frv., sbr. og 8. gr. Er
þetta gert í trausti þess, að framlög ríkissjóðs til kirkjubyggingasjóðs verði hér
eftir í samræmi við breytingu á byggingavisitölu, miðað við 1. júlí ár hvert.
Lagt er til í frv., að lánstími lækki úr 50 árum í 40 ár að því er varðar lán til
kirkjubygginga. Ætti það að stuðla að því að efla sjóðinn sem lánasjóð, en endurgreiðslur í sjóðinn hafa í reynd skipt miklu minna máli en ella vegna lækkaðs
verðgildis peninga. Námu þær 2 135 000 krónum árið 1978 og 2 433 000 krónum árið
1979.
Á það skal bent, að sums staðar í löndum, þar sem þjóðkirkja er, stendur hið
opinbera straum af byggingakostnaði kirkna.
Almenningur hér á landi hefir lagt mikið af mörkum til kirkjubygginga, og
sýnir það ótvírætt góðan hug almennings til kirkjunnar. Þetta mikilvæga liðsinni ber
ríkisvaldinu að virða og leggja af sinni hálfu úr ríkissjóði fram veigamikinn skerf til
kirkjubygginga. Vissulega kæmi sterklega til greina, að framlög væru i formi
styrkja, sbr. t. d. félagsheimili. Með frv. þessu er þó eigi brotið upp á slíkri stefnubreytingu, heldur horfir frumv. fyrst og fremst að því að kveða á um, að lágmarksframlög ríkissjóðs til kirkjubyggingasjóðs, er lánar féð, skuli vera að verðgildi
svipuð og verða skyldi samkv. lögunum frá 1954 og 1962 og að svo verði einnig
til frambúðar. Er þess að vænta, að slíkt verði auðsótt.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er það nýmæli, að numið er burt það ákvæði að lánin skuli vera vaxtalaus.
Samkv. 8. gr. skaí kveðið á um vexti og önnur lánskjör í reglugerð, er sjóðstjórn
semur, en kirkjumálaráðherra staðfestir.
Ákvæði, er svarar til 1. gr. 2. málsgr. laga nr. 43/1954, er í 6. gr. frv.
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Um 2. gr.
Hér að framan er gerð grein fyrir því, að framlag það úr ríkissjóði, sem kveðið
er á um í þessari grein, samsvarar framreiknuðum fjárhæðum samkv. lögum nr.
43/1954 og lögum nr. 26/1962. í greininni felst, að hækka skuli fjárhæðir til samræmis við stefnumörkun greindra laga og skuli endurskoða þær árlega samkv. byggingavísitölu. Kirkjubyggingasjóður hefir orðið hörmulega afskiptur um áratuga
skeið, og er það réttlætismál, að úr því verði bætt.
Ákvæði 2. málsgr. um skattfrelsi gjafa til kirkjubyggingasjöðs er að formi til
nýmæli, en hér er aðeins vísað til skattalaga í þessu efni.
Um 3. gr.

1 3. gr. 1. málsgr. er það nýmæli, að tveir stjórnarmenn kirkjubyggingasjóðs
skuli kosnir af kirkjuþingi, en eigi Synódus, eins og nú er. Þykir eðlilegt, að kirkjuþing, sem skipað er prestum og leikmönnum, kjósi stjórnarmennina, en lögin frá
1954 eru eldri en lögin frá 1957 um kirkjuþing. Lagt er til, að kjörtimabil sé 4 ár,
en eigi 3 ár, sbr. 2. gr. gildandi laga. Um lok kjörtimabils núverandi stjórnar og
skipun nýrrar eftir gildistöku laganna eru ákvæði i 9. gr.
Rétt þykir að lögfesta þá skipan, sem nú gildir; að sjóðurinn sé í vörslu biskupsembættis, er annist fjárreiður sjóðsins og bókhald, sbr. 2. málsgr. 3. gr.
Um 4. gr.
Ákvæði greinarinnar er nokkru rækilegra en í samsvarandi ákvæði laga 43/1954.
Kveðið er á um, að sóknarnefndir geri glögga grein fyrir umsóknum um lán úr
kirkjubyggingasjóði og láti fylgja m. a. teikningar og kostnaðaráætlun, svo og áætlun um framkvæmdatíma. Má mæla nánar fyrir um þessi efni o. fl. í reglugerð, sbr.
8. gr. Teikningar og kostnaðaráætlanir á síðan að leggja fyrir þriggja manna nefnd,
sem skipuð er með sama hætti að meginstefnu til sem nefnd samkv. 3. gr. laga
43/1954. Nefndarmaður sá, sem kirkjumálaráðherra skipar, er tilnefndur til fjögurra
ára í senn, svo og varamaður hans. Þá er kveðið á um að biskup sé formaður nefndarinnar. Eigi má veita lán úr kirkjubyggingasjóði, nema nefnd þessi samþykki teikninguna af kirkju eða endurbót á kirkju. í 8. gr. er gert ráð fyrir, að unnt sé að setja
nánari reglur um starfshætti nefndarinnar í reglugerð. Um skipun nefndar þessarar
eftir gildistöku laganna eru ákvæði í 9. gr.
Um 5. gr.
Ákvæði 1. málsgr. samsvara 3. gr. laga 43/1954, sbr. 2. gr. laga 26/1962, en
fjárhæðum er breytt til samræmis við breytt verðlag. Jafnframt er kveðið svo á, að
þær fjárhæðir, sem hér eru nefndar, breytist í samræmi við byggingavísitölu, sbr.
2. gr. frv.
Svo sem áður greinir, er lagt til i 2. málsgr., að lánstimi styttist úr 50 árum
í 40 ár, en lán til endurbóta á kirkjum endurgreiðast þó á 20 árum. Hér er rætt
bæði um greiðslu afborgana og vaxta, með því að lán þessi verða með vöxtum eftir
gildistöku laganna, en það ákvæði á vitaskuld ekki við um lán, sem innt eru af
hendi fyrir gildistöku laganna.
Um 6. gr.
Ákvæði þetta samsvarar 1. gr. 2. málsgr. laga 43/1954, og var bætt við 1. gr.
með lögum 47/1955. I greinargerð með frv. til síðastgreindu laganna, Alþingistiðindi
1954, A bls.288, var skýrt frá þeim kirkjum (bændakirkjum), sem þá voru i einkaeign hér á landi, alls 30 talsins. Þótt þessum kirkjum hafi fækkað, þykir rétt að
halda þessu ákvæði.
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Um 7. gr.
Ákvæði þetta er nýmæli, sem styðst við auðsæ rök. Nauðsynlegt þykir, að
biskup geti tilnefnt fulltrúa sinn til að sitja fundi kirkjubyggingasjóðs og nefndar
samkv. 4. gr. og að hann hafi sömu stöðu að lögum í þessu efni sem biskup. Þá er
ljóst, að bæði stjórn kirkjubyggingasjóðs og nefnd samkv. 4. gr. kunna að þurfa
á aðstoð að halda við störf sín, og gerir 2. málsgr. 7. gr. ráð fyrir, að kostnaður,
sem af þessu kann að stafa, sé greiddur af kirkjubyggingasjóði.
Um 8. gr.
Ákvæðið er nýmæli, en þar er mælt fyrir um samningu reglugerðar um einstök
atriði, sem nánar eru greind, svo og um framkvæmd laganna í heild sinni. Er vissulega brýn þörf á slíkum regluin, sem ákvæðið vikur að.
Um 9. gr.
Hér eru ákvæði um gildistöku og kosningu stjórnar kirkjubyggingasjóðs eftir
gildistöku laganna og lok á kjörtímabili núverandi stjórnar. Þá er einnig mælt
fyrir um skipun nefndar samkv. 4. gr. eftir að lögin hafa tekið gildi.

Fylgiskjal.
Bréf Hagstofu íslands 14. október 1980.
Með vísan til bréfs yðar dagsett 14. október 1980, þar sem þér biðjið um framfærslu ákveðinna fjárhæða eftir vísitölu byggingarkostnaðar, skal eftirfarandi upplýst:
Vísitala byggingarkostnaðar var reiknuð einu sinni á ári 1954, en þrisvar sinnum 1962, en þetta eru þau ár sem um ræðir í bréfi yðar. Við útreikning i október
1954 var byggingarvísitalan 904 stig. Miðaðist sá útreikningur við verðlag frá hausti
1953 til hausts 1954, í reynd þó mest við sumarverðlag 1954. Á sama grundvelli voru
vísitölur ársins 1962 þessar: Febrúar 1962 1976 stig, júní 1962 1696 stig og október
1962 1744 stig. Óvegið meðaltal þessara vísitalna fyrir 1962 er 1705.3 stig. Síðasti
útreikningur byggingarvísitölu fór fram í september s. 1. og var hún þá 103741 stig,
þegar miðað er við sama grundvöll og hér að ofan (grunntalan 100=1939). Með
þessum tölum má færa til núvirðis fjárhæðirnar 500 000 kr. og 1 000 000 kr. sem
hér segir:
103741
= 57 378 872 kr.
500 000 X
904
103741
= 60 834 457 kr.
1000 000 X
1705.3
e. u.
Hrólfur Ásvaldsson.
Til nefndar, sem fjallar um endurskoðun kirkjulöggjafar.
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Sþ.

284. BreytingartiIIögur

[1. máll

við frv. fil fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Karvel Pálmasyni.
Þús. kr.

1. Við 3. gr. 0 0120 Tekjuskattur einstaklinga.
Fyrir „56 200 000“ kemur ................................................................... 42 400 000
2. Við 3. gr. 0 0123 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga.
640 000
Fyrir „840 000“ kemur
................................ .....................................
3. Við 3. gr. 0 0124 Sjúkratryggingagjald.
7 550 000
Fyrir „10 550 000“ kemur ...................................................................
4. Við 3. gr. 0 0130 Tekjuskattur félaga.
Fyrir „10 250 000“ kemur .................. ................................................ 12 250 000
5. Við 3. gr. 0 0133 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga.
122 000
Fyrir „102 000“ kemur
......... .......... .............................................. .
6. Við 3. gr. 0 0510 Rekstrarhagnaður ÁTVR.
Fyrir „36 500 000“ kemur ................................................................... 39 500 000
7. Við 4. gr. 04 172 Jarðasjóður.
Fvrir „40 300“ kemur ..........................................................................
540 300
8. Við 4. gr. 04 246 Veiðimálaskrifstofan 94 Til einstaklinga og samtaka.
Fyrir „22 500“ kemur ..........................................................................
522 500
0. Við 4. gr. 04 288 Jarðræktarframlög.
1 296 545
Fyrir „2 593 090“ kemur ......................................................................
10. Við 4. gr, 04 289 Framræsla.
215 000
Fvrir „430 000“ kemur
......................................................................
11. Við 4. gr. 04 290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir.
Fvrir „12 000 000“ kemur .................................................................. 10 800000
12. Við 4. gr. 04 Nýr liður:
292 Til stuðnings við nýjar búgreinar og ábatasamar hliðarbúgreinar:

94 Til einstaklinga og samtaka
Gjöld samtals

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

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

13. Við 4- gr. 05 201 Fiskifélag tslands.
a. 2 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „107 000“ kemur ...............................................................
b. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „10 000“ kemur
........................... ............. ...................
c. 0106 Fiskræktardeild.
Fyrir „26 520" kemur
........................... .....................................
14. Við 4. gr. 05 202 Hafrannsóknastofnun.
a. 20 Laun.
Fvrir „1 545 661“ kemur .................. ............................................
b. 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „847 770“ kemur ..................................................... .........
c. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „108 240“ kemur
...............................................................
d. Viðfangsefni. Nýr liður:
23 Til rannsókna á eldi sjávarfiska .............................................
15. Við 4. gr. 09 990 Sérstakar efnahagsráðstafanir.
Liðurinn fellur niður.

600 000
600 000
157 000
60000
126 520
1 645 661
1297 770
358 240
800 000

Ed.
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285. Nefndarálit

[150. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 83/1974, um verðjöfnunargjald af raforku, sbr.
lög nr. 99/1979 um breyt. á þeim.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefnd’n leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Egill Jónsson.
Alþingi, 16. des. 1980.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Stefán Jónsson.

Ed.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr., með fyrirvara.
Stefán Guðmundsson.

Þorv. Garðar Kristjánsson,

286. Lög

Gunnar Thoroddsen.

[143. mál]

um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um Fiskimálasjóð, með síðari breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 16. des.)
Samhljóða þskj. 173.

Ed.

287. Lög

[142. mál]

um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins,
með áorðnum breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 16. des.)

Samhljóða þskj. 172.

Ed.

288. Prumvarp til lapa

[147. mál]

um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með siðari
breytingum.
(Eftir 3. umr. í Nd., 16. des.)
1- gr.
Ný grein komi, er verði 16. gr. og orðist svo:
Foreldri, sem lögheimili éiga á Islandi, eiga rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi
samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
Heimilt er að hefja töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan
fæðingardag, sem staðfestur skal með læknisvottorði. Beri fæðingu að fyrir töku
fæðingarorlofs, telst fæðingarorlof hafið á fæðingardegi.
Nú hefur móðir tekið a. m. k. tveggja mánaða fæðingarorlof og á þá faðir rétt
til fæðingarorlofs í stað móður, ef móðir óskar þess. Fæðingarorlof föður má nema
allt að einum mánuði, enda sé um að ræða síðasta mánuð fæðingarorlofsins.

1272

Þingskjal 288

Vilji móðir hefja störf að nýju áður en lokið er fæðingarorlofi, skal hún tilkynna það atvinnurekanda með 21 dags fyrirvara. Faðir, sem ætlar að taka hluta
fæðingarorlofs, skal tilkynna það atvinnurekanda með 21 dags fyrirvara og jafnframt hve lengi hann verður frá störfum.
Taki foreldrar samanlagt ekki allt það fæðingarorlof sem þau eiga rétt á, falla
niður orlofsgreiðslur fyrir þann tíma sem ekki er nýttur.
Fæðingarorlofsgreiðslur miðast við 530 221 gkr. á mánuði m'ðað við 1. desember
1980 og breytast ársfjórðungslega í samræmi við kaupbreytingar á hverjum tíma
skv. 8. flokki kjarasamnings Verkamannasambands Islands, efsta starfsaldursþrepi,
Fæðingarorlof greiðist sem hér segir:
1. Foreldri, sem unnið hefur 1032—2064 dagvinnustundir á síðustu 12 mánuðum
fyrir töku fæðingarorlofs, á rétt á óskertri mánaðarlegri orlofsgreiðslu í þrjá
mánuði.
2. Foreldri, sem unnið hefur 516—1031 dagvinnustund á síðustu 12 mánuðum fyrir
töku fæðingarorlofs, á með sama hætti rétt á % hlutum heildargreiðslna skv. tl. 1
í þrjá mánuði.
3. Foreldri, sem er utan vinnumarkaðar eða hefur unnið 515 dagvinnustundir eða
minna á síðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs, á með sama hætti rétt á
Vs hluta heildargreiðslu skv. 1. tl.
Fæðingarorlof greiðist úr lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins gegn framvísun vottorðs læknis og sönnunar um launagreiðslur og atvinnuþátttöku viðkomandi
samkvæmt nánari reglum er ráðherra setur I reglugerð.
Óheimilt er að segja barnshafandi konu upp starfi nema gildar og knýjandi
ástæður séu fyrir hendi. Sama gildir um foreldri i fæðingarorlofi.
Fæðingarorlof framlengist um e:nn mánuð, sé um að ræða fleirburafæðingu eða
alvarlegan siúkleika barns, sem krefst nánari umönnunar foreldris. Slik þörf skal
rökstudd með læknisvottorði og staðfest af trvggingaráði. Hvort foreldri sem er getur,
að ósk móður, dvalið hjá barni sínu hinn fjórða mánuð. Fæðingarorlofsgreiðslur
i þessu tilviki skulu vera skv. 6. mgr. og 7. mgr.
Sé móður nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að hefja töku fæðingarorlofs meira en einum mánuði fyrir áætlaðan fæð:ngardag, skal hún eiga rétt á
greiðslu skv. 6. mgr. og 7. mgr. í þann tíma. sem nauðsyn krefur, til viðbótar þremur
mánuðum, þó aldrei lengri tima samtals en 4 mánuði. Tryggingayfirlæknir skal meta
hvort lenging fæð’ngarorlofs er nauðsynleg skv. þessu ákvæði.
Fæðingarorlof fellur niður frá þeim degi að telja, er foreldri lætur barn frá sér
vegna ættleiðingar, uppeldis, eða fósturs, eða til varanlegrar dvalar á stofnunum.
Þegar um er að ræða tilvik samkvæmt þessari málsgrein svo og ef móðir fæðir
andvana harn, skal fæðingarorlof aldrei vera minna en einn mánuður eftir fæðingu.
Sama gildir ef um er að ræða fósturlát sem jafna má til fæðingar.
Ættleiðandi foreldri, uppeldis- eða fósturforeldri eiga rétt á tveggja mánaða
fæðingarorlofsgreiðslum vegna töku barns til fimm ára aldurs.
Heimilt er foreldri, ef samkomulag er um það við atvinnurekanda, að semja um
lengra fæðingarorlof án þess að orlofsupphæð brevtist.
Ákvæði þessarar greinar skerða ekki þann heddarrétt, sem verkalýðsfélög hafa
samið um umfram það, sem hér greinir.
2. gr.
Núgildandi 74. gr. falli niður.
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3. gr.

Lög nr. 56/1975 um breyting á lögum nr. 57/1973, um atvinnuleysistryggingar
(fæð'ngarorlof), falli úr gildi.
4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1981.
Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. skal Atvinnuleysistryggingasjóður ljúka greiðslu
atvinnuleysisbóta í fæðingarorlofi skv. lögum nr. 56/1975 til þeirra kvenna, sem
fæða fyrir árslok 1980. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins endurgreiðir
Atvinnuleysistryggingasjóði þann kostnað, sem af þessu leiðir eftir 1. janúar 1981.

Ed.

289. Frumvarp til Iaga

[95. mál]

um breytingu á lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði.
(Eftir 3. umr. í Nd„ 16. des.)
1- gr.
Aftan við 14. gr. laganna komi ný inálsgrein, svohljóðandi:
Með samþykki sparisjóðsstjórnar, sem fært sé í gerðabók stjórnarinnar, er
sparisjóði heimilt að ganga í ábyrgð fyrir viðskiptaaðila sína. Taka skal öruggar
tryggingar fyrir öllum ábyrgðum sparisjóðs. Heildarupphæð ábyrgða, sem í gildi
eru á hverjum tima, má ekki vera hærri en sem svarar 20% af heildarinnlánum
sparisjóðsins, nema með samþykki bankaeftirlits Seðlabanka íslands.
2. gr.
15. gr. iaganna orðist svo:
Heildarskuldbindingar eins viðskiptaaðila við sparisjóð mega ekki nema meiru
en 50% af bókfærðu eigin fé sparisjóðsins, þ. m. t. stofnfé. Sama gildir um heildarskuldbindingar fleiri en eins viðskiptaaðila, sem eru svo fjárhagslega tengdir að með
tilliti til útlánahættu verður að skoða skuldbindingar þeirra gagnvart sparisjóðnum í
einu iagi.
Til heildarskuldbindinga skal undantekningarlaust telja allar skuldbindingar
viðskiptaaðila við sparisjóðinn, þ. m. t. ábyrgðir sem sparisjóðurinn hefur gengið í
fyrir viðskiptaaðilann. Sé skuldarheimild (yfirdráttarheimild, víxlakvóti eða önnur
slík heimild) önnur en bókfærð skuldbinding, skal á hverjum tíma telja þá upphæð,
sem hærri er.
Með heildarskuldbindingum samkvæmt 1. mgr. skal þó ekki telja:
1. Skuldbindingar ríkissjóðs, ásamt skuldbindingum fyrirtækja og stofnana, sem
ríkið ber ótakmarkaða ábyrgð á. Einnig skuldbindingar tryggðar með ábyrgð
ríkissjóðs.
2. Skuldbindingar tryggðar með handveði í kröfum, sem tilgreindar eru í 1. tölulið.
3. Skuldbindingar tryggðar með handveði í innstæðum í viðskiptabanka eða sparisjóði eða handveði í líftryggingarskírteini innan endurkaupsverðmætis.
4. Skuldbindingar tryggðar með veði í auðseljanlegum fasteignum allt að 60% af
opinberu fasteignamati.
3. gr.
Niður falli síðasti málsliður 20. gr. laganna.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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290. Nefndarálit

[29. mál]

um frv. til laga um Grænlandssjóð.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og er sammála um að mæla með samþykkt þess
eins og það kom frá neðri deild.
Alþingi, 17. des. 1980.
Eiður Guðnason,
form.
Salome Þorkelsdóttir.

Ed.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr., frsm.
Egill Jónsson.
Stefán Jónsson.

Jón Helgason.
Stefán Guðmundsson,

291. Breytingartillögur

[147. mál'l

við frv. til 1. um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971,
roeð síðari breytingum.
Frá Karli Steinari Guðnasyni.
1. Við 1. gr. Aftan við 8. málsgr. komi eftirfarandi málsliðir:
Af fæðingarorlofsgreiðslum sínum greiðir foreldri á vinnumarkaðinum 4% í
lifeyrissjóð og lífeyrisdeild Tryggingastofnunar rikisins 6% á móti. Auk þess
greiðir lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins 8.33% orlofsfé á orlofsreikning
viðkomandi foreldris hjá Póstgíróstofunni.
2. Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
Nú hefur foreldri hafið töku fæðingarorlofs samkvæmt lögum nr. 56/1975 og
greiðslutímabili er ekki lokið við gildistöku laga þessara og skal þá greiðsla
fyrir þann tíma, sem á vantar, vera samkvæmt lögum þessum. Þó skal heildargreiðsla í fæðingarorlofinu aldrei vera hærri en verið hefði samkvæmt þessum
lögum. í þessu sambandi skal reikna þá daga, sem atvinnurekandi kann að hafa
greitt laun í fæðingarorlofinu, sem bótadaga.
Með sama hætti skal greiða þeim, sem öðlast i fyrsta sinn rétt með lögum
þessum samkvæmt 3. tl. 1. gr. og fætt hafa barn fyrir gildistima þeirra, þann
hluta orlofstímans sem þessi lög gera ráð fyrir og eftir er við gildistöku þeirra.

Ed.

292. Nefndarálit

[176. mál]

um frv. til 1. um vörugjald.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt um frv. og mælir meiri hluti nefndarinnar með því að það
vsrði samþykkt.
Nánari grein verður gerð fyrir þeirri afstöðu í framsöguræðu.
Alþingi, 17. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Gunnar Thoroddsen.
Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.

Nd.

Þingskjal 293—295
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293. Nefndarálit

[131. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um breytt verðgildi ísiensks gjaldmiðils, nr. 35 frá
29. maí 1979.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv.
Minni hluti nefndarinnar telur nauðsynlegt að gjaldmiðilsbreytingin nái fram
að ganga nú um áramótin. Allur undirbúningur er við það miðaður og því allt of seint
að snúa við nokkrum dögum áður en breytingin á að koma til framkvæmda.
Alþingi, 17. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.

Guðrún Hallgrímsdóttir.

294. Nefndarálit

[153. mál]

um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir íslands hönd
samning milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma
aðstoð í tollamálum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 17. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Albert Guðmundsson.

Nd.

Matthias Bjarnason.

Guðrún Hallgrímsdóttir.

Sighvatur Björgvinsson.

Matthías Á. Mathiesen.

[169. mál]

295. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 34 18. febr. 1953, um verðjöfnun á olíu og bensíni.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. á fundum sínum og mælir með því að það verði samþykkl.
Alþingi, 17. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form.
Albert Guðmundsson.

Matthías Bjarnason,
frsm.
Sighvatur Björgvinsson.

Guðrún Hallgrimsdóttir.
Matthías Á. Mathiesen.
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Nd.

296. Nefndarálit

[34. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 17. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Albert Guðmundsson.

Matthías Bjarnason.
Sighvatur Björgvinsson.

Nd.

Guðrún Hallgrimsdóttir.
Matthías Á. Mathiesen.

297. Lög

[35. mál]

um álagningu opinberra gjalda á árinu 1980 og innheimtu þeirra á síðari hluta
þess árs.
(Afgreidd frá Nd. 16. des.)
Samhljóða þskj. 36.

Nd.

298. Lög

[118. máll

um sameiningu Lífeyrissjóðs barnakennara og Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
(Afgreidd frá Nd. 16. des.)
Samhljóða þskj. 136.

Ed.

299. Nefndarálit

[176. mál]

um frv. til laga um vörugjald.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin klofnaði um málið og leggja undirritaðir nefndarmenn til að frv. verði
fellt.
Á síðastliðnu sumri voru með bráðabirgðalögum gerðar sérstakar ráðstafanir, sem
miða áttu að því m. a. að bæta erfiða stöðu sælgætisiðnaðarins. Nú nokkrum mánuðum síðar er staða þessarar iðngreinar og öl- og gosdrykkjaiðnaðarins hins vegar
talin með þeim hætti, að ríkisstjórnin leggur til að íþyngja þessum iðnaði sérstaklega
með nýjuxn sköttum til að afla fjár i ríkishítina. Samhliða er svo ráðgert að fella
niður styrki til íslenskrar iðnþróunar um leið og sú vernd, sem iðnaðurinn hefur
notið vegna aðlögunar að fríverslun, hverfi. Er engu líkara en að stjórnvöld stefni
með þessu háttarlagi markvisst að því að lama iðnaðinn, enda hafa bæði iðnrekendur
og starfsfólk þessara iðngreina brugðið hart við og sent harðorð mótmæli þar sem
bent er á að atvinnuöryggi 600 manna sé ógnað.
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Þá er þess að gæta, að þetta nýja gjald mun hækka vísitölu um 0.26%, en skv.
áætlun Þjóðhagsstofnunar leiðir sii hækkun til aukinna launagreiðslna í landinu sem
nemur 2.1—2.9 milljörðum, og er víst óhætt að fullyrða að fljótlega muni launahækkanir nema a. m. k. 3 milljörðum og siðan auðvitað vefja upp á sig í samræmi
við þrælútfærða verðbólgustefnu núverandi ríkisstjórnar.
Þessa nýju skattlagningu á að knýja fram, þótt tekjur af henni verði naumast
meiri en bein aukin launaútgjöld ríkissjóðs og atvinnuveganna, en i greinargerð
frumvarpsins er gert ráð fyrir að tekjuöflunin muni nema 3.4 milljörðum á árinu
1981, sem vafalaust er of há áætlun vegna minnkandi sölu.
Frumvarp þetta er enn einn vitnisburðurinn um stjórnleysi og upplausn, sem er
að sliga atvinnuvegina og brjóta niður allt fjármálakerfi landsins.
Þótt e. t. v. megi segja, að hér sé einungis um að ræða dropa í hafið, er samt
mikilvægt að Alþingi taki nú fram fyrir hendur ríkisstjórnarinnar, og því leggjum
við til að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 17. des. 1980.
Ey. Kon. Jónsson,
frsm.

Kjartan Jóhannsson.

Nd.

Lárus Jónsson.

300. Nefndarálit

[107. mál]

um frv. til 1. um manntal 31. janúar 1981.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt með þeirri
breytingu sem á því varð í efri deild.
Alþingi, 17. des. 1980.
Ólafur Þ. Þórðarson,
form., frsm.
Garðar Sigurðsson.

Sþ.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Jósef H. Þorgeirsson.
Vilmundur Gylfason.

Friðrik Sophusson.
Eggert Haukdal.

301. Tillaga til þingsályktunar

[184. mál]

um landvist Patric Gervasonni.
Flm.: Siefán Jónsson, Skúli Alexandersson.
Alþingi ályktar að beina því til stjórnvalda, að Frakkanum Patric Gervasonni
verði heimiluð vist á landi hér.
Greinargerð.
í þingskjali þessu verður ekki rakin ferðasaga Patric Gervasonni frá bernsku í
frönsku munaðarleysingjahæli til íslandsstranda né sá málarekstur sem sprottinn er
af hérvist hans, enda sennilegt að alþingismenn muni greina á um túlkun ýmissa
málsatvika. Hitt virðist okkur, að hér hafi nú borist á land þess háttar útlendingur
sem býsna hart hefur orðið úti í samtíð sinni, en þó ekki sakaður um neinn þann
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verknað sem til vansæmdar telst á landi hér, og við hæfi að telja honum til vorkunnar
fremur en foráttu að skillitið fólk hefur aukið á vandræði hans undir yfirskyni
vináttu. íslendingar hafa fyrr veitt erlendu fólki hæli þótt minni nauður ræki í okkar
hús, og reiknast til drengskapar. Flutningsmenn vilja i engu kasta rýrð á störf
þeirra embættismanna, sem unnið hafa að því af einurð að stemma stigu við því, að
misindisfólk setjist að á landi hér, en telja að iIla væri komið ef til þess leiddi
að nauðleitarmanninum Patric Gervasonni yrði nú vísað út í tvísýnu.

Nd.

302. Frumvarp til laga

[172. mál]

um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir.
(Eftir 2. umr. í Nd., 17. des.)
Samhljóða þskj. 215 með þessari breytingu:
4. gr. hljóðar svo:
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að taka lán allt að jafnvirði 25 000
m.kr. í erlendum gjaldeyri á árinu 1981. Fjármálaráðherra er heimilt að verja andvirði
þess til framkvæmda á vegum ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja eða endurláns til sveitarfélaga eða samtaka á þeirra vegum í samræmi við lánsfjáráætlun 1981 þegar lánsfjárlög fyrir árið 1981 hat'a verið samþykkt.

Sþ.

303. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Þús. kr.

I. Frá Jósef H. Þorgeirssyni og Eiði Guðnasyni...........................................................
Við 4. gr. 02 792 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra.
Sundurliðun 34. Akranes, barnaskóli, nýbygging. Fyrir „150 000“
kemur ...............................................................................................
250 000
II. Frá Albert Guðmundssyni og Matthíasi Bjarnasyni.
Við 4. gr. 02 989 0102 íþróttasamband íslands.
Fyrir „205 000“ kemur ......................................................................
III. Frá Siyhvati Björgvinssyni og Magnúsi H. Maynússyni.
Við 4. gr. 07 999 Ýmis framlög. 94 Til einstaklinga og samtaka.
Fyrir „499 600“ kemur ..........................................................................
Viðfangsefni:
0146 Orlofsmál aldraðra, styrkur (nýr liður) ......................................

305 000

503 600
4000

IV. Frá Albert Guðmundssyni og Matthiasi Bjarnasyni.
Við 4. gr. 08 381 0301 Bygging sjúkrahúsa o. fl. Sundurliðun a. l.a.
Reykjavík, B-álma Borgarspítalans. Fyrir „635 000“ ........................

675 000

V. Frá Matthíasi Bjarnasyni og Albert Guðmundssyni.
Við 4. gr. 08 381 0301 Bygging sjúkrahúsa o. fl. Sundurliðun a.9.
ísafjörður H2 og sjh. Fyrir „330 000“ kemur......................................

430 000

VI. Frá Matthíasi Bjarnasyni, Þorv. Garðari Kristjánssyni, Karvel
Pálmasyni og Sighvati Björgvinssyni.
Við 4. gr. 08 381 0301 Bygging sjúkrahúsa o. fl. Sundurliðun a. l.a.
Hólmavík. Fyrir „30 000“ kemur ........................................................

80 000
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Þús. kr.

VII. Frá Eiði Guðnasyni og Albert Guðmundssyni.
Við 4. gr. 08 399. Nýr liður:
0206 Hjartavernd, til úrvinnslu og útgáfustarfsemi...........................
VIII. Frá Albert Guðmundssgni og Matthíasi Bjarnasyni.
1. Við 4. gr. 08 481 0105 Stórstúka íslands.
Fyrir „9 500“ kemur ......................................................................
2. Við 4. gr. 09 999 0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun
ríkisstj órnarinnar.
Liðurinn fellur niður.
IX. Frá Matthiasi Bjarnasyni, Þorv. Garðari Kristjánsssyni, Sighvati
Björgvinssgni og Karvel Pálmasyni.
a. Við 4. gr. 10 333 0103 Hafnarmannvirki. Sundurliðun 15. Norðfjörður. Fyrir „19 500“ kemur ........................................................
b. Við 4. gr. 10 333 0104. Ferjubryggjur. Sundurliðun. Nýir liðir:
a. Hvallátrar á Breiðafirði ...........................................................
b. Skáleyjar á Breiðafirði ...........................................................
c. Djúpavík .....................................................................................

10 000

20 500

59500
50 000
50 000
4 000

X. Frá Albert Guðmundssgni og Matthíasi Bjarnasyni.
Við 6. gr. 5.17. Kaup á dagblöðum fyrir stofnanir ríkisins.
Liðurinn fellur niður.

Sþ.

304. Breytingartillaga

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Ingólfi Guðnasyni, Friðjóni Þórðarsyni, Guðrúnu Helgadóttur, Ólafi G.
Einarssyni, Vilmundi Gylfasyni, Ólafi Þ. Þórðarsyni (með fyrirvara),
Davíð Aðalsteinssyni, Jóni Helgasyni, Karli Steinari Guðnasyni,
Þorv. Garðari Kristjánssyni, Gunnari Thoroddsen, Halldóri
Blöndal, Salome Þorkelsdóttur og Ólafi Ragnari Grímssyni.
Við 4. gr. 02 982 0601 Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis (02 982 0601).
Þús. kr.

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

Ásmundur Sveinsson .............................................
Finnur Jónsson ....................................................
Guðmundur Daniolsson.........................................
Guðmundur G. Hagalín..........................................
Halldór Laxness ....................................................
Indriði G. Þorsteinsson.........................................
Kristmann Guðmundsson ......................................
María Markan ........................................................
Snorri Hjartarson .................................................
Tómas Guðmundsson.............................................
Valur Gíslason........................................................
Þorvaldur Skúlason .............................................

2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2 250
2250
2 250
27 000
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Nd.

[155. mál]

305. Breytingartillaga

við frv. til 1. um álag á ferðagjaldeyri.
Frá Halldóri Blöndal.
Við 1. gr. í stað orðanna „10% gjald“ kemru: 5% gjald.

Nd.

306. Lög

[156. mál]

um breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr.
lög nr. 33 29. maí 1980 um breyting á þeim lögum.
(Afgreidd frá Nd. 17. des.)
Samhljóða þskj. 194.

Nd.

307. Lög

[155. mál]

um álag á ferðagjaldeyri.
(Afgreidd frá Nd. 17. des.)
Samhljóða þskj. 193.

Ed.

308. Lög

[29. mál]

um Grænlandssjóð.
(Afgreidd frá Ed. 17. des.)
Samhljóða þskj. 219 (sbr. 30).

Ed.

[95. mál]

309. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 18. des. 1980.
ólafur Ragnar Grímsson,
form.
Ey. Kon. Jónsson.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson,
frsm.
Lárus Jónsson.

Ed.

Þingskjal 310—312
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310. Nefndarálit

[112. mál]

um frv. til 1. um skráningu lífeyrisréttinda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með samþykkt þess.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 18. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.

Ed.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.
Lárus Jónsson.

[157. mál]

311. Nefndarálit

um frv. til 1. um afnám laga nr. 117 30. des. 1978, um nýbyggingargjald.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 18. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Kjartan Jóhannsson,
Lárus Jónsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Guðm. Bjarnason.
Davíð Aðalsteinsson.
Ey. Kon. Jónsson.

Ed.

312. Nefndarálit

[161. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36/1978, um stimpilgjald.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 18. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing)

Kjartan Jóhannsson
fundaskr.
Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson
Lárus Jónsson.

161
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Ed.

313. Nefndarálit

[171. mál]

um frv. til 1. um jöfnunargjald.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir meiri hl. hennar með því að það verði samþykkt
með breytingu, sam flutt er á sérstöku þingskjali.
Gunnar Thoroddsen var fjarverandi.
Alþingi, 18. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Lárus Jónsson.
Davíð Aðalsteinsson.
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.
Guðmundur Bjarnason.

Ed.

314. BreytingartiHaga

[171. mál]

við frv. til 1. um jöfnunargjald.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Við frv. bætist nýtt ákvæði:
Ákvæði til bráðabirgða.

Ríkisstjórninni er heimilt á árinu 1981 að leggja á til viðbótar allt að 2% jöfnunarog aðlögunargjald eða ígJdi þess, enda renni tekjur af þessu viðbótargjaldi óskiptar
til iðnþróunar.

Ed.

315. Nefndarálit

[172. mál]

um frv. til 1. um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með samþykkt þess.
Gunnar Thoroddsen var fjarverand'.
Alþingi, 18. des. 1980.
Kjartan Jóhannsson,
Ólafur Ragnar Grímsson,
fundaskr., með fyrirvara
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Guðmundur Bjarnason.
með fyrirvara.

Davíð Aðalsteinsson.
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
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Nd.

316. Lög

[153. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir íslands hönd samning milli
Islands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum.
(Afgreidd frá Nd. 17. des.)
Samhljóða þskj. 191.

Nd.

317. Lög

[34. mál]

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sbr.
lög nr. 49/1973 og nr. 21/1975.
(Afgreidd frá Nd. 17. des.)
Samhljóða þskj. 255.

Nd.

318. Lög

[107. mál]

um manntal 31. janúar 1981.
(Afgreidd frá Nd. 17. des.)
Samhljóða þskj. 186 (sbr. 119).

Nd.

319. Nefndarálit

[65. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt þetta frv. á nokkrum fundum og fengið ríkisskattstjóra til
viðræðna.
Nefndin klofnaði í þrjá hluta í afstöðu til frumvarpsins. Við undirritaðir nefndarmenn teljum rétt að nema úr lögum skyldu skattstjóra til að ákvarða laun t ltekinna
þjóðfélagshópa og setja þeim skatt í samræmi við það. Enn fremur teljum við túlkun
skattstjóra einstakra skattumdæma á framkvæmd skattlagningar samkvæmt ákv. 59.
gr. laganna vera í algerri mótsögn við skoðun og túlkun flestra alþingismanna á
þessum ákvæðum skattalaganna.
Við teljum nauðsynlegt, að þetta frv. verði samþykkt með þeim breytingum sem
við flytjum á sérstöku þingskjali, því framkvæmd þeirra ákvæða, sem lagt er til að
fella niður með þessu frv., er ranglát og getur í mörgum tilfellum opnað leið til að
brjóta eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar.
Alþingi, 18. des. 1980.
Matthias Bjarnason,
frsm.

Albert Guðmundsson.

Matthías Á. Mathiesen.
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Nd.

320. Breytingartillögur

[65. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (MB, MÁM, AG).
1. Á eftir 1. gr. komi ný grein er verði 2. gr. og orðist svo:
Úr 1. mgr. 29. gr. laganna falli niður orðin „þar með talið endurgjald skv. 2.
mgr. 1. tl. A-Iiðar 7. gr.“
2. 4. gr. falli brott.

Ed.

321. Frumvarp til laga

[185. mál]

um bætt kjör sparifjáreigenda, íbúðabyggjenda og íbúðakaupenda.
Flm.: Kjartan Jóhannsson, Eiður Guðnason, Karl Steinar Guðnason.
1. gr.
Við 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961, um Seðlabanka íslands, með áorðnum
breytingum, komi eftirfarandi
Ákvæði til bráðabirgða:
Teknir verði upp nýir innlánsreikningar, er beri fulla verðtryggingu eftir lánskjaravísitölu og 1% ársvexti. Innstæður á reikningum þessum skulu því aðeins verðtryggðar að fullu, að þær liggi óhreyfðar í þrjá rnánuði í senn, en almennir sparisjóðsvextir greiðist á þann hluta innstæðunnar, sem hreyfður er.
Vextir af öllum spariinnlánum skulu reiknaðir mánaðarlega.
Tekinn verði upp hjá innlánsstofnunum sérstakur útlánaflokkur — viðbótarlán
til íbúðabygginga og íbúðakaupa — er beri fulla verðtryggingu eftir lánskjaravísitölu og 2—3% ársvexti. Lán þessi skulu veitt til 15 ára og nemi helmingi þeirra
lána er lánþegi á kost á frá Húsnæðisstofnun ríkisins.
Um framkvæmd þessa fer samkvæmt reglum, er bankastjórn Seðlabankans setur
að höfðu samráði við stjórnir innlánsstofnana.

2. gr.
Við 2. mgr. 34. gr. laga nr. 51 9. júní 1980, um Húsnæðisstofnun ríkisins, bætist
eftirfarandi:
Þó skal lánahlutfall ekki ákvarðast undir 35% af áætluðum byggingarkostnaði
þeirrar staðalíbúðar, sem gildir sem viðmiðun fyrir hlutaðeigandi umsækjanda miðað
við fjölskyldustærð.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1981.
Greinargerð.

Þetta frumvarp er flutt í þeim tilgangi að:
1. Að bæta og efla sparnað í landinu með því að gefa fólki kost á að verðtryggja sparifé án bindingarþvingana.
2. Að innleiða sérstakan lánaflokk til húsbyggjenda í viðskiptabönkunum til
viðbótar við lán Húsnæðisstofnunar og lífeyrissjóða og ná með þeim hætti því
þríþætta markmiði:
að hækka lánshlutfall af byggingarkostnaði og auðvelda fólki þannig að komast
yfir eigið húsnæði,
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aö minnka og jafna greiðslubyrði vegna íbúðarbygginga og íbúðarkaupa,
að létta af húsbyggjendum byrði skammtíma-, víxil- og vaxtaaukalána, sem
orðin er illbærileg kvöð og hefur í för með sér mikla fyrirhöfn og örðugleika fyrir
fólk.
Það er til marks um efnahagslegt öngþveiti að ungu fólki, sem þarf að eignast
þak yfir höfuðið, er ætlað að afla % til 34 hluta af íbúðarverði með skammtímalánum og eigin fé. Þessu fylgir öryggisleysi og vinnuþrældómur úr hófi fram. Með
samþykkt þessa frumvarps yrði stigið stórt skref í átt til eðlilegrar lánafyrirgreiðslu
vegna íbúðakaupa. Lágmarkslán Húsnæðisstofnunar yrðu þá 35% af verði staðalíbúðar og nýr lánaflokkur innan bankakerfisins veitti viðbótarlán til langs tima
sem næmi hálfu láni frá Húsnæðisstofnun. Þannig væru heildarlán þessara aðila
til langs tíma 52.5% af verði staðalíbúðar fyrir utan lífeyrissjóðalán.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að teknir verði upp nýir innlánsreikningar, sem
beri fulla verðtryggingu á þann hluta innstæðna, sem er óhreyfður hverja 3 mánuði.
Hins vegar er fé á þessum reikningum ekki bundið, þannig að taka má út af þeim
hvenær sem er.
Enn fremur er í frumvarpinu ákvæði um að vextir af bankainnstæðum reiknist
mánaðarlega, þannig að raunveruleg eign sparifjáreigenda sé viðurkennd jafnóðum og
eigandanum tiltæk.
Raunvaxtastefna Alþýðuflokksins er forsenda þess, að hér takist að koma á
eðlilegu og heilbrigðu fjármálalífi. Því fylgir að fjárfestingarlán verða að vera til
langs tíma. Þess vegna hefur Alþýðuflokkurinn ævinlega boðað að aðlögun verðtryggingar og vaxta yrði að fylgja lenging lána og dreifing greiðslubyrðar. Sérstaklega
á þetta við um húsbyggjendur og íbúðakaupendur, og má minna á frumvarpsflutning
og stefnumörkun Magnúsar H. Magnússonar í þessu sambandi um stighækkun húsnæðislána. Þeirri stefnumörkun hefur núverandi ríkisstjórn gersamlega brugðist.
Enn fremur hefur ríkisstjórnin gjörsamlega vanrækt að lengja almennan lánstíma.
Ríkisstjórnin er því ekki að framkvæma raunvaxtastefnu og lætur sér hag húsbyggjenda og íbúðarkaupenda í léttu rúmi liggja.
í heilbrigðu fjármálalífi hafa sparifjáreigendur tryggingu fyrir því að eign þeirra
verði ekki rýrð. Á því byggist sparnaðarviðleitni. Raunvaxtastefna Alþýðuflokksins
er reist á þessum forsendum. Sú tilraunastarfsemi, sem í frammi er höfð í þessum
efnum, með afarkostum um bindingartíma og uppsagnarákvæði, er flókin og óþægileg og svarar ekki kröfum sparifjáreigenda. 1 því frumvarpi, sem hér er flutt, er
komið til móts við sparifjáreigendur og boðið aðgengilegt sparnaðarform.
Frumvarp þetta er flutt nú vegna þess að framkvæmd ríkisstjórnarinnar á stjórn
peningamála, lánamála og vaxtamála er í algjörum ólestri og framtíðarþróun þessara mála er í fullkominni óvissu.
Veigamikil forsenda raunvaxtastefnunnar er sú — og á það hefur Alþýðuflokkurinn ætíð lagt mikla áherslu — að jafnframt hækkun nafnvaxta yrði lánstími
lengdur. Minnihlutastjórn Alþýðuflokksins lagði á sínum tíma mikla áherslu á, að
þetta atriði kæmi til framkvæmda, svo og á aukna kynningu lánskjara og almennra
reglna um lánsviðskipti. Raunin hefur hins vegar orðið sú, að lítt hefur miðað og
lánstíminn er sem fyrr allt of stuttur. Ein afleiðing þessa er sú, að greiðslubyrði lána
verður mjög þungbær. Það er fyrst og fremst þetta atriði sem veldur lánþegum
þungum búsifjum, enda er nú svo komið að það er hverri meðalfjölskyldu nánast
um megn að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Það er mikilvægt að gera sér grein
fyrir að þetta er bein afleiðing af mistökum í framkvæmd peningamálastefnunnar.
Þótt framkvæmdin hafi hins vegar farið í handaskolum er stefnan skýr eins og
hún var upphaflega mótuð af Alþýðuflokknum.
í því efnahagsöngþveiti, sem hér hefur ríkt á undanförnum misserum, hefur
hagur tveggja hópa einkum verið fyrir borð borinn, annars vegar hins almenna
sparifjáreiganda, sem ekki hefur notið þeirra ávöxtunarkjara sem honum ber lögum
samkvæmt; hins vegar hafa íbúðabyggjendur og íbúðakaupendur búið við allt önnur
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lánsskilyrði en stefnumörkun Alþýðuflokksins gerir og gerði ráð fyrir, þar sem
aukinni greiðslubyrði átti að dreifa yfir mun lengri lánstíma en raun hefur á orðið.
Úr þessu þarf að bæta og fyrir þvi er þetta frumvarp flutt.
Frumvarpið er í megindráttum fjórþætt. í fyrsta lagi er lagt til að teknir verði
upp nýir innlánsreikningar er beri fulla verðtryggingu eftir lánskjaravisitölu og 1%
ársvexti. Fé, sem lagt yrði inn á þessa reikninga, yrði ekki bundið til tiltekins tíma,
heldur yrði reikningshafa frjálst að taka það út hvenær sem væri. Þó er það skilyrði
sett, að verðtrygging taki aðeins til þess hluta innstæðunnar, sem stendur óhreyfð
í þrjá mánuði. Á þann hluta af innstæðunni, sem hreyfður er innan þriggja mánaða, reiknast almennir sparisjóðsvextir.
t öðru lagi er gert ráð fyrir, að vextir verði reiknaðir mánaðarlega.
í þriðja lagi gerir frumvarpið ráð fvrir að tekinn verði upp hjá innlánsstofnunum sérstakur útlánaflokkur — viðbótarlán til íbúðabygginga og íbúðakaupa. Lán
þessi beri fulla verðtryggingu eftir lánskjaravisitölu og 2—3% ársvexti og séu til
15 ára. Auk þess er miðað við að viðbótarlánið nemi helmingi þess láns, er lánþegi
á kost á frá Húsnæðisstofnun rikisins. Með þessu móti er reynt að koma til móts
við fjárþörf íbúðabyggjenda og ibúðakaupenda með því að færa lánsfjárútvegun úr
hinum hefðbundna vaxtaauka- og vixillánafarvegi yfir í eðlilegra viðskiptaform.
Rétt er að leggja áherslu á að frumvarpið gerir ráð fyrir að viðbótarlánaflokkurinn komi að verulegu leyti í stað vaxtaaukalána og víxillána svo og þeirra verðtrvggðu lána, sem nú tiðkast, sem vfirleitt eru til miög skamms tíma og eru af þeim
sökum lánþegum afar óhagstæð vegna þungrar greiðslubvrði.
I fjórða lagi gerir frumvarpið ráð fyrir að lögum um Húsnæðisstofnun rikisins
verði breytt á þann veg, að íbúðalán verði ekki ákveðið lægra en sem nemur 35%
af áætluðum bvggingarkostnaði. Hlutfall þetta hefur um alllangt skeið verið nálægt
25% af byggingarkostnaði, en var við upphaf siðasta áratugar um þriðjungur af
bvggingarkostnaði. Þetta ákvæði er i fullu samræmi við þá meginstefnu, sem í núgildandi lögum felst og fram kemur m. a. í 35. gr. laganna, en þar segir: „Hámarksíánsfjárhæð má nema allt að 80% af áætluðum byggingarkostnaði ....“ Hér er
lagt til að stigið verði fyrsta skrefið í þessa átt.
Alþýðuflokkurinn hefur lagt áherslu á að heilbrigt efnahags- og fjármálalíf er
forsenda almennra framfara. Stefna í vaxtamálum og Iánamálum er mikilvægur
þáttur efnahagsmálastefnu. 1 desembermánuði 1978 kynnti Alþýðuflokkurinn hugmyndir sínar um þær aðgerðir í efnahagsmálum, sem hann taldi nauðsynlegar i þvi
skyni að koma íslensku efnahagslífi á réttan kjöl. Hugmvndir þessar voru lagðar
fram í formi frumvarps til laga um jafnvægisstefnu í efnahagsmálum og víðtækar,
samræmdar aðgerðir gegn verðbólgu, er spönnuðu flest svið efnahagslífsins. Þannig
lagði Alþýðuflokkurinn m. a. fram ákveðnar tillögur um hvernig beita mætti stjórntækjum peningamála gegn verðbólgu til iafnvægis i efnahagsmálum, en veigamikill
þáttur i þeirri tillögugerð var að komið vrði á jákvæðum raunvöxtum af sparifé og
inn- og útlánum. í framhaldi af þessu lagði þáverandi forsætisráðherra i febrúarmánuði 1979 fram í rikisstjórn drög að frumvarpi til laga um stjórn efnahagsmála
o. fl., sem tók að verulegu leyti mið af fram komnum tillögum Alþýðuflokksins. í
endanlesri gerð reyndist frumvarpið og lögin, eins og frá þeim var gengið á Alþingi,
mjög útþynnt á marga vegu. Eftir stóðu þó m. a. ákvæðin um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár í áföngum ásamt ákvæðum um lánalengingu. Alþýðuflokkurinn
taldi verðtryggingarákvæðin mikilvægan hlekk i þeim aðgerðum, sem óhjákvæmilega
hlytu að fylgja í kjölfarið.
Eftirleikinn er óþarft að rekja. Enn hefur ekki verið gripið til þeirra aðgerða
í efnahagsmálum sem í raun voru veigamikil forsenda raunvaxtastefnunnar, og í
stað þess, að úr verðbólgu yrði dregið eins og tillögur Alþýðuflokksins gerðu ráð
fyrir. hefur hún aukist verulega. 1 stað þess, að verðbólgustig lækkaði og nálgaðist
þannig nafnvaxtastigið, hefur verðbólgustigið hækkað og nafnvextir fylgt á eftir.
í nóvembérmánuði síðastliðnum var svo komið, að raunvextir almennra spariinnlána
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voru á svipuðu stigi og fyrir samþykkt cfnahagsmálalaganna í apríl 1979, eða neikvæðir um 12—13% miðað við tólf mánaða tímabil.
Þannig hefur sáralítið miðað í átt til jákvæðra raunvaxta og skýringin er meðal
annars sú, að veigamiklar forsendur fyrir raunvaxtastefnunni hafa ekki verið fyrir
hendi. En annar þáttur, ekki síður mikilvægur, hefur einnig brostið, nefnilega sjálf
framkvæmdin.
Það var frá upphafi ljóst, að nauðsynlegt væri að haga áföngum til verðtryggingar með skipulegum og samræmdum hætti, þannig að almenningur gæti treyst
á framkvæmd verðtryggingar á tilsettum t rna. Á þessu hefur hins vegar orðið verulegur misbrestur og áfangahækkun nafnvaxta hvað eftir annað verið slegið á frest.
Að lokum skal hér gefin nokkur mynd af lánsfjárþörf ibúðakaupenda. Taka má
dæmi af 4 manna fjölskyldu, sem hyggst festa kaup á tilhúinni íbúð i fjölbýlishúsi á
þessu ári:
Söluverð ............................................................... 40.0m.kr.
Útborgun á 1. ári ............................................... 32.0 —
Fjármögnun:
a) Húsnæðislán .................................................
b) Lífeyrissjóðslán .........................................
c) Eigið framlag og/eða viðbótarfjárþörf ....

8.0
7.0
17.0

—
—
—

Jafnvel þótt viðkomandi eigi kost á lífeyrissjóðsláni, eins og hér er reiknað með,
þyrfti eigið framlag og/eða viðbótarfjárþörfin að nema 17 m.kr. á fyrsta árinu.
Eins og lánsfjármálum er nú háltað er nær ógerlegt fyrir hinn almenna launamann að ráðast i fjárskuldbindingu af þessu tagi. Það er megintilgangur þessa frumvarps annars vegar að bæta og efla sparnað í landinu með því að gera fólki kleift
að verðtryggja sparifé sitt að fullu án þess þó að binda féð til langframa inni á
reikningum, og hins vegar að gefa fólki sanngjarnari og um leið viðráðanlegri kost
á að komast í eigið húsnæði en verið hefur um alllangt skeið. Fyrir því er þetta
frumvarp flutt.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er lagt til að teknir verði upp nýir innlánsreikningar, fullverðtryggðir, þar
sem megináherslan er lögð á að innstæður séu ekki bundnar til langs tima eins og
nú er. Gert er ráð fyrir að reikningshafi geti gengið að innstæðunni hvenær sem er,
en þó þannig að til þess að hún sé verðtryggð að fullu þarf hún að liggja óhreyfð
í þrjá mánuði. Ef hluti innstæðunnar er hreyfður innan þriggja mánaða greiðast
almennir sparisjóðsvextir á þann hluta, sem hreyfður er.
Einnig er lagt til, að vextir af öllum spariinnlánum verði reiknaðir mánaðarlega.
Loks er gert ráð fyrir, að tekinn verði upp hjá innlánsstofnunum sérstakur útlánaflokkur — viðbótarlán til íbúðabygginga og íbúðakaupa — er beri fulla verðtryggingu. Lánstimi verði 15 ár og lánsupphæð nemi helmingi þeirra lána, er lánþegi á kost á frá Húsnæðisstofnun ríkisins.
Um 2. gr.
Þessi grein felur i sér viðbót við gildandi lög um Húsnæðisstofnun ríkisins, þar
sem lánahlutfall verði ekki ákvarðað undir 35% af áætluðum byggingarkostnaði
þeirrar staðalíbúðar, sem gildir sem viðmiðun fyrir hlutaðeigandi umsækjanda
miðað við fjölskyldustærð. Þetta hlutfall hefur hins vegar nú um alllangt skeið
verið nálægt fjórðungi byggingarkostnaðar.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
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Nd.

322. Nefndarálit

[119. mál]

um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lífeyrissjóð bænda, sbr. lög
nr. 35/1972, lög nr. 67/1971, lög nr. 3/1977, lög nr. 64/1977 og lög nr. 25/1980, um
breyting á þeim lögum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 18. des. 1980.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.
Matthías Á. Mathiesen.

Ed.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Albert Guðmundsson.
Sighvatur Björgvinsson.

Guðrún Hallgrímsdóttir
Matthías Bjarnason.

323. Nefndarálit

[171. mál]

um frv. til laga um jöfnunargjald.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Það ákvæði til bráðabirgða, sem meiri hluti nefndarinnar leggur til að bætist
við frumvarpið, felur í sér óskoraða heimild til ríkisstjórnarinnar til viðbótarskattIagningar í hvaða formi sem henni hentar, þar eð ákvæðið tiltekur ekki einungis
heim’ld til hækkunar á jöfnunargjaldi eða framlengingu aðstöðugjalds, heldur einnig
álagningu svonefnds álagningarígildis þessa. Á sama hátt afsalar Alþingi sér ráðstöfunarvaldi yfir því fé, sem þannig fæst, með því að ekki eru sérstök ákvæði þar
að lútandi, heldur aðeins visbending um að tekjurnar skuli renna til iðnþróunar
sem er allvítt og ónákvæmt hugtak er túlka má á ótal mismunandi vegu. Með samþykkt
þessa ákvæðis afhenti Alþingi þannig ríkisstjórninni bæði óútfyllt tékkahefti og
óskrifaða reikningablokk.
t þeirri skattheimtustefnu, sem ríkisstjórnin rekur, er næg’legt svigrúm til fjárveitinga til iðnþróunarverkefna, án þess að sérstök gjaldtaka komi íil. Tillaga meiri
hluta nefndarinnar verður því ekki heldur studd sérstökum rökum um fjárþörf.
Málið í heild verður að teljast illa upplýst og stangast hvað á annars horn í málflutn:ngi embættismanna og sérfróðra aðila, en stefnumörkun af hendi ríkisstjórnarflokka er ekki fyrir hendi, eins og sést af því, að i sömu andrá er talað um hækkun
jöfnunargjalds og framlengingu aðlögunargjalds ellegar bara eitthvert ígildi annars
hvors.
Gjaldtaka af þessu tagi er til þess fallin að afsaka og fresta nauðsynlegum og
eðlilegum aðgerðum, sem eru grundvallarforssnda farsællar framvindu í iðnaði og
skynsamlegrar iðnþróunar.
Bæta þarf og jafna aðstöðu iðnaðarins með almennum aðgerðum, svo sem á
sviði tollamála og lánamála. Yfirlýst er af hálfu iðnaðarins að hann kjósi frekast
slíka aðstöðujöfnun, enda um það rætt frá upphafi. Augljóst er að slíkar aðgerðir
eru löngu tímabærar.
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Með tilvísun til þessa alls leggur minni hluti nefndarinnar til að tillaga um
ákvæði til bráðahirgða verði felld, en frumvarpið samþykkt að öðru layti, enda er 3%
jöfnunargjald til þess eins að vega upp á móti samkeppnisóhagræði af söluskatti
þeim sem á er lagður hérlendis, en minnir hins vegar á nauðsyn þess að afnema söluskatt og taka upp virðisaukaskatt í hans stað.
Alþingi, 18. des. 1980.
Kjartan Jóhannsson.

Nd.

324. Nefndarálit

[65. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptansfndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og kallaði ríkisskattstjóra til fundar um málið.
Fram hefur komið að gagnasöfnun í málinu er á lokastigi.
Undirritaðir nefndarmenn telja að ýmis vandkvæði hafi komið fram við framkvæmd þessara ákvæða skattalaga.
Hins vegar telja undirritaðir nefndarmenn ekki tímabært að taka ákvörðun um
breytingar fyrr en frekari upplýsingar um málið liggja fyrir. Þar sem nú er unnið
að þessu máli leggja undirritaðir nefndarmenn til að frv. verði vísað til rfkisstjórnarinnar.

Alþingi, 18. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Nd.

Ingólfur Guðnason.

325. Nefndarálit

Guðrún Hallgrímsdóttir.

[131. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils, nr. 35 frá
29. maí 1979.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Meiri hluti fjárhags- og viðskiptanefndar neðri deildar Alþingis er afdráttarlaust
þeirrar skoðunar, að ótimabært sé að láta ákvæði laga nr. 35/1979 um myntbreytingu koma til framkvæmda um n. k. áramót. Deila má um, hvort slík myntbreyting sé yfirleitt réttlætanleg, svo mikið rask, kostnaður og óþægindi margvísleg
sem henni fylgja. Um hitt ætti ekki að þurfa að deila, að með engu móti er unnt
að réttlæta slíka breytingu við þær aðstæður, sem nú eru í íslensku efnahagslífi.
Verðbólga er nú um 55% og fer ört vaxandi, gæti orðið um eða yfir 70% frá upphafi ársins 1981 til ársloka að mati Þjóðhagsstofnunar, en allnokkru meiri að áliti

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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annarra aðila, svo sem hagdeildar Vinnuveitendasambands Islands. Þá hefur verðgildi islensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum fallið mjög ört að undanförnu, og upplýst er af hálfu eins stuðningsaðila ríkisstjórnarinnar, dagblaðsins
Tímans, að nauðsyn beri til að fella gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum
gjaldeyri um allt að 20% um svipað leyti og myntbreytingin á að koma til framkvæmda.
Myntbreyting og breyting á verðgildi íslensks gjaldmiðils kemur vissulega til
álita sem þáttur i samræmdum alhliða efnahagsráðstöfunum til þess að treysta
gjaldmiðilinn, auka virðingu almennings í garð peninga og verðmæta og auka
jafnvægi í efnahagslífinu, Þegar ákvæðin um brevtt verðgildi islensks gjaldmiðils
voru samþykkt í lögum nr. 35/1979, var serð grein fyrir því af þáv. ríkisstjórn, að
breytingin yrði liður i samhæfðum efnahagsaðgerðum, sem gerðar yrðu áður en
myntbreytingin kæmi til framkvæmda, jafnhliða henni og í kjölfar hennar.
Samkomulag mun ekki hafa náðst i fyrri rikisstjórn um, hverjar þær aðgerðir
ættu að vera, og þær því aldrei sýndar, enda fór ríkisstjórnin frá völdum haustið 1979.
Núverandi ríkisstjórn hefur á valdatima sínum ítrekað boðað efnahagsaðgerðir
til viðnáms gegn verðbólgu í anda svokallaðrar „niðurtalningarstefnu** Framsóknarflokksins. En þrátt fyrir þráfaldar yfirlýsingar í þá átt frá rikisstjórninni hafa
engar slíkar aðgerðir átt sér stað. Nú um nokkra hríð hafa talsmenn ríkisstjórnarinnar
fnllyrt að umræddar aðgerðir i efnahagsmálum væru væntanlegar samhliða myntbreytingunni nú um áramótin. Þrátt. fyrir endurteknar fyrirspurnir og eftirgangsmuni hefur ekkert fengist upplýst um efni aðgerðanna. Vitað er frá rikisstjórninni
sjálfri, að þær verða ekki lagðar fyrir Alþingi á þessu ári. Enn hefur ekkert samkomulag tekist í ríkisstjórninni um slikar aðgerðir þrátt fyrir 10 mánaða stjórnarsetu. Þótt svo kunni að fara, að samkomulag það fáist á næstu 10 dögum, sem ekki
hefur fengist á 10 mánuðum. er harla ólíklegt að þær beri þann árangur, að myntbreytingin sé réttlætanleg. Myntbreytingu við slíkar aðstæður ber að forðast. Þrátt
fyrir ýmsa erfiðleika, sem eru á frestun myntbreytingarinnar, eru þeir þó miklum
mun léttvægari á metaskálunum en örðugleikarnir samfara henni við núverandi
aðstæður. Er því rétt að áliti meiri hlnta fiárhags- og viðskiptanefndar að fresta
umræddri mvntbreytingu um nokkra hríð og nota það svigrúm, sem þannig skapast,
til þess að ákveða nauðsynlegar aðgerðir til aukins jafnvægis í efnahagsmálum.
Meiri hluti fiárhags- og viðskiptanefndar mælir því með samþykkt frv. á þskj.
156 með svofelldri
BREYTINGU:
Við 1. gr. í stað orðanna „1. janúar 1982“ komi: 1. júlí 1981.
Alþingi, 18. des. 1980.
Matthías Á. Mathiesen,
frsm.

Sighvatur Björgvinsson.
Albert Guðmundsson.

Matthias Bjarnason.
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pL máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá fjárveitinganefnd.
Þús. kr.

1. Við 4. gr. 01 101 0110 Til Hrafnseyrar.
Fyrir „10 000“ kemur ..........................................................................
2. Við 4. gr. 02 201 Háskóli íslands 0115 Byggingaframkvæmdir og
tækjakaup. Fyrir „2 018 000“ kemur .................................................
3. Við 4. gr. 02 232 0103 Þátttökugjald í Nordforsk.
Fyrir „6 600“ kemur.............................................................................
4. V’ð 4. gr. 02 232 0106 Til nýrra rannsóknarverkefna.
Fyrir „22 000“ kemur ..........................................................................
5. Við 4. gr. 02 232 0107 Upplýsingaþjónusta.
Fyrir „24 466“ kemur ..........................................................................
6. Við 4. gr. 02 301 Menntaskólinn í Reykjavík 20 Laun.
Fyrir „732 062“ kemur..........................................................................
7. Við 4. gr. 02 302 Menntaskólinn á Akureyri 20 Laun.
Fyrir , 547 264“ kemur ......................................................................
8. Við 4. gr. 02 304 Menntaskólinn við Hamrahlíð 20 Laun.
Fyrir „1 016 351“ kemur......................................................................
9. Við 4. gr. 02 305 Menntaskólinn við Sund 20 Laun.
Fyrir „697 264“ kemur..........................................................................
10. Við 4. gr. 02 306 Menntaskólinn á ísafirði.
a. 20 Laun.
Fyrir „176 633“ kemur..........................................................................
b. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „300 000“ kemur................................ :.......................................
11. Við 4. gr. 02 307 Menntaskólinn á Egilsstöðum 20 Laun.
Fvrir „168 514“ kemur ......................................................................
12. Við 4. gr. 02 308 Menntaskólinn í Kópavogi 20 Laun.
Fyrir „275 791“ kemur..........................................................................
13. Við 4. gr. 02 319 Framhaldsskólar, almennt. Nýr liður:
2 Önnur rekstrargjöld ......................................................................
14. Við 4. gr. 02 321 Kennaraháskóli Islands 20 Laun.
Fvrir „982 654“ kemur .....................................................................
15. Við 4. gr. 02 331 íþróttakennaraskóh íslands.
a. 20 Laun.
Fyrir „102 690“ kemur ......................................................................
b. 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir .,35 000“ kemur ..........................................................................
16. Við 4. gr. 02 351 0101 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti.
Fyrir „1 602 447“ kemur.....................................................................
17. Við 4. gr. 02 353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 20 Laun.
Fyrir „452 356“ kemur ......................................................................
18. Við 4. gr. 02 354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi 20 Laun.
Fyrir „404 561“ kemur ......................................................................
19. Við 4. gr. 02 355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum 20 Laun.
Fyrir „141 958“ kemur ......................................................................
20. Við 4. gr. 02 356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki 20 Laun.
Fyrir „124075“ kemur ......................................................................

30 000
2 243 000
7 600
24 000
27 466
718 862
542 864
1 011 951
670 864
172 233
430 000
172 914
252 991
315 800
987 654
111490
100 000
1 543 447
425 956
395 761
148 958
141075
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21. Við 4. gr. 02 506 Vélskóli Islands 20 Laun.
Fyrir „432 181“ kemur ......................................................................
22. Við 4. gr. 02 507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík 20 Laun.
Fyrir „180 022“ kemur ......................................................................
23. Við 4. gr. 02 514 Iðnskólinn í Reykjavík 20 Laun.
Fyrir „1 519 335“ ksmur ..................................................................
24. Við 4. gr. 02 515 Iðnskólar utan Reykjavíkur 20 Laun.
Fyrir „691 236“ kemur..........................................................................
25. Við 4. gr. 02 518 Fiskvinnsluskólinn 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „6 000“ kemur ..........................................................................
26. Við 4. gr. 02 553 Hússtjórnarskólar 4 Viðhald.
Fyrir „58 350“ kemur ..........................................................................
27. Við 4. gr. 02 563 0103 Aðrir tónlistarskólar.
Fyrir „736 863“ kemur
...................................................................
28. Við 4. gr. 02 601 Héraðsskólinn Reykholti 20 Laun.
Fyrir „145 663“ kemur ......................................................................
29. Við 4. gr. 02 602 Héraðsskólinn Núpi 20 Laun.
Fyrir „109 340“ kemur ......................................................................
30. V:ð 4. gr. 02 603 Héraðsskólinn Reykjanesi 20 Laun.
Fyrir „65 782“ kemur ......................................................................
31. Við 4. gr. 02 607 Héraðsskólinn Laugarvatni 20 Laun.
Fyrir „108 903“ kemur..........................................................................
32. Við 4. gr. 02 791 Nýr liður:
0122 Laun í grunnskólum..................................................................
33. Við 4. gr. 02 802 0102 Barnaverndarráð.
Fyrir „27 208“ kemur ..........................................................................
34. Við 4. gr. 02 881 0112 Félagsstofnun stúdenta.
Fyrir „59 873“ kemur ..........................................................................
35. Við 4. gr. 02 901 Landsbókasafn Islands 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „24 900“ kemur ..........................................................................
36. Við 4. gr. 02 902 01 Þjóðminjasafn.
Fvrir /304 892“ kemur ....... '.............................................................
37. V:ð 4. gr. 02 906 Listasafn Einars Jónssonar 4 Viðhald.
Fvrir „2 900“ kemur.............................................................................
38. Við 4. gr. 02 982 0105 önnur leiklistarstarfsemi.
Fyrir „10 000“ kemur ......................................................................
39. Við 4. gr. 02 982 0416 Liðurinn orðist svo:
0416 F. í. M.......................................................................................
40. Við 4. gr. 02 988 0104 Ungmennafélag íslands.
Fvrir „60 000“ kemur ......................................................................
41. Við 4. gr. 02 989 0102 íþróttasamband Islands.
Fvrir „205 000“ kemur ......................................................................
42. Við 4. gr. 02 989 0108 Skíðaskólinn i Kerlingarfjöllum
Fyrir „2 000“ kemur ..........................................................................
43. Við 4. ar. 02 989 0109 íþróttamál fatlaðra.
Fvrir „10 500“ kemur...........................................................................
44. V:ð 4. gr. 02 989 0110 Ólympiunefnd.
Fvrir „4 000“ kemur ..........................................................................
45. Við 4. gr. 02 989 0112 Sumarnámskeið.
Fyrir „2100“ kemur
......................................................................
46. Við 4. gr. 02 999 Nýir liðir.
a. 0 124 Safnastofnun Austurlands, vegna Skriðuklausturs............
h. 03 321 Minnisvarði um Þorvald viðförla og Friðrik biskup ..

414 581
162 422
1 431 335
631 236
83 400
68 350
936 863
150 063
113 740
70 182
95 703
350 000
34 408
77 573
28 900
324 892
9 900
20 000
2 000
70 200
240 000
3 000
15 000
5 500
3 000
10 000
2 000
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47. Við 4. gr. 03 301—313 Sendiráð.
Fyrir „2 075 566“ kemur (4.7% almenn hækkun) ...........................
48. Við 4. gr. 03 401 Alþjóðastofnanir.
Fyrir „1049 086“ kemur (4.7% hækkun) ......................................
49. Við 4. gr. 04 171 Jarðeignir ríkisins, framlög.
Fyrir „200 000“ kemur ......................................................................
50. Við 4. gr. 04 172 Jarðasjóður.
Fyrir „40 300“ kemur ........................................................ .................
51. Við 4. gr. 04 201 Búnaðarfélag íslands 0 Sértekjur.
Fyrir „51 237“ kemur.........................................................................
52. Við 4. gr. 04 206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins 0140 Úrvinnsla
gagna.
Fyrir „40 857“ kemur ..........................................................................
53. Við 4. gr. 04 270 0102 Landgræðsluáætlun, RALA.
Fyrir „50 000“ kemur ..........................................................................
54. Við 4. gr. 04 270 0103 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins.
Fyrir „114 000“ kemur ......................................................................
55. Við 4. gr. 04 270 0104 Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins.
Fyrir „515 000“ kemur ......................................................................
56. Við 4. gr. 04 270 0107 Landvernd.
Liðurinn fellur niður.
57. Við 4. gr. 04 270 0109 Fyrirhleðslur.
a. Fyrir „111200“ kemur...................................................................
b. Sundurliðun breytist á þessa leið:
1. a. 7. Jökulsá í Lóni.
Liðurinn fellur niður.
2. c. 35. Liðurinn orðast svo:
35. Hofsá .................................................................................
3. c. 36. Breiðdalsá.
Liðurinn fellur niður.
4. c. 37. Hornafjarðarfljót, að vestanverðu.
Fyrir „2 000“ kemur ...............................................................
5. c. 38. Hornafjarðarfljót, að austanverðu.
Fyrir „3 000“ kemur
...........................................................
6. Nýr liður:
e. Vegna vatnaskemmda á Austurlandi...............................
58. Við 4. gr. 04 288. Liðurinn orðast svo:
288

20
2
90
93

2 173 096
1089441
250 000
60 300
46 237
48 857
80 000
144 000
589 000

127 200

2 000

6 000
10 000
16 000

Framlög samkvæmt jarðræktarlögum:

Laun ......................................................................
Önnur rekstrargjöld .............................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega...............................

203 707
37 383
3 300 000

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

3 541 090

Viðfangsefni:
0101 Jarðrækt, húsabætur og vatnsveitur ................
0102 Framræsla ............................................................
0103 Nýjar búgreinar og hagræðing .......................
0104 Rekstrargjöld ........................................................

2 270 000
310 000
720 000
241 090

Samtals

3 541 090
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59. Við 4. gr. 04 289 Framræsla. Liðurinn fellur niður.
60. Við 4. gr. 04 299 Nýir liðir:
a. 0120 Landvernd ..........................................................................
b. 0121 Búnaðarsamband A-Skaftafellssýslu ...............................
61. Við 4. gr. 04 501 Bændaskólinn Hvanneyri 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
Fyrir „70 000“ kemur ..........................................................................
62. Við 4. gr. 05 201 Fiskifélag Islands 0101 Yfirstjórn.
Fyrir „127 637“ kemur ......................................................................
63. Við 4. gr. 05 202 Hafrannsóknastofnun 0 Sértekjur.
Fyrir „50 000“ kemur..........................................................................
64. Við 4. gr. 05 202 0101 Yfirstjórn.
Fyrir „112 715“ kemur..........................................................................
65. Við 4. gr. 05 202 02 Uppsjávarfiskadeild.
Fyrir „116 994“ kemur ......................................................................
66. Við 4. gr. 05 202 03 Svif- og botndýradeild.
Fyrir „124 652“ kemur ......................................................................
67. Við 4. gr. 05 202 06 Plöntusvifdeild.
Fyrir „44 751“ kemur...........................................................................
68. Við 4. gr. 05 202 07 Botnfiskadeild.
Fyrir „120 230“ kemur ......................................................................
69. Við 4. gr. 05 202 09 Raftæknideild.
Fyrir „59 433“ kemur...........................................................................
70. Við 4. gr. 05 203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 0101 Yfirstjórn.
Fyrir „71 566“ ksmur ..........................................................................
71. Við 4. gr. 05 203 02 Efnafræðideild.
Fyrir „225 989“ kemur..........................................................................
72. Við 4. gr. 05 203 03 Gerladeild.
Fyrir „87 465“ kemur ..........................................................................
73. Við 4. gr. 05 203 04 Tæknideild.
Fyrir „39 305“ kemur ..........................................................................
74. Við 4. gr. 05 203 20 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum.
Fyrir „17 219“ kemur ....................................................................

15 000
2 000
110 000
132 037
72 000
162 998
141380
132 305
54 047
127 505
68 729
79 966
234 389
91 365
41 705
19 219

75. Við 4. gr. 05 203 21 Útibú á ísafirði.

Fyrir „20 906“ kemur ..........................................................................
76. Við 4. gr. 05 203 22 Útibú í Neskaupstað.
Fyrir „21 257“ kemur ..........................................................................
77. Við 4. gr. 05 203 23 Útibú á Akuneyri.
Fyrir „21 185“ kemur ..........................................................................
78. Við 4. gr. 05 901 03 Keldnaholt.
Fyrir „145 318“ kemur..........................................................................
79. Við 4. gr. 06 101 Nýr liður:
94 Til einstaklinga og samtaka ........................................................
80. Við 4. gr. 06 213 Sýslumaður Borgarnesi 0104 Bygging skrifstofuhúsnæðis.
Fyrir „60 000“ kemur ..........................................................................
81. Við 4. gr. 06 Nýr liður:
209

22 706
22 957
22 585
175 318
3200
110 000

Dómhús í Reykjavík:

6 Gjaldfærður stofnkostnaður

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

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

22 500
22 500

Þingskjal 326

1295

82. Við 4. gr. 06 222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki 0102
Þús. kr.
Löggæsla.
Fyrir „73 495“ kemur ..........................................................................
85 995
83. Við 4. gr. 06 301 Þjóðkirkjan 0 Sértekjur.
Fyrir „8 500“ kemur
......................................................................
5 000
84. Við 4. gr. 06 301 0202 Tónskóli þjóðkirkjunnar.
Fyrir „3 000“ kemur ..........................................................................
4 500
85. Við 4. gr. 06 301 0304 Embættisbústaðir, viðhald.
Fyrir „150 000“ kemur .........................................................................
170 000
86. Við 4. gr. 07 101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 2 Önnur
rekstrargjöld.
Fyrir „45 000“ kemur...........................................................................
55 000
87. Við 4. gr. 07 954 Vinnueftirlit ríkisins:
a. 20 Laun.
Fyrir „212 954“ kemur .......................................................................
227 954
b. 0 Sértekjur.
Fyrir „274 228“ kemur .......................................................................
289 228
88. Við 4. gr. 07 971 Erfðafjársjóður, framlag.
Fyrir „491 000“ kemur .......................................................................
600 000
89. Við 4. gr. 07 981 0104 Samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðingarstarfsemi.
Fyrir „70000“ kemur ..........................................................................
75 000
90. Við 4. gr. 07 981 0106 Liðurinn orðast svo:
0106 Bygging orlofsheimila ASÍ........................................................
120 000
91. Við 4. gr. 07 981 0107 Alþýðusamband Islands vegna Menningarog fræðslusambands alþýðu.
Fyrir „42 000“ kemur ..........................................................................
47 000
92. Við 4. gr. 07 981 0109 Félagsmálaskóli alþýðu.
Fyrir „56 000“ kemur ......................................................................
60 000
93. Við 4. gr. 07 981 0118 Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum.
Fyrir „14 000“ kemur..........................................................................
20 000
94. V;ð 4. gr. 07 981 0130 Sjómannadagsráð.
Fyrir „3 000“ kemur ..........................................................................
4 000
95. Við 4. ar. 07 981. Nýir liðir:
a. 0131 Fræðslumál BSRB ............................................................
15 000
b. 0132 Fræðslumál BHM ................................................................
3 000
c. 0133 Fræðslumál annarra.............................................................
4 000
d. 0134 Sjómannasamtök, lögskráning ...........................................
10 000
96. Við 4. gr. 07 999 Nýr liður:
0146 Samtök aldraðra ......................................................................
10 000
97. Við 4. gr. 08 271 Tryggingastofnun ríkisins 91 Til fyrirtækja í
B-hluta.
Fyrir „129 612 000“ kemur................................................................... 133 212 000
98. Við 4. gr. 08 274 Eftirlaunasjóður aldraðra.
Fyrir „1 434 604“ kemur ...................................................................
934 604
99. Við 4. gr. 08 301 Landlækmr 0101 Yfirstjórn.
Fyrir ,.107 012“ kemur .......................................................................
140 012
100. Við 4. gr. 08 324 Heyrnar- og talmeinastöð Islands.
a. 20 Laun.
Fyrir „114 342“ kemur ......................................................................
122 274
b. 2. Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „120 000“ kemur..........................................................................
155 000
101. Við 4. gr. 08 371 Landspítalinn 6 Gjaldfærður stofnkostnaður.
a. Fyrir „1 842000“ kemur ...............................................................
2 542 000
b. Sundurliðun kemur i sérstöku yfirliti á þessa leið:
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Ríkisspítalar, fjárfestingar (08 3716).

A. Landspítali.
1. Geðdeild:
Húsbúnaður og tæki .........................................
80 000
Framkvæmdir vegna A-álmu ...........................
350000
------------------2. Símstöð ................................................
37 000
3. Sumargjöf, barnaheimili.......................
50 000
4. K-bygging ............................................................
100 000
5. Sjúkramóttaka .....................................................
200000
6. Tækjakaup.............................................
205 000
7. Stjórn og eftirlit .................................................
30 000
8. Krabbameinslækningatæki ...............................
180 000
9. Tölvustýrt sneiðmyndatæki ...............................
700 000
B. Rannsóknastofa háskólans:
Tæki ........................................................ .................
50 000
C. Ríkisspítalar almennt:
Til nýframkvæmda og tækjakaupa .....................
560 000
2 542 000
102. Við 4. gr. 08 381 Nýr liður.
0305 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkishólmi, byggingarstyrkur ........................................................................................
103. Við 4. gr. 08 381 0311 Liðurinn orðast svo:
0311 DAS, Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur, fyrsta greiðsla
af fimm ................................................................................................
104. Við 4. gr. 08 381 0312 Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi.
Fvrir „22 000“ kemur................ .........................................................
105. Við 4. gr. 08 399 0108 Hjartavernd.
Fyrir „75 000“ kemur........................... ..............................................
106. Við 4. gr. 08 399 0132 Exem- og psoriasissjúklingar.
Fyrir „300“ kemur..............................................................................
107. Við 4. gr. 08 399 Nýr liður:
0157 Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum ..............................
108. Við 4. gr. 08 481 0102 Áfengisvarnir.
Fyrir „53194“ kemur .................. ...................................................
109. Við 4. gr. 08 502 Þroskaþjálfaskóli íslands 20 Laun.
Fyrir „49 644“ kemur ......................................................................
110. Við 4. gr. 09 381 Uppbætur á lifeyri.
Fyrir „6 731 000“ kemur.......................................................................
111. Við 4. gr. 09 989 Vegna launa- og verðlagsmála.
Fyrir '„25 570 000“ kemur ...................................................................
112. Við 4. gr. 10 211 Liðurinn orðast svo:
211

Vegagerð ríkisins:

20
2
4
6
90
91
92
94

Laun ...................................................................
önnur rekstrargjöld..........................................
Viðhald.................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ............................
Yfirfærslur:........................................................
Til fyrirtækja í B-hluta ...................................
Til sveitarfélaga .................................................
Til einstaklinga og samtaka ...........................
Gjöld samtals ................................ .................

430 000

115 000
130 000
78 000
90 000
500
50 000

56194
56644
6 743 500
25970000

Þús. kr.

6 000 000
800 000
11000000
16 617 500
250 000
4 120 000
13 000
38 800 000
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Viðfangsefni:
0201 Stjórn og undirbúningur...............................
0223 Viðhald ........................................................
0203 Til nýrra framkvæmda ...............................
0204 Til fjallvega o. fl..............................................
0206 Til sýsluvega...................................................
0207 Til þéttbýlisvega ............................................
0208 Til véla og áhaldahúsa ...............................
0209 Til tilrauna.....................................................
0211 Til að greiða fyrir vetrarsamgðngum.........

Þús. kr.

1710 000
13 155 000
18 989 000
450 000
1 300 000
2 820 000
250 000
113000
13 000

38 800 000
113. Við 4. gr. 10 321 0102 Skipaútgerð ríkisins.
Fyrir „1 337 573“ kemur.......................................................................
114. Við 4. gr. 10 331 Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa. Nýr liður:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............................................................
115. Við 4. gr. 333 0108 Sjóvarnargarðar.
a. Fyrir „54 000“ kemur ...................................................................
b. í sundurliðun bætist:
20 Saurbær ..................................................................................
116. Við 4. gr. 333 0110 Landshöfn Rifi, framkvæmdir.
Fyrir „25 000“ kemur ......................................................................
117. Við 4. gr. 10 333 Nýr liður:
0112 Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar................................
Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

1 736 000
45 000
59 000
5 000
50 000
1 100 000

Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar (10 333 0112).
Þús. kr.

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

Akranes ...............................................................
Stykkishólmur .....................................................
ísafjörður ...........................................................
Vestmannaeyjar .................................................
Garðabær ............................................................
Skagaströnd ........................................................
Reykjavík ............................................................
Húsavík ...............................................................

205 000
70 000
140 000
400 000
145 000
70 000
55 000
15 000
1 100 000

118. Við 4. gr. 10 652 Veðurstofa Islands 0104 Fjarskiptadeild.
Fyrir „35 956“ kemur .......................................................................
119. Við 4. gr. 11 201 Iðntæknistofnun Islands.
a. 20 Laun.
Fyrir „474 687“ kemur...................................................................
b. 2 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „184 621“ kemur .................................................................
c. 0 Sértekjur.
Fyrir „210 000“ kemur .................................................................
120. Við 4. gr. 11 203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 20 Laun.
Fyrir „395 257“ kemur .......................................................................
121. Við 4. gr. 11 299 0108 Athugun á orkufrekum iðnaði (ráðstafist í
samráði við fjárveitinganefnd).
Fyrir „20 000“ kemur .......................................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

71956
507 487
254621
242 800
403 257
200 000
163
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122. Við 4. gr. 11 299 Nýr liður:
0122 Setlagarannsóknir ...................................................................
123. Við 4. gr. 11 301 Orkustofnun 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „1 130 000“ kemur . ................................................................
124. Við 4. gr. 11 371 0101 Verðjöfnunargjald.
Fyrir „5 500 000“ kemur
...............................................................
125. Við 4. gr. 11 371 0107 Kröfluvirkjun, fjármagnsútgjöld.
Fyrir „6 275 000“ kemur ..................................................................
126. Við 5. gr. 22 971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp.
a. Við 20 Laun.
Fyrir „1 187 599“ kemur ...............................................................
b. Við 28 Afskriftir.
Fyrir „380 500“ kemur ...................................................................
c. Við 90 Yfirfærslur.
Fyrir „294 338“ kemur .................................................................
d. Við 04 Seldar vörur og þjónusta.
Fyrir „2 943 383“ kemur ...............................................................
e. Við 019 Aðrar tekjur.
Fyrir „90 000“ kemur ...................................................................
f. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „380 500“ kemur .................................................................
g. Við 994 Afskriftir.
Fyrir „380 500“ kemur ...................................................................
127. Við 5. gr. 22 972 Ríkisútvarpið, sjónvarp.
a. Við 20 Laun.
Fyrir „1 500 036“ kemur ...............................................................
b. Við 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „1 682 284“ kemur ...............................................................
c. Við 28 Afskriftir.
Fyrir „700 000“ kemur .................................................................
d. Við 90 Yfirfærslur.
Fyrir „417 685“ kemur ...................................................................
e. Við 04 Seldar vörur og þjónusta.
Fyrir „4176 855“ kemur ..............................................................
f. Við 994 Afskriftir.
Fyrir „700 000“ kemur .................................................................
g. Við 996 Annað.
Fyrir „450 000“ kemur .................................................................
128. Við 5. gr. 24 171 Jarðeignir ríkisins.
a. Við 012 Framlög rikissjóðs.
Fyrir „200 000“ kemur ...................................................................
b. Við 983 Fjárfestingar.
Fyr’r „188 200“ kemur ...................................................................
c. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir „194 200“ kemur...................................................................
129. Við 5. gr. 24 172 Jarðasjóður.
a. Við 012 Framiög ríkissjóðs.
Fyrir „40 300“ kemur
...............................................................
b. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „32 150“ kemur ...................................................................
c. Við 995 Ráðstcfun eigin fjár.
Fyrir „40 300“ kemur....................................................................

20000
1 180 000
6 300 000
3 645 000
1 894 539
390 000
372 887
3 728 872
99 500
390 000
390 000
2 392 960
1876 044
950 000
566 206
5 662 060
950 000
200 000
250 000
238 200
244 200
60 300
52 150
00 300
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130. Við 5. gr. 24 221 Áburðarverksmiðja ríkisins.
a. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „2 500000“ kemur ...............................................................
b. Við 992 Tekin lán.
Fyrir „2 500 000“ kemur ................................................................
131. Við 5. gr. 24 238 Fóðuriðjan Ólafsdal.
a. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „14 406“ kemur ...................................................................
b. Nýr liður:
992 Tekin lán ................................................................................
132. Við 5. gr. 27 372 Landakaup kaupstaða og kauptúna.
a. Við 982 Veitt lán.
Fyrir „53 000“ kemur ...................................................................
b. Nýr liður:
992 Tekin lán ................................................................................
133. Við 5. gr. 27 971 Erfðafjársjóður.
a. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „491 000“ kemur ...................................................................
b. Við 982 Veitt lán.
Fyrir „225 000“ kemur .................................................................
c. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir „160 000“ kemur ...............................................................
134. Við 5. gr. 28 271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar.
a. Við 90 Yfirfærslur.
Fyrir „63 890 000“ kemur ...........................................................
b. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „64 653 000“ kemur
........................................................
135. Við 5. gr. 28 471 Gæsluvistarsjóður.
a. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „150 000“ kemur .................... .............................................
b. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „150 000“ kemur .................................................................
c. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir „150 000“ kemur .................................................................
136. Við 5. gr. 29 101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.
a. Við 04 Seldar vörur og þjónusta.
Fyrir „46 253 034“ kemur .............................................................
b. Víð 984 Annað, gneitt í ríkissjóð.
Fyrir „36 500 000“ kemur .............................................................
c. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir „36 534 234“ kemur .............................................................
137. Við 5. gr. 30 101 Póstur og sími.
a. Við 20 Laun.
Fyrir „17 594 020“ kemur ..............................................................
b. Við 2 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „10 000 000“ kemur ............................................................
c. Víð 27 Vextir.
Fyrir „2 827 692“ kemur ...............................................................
d. Við 28 Afskriftir.
Fyrir „5 046 000“ kemur .....................................................................

e. Við 04 Seldar vörur og þjónusta.
Fyrir „33 489 312“ kemur .............................................................

3 500 000

3 500 000
84406
70 000
353 000
300 000
600 000
334 000
269 000
67 490 000
68 253 000
170 000
170 000
170 000
48 253 034
38 500 000
38 534 234
20 600 000
10 500 000
3 057 000
5 368 000

38 677 000
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f. Við 019 Aðrar tekjur.

Fyrir „964400“ kemur .................................................................
g. Við 981 Afborgun lána.
Fyrir „823 000“ kemur .................................................................
h. Við 983 Fjárfestingar.
1. Fyrir „5 183 000“ kemur ..........................................................
2. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:

1234000
1 145 000
5 453 000

Fjárfesting Pósts og síma 1981 (30 101 983).

1. Sjálfvirkar símstöðvar:
1.1. Nýjar stöðvar ..............................................
1.2. Stækkanir á eldri stöðvum..........................

200 000
523 000
----------------

723 000

780 000
457 000
65 000
----------------

1 302 000

185 000
763 000
897 000
---------------Radiósendistöðvar ............................................................
Húsbyggingar ...................................................................
Bifreiðar og vinnuvélar ...................................................
Tækjabúnaður á Póstgíróstofuna ...................................

1845000
259 000
1104 000
150 000
70 000

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Línukerfi fyrir símnotendur:
f bæjum og kauptúnum...............................
í sveitum ......................................................
Símasjálfsalar ..............................................

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Landssímasambönd:
Jarðsímaleiðir .............................................
Fjölsímar
.................................................
Radíóleiðir .................................................

4.
5.
6.
7.

5 453000
Fjárfesting 1981, sundurliðun:
1. Sjálfvirkar símstöðvar:
1.1. Nýjar sjálfvirkar símstöðvar:
a. Lambhagi, Skilmannahreppi ................
b. Hrafnagil ...............................................
1.2. Stækkanir á eldri sjálfvirkum símstöðvum:
a. Rreiðholt ...............................................
b. Tálknafjörður ......................................
c. ísafjörður 1X40 .....................................
d. Sauðárkrókur ........................................
e. Húsavík .................................................
f. Staðarhóll .............................................
g. Vopnafjörður ........................................
h. Stöðvarfjörður ......................................
i. Ferjöld f. 40 línur ...............................
j. Telex-stöð .............................................

112 000
88 000
----------------

200 000

139 000
101000
65 000
14 000
20 000
16 000
36 000
16 000
98 000
18 000
----------------

523 000
723 000
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2. Línukerfi fyrir símnotendur:
2.1. 1 bæjum og kauptúnum:
a. Reykjavíkursvæðið ...............................
b. Reykjanes ...............................................
c. Vesturland .............................................
d. Vestfirðir ...............................................
e. Norðurland vestur .................................
f. Norðurland austur .................................
g. Austurland ............................................
h. Suðurland .............................................
i. Vestmannaeyjar ...................................
2.2. I sveitum:
a. Álftafjörður og Hamarsfjörður1) .........
b. Lón, A-Skaft.1) ......................................
c. Kirkjuhvammshreppur ........................
d. Ófyrirséð ...............................................
Eftirstöðvar frá 1980:
a. Gnúpverjahreppur .................................
b. Fljótshlið ..............................................
c. Kaldakinn .............................................
d. Blöndudalur ..........................................
2.3. Simasjálfsalar

400 000
60 000
40 000
45 000
25 000
100 000
45 000
40 000
25 000
----------------

780 000

100 000
60 000
70 000
32 000

60 000
50 000
60 000
25 000
---------------.........................................
65 000
----------------

457 000
65 000
1302000

3. Landssimasambönd:
3.1. Jarðsímaleiðir:
a. Strengir v/radíóstöðva og ófyrirséð ..
b. Hvammstangi—Vatnsnes v/Hk ...........

85 000
100 000
----------------

185 000

3.2. Fjölsimaleiðir:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Siglufjörður—Grimsey .........................
Reykjavik—Akureyri ...........................
Tónritsimasambönd .............................
Borgarnes—Akranes ............................
PCM kerfi:
Húnavatnssýsla
Mýrdalur
.............................
Álftafjörður1)
Höfn—Lón—Djúpivogur1) ..................

1) Vegna háspennulinu frá Skriðdal til Hafnar.

120 000
90 000
90 000
90000
260 000
113 000
----------------

763 000
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3.3. Radíóleiðir:
a. Siglufjörður—Húsavík ........................
b. Reykjavík—Keflavik ...........................
c. Gaumkerfi .............................................
d. Radíósambönd 4-ch f. sveitir .............
'3. PCM f. sveitir, Djúpiv.—Álftafjörður1)
f. Hólmavik—Hvammstangi ....................
g. Austurlandsörbylgja:
Höfn—Hvalnes—Djúpivogur1) ............
h. Streiti—Djúpivogur ...............................

125 000
138 000
60 000
50 000
40 000
49 000
385 000
50 000
----------------

897 000
1 845 000

4.

5.

Radiósendistöðvar:
a. Rjúpnahæð—Gufunes
b. Millibylgjubúnaður (utan Rvík)
c. VHF-stöðvar (utan Rvík)
d. SSB-viðtæki
e. VHF-bilaþjónusta
Húsbyggingar:
a. Húsavík ..................................................
b. Múlastöð C .............................................
c. Múlastöð D og E ....... ..........................
d. Póstafgreiðslaní Mjódd ..........................
e. Varmahlið .............................................
f. Sandgerði .............................................
g. Kirkjubæjarklaustur ...........................
Tækjahús:
h. Hafnarnes ............................... 42 000
i. Streiti ........................................ 24 000
j. Álftafjörður1) .......................... 18 000
k. Þykkvibær ............................... 20 000
l. Hvalnes .................................... 14 000
m. Stokksnes .................................
7 000
n. Djúpivogur ...............................
5 000
o. Grímsey ........................... .........
5000
p. Siglufjörður .....................
5 000
r. Drangsnes ................................ 19 000
----- —-----

259 000
259 000
105 000
50 000
600 000
30 000
45 000
70 000
45 000

159 000
1104 000

i. Nýr liður:
984 Annað .......................................................................................
j. Við 994 Afskriftir.
Fyrir ,.5 046 000“ kemur ...............................................................
k. Nvr liður;
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............................................................

1) Vegna háspennullnu frá SkriCdal til Hafnar.

1 130 000
5 368 000
1 400 000
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138. Við 5. gr. 30 321 Skipaútgerð ríkisins.
a. Við 20 Laun.
Fyrir „1 415 278“ kemur ...............................................................
b. Við 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „1 059 145“ kemur ...............................................................
c. Við 4 Viðhald.
Fyrir „162 200“ kemur .................................................................
d. Við 27 Vextir.
Fyrir ,2 400“ kemur .......................................................................
e. Við 28 Afskriftir.
Fyrir „35 820“ kemur ...................................................................
f. Við 04 Seldar vörur og þjónusta.
Fyrir „1 335 270“ kemur ...............................................................
g. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „1 337 573“ keinur ...............................................................
h. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „900 000“ kemur ...............................................................
i. Við 992 Tekin lán.
Fyrir „867 513“ kemur ...............................................................
j. Við 994 Afskriftir.
Fyrir „35 820“ kemur ...................................................................
139. Við 5. gr, 30 331 Vitamálastjórn, áhaldahús.
a. Nýr liður:
012 Framlög ríkissjóðs............................................................... ..
b. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir , 725 000“ kemur ...................................................................
c. Við 992 Tekin lán.
Liðurinn fellur niður.
d. Nýr l'ður:
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................... .
140. Við 5. gr. 30 332 Hafnarbótasjóður.
a. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „280 000“' kemur ...............................................................
b. Við 982 Veitt lán.
Fvrir „215 285“ kemur .................................................................
c. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir „155 555“ kemur .................................................................
141. Við 5. gr. 30 335 Landshöfn Rifi.
a. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „73 485“ kemur ...................................................................
b. V;ð 983 Fiárfestingar.
Fyrir „25 000“ kemur ...................................................................
c. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir „38 512“ kemur ...................................................................
142. Við 5. gr. 31 232 Landssmiðjan.
a. Við 983 Fjárfestingar.
Fyrir „217 576“ kemur .................................................. ..............
b. Við 992 Tekin lán.
Fvrir ,150 000“ kemur .................................................................
143. Við 5. gr. 31 311 Landsvirkjun.
a. Við 983 Fjárfestingar.
Fvrir „49 983 000“ kemur ............................................... .
b. Við 992 Tekin lán.
Fyrir „49 219 000“ kemur .............................................................
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kr1 840 000
1 800 567
212 200
9 900
3 333
2 128 000
1 736 000
2 400 000
2 400 000
3 333
45 000
120 000

45 000
319150
254 435
194 705
98 485
50 000
63 572
367 576
300000
46 983 000
46219 000
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144. Við 5. gr. 31 321 Rafmagnsveitur ríkisins.
a. Við 20 Laun.
Fyrir „1 840 000“ kemur ...............................................................
b . Við 2 önnur rekstrargjöld.
Fyrir „2 840 000“ kemur ...............................................................
c. Við 23 Hráefni og vörur til endursölu.
Fyrir „7 780 000“ kemur
........................................................
d. Við 27 Vextir.
Fyrir „2 320 000“ kemur ...............................................................
e. Við 04 Seldar vörur og þjónusta.
Fyrir ,.12 530 000“ kemur .............................................................
f. Við 019 Aðrar tekjur.
Fyr;r „4 650000“ kemur ...............................................................
g. Við 983 Fjárfestingar.
1. Fyrir „10 408 000“ kemur ....................................................
2. Sundurliðun kemur i sérstöku yfirliti á þessa leið:

2 660 000
4410 000

12 355 000
3 430000
19 715 000
5 540 000
8 708 000

Almennar framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins
1981 (31 321 983).

a. Virkjanir:
1. Gönguskarðsá .........................................
2. Lagarfoss .................................................
3. Grímsárvirkjun ......................................

15 000
15 000
60 000
90 000

b. Stofnlinur:
1. Ljósafoss—Hvolsvöllur ........................
2. Liósafoss—Hveragerði
........................
3. ólafsvik—Rif—Gufuskálar
................
4. Laxárvatnsvirkiun—Blönduós .............
5. Akureyri—Moldhaugnaháls ................
6. Laxá—Kónasker
..................................
7. Grfmsá—Eyvindará
...........................
8. Aðveitust. Fá—Fáskrúðsfj......................
9. Hólar—Höfn
........................................
10. Verk áætl. 1980 fært á 1981 ................

630 000
30 000
108 000
25 000
100 000
150 000
652 000
40 000
184 000
500 000
2 419 000

c. Aðveitu stöðvar:
1. Flúðir
..................................................
2. Hella
.................................................... j
3. Selfoss
.................................................
4. Hveragerði
.........................................
5. Ólafsvik .................................................
6. Sauðárkrókur ........................................
7. Kisiliðia
...............................................
8. Laxárvirkjun .................................. .
9. Kópasker
.............................................
10. Raufarhöfn .............................................
11. Lagarfoss
.............................................
12. Evvindará ............................................. }
13. Stuðlar
.................................................
14. Seyðisfiörður
......................................
15. Verk áætluð 1980 færð á 1981 .............

20 000
630 000
20 000
31 000
21 000
15 000
6 000
7 000
36 000
73 000
1 364 000
350 000
420 000
2 993 000
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d. Innanbæjarkerfi .........................................
e. Dísilstöðvar:
1. Seyðisfjörður
........................................
2. Raufarhöfn .............................................

2 700 000
20 000
36 000
------------------------------ 56000

f. Velar og tæki
g. Aðstöðusköpun

.............................................
300 000
.........................................
150 000
Almennar framkvæmdir alls
8 708 000
h. Við 996 Annað.
Fyrir „2 100 000“ kemur .................................................
400 000
145. Við 5. gr. 31 371 Orkusjóður.
a. Við 90 Yfirfærslur.
Fyrir „7 760 000“ kemur ...........................................................
6 860 000
b. Við 012 Framlög ríkissjóðs.
Fyrir „16 505 000“ kemur
........................................................
14 675 000
c. Við 981 Afborgun lána.
Fyrir „10 677 000“ kemur ...........................................................
5 557 000
d. Við 982 Veitt lán.
Fyrir „1 850 000“ kemur
...........................................................
2150 000
e. Nýr liður:
983 Fjárfestingar ......................................................................
1 700 000
f. Við 992 Tekin lán.
Fyrir „7 880 000“ kemur ...........................................................
5 690 000
g. Við 995 Ráðstöfun eigin fjár.
Fyrir ,,-t-310 000“ kemur
........................................................ -j-1 240 000
146. Við 6. gr.
a. Nýir liðir:
3.3 Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er Akureyrarkaupstaður kynni
að taka til byggingar tengiálmu við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.
3.4 Að kröfum rikissjóðs og ríkisábyrgðasjóðs á Þörungavinnsluna hf.
verði breytt í hlutafé.
3.5 Að auka hlutaf járeign ríkissjóðs í Hólalaxi hf. um allt að 100% i samræmi við ákvörðun stjórnar félagsins um að tvöfalda hlutafé fyrirtækisins.
4.11 Að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreið sem Siglufjarðarkaupstaður hefur fest kaup á.
4.12 Að endurgreiða stimpilgjald af láni að fjárhæð 20 m.kr. sem hjúkrunarheimili aldraðra i Kópavogi hefur fengið úr Byggingarsjóði aldraðs
fólks.
4.13 Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af flygli sem Gagnfræðaskóli Akureyrar fékk að gjöf á 50 ára afmæli skólans.
4.14 Að endurgreiða mismun á gjöldum bifreiðar, sem Brunavarnafélag
A-Skaft. hefur keypt og breytt verður í slökkvibifreið þegar að lokinni
tollafgreiðslu, að því marki að 15% tollur verði innheimtur af bifreiðinni.
4.15 Að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreið, sem Flugbjörgunarsveitin á Akureyri hefur fest kaup á.
4.16 Að endurgreiða aðflutningsgiöld og söluskatt af stjörnusjónauka er
samtök nemenda Menntaskólans við Hamrahlíð áforma að gefa
skólanum.
5.23 Að ráðstafa húseigninni nr. 17 við Sólheima i Reykjavík til afnota
fyrir Unglingaheimili ríkisins.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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5.24 Að selja prestseturshúsið nr. 19 við Auðarstræti i Reykjavik.
5.25 Að selja húsið nr. 8 við Vesturveg á Seyðisfirði (fyrrv. sýslumannsbústað) og verja andvirði þess til kaupa á nýjum embættisbústað svo og
að taka lán til viðbótar vegna nefndra kaupa.
5.26 Að heimila Sildarverksmiðjum rikisins að selja húseignina að Eyrarstíg
1 Reyðarfirði.
5.27 Að selja hluta ríkissjóðs í gamla barnaskólahúsinu á Borðeyri.
5.28 Að selja fasteignina Tunguholt í Fáskrúðsfirði.
5.29 Að festa kaup á fasteigninni Lvngás 7—9 í Garðakaupstað til skólahalds.
5.30 Að hafa makaskipti við Akraneskaupstað á húseigninni Kirkjuhvoli á
Akranesi ásamt tilheyrandi lóð og annarri húseign þar.
5.31 Að hafa makaskipti á hluta ríkissióðs í skólastjórabústað á Flateyri
og sambærilegum hluta í fjölbýlishúsi.
5.32 Að festa kaup á húsnæði í stiórnsýslumiðstöð á Dalvík fyrir sýslumanns- og bæjarfógetaembættið á Akureyri.
b. Við 6.7. Liðurinn orðast svo:
6.7 Að taka lán allt að 100 m.kr. til endurbóta á húsnæði Námsgagnastofnunar að Laugavegi 166, enda verði húseignir Rikisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu 10 i Reykjavík seldar, sbr. lið 5.3.
c. Nýir liðir:
6.11 Að taka lán til kaupa á húseigninni Skeifunni 8, Reykjavík.
6.12 Að taka lán til bvggingar lögreglustöðvar á Seyðisfirði.
6.13 Að taka lán til kaupa á hluta húseignar að Álfheimum 72 (98 m2
geymsluhúsnæði).
6.14 Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir Iðnskólann í Hafnarfirði.
7.4 Að semja við Akraneskaunstað um hönnun stjórnsýsluhúss á Akranesi.
7.5 Að gera í samráði við fiárveitinganefnd Alþingis samning við Reykjavíkurborg um skuldir ríkissjóðs vegna framkvæmda i heilbrigðismálum.
7.6 Að fjármaana tímabundið byggingu Listasafns Islands meðan verið er
selja erfðahlut safnsins úr dánarbúi Helgu Jónsdóttur og Sigurliða
Kristjánssonar.

Sþ.

327. Nefndarálit

H. máll

um framlög til flóabáta, fólks- og vöruflutninga.
Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Samvinnunefnd samgönsumála hefur að veniu fiallað um erindi þau sem Alhinsi hafa borist um fiárframlög til stuðnings við rekstur flóabáta vegna vöru- og
fólksflutninga á hinum einstöku svæðum. svo sem ísafjarðardjúpi, Breiðafirði, Faxaflóa og til Vestmannaev.ja, um Eyjafjörð allt til Grimseyjar, og vegna samgangna
milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar.
Enn fremur hefur nefndin fjallað um erindi er borist hafa vegna vetrarflutninga
á landi, svo sem til rekstrar snióhifreiða. eða vegna mikils snjómoksturs, þar sem
erfitt revnist viðkomandi byggðarlögum að standa straum af þeim kostnaði er þau
verða að bera skv. sn.jómokstursreglum Vegagerðarinnar. Þrátt fyrir að reglumar
hafi verið verulega rýmkaðar á siðustu árum verða ibúar i snjóþungum héruðum
fvrir verulegum kostnaði umfram aðra þegna þióðfélagsins við að halda uppi nauðsvnlegum samgöngum. Til að minnka þennan aðstöðumun hafa verið veitt á fjárlögum hvers árs fiárframlög til þeirra aðila. sem að dómi nefndarinnar eru verst
settir að þessu leyti.
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Þó ekki verði komist hjá fjárstuðningi við þá aðila, sem hér eiga hlut að máli,
ber nauðsyn til að endurskipuleggja ýmsa þætti þessara mála, þar sem flutningaþörfin er á sumum svæðum önnur en áður var. Sumir flóabátarnir eru orðnir
gamlir, allt upp í 22 ára, óhentugir og rekstrarkostnaður mjög mikill miðað við þá
flutninga sem fyrir hendi eru.
Að dómi nefndarinnar má það ekki dragast öllu lengur, að gerðar verði ráðstafanir til að endurnýja þessa úreltu og óhentugu flóabáta og miða stærð þeirra
og útbúnað við þá þjónustu sem veita þarf á hverju svæði.
Nefndinni bárust umsóknir frá 45 aðilum. Halldór S. Kristjánsson deildarstjóri
í samgönguráðuneytinu og Guðmundur Einarsson forstjóri Skipaútgerðar ríkisins
mættu á fundum nefndarinnar og veittu henni margvíslegar upplýsingar, sem komu
nefndinni að verulegu gagni. Færir nefndin þeim sérstakar þakkir fyrir þeirra störf.
Skal nú gerð sérstök grein fyrir hinum einstöku þáttum, sérstaklega að þvi er
hin stærri verkefni varðar, þ. e. flutninga á sió. Hvort tveggja er, að til þeirra
gengur mestur hluti þess fjármagns, sem nefndin úthlutar, og svo hitt, að um
allt það, er lýtur að sjóflutningum. hefur nefndin fvllri upplýsingar.
Fyrir liggur, að hækkun rekstrarkostnaðar bátanna hefur orðið enn meiri en
almennar verðlagshækkanir i landinu, enn fremur, að fram þurfa að fara verulegar viðgerðir á sumum þessara báta á næsta ári, ef þeir eiga að vera þess megnugir að veita þá þjónustu. sem til er ætlast og nauðsvn er á að veita. Af þessu
leiðir að ekki verður hjá þvi komist, að dómi nefndarinnar, að veita nú nokkru
hærri fjárhæðir til þessara þjónustuþátta heldur en verðlagshækkunum nemur.
Akraborg.
Samkvæmt rekstraryfirliti frá 1. ianúar til 31. október 1980 varð halli á rekstrinum án afskrifta 91.4 millj. kr., þar með talið vextir og bankakostnaður 253.6
millj. kr.
t byrjun þessa árs var eigið fé fyrirtækisins neikvætt um 266 millj. kr.
Til samanburðar skal þess getið að hókfært verð m.s. Akraborgar er 377.2
millj. kr.
f árslok 1979 nam skuld fyrirtækisins við Rikisábvrgðasjóð 521.6 millj. kr. og
reiknar sjóðurinn 3.75% vanskilavexti af skuldinni. þ. e. 19.6millj. á mán. Um næstu
áramót er áætlað að þessi skuld verði orðin 8ð8.2 milli kr. Bera þessar tölur með
sér hvert stefnir ef engar ráðstafanir v°rða gerðar mi þegar um skuldabreytingar.
Samgönguráðunevtið hefur yfirleitt fallist á umsóknir fvrirtækisins um gjaldskrárhækkanir á hessu ári. enda er afkoma tU muna betri en á siðasta ári.
Á næsta ári þarf að fara fram mikil viðgerð á Akrahorg og er gert ráð fvrir
að hún komi til með að kosta á annað hnndrað milljónir króna. Þvi telur nefndin
að ekki verði hiá bvi komist að veita Akraborginni rekstrarstyrk á árinu 1981 75
milli. króna og i stofnstyrk 50 milljónir.
Hins vegar er það almenn skoðun nefndarmanna, að ef vanskilaskuldum fvrirtækisins vrði hreytt í t. d sex á',a lán og enaar hindranir verða af hendi hins opinbera með breytingar á gjaldskrá fvrir Akraborg, þá ætti að vera hægt að reka þetta
skip án allrar rekstrarstyrkja, og að þvi þarf að stefna.
Baldur.
Flóabáturinn Baldur hefur átt við mikla rekstrarerfiðleika að stríða, sem virðast fara vaxandi. oa má segja að enginn rekstrargrundvöllur sé fyrir skip af hans
stærð og gerð, miðað við flutninaaþörfina á þvi svæði sem Baldur þjónar. Miðað
við óbreyttan rekstur verða gjöld bátsins um 360 millj. kr. á næsta ári, sem er
hækkun um rúm 60% frá raunverulegum tölnm 1980, en ef miðað er við áætlun
útgerðarinnar fyrir 1980 (181 millj.) er hækkunin tæp 90%. Hér er um að ræða
mál, sem ekki verður hjá komist að dómi nefndarinnar að leysa á næsta ári. 1 stað
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Baldurs þarf að koma skip, sem er miðað við þá þjónustu sem þarf að veita byggðunum við Breiðafjörð, og miða verður gerð þess og búnað við það, að rekstrarkostnaður þess komi til með að verða í lágmarki.
í trausti þess, að stefnt verði að því að skipta um skip á næsta ári, leggur
nefndin til að rekstrarstyrkir verði 180 milJj. kr. og vegna halla fyrri ára 40 millj. kr.,
eða samtals 220 millj. kr.
Á fjárlögum þessa árs fékk Baldur í styrk 118.5 millj. kr. og auk þess 25 millj.
í aukafjárveitingu vegna rekstrarerfiðleika og mikils viðhaldskostnaðar á þessu ári.
Fagranes.
Með umsókn rekstraraðila bátsins er greinargott yfirlit yfir rekstur hans sem
af er þessu ári. Þar kemur fram að verulegar líkur eru fyrir því, að rekstur hans
standi í járnum á árinu, en ríkisstyrkurinn var 97.3 millj. kr.
Útgerð bátsins fer fram á 137.5 millj. kr. framlag til rekstrar og 18.4 millj. kr.
vegna halla liðinna ára.
Fagranesið er orðið 16 ára gamalt og er því viðhaldskostnaður á bátnum verulegur.
Rekstraraðilar eru farnir að hugleiða að fá hentugra skip til þessara flutninga.
1 því sambandi þarf að gera athugun á þjónustuhlutverki báts á þessu svæði þar
sem fyrir liggur að miklar breytingar hafa orðið þar á samgöngum á landi.
Samgönguráðuneytið hefur nýlega skipað nefnd til að gera athugun á samgöngumálum Vestfirðinga og má vænta þess, að þessi þáttur verði sérstaklega athugaður
í því sambandi.
Drangur.
Drangur er orðinn 22 ára gamall og er því viðhaldskostnaður hans orðinn mjög
mikill. 1 greinargóðri greinargerð, sem fylgir umsókninni, kemur fram að viðhaldskostnaður er áætlaður 46 millj. kr. á næsta ári og er það veruleg hækkun frá því
sem verið hefur.
Áætlað er að rekstrargjöld hækki um 90% milli ára eða úr 124 millj. kr. 1980
í 236 millj. kr. 1981.
Full þörf er á því að hefja athugun á smíði nýs skips í staðinn fyrir Drang.
Herjólfur.
Svo virðist sem rekstraráætlun skipsins, sem fylgdi umsókn um rekstrarstyrk
1980, muni standast í öllum aðalatriðum, nema viðhaldsliðurinn, hann hækkar um
44 millj. kr.
í umsókn um rekstrarstyrk fyrir næsta ár er vakin athygli á því, að gera má
ráð fyrir aukinni fjárþörf vegna þessa liðar, bæði að komið er að fjögurra ára
skoðun skipsins og að nauðsynlegt kunni að reynast að framkvæma kostnaðarsamar
endurbætur á skrúfu og skrúfubúnaði skipsins þar sem komið hafi fram titringur
í búnaðinum.
Fjárhagsvandi fyrirtækisins er mikill og var uppsafnaður fjárhagsvandi þess í
byrjun þessa árs talinn vera um 131 millj. kr. í lausaskuldum.
Rekstraráætlun ársins 1981 er byggð á rauntölum ársins i ár að hluta til og á
áætlun síðustu mánuði ársins með 42% hækkun frá þeim tölum.
Gjöld skipsins verða alls 1 093.6 millj. kr., en samsvarandi tala fyrir yfirstandandi ár er 810.2 millj. kr., sem er hækkun um 35%.
Tekjur eru áætlaðar 849.2 millj. kr., sem er 42% hækkun milli ára.
Til þess að ná jöfnuði fer útgerð Herjólfs fram á 244.4 millj. kr. rikisframlag,
en auk þess 140.2 millj. kr. til greiðslu á uppsöfnuðum halla fyrri ára, eða samtals
384.6 millj. kr.
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Á fjárlögum þessa árs er heildarframlagið 201.3 millj. kr.
Skv. þessu er farið fram á 91% hækkun ríkisframlags.
Ekki er tekið tillit til fjármagnskostnaðar vegna stofnkostnaðar skipsins, en
skuld fyrirtækisins við Ríkisábyrgðasjóð nam 1185.6 millj. kr. í árslok 1979 og
skv. uppl£singum sjóðsins er áætlað að hún verði orðin 2 257.6 millj. kr. nú um
áramótin.
Nefndin telur að ríkisstjórnin verði nú þegar að taka ákvörðun um hvernig
gera eigi upp áfallnar skuldir fyrirtækisins við Ríkisábyrgðasjóð og hvernig standa
eigi að greiðslu afborgana og vaxta á næstu árum, og það sama gildir um skuldir
Akraborgar.
Hríseyjarferjan.

Hríseyingar fengu nýja og glæsilega ferju á árinu 1979, sem leysti af hólmi alls
ófullnægjandi farkost. Mikill stofnkostnaður fylgir þessu nýja skipi, eða rúmar
200 millj. kr. Greiðslubyrðin af þessum stof'nkostnaði er talin verða 79 millj. kr. og
geymdur vandi frá þessu ári 20.6 millj., eða samtals 99.6 millj. kr.
Rekstrarstyrkur á þessu ári var 16.2 millj. kr., og bendir allt til þess að töluverður halli verði á árinu. Sótt er um 32 millj. kr. rekstrarstyrk. Nefndin telur
að hægt ætti að vera að mæta þeirri fjárþörf að einhverju leyti með þvi að hækka
gjaldskrá.
Málefni annarra flóabáta verða ekki rakin hér, en þeir eru Mjóafjarðarbátur,
Mýrabátur, Dýrafjarðarbátur og Langeyjarnesbátur.
Við umfjöllun málsins urðu í nefndinni allmiklar umræður um fyrirkomulag
umsókna um fjárframlög af þessum lið fjárlaga. Urðu nefndarmenn á einu máli
um að setja bæri þá vinnureglu, að allar umsóknir skuli hafa borist í hendur nefndarinnar fyrir 1. nóv. ár hvert, þannig að eðlilegur tími gefist til að fjalla um þær og
afla þeirra upplýsinga sem á kann að skorta. Þá er það sömuleiðis skoðun nefndarmanna, að allir þeir aðilar, sem umsóknir senda og bókhaldsskyldir eru, skuli senda
með umsókn afrit af endurskoðuðum reikningum síðasta heils árs vegna rekstrar
sem þeir óska að styrktur verði. Aðrir aðilar, einstaklingar eða samtök, sem ekki
eru bókhaldsskyldir, skili með umsókn greinargerð um hvernig áður veitt framlag
hafi verið notað og hvernig umsækjandi hyggist nota það framlag, sem um er sótt.
Full samstaða náðist í nefndinni um tillögur hennar. Var fjallað ítarlega um
hverja umsókn.

Skv. greinargerð þeirri, er nefndarálitið greinir, leggur samvinnunefnd samgöngumála til að á fjárlagaárinu 1981 verði veittar samtals 1243.8 millj. kr. sem
skiptist svo sem lagt er til á þskj. 328.
Alþingi, 18. des. 1980.
Stefán Valgeirsson,
Egill Jónsson,
Eiður Guðnason,
form. Nd.-nefndar, frsm,
form. Ed.-nefndar.
fundaskr. Ed.-nefndar.
Stefán Guðmundsson.
Alexander Stefánsson,
Skúli Alexandersson.
fundaskr. Nd.-nefndar.
Friðjón Þórðarson.
Guðm. Karlsson.
Árni Gunnarsson.
Lárus Jónsson.
Steinþór Gestsson.
Stefán Jónsson.
Halldór Rlöndal.
Jón Helgason.
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Sþ.

328. Breytingartillaga

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Þús. kr.

Við 4. gr. 10 321 0103 Flóabátar og vöruflutningar.
a. Fyrir „688 100“ kemur ..........................................................................
b. Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Flóabátar og vöruflutningar (10 321 0103).
a. Flutningar á landi:
1. Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi .............
2. Vetrarflutningar í Dalahéraði ...............................
3. Til vetrarsamgangna í Árneshreppi ....................
4. Snjóbifreið í A.-Barðastrandarsýslu ....................
5. Til vetrarflutninga i V.-Barðastrandarsýslu ....
6. Snjóbifreið um Botnsheiði ..................................
Stofnstyrkur ............................................................
7. Snjóbifreið á Hólmavík .........................................
8. Vetrarsamgöngui' í Auðkúluhreppi, V.-ísaf............
9. Snjóbifreið í Önundarfirði ..................................
10. Mjólkurflutningar í Súgandafirði ........................
11. Sandsheiði .............................................................
12. Mjólkurflutningar í Önundarfirði og Dýrafirði ..
13. Grímsey, vegna vetrarsamgangna og flugs .........
14. Til snjóbifreiða í Dalvíkurlæknishéraði .............
15. Svarfaðardalshreppur, vegna vetrarsamgangna ..
16. Snjóbifreiðar á Akureyri, rekstur ........................
17. Flugbjörgunarsveitin, Akureyri ...........................
18. Snjóbifreið í Hálshreppi, S.-Þingeyjarsýslu ....
19. Snjóbifreið í Fjallahreppi, rekstur.......................
Stofnstyrkur ...........................................................
20. Snjóbifreið í A.-Húnavatnssýslu...........................
21. Snjóbifreið í Skagafirði ........................................
22. Snjóbifreið i Vopnafirði ........................................
23. Snjóbifreið Axarfjörður—Kópasker ....................
24. Snjóbifreið á Fjarðarheiði, rekstur ....................
Stofnstyrkur ..........................................................
25. Snjóbifreið á Fagradal, rekstur ...........................
Stofnstyrkur ...........................................................
26. Snjóbifreið á Oddsskarði, rekstur .......................
Stofnstyrkur ..........................................................
27. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði, rekstur................
Stofnstyrkur ..........................................................
28. Vetrarflutningar í Borgarfirði eystra....................
29. Snjóbifreið í Stöðvarfirði, Egilsstaðaflugvöllur ..
30. Vetrarflutn. Djúpivogur—Hornafjörður, rekstur .
Stofnstyrkur ............................................................
31. Póst- og vöruflutningar á Jökuldal, rekstur.........
Stofnstyrkur ............................................................
32. Svínafell í Nesjum
.............................
33. Til vöruflutninga á Suðurlandi .............................
34. Til vöruflutningaí Árneshreppi .............................

1000
1 500
1 300
800
3 500
1500
3 000
1 000
1 500
600
300
900
5 600
5 000
600
1 000
1 000
1 200
1 000
500
2 500
500
1 000
900
1 200
10 000
4 000
1 500
700
9 000
2 000
1 000
300
1 700
1 400
1 700
2 000
800
2 000
1 000
9 000
5 000

1 243 800

92 000
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b. Flóabátar:
1. Baldur, til rekstrar ........................................ 180 000
Stofnstyrkur .................................................
40 000
------------- 220 000
2. Herjólfur, til rekstrar .................................. 245 000
Stofnstyrkur .................................................
95 000
------------- 340 000
3. Fagranes, til rekstrar ..................................
135 000
Stofnstyrkur .................................................
15 000
------- ------ 150 000
4. Drangur, til rekstrar ...................................... 135 000
Stofnstyrkur .................................................
25 000
------------- 160 000
5. Akraborg, til rekstrar ..................................
75 000
Stofnstyrkur .................................................
50 000
------------- 125 000
6. Mjóafjarðarbátur, til rekstrar.......................
20 000
Stofnstyrkur .................................................
10 000
------------30 000
7. Hríseyjarferja, til rekstrar ...........................
25 000
Stofnstyrkur .................................................
99 600
------------- 124 600
8. Langeyjarnesbátur, til rekstrar ...................
1 200
9. Mýrabátur, til rekstrar..................................
100
10. Dýrafjarðarbátur, til rekstrar ....................
900
--------------------------- 1151 800
1243 800

Sþ.

329. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Þús. kr.

I. Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
Við 4. gr. 07 271 0104 Launaskattur.
Fyrir „2 788 700“ kemur ....................................................................
II. Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.
Við 4. gr. 07 953 Jafnréttisráð 2 Önnur rekstrargjöld.
Fyrir „5 170“ kemur ..........................................................................
(Þar af 14 millj. kr. til útgáfustarfsemi).
III. Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
Við 4. gr. 08 371 Landspítalinn.
Við lið 6 Gjaldfærðan stofnkostnað bætist:
Til kaupa á CT-tæki (whole-body scan) ........................................
IV. Frá Birgi Isl. Gunnarssyni, Albert Guðmundssyni, Árna Gunnarssyni, Benedikt Gröndal og Salome Þorkelsdóttur.
Við 4. gr. 08 471 0104 Vernd, félagasamtök.
Fyrir „1 500“ kemur ............................................................................

15 000 000

19 170

600 000

11 500
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V. Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Við 4. gr. 11 371 Orkusjóður.
a) 0103 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum.
Fyrir „1 700 000“ kemur .......................................................
Til vara:
Fyrir „1 700 000“ kemur
...................................................
b) 0112 Sveitarafvæðing.
Fyrir „500 000“ kemur ..........................................................
Til vara:
Fyrir „500 000“ kemur
.......................................................
2. Við 5. gr. 31 321 Rafmagnsveitur ríkisins.
a) 983 Fjárfestingar:
Styrking dreifikerfis í sveitum
„1 700 000“ falli niður.
b) 996 Annað:
Dreifikerfi i sveitum (Orkusjóður)
„1 700 000“ falli niður.

Þús. kr.

1 000 000
1400 000
1 200 000
800 000

VI. Frá Friðrik Sophussyni, Karvel Pálmasyni, Guðmundi Karlssyni og
Lárusi Jónssyni.
Við 5. gr. 23 Nýr liður:
131 Flugstöð Keflavíkurflugvelli:
Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfesting
.................................................................................
Inn:
992 Tekin lán
.................................................................................
(1. gr. breytist skv. því.)

Sþ.

330. Tillaga til þingsályktunar

2 000 000
2 000 000

[186. mál]

um einangrun húsa.
Flm.: Helgi Seljan, Steinþór Gestsson, Alexander Stefánsson, Magnús H. Magnússon.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara rækilega könnun
varðandi einangrun útveggja húsa.
Skulu Húsnæðisstofnun og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins annast könnun þessa og birta niðurstöður sínar sem fyrst.
Greinargerð.

Ekki fer milli mála, að eitt mikilvægasta atriði í orkusparnaði nú er góð einangrun húsa, og gildir þá um leið að hún sé rétt og sem hagkvæmust. Hér er ekki
aðeins um að ræða mikið hagsmunamál almennings, heldur um leið veigamikið
atriði þjóðhagslega séð, svo sem að likum lætur. Fyrir Alþingi liggur nú þingsályktunartillaga frá Birgi Isleifi Gunnarssyni um lánafyrirgreiðslu vegna sérstakra
viðgerðaraðgerða af völdum alkalískemmda og vilja flm. taka þar undir. Ekki siður
taka flm. undir tillögu Jóns Helgasonar um aukna hagnýtingu innlendra byggingarefna og hagkvæmni við byggingarframkvæmdir.
Mistök í gerð sements og notkunar fylliefna (sands og malar) valda þvi, að á
næstu árum mun viðgerðarkostnaður nema tugmilljörðum króna. En fleira kemur
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til hér, sem sannarlega ber aS líta á og kanna rækilega og fá um óyggjandi úrskurð
sem fyrst.
Hér er komið að efni þessarar tillögu, spurningunni um hvort gerð útveggja
hvað einangrun snertir sé rétt eða röng.
Hér eru, auk orkusparnaðarliðarins, stórfelld verðmæti í húfi, ef svo skyldi
reynast að einangrun sé í meginatriðum ranglega uppbyggð.
Hér ræður um of tregða varðandi allar breytingar. Hefðbundnar aðferðir eru
býsna lífseigar, jafnvel þó rangar séu. Hlutlæga úttekt þarf þvi að gera sem fyrst.
Sturla Einarsson byggingarmeistari hefur gert athyglisverðar tilraunir varðandi einangrun útveggja húsa og tillögugerð þessi er byggð á greinargerð frá honum.
Sturla segir svo:
„Meginskoðun mín, sem ég hef reynt að sanna og tel mig raunar hafa sannað,
er að hönnun einangrunar í húsum sé nú röng.
Vegna þess að einangrun hefðbundinna steyptra útveggja hefur verið og er sett
innan á veggina, en ekki utan á, sem tíðkast hefur viða erlendis, verða veggirnir
fyrir togspennum vegna hitamismunar veðurfars og springa þar af leiðandi. Höfundur tillögunnar vísar í þessu sambandi til sérrits Kannsóknastofnunar byggingariðnaðarins, rit 33: Steypuskemmdir. Ástandskönnun, bls. 26—28, áhrif hitabreytinga
á steinsteypu.
Þensla í steinsteypu vegna alkalívirkni islensks sements og saltmengunar í fylliefnum (sands og malar) hefur valdið mjög alvarlegum skemmdum á mannvirkjum
þar sem rakastig er um og yfir 80%, en það er sá raki sem algengur er utanhúss á
Suður- og Suðvesturlandi. Með þvi að færa einangrunina út fyrir burðarveggi húsa
haldast þeir þurrir og verða þá ekki fyrir alkalivirkni. Að þessu leyti vísast til áðurnefnds rits Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins, bls. 51.
1 ljós hefur komið við mælingar, að mjög hátt rakastig og/eða rakamettun
er víða í útveggjum húsa, einkum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Skýringin á þessu
er m. a. sú, að á seinni árum hafa menn horfið frá notkun olíuefna við yfirborðsmeðferð innanhúss, þ. e. oliugrunn og olíumálningu, sem mynda rakavörn innan á
útvegginn. Þess í stað eru notuð vatnsblönduð plastefni (semplast, múrtex) sem
grunnur og síðan vatnsmálning. Síðasttalin efni hleypa í gegnum sig rakagufu sem
þéttist svo við kaldan útvegginn, sem mettast svo af vatni. Með útreikningum hefur
komið í ljós að þessi rakamettun er um 280 g af vatni í fermetra útveggja yfir
veturinn og þornar siðan út yfir sumarmánuðina. í mörgum tilfellum brýtur þetta
vatnsmagn niður sementsvefjuna í veggjunum þegar það frýs og þiðnar til skiptis,
og molna þá veggirnir. Höfundur tillögunnar visar í þessu sambandi til rits Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins: Rakastreymi í steinsteypu V-108, 1. áfangaskýrslu, bls. 37—51. Höfundur tillögu þessarar hefur gert itarlegar tilraunir og
kannanir á lausnum gegn þessum vandamálum og m. a. byggt hús með samlokuvegg (gerð 2 í riti V-108 Rakastreymi í steinsteypu), þar sem fundin er lausn gegn
áðurnefndum skemmdarvöldum, auk þess sem mjög verulega má lækka byggingarkostnað og hitunarkostnað. Vill höfundur einnig hvetja til að skoðaðir verði fleiri
valkostir."
Um nánari greinargerð vísast til þess, sem Sturla segir um markmið þeirrar
byggingaraðferðar sem hér er reifuð, en að Meðalbraut í Kópavogi hefur byggingaraðferðin verið reynd.
Markmiðið með byggingaraðferðinni er að koma í veg fyrir sprungumyndanir
og aðrar skemmdir í útveggjum húsa og lækka byggingarkostnað með aðferð sem
fellur að mismunandi gerðum húsa án notkunar byggingarkrana, stálmóta eða
annars kostnaðarmikils útbúnaðar.
Þá rekur Sturla gerð veggja, niðurlögn steypu og gerð móta, sem vikið verður
að í framsögu. í framhaldi af þessu segir Sturla svo um eiginleika þessarar aðferðar
umfram hefðbundnar byggingaraðferðir:
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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„Með því að færa einangrunina út fyrir burðarveggi hússins er komið í veg
fyrir togspennur útveggjanna vegna hitabreytinga og sprungumyndana er af hitabreytingum leiðir, þar sem veggir eru tengdir við gólfplötur og milliveggi.
Þar sem burðarveggirnir eru innan við einangrun og hlífðarvegg, verða þeir
ekki fyrir skenundum af frosti og slagregni. Af sömu ástæðum verða veggirnir ekki
fvrir skemmdum vegna alkalíþenslu. Vegna rakaútstreymis innan úr húsum hafa
útveggir húsa skemmst mjög vegna frostskenimda, þegar rakaloft innan frá þéttist
við kaldan útvegginn, verður að vatni og frýs. Veggir, sem eru innan við einangrun,
frjósa ekki og verða þar af leiðandi ekki fyrir rakaútstreymisskemmdum. Þar sem
hlífðarveggur er ekki steyptur fastur við milliveggi eða plötur hússins, getur hann
gengið til vegna hitabreytinga veðurfars án stífrar samtengingar við húsið og springur þar af leiðandi ekki.
Þar sem einangrunin umlykur húsið á aila vegu er komið í veg fyrir kuldaleiðni þá, er á sér stað í hefðbundnum húsum. Hitunarkostnaður lækkar því um
5—20%. Hitastig í húsum verður jafnara. Kostnaður vegna kyndingar með olíu er
u. þ. b. ein milljón.
Þar sem eldnæm plasteinangrunin er fyrir utan 14 sm veggi hússins er húsið
að því leyti ónæmt fyrir eldi og þeirri hættu, er stafar af eitruðum reyk frá brennandi einangrun.
Þar sem yfirborð veggjanna úti og inni er með áferð eftir krossviðarmót,
þarfnast húsið ekki venjulegrar múrhúðunar, heldur holufyllingar.
Festingar við útvegg, svo sem gluggatjalda, skápa, hillna og annarra hluta, eru
mun öruggari þar eð skrúfað er í massívan innrivegginn en ekki í þunna múrhúð
í hefðbundnum húsum. Festa má einnig með skotnöglum, en slíkt er ekki mögulegt
í venjulegan útvegg.“
Fleira segir Sturla, sem ekki verður tíundað hér, þ. á m. varðandi lagnir, svo
og varðandi efnis- og vinnumun, sem nánar verður rakið í framsögu.
Meginmálið í þessari greinargerð, sem tillaga flm. lýtur að, er að kanna þá
fullyrðingu, að einangrun skuli vera utan á veggjum steinsteyptra húsa, en ekki
innan á svo sem nú er og vitnað er til hér að framan.
Flm. hafa kynnt sér þær tiivitnanir, sem Sturla vísar á frá Rannsóknastofnun
byggingariðnaðarins og eru þær vísbendingar í þá átt, að Sturla hafi mikið til síns
máls, og renna stoðum undir nauðsyn þess, að úttekt sé hér á gerð. Það er ekki
verkefni flm. að leggja hér á neinn dóm, en þeim þykir margt benda til réttmætis
þeirra skoðana, sem Sturla Einarsson setur fram og nánar verður gerð grein fyrir
i framsögu.
Tilraunahús Sturlu er einnig verulegur vegvísir, svo sem að verður vikið í
framsögu einnig.
Hér verður að skera úr, því hagsmunir jafnt húsbyggjenda sem þjóðarheildar
eru ótvíræðir, ef niðurstöður reynast þær sem flm. telja mörg rök hníga að.

Nd.

331. Nefndarálit

[65. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá 3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Meginefni frv. á þskj. 71 er að fella úr gildi skyldu skattstjóra til þess að ákvarða
mönnum, sem hafa tekjur af eigin atvinnurekstri, laun svipuð því, sem þeir mundu
hafa fengið væru þeir launþegar í sambærilegu starfi hjá öðrum. Sams konar tillaga
var flutt i Nd. á siðasta þingi, en felld með miklum atkvæðamun.
Rökstuðningur flutningsmanna fyrir endurflutningi málsins nú virðist einna
helst vera sá, að í fyrsta lag' hafi margir þeirra, sem voru skattlagðir á s. 1. sumri með
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stoð í þessum heimildum, mótmælt álagningunni, og í því sambandi er sérstaklega
vitnað tii mótmæla 2000 bænda. í annan stað er vitnað til þess sem röksemda fyrir
afnámi 59. gr. laga nr. 40/1978, að ríkisskattstjóri hafi sett almennar viðmiðunarreglur mn áætlaðar tekjur manna, sem hafa tekjur af eigin atvinnurekstri. Þriðja
röksemdin, sem fram hefur komið, lýtur að ýmsum framkvæmdaatriðum, svo sem
því, að misjafn háttur hafi verið á hafður um álagningu í einstökum skattumdæmum:
sums staðar hafi viðm.ðunarreglum ríkisskattstjóra verið fylgt, en annars staðar
ekki, og framteljendum hafi ekki verið gefinn kostur á að skýra tekjuniðurstöður
framtala sinna áður en áætlunarniðurstöðum hafi verið beitt af skattstjórum.
Af þessum þríþættu röksemdum er aðeins einn þáttur marktækur að áliti 3. minni
hl. fjárhags- og viðskiptanefndar — sá síðasti. Rétt er, að nokkrir framkvæmdamisbrestir urðu í álagningu skv. ákvæðum 59. gr. nú í sumar — m. a. þeir sem að framan
er getið. Rikisskattstjóri gaf hins vegar fullnægjandi skýringar á þeim atriðum
á fundi nefndarinnar, sem sé hversu öll álagningarvinna var eindæma seint á ferðinni, m. a. söknm þess, hve lengi dróst að aí'greiða umfangsmiklar breytingar á
lögunum á síðasta Alþingi. Að áliti ríkisskattstjóra ber því ekki af þessum ástæðum
að lita svo á, að nokkur viðhlítandi reynsla hafi fengist af umræddum ákvæðum
skattalaga við álagninguna í sumar sem réttlætti að þau ákvæði verði afnumin. Hlýtur
sú niðurstaða ríkisskattstjóra að teljast rökrétt.
Fyrri röksemdaþættirnir tveir fyrir afnámi 59. gr. laganna eru hins vegar út í
hött. Fráleitt er annað en að settar séu almennar viðmiðunarreglur um áætlaðar
tekjur manna, sem hafa tekjur af eigin atvinnurekstri, sem teljast eiga nærri því sem
þeir mundu hafa haft sem launþegar hjá öðrum. Væru slíkar almennar viðmiðunarreglur ekki settar er hætt við að tekjuáætlanir yrðu geðþóttaákvarðanir einstakra
skattstjóra og álagningin öll í skötuliki. Því má bæta við, að ekki verður annað sagt
en viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra fyrir tekjuárið 1979 um tekjufjárhæðir séu
vægast sagt nijög hóflegar.
Þá eru það eigi heldur rök fyrir afnámi 59. gr. laganna þótt þeir, sem nú þurfa í
fyrsta sinn að greiða skalia af tekjum líkt og þægju þeir laun hjá öðrum en sjálfum sér, un:. sliku ekki vel. Mergurinn málsins er auðvitað sá, hvort skattgjöld þeirra
séu á einhvern háít óeðlilega há miðað við skattgjöld annarra þjóðfélagshópa. Engar
upplýsingar liggja fyrir um að svo sé. Sérstök fyrirspurn hefur verið flutt á Alþingi um
álagningarmál eins þessa hóps, bænda, sem nú verður í fyrsta sinn að una þvi, að
á hann séu lögð gjöld skv. áætlunum um tekjur hvers einstaklings í hópnum, sem
næst því sem þeir mundu líklega fá í laun þægju þeir launagreiðslur hjá öðrum
en sjálfum sér. Fyrirspurn nni hefur enn ekki verið svarað. Ekkert er því i rauninni
um þetta vitað annað en það, að framteljandi, sem hefur tekjur af eigin atvinnurekstri, hafi nú í fyrsta sinn þurft að greiða skatta samkv. venjulegum launaviðmiðunum annarra framteljenda í sambærilegum störfum, sem þiggja laun hjá öðrum en
sjálfum sér. Á mótmælum við slíku er ekki hægt að byggja afnám umræddra lagaákvæða, þegar ekkert meira er um niðurstöðuna vitað.
Það hefur verið á siefnuskrá Alþýðuflokksins í skattamálum, að aðskilja skuli
atvinnurekstur manna og einkabúskap þeirra, sem og að gengið skuli út frá þeirri
almennu viðmiðunarreglu, að framteljendur, sem hafa tekjur af eigin atvinnurekstri,
skuli tvímælalaust bera álíka þunga byrði af sameiginlegum útgjöldum þjóðarinnar
og þeir landsmenn í sambærilegum störfum sem vinna hjá öðrum en sjálfum sér.
Alþýðuflokkurinn styður því það almenna viðhorf, sem fram kemur m. a. i 59. gr.
laga nr. 40/1978, og telur, að það væri stórt skref aftur á bak ef frá þeim reglum
væri horfið. Auðvitað er sjálfsagt að taka framkvæmd þeirrar meginreglu, sem í
59. gr. felst, til skoðunar í samræmi við fengna reynslu af framkvæmd við eðlilegar
aðstæður, og er Alþýðuflokkurinn reiðubúinn t’l slíks. Sú reynsla við eðlilegar aðstæður hefur alls ekki fengist af framkvæmdinni í sumar, sem öll var í skötulíki, en mun
væntanlega fást við næstu álagningu. Þá fyrst, en fyrr ekki, er tímabært að taka
málið til skoðunar, en þar til svo verður er hvorki rétt að leggja til afnám 59. greinar-
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innar, eins og sjálfstæðismenn gera í tillögu sinni, né gera því skóna að afnema eigi
efni greinarinnar eða breyta efnisinnihaldi hennar verulega, eins og stjórnarsinnar i
fjárhags- og viðskiptanefnd gera með þvi að leggja til að frv. á þskj. 71 verði vísað til
ríkisstj órnarinnar.
Efnisleg afstaða 3. minni hl. nefndarinnar til málsins við þessar aðstæður er að
leggja til, að frv. verði fellt.
Alþingi, 18. des. 1980.
Sighvatur Björgvinsson.

Nd.

332. Nefndarálit

[150. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 83/1974, um verðjöfnunargjald af raforku, sbr.
lög nr. 99/1979, um breyt. á þeim.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og varð ekki sammála um afgreiðslu þess.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt óbreytt. Minni hl.
skilar séráliti.
Alþingi, 18. des. 1980.
Skúli Alexandersson,
form., frsm.

Nd.

Magnús H. Magnússon,
fundaskr.
Pálmi Jónsson.

333. Nefndarálit

Páll Pétursson.

[150. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 83/1974, um verðjöfnunargjald af raforku.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Við undirritaðir nefndarmenn erum andvígir verðjöfnunargjaldi af raforku eins
og það hefur verið lagt á. Teljum við skattheimtu af raforkusölu orðna meiri en góðu
hófi gegnir, en slík skattheimta kemur ekki síst illa við íslenskan iðnað. Raforkukostnaður er mikill þáttur í rekstrarkostnaði margra iðnfyrirtækja. Þessi skattlagning skerð'r samkeppnisaðstöðu þeirra gagnvart iðnaði annarra landa, sem íslenskur iðnaður þarf að keppa við.
Ýmis fleiri rök mæla gegn verðjöfnunargjaldinu, og benda má á að Samband ísl.
rafveitna hefur eindregið lagst gegn þessu gjaldi.
Gjald þetta hefur verið framlengt frá ári til árs og hefur farið hækkandi á undanförnum árum. Við lýsum ánægju okkar yfir því, að í þessu frv. er ráðherra heimilað
að lækka gjaldið með reglugerð úr 19% í 16% frá 1. júlí 1981. Leggjum við áherslu
á að sú heimild verði notuð.
í hvert sinn, sem gjald þetta hefur verið framlengt, hafa fylgt yfirlýsingar um að
leysa eigi fjárhagsvanda Rafmagnsveitna ríkisins á annan hátt, en lítið orðið úr
framkvæmdum. Nú ætti að vera betri grundvöllur til þess en nokkru sinni fyrr, þar
sem mjög hefur dregið úr þeim mikla kostnaði, sem fylgt hefur mikilli raforkuframleiðslu með disilkeyrslu. Lagning orkuflutningslina til Orkubús Vestfjarða og
norður og austur um land hefur breytt fjárhagsstöðu Orkubúsins og RARIK.
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Með því að bæta fjárhagsstöðu RARIK mætti tryggja eðlilega jöfnun á raforkuverði og koma í veg fyrir hallarekstur fyrirtækisins. Þar sem enn hefur ekki verið
gerð gangskör að því að leysa fjárhagsvanda RARIK, þrátt fyrir margar yfirlýsingar
þar um, viljum við eltki nú stofna fjárhag RARIK og Orkubús Vestfjarða i óvissu,
enda aðeins nokkrir dagar þar til heimildir til núverandi verðjöfnunargjalds renna
út. Við viljum því ekki greiða atkvæði gegn frumvarpinu, en viljum láta þessi sjónarmið koma fram.
Alþingi, 18. des. 1980.
Birgir ísl. Gunnarsson,
frsm.

Nd.

Jósef H. Þorgeirsson.

334. Nefndarálit

[176. mál]

um frv. til laga um vörugjald.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefnd Nd. klofnaði við afgreiðslu þessa máls.
Það sætir furðu að nokkrum mánuðum eftir að sérstakar ráðstafanir voru gerðar með bráðabirgðalögum til að bæta stöðu sælgætisiðnaðarins leggur ríkisstjórnin
með frumvarpi þessu til að íþyngja þessari iðngrein svo og öl- og gosdrykkjaiðnaðinum með nvrri skattlagningu til þess að afla fjár í rikisreksturinn.
Þá er ráðgert að fella niður styrki til íslenskrar iðnþróunar um leið og sú vernd,
sem iðnaðurinn hefur notið vegna aðlögunar að fríverslun, hverfi. Engu likara er
en stjórnvöld stefni með þessu háttalagi markvisst að því að lama iðnaðinn, enda
hafa bæði iðnrekendur og starfsfólk þessara iðngreina brugðið hart við og sent fjárhags- og viðskiptanefndum Alþingis harðorð mótmæli þar sem bent er á að atvinnuöryeei 600 manna sé ógnað.
Þetta nvia gjald mun hækka vísitölu um 0,26%, en skv. áætlun Þjóðhagsstofnunar
leiðir sú hækkun til aukinna launagreiðslna i landinu sem nemur amk. 3 milliörðum
og siðan auðVitað vefja upp á sig i samræmi við þræhitfærða verðbólgustefnu núverandi ríkisstjórnar.
Þessa nvju skattpiningu á að knvja fram, þótt tekjur af henni Verði naumast
meiri en bein launaútgiöld rikissióðs og atvinnuveganna, en i ereinaraerð frnmvarpsins er gert ráð fvrir að tekiuöflunin muni nema 3,4 milljörðum á árinu 198T,
sem vafalaust er of há áætlun vegna minnkandi sölu.
Frumvarp þetta sýnir hest það stiórnlevsi oa þá upplausn. sem i landinu rikir
og er að sliga atvinnuveaina oa hrióta niður allt fiármálakerfi landsins.
Þótt e. t. v. meai seaia, að hér sé einunais um að ræða dropa í hafið, er samt
mikilvægt að Albingi taki nú fram fvrir hendur rikisstjórnarinnar, og því leggur
meiri hluti nefndarinnar til að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 18. des. 1980.
Matthías Á. Mathiesen,
frsm.

Matthias Bjarnason.
Sighvatur Björgvinsson.

Albert Guðmundsson.
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Nd.

335. Nefndarálit

[176. mál]

um frv. til 1. um vörugjald.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið. Undirritaðir nefndarmenn leggja til að
frv. verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGU:
1 stað „10%“ í A-lið 1. gr. komi: 7%.
Alþingi, 18. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.

Guðrún Hallgrímsdóttir.

336. Nefndarálit

Tlll. máll

um Söfnunarsjóð Hfeyrisréttinda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með hví, að það verði samþykkt með þeirri
brevtingu er fram kemur á sérstöku þingskjali.
Til fundar við nefndina komu fulltrúar fjármálaráðuneytisins og ASÍ. Formaður
nefndarinnar ræddi einnig málið við formann BSRB.
Alþingi. 18. des. 1980.
Halidór Ássrímsson,

form., frsm.
Matthias Á. Mathiesen.

Nd.

Ingólfur Guðnason,

fundaskr.
Guðrún Hallgrimsdóttir.

337. Breytinjerartillaffa

Matthías Bjarnason.

Sighvatur Björgvinsson.

[111. máll

við frv. ti, laga um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
AUar> við frv. hætist:

Ákvæði til hráðabirarða.
Þeir rlkisstarfsmenn. sem greitt hafa iðgjöld til biðreiknings hess. sem stofnaður
var 20. sent 1974, fvrir fúldistöku laea hessara og greiða nú iðgiöld i löahundna h'fevrissióði stnrfsmanna rikisins. eisa hess kost, ef heir óska. að fá iðaiöld 'íu vegna
starfa í hiónustu rikisins fhitt úr biðreikningnum til lögbundinna lífeyrissjóða starfsm-nna rikisins.
Sama gildir hótt þeir rikisstarfsmenn, er um ræðir i 1. mgr., öðlist ekki aðild að
Iffeyrissjóðum ríkisstarfsmanna fvrr en á árinu 1981.

Þingskjal 338—342

Nd.

338. Frumvarp til laga

um jöfnunargjald.
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[171. mál]

(Eftir 3. umr. í Ed„ 18. des.)

Samhljóða þskj. 213 með þessari viðbót:
Ákvæði til bráðabirgða.
Rikisstjórninni er heimilt á árinu 1981 að leggja á til viðbótar allt að 2% jöfnunar- og aðlögunargjald eða ígildi þess, enda renni tekjur af þessu viðbótargjaldi
óskiptar til iðnþróunar.

Ed.

339. Lög

[95. mál]

um breytingu á lögum nr. 60 27. júní 1941, um sparisjóði.

(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 289.

Ed.

340. Lög

[112. mál]

um skráningu lifeyrisréttinda.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 126.

Ed.

341. Lög

[157. mál]

um afnáin laga nr. 117 30. des. 1978, um nýbyggingargjald.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 195.

342. Lög

Ed.

um breyting á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 199.

[161. mál]
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Ed.

343. Lög

[172. raál]

um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir.
(Afgreidd frá Ed. 18. des.)
Samhljóða þskj. 302 (sbr. 215).

Nd.

344. Lög

[119. mál]

um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972,
lög nr. 67/1974, lög nr. 3/1977, lög nr. 64/1977 og lög nr. 25/1980 um breyting á
þeim lögum.
(Afgreidd frá Nd. 18. des.)
Samhljóða þskj. 137.

Nd.

345. Frumvarp til laga

[176. mál]

um vörugjald.
(Eftir 2. umr. í Nd., 18. des.)
Samhljóða þskj. 229 með þessari breytingu:
Upphaf A-liðar 1. gr. hljóðar svo:
A. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 7% gjald:

Nd.

346. Frumvarp til laga

[111. mál]

um Söfnunarsjóð lífeyrisréítinda.
(Eftir 2. umr. í Nd., 18. des.)
Samhljóða þskj. 125 með þessari viðbót:
Ákvæði til bráðabirgða.
Þeir ríkisstarfsmenn, sem greitt hafa iðgjöld til biðreiknings þess, sem stofnaður var 26. sept. 1974, fyrir gildistöku laga þessara og greiða nú iðgjöld í lögbundna
lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, eiga þess kost, ef þeir óska, að fá iðgjöld sín
vegna starfa í þjónustu ríkisins flutt úr biðreikningnum til lögbundinna lífeyrissjóða.
Sama gildir þótt þeir ríkisstarfsmenn, er um ræðir í 1. mgr., öðlist ekki aðild að
lifeyrissjóðum ríkisstarfsmanna fyrr en á árinu 1981.
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Nd.

347. Nefndarálit

[171. mál]

um frv. til 1. um jöfnunargjald.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir meiri hl. hennar með því, að það verði samþykkt með þeirri breytingu sem varð á frv. í Ed. Einstakir nefndarmenn áskilja sér
rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.
Alþingi, 18. des. 1980.

Halldór Ásgrímsson,
form.
Matthias Á. Mathiesen.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Matthías Bjarnason.

Nd.

Guðrún Hallgrímsdóttir,
frsm.
Albert Guðmundsson.

348. Lög

[150. mál]

um breytingu á lögum nr. 83/1974, um verðjöfnunargjald af raforku, sbr. lög nr.
99/1979 um breytingu á þeim.
(Afgreidd frá Nd. 18. des.)
Samhljóða þskj. 188.

Sþ.

349. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.
1. Við 1. gr. Lánahreyfingar inn.
í’ús. kr.
a. Önnur innlend fjáröflun.
Fyrir „5 000 000“ kemur ................................................................... 12 810 000
b. Erlend lán.
Fyrir „35 004 000“ kemur ................................................................. 28384 000
e. Fjáröflun til A- og B-hluta.
Fyrir „58 004 000“ kemur ................................................................. 59194 000
d. Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun.
Fyrir „38 272 000“ kemur ................................................................. 38 652 000
2. Við 1. gr. Lánahreyfingar út. Nýr liður:
Hlutafé í Flugleiðum hf..........................................................................
500 000
3. Við 3. gr. 0100 Eignarskattur einstaklinga.
Fyrir „5 020 000“ kemur ......................................................................
6 000 000
4. Við 3. gr. 0103 Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga.
Liðurinn fellur niður.
5. Við 3. gr. 0Í10 Eignarskattur félaga.
Fyrir „5 600 000“ kemur ........................................................................
6 200 000
6. Við 3. gr. 0113 Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti félaga.
Liðurinn fellur niður.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

166
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7. Við 3. gr. 0140 Erfðafjárskattur.
Fyrir „700 000“ kemur ..........................................................................
8. Við 3. gr. 0102 Tekjuskattur einstaklinga.
Fyrir „56 200 000“ kemur ......................................................................
9. Við 3. gr. 0123 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga.
Liðurinn fellur niður.
10. Við 3. gr. 0124 Sjúkratryggingagjald.
Fyrir „10 550 000“ kemur ......................................................................
11. Við 3. gr. 0130 Tekjuskattur félaga.
Fyrir „10 250 000“ kemur ......................................................................
12. Við 3. gr. 0133 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga.
Liðurinn fellur niður.
13. Við 3. gr. 0210 Aðflutningsgjöld.
Fyrir „64 270 000“ kemur ......................................................................
14. Við 3. gr. 0252 Byggingarsjóðsgjald af innflutningi.
Liðurinn fellur niður.
15. Við 3. gr. 0260 Innflutningsgjald af bensini.
Fyrir „15 100 000“ kemur ......................................................................
16. Við 3. gr. 0270 Gúmmígjald.
Fyrir „75 000“ kemur ..............................................................................
17. Við 3. gr. 0280 Innflutningsgjald af bifreiðum.
Fyrir „8 750 000“ kemur ......................................................................
18. Við 3. gr. 0230 Jöfnunargjald.
Fyrir „2 700 000“ kemur ........................................................................
19. Við 3. gr. 0231 Aðlögunargjald.
Liðurinn fellur niður.
20. Við 3. gr. 0250 Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti
og kex.
Fyrir „1 200 000“ kemur ........................................................................
21. Við 3. gr. 0611 Vörugjald.
Fyrir „480 000“ kemur ..........................................................................
22. Við 3. gr. 0600 Algjald.
Fyrir „640 000“ kemur ..........................................................................
23. Við 3. gr. 0641 Sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu.
Fyrir „4 600 000“ kemur ........................................................................
24. Við 3. gr. 0300 Söluskattur.
Fyrir „176 000 000“ kemur ...................................................................
25. Við 3. gr. 0622 Skemmtanaskattur.
Fyrir „470 000“ kemur ........................................... .............................
26. Við 3. gr. 0400 Launaskattur.
Fyrir „26 300 000“ kemur ......................................................................
27. Við 3. gr. 0410 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda.
Fyrir „8 968 000“ kemur ......................................................................
28. Við 3. gr. 0510 Rekstrarhagnaður ÁTVR.
Fyrir „36 500 000“ kemur ......................................................................
29. Við 3. gr. 0530 Gjald af seldum vindlingum.
Liðurinn fellur niður.
30. Við 3. gr. 0681 Flugvallagjald.
Fyrir „1 350 000“ kemur ......................................................................
31. Við 3. gr. 0800 Stimpilgjald.
Fyrir „9 300 000“ kemur..........................................................................
32. Við 3. gr. 0720 Bifreiðaskattur.
Fyrir „5 650 000“ kemur ........................................................................

800 000
61 100 000

11 200 000
10 350 000

63 650 000

16 800 000
90 000
9 000 000
3 100 000

1 300 000
3 850 000
600 000
4400000
178000 000
515 000
26 700 000
10 800 000
38 500000

1 400 000
9 700 000

6520 000
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33. Við 3. gr. 0750 Skráningargjald bifreiða.
Fvrir „690 000“ kemur ..........................................................................
730 000
34. Við 3. gr. 0740 Skoðunargiald bifreiða.
Fyrir „350 000“ kemur ..........................................................................
450 000
35. Við 3. gr. 0841 Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna.
Fyrir „3 200 000“ kemur..........................................................................
3 700 000
36. Við 3. gr. 0813 Giald á ferðalög til útlanda.
Fyrir „2 400 000“ kemur ......................................................................
2 750 000
37. Við 3. gr. 0884 Verðjöfnunargjald.
Fvrir „5 500 000“ kemur ........................................................................
6 300 000
38. Við 3. gr. 0850 Áhættugjald vegna ríkisábyrgða.
Fvrir „450 000“ kemur ..........................................................................
600 000
39. Við 3. gr. 2030 Sameignir ríkisins.
Fyrir „60 000“ kemur .............................................................................
100 000
40. Við 3. gr. 1911 Sektir og upptækar vörur til rikissjóðs.
Fyrir „800 000“ kemur ..........................................................................
900 000
41. Við 3. gr. 1990 Ýmsar óvissar tekjur.
Fyrir „100 000“ kemur ..........................................................................
200 000
42. Við 4. gr. 09 990 Sérstakar efnahagsráðstafanir.
Fyrir „12 000 000“ kemur ...................................................................... 11000 000
43. Við 4. gr. 09 999 0141 Óviss útgjöld.
Fyrir „2 598 791“ kemur ........................................................................
2 098 791
44. Við 4. gr. 12 201 Niðurgreiðslur á vöruverði.
Fyrir „31 000 000“ kemur ...................................................................... 35 000 000
45. Við 4. gr. 15 991 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir.
Fvrir 19 585 921 kemur........................................................................ . 19 085 921
46. Allar fjárhæðir í frumvarpinu skulu við útgáfu fjárlaga brevtast úr gömlum
krónum i nýjar krónur i samræmi við ákvæði laga nr. 35/1979, um breytt
verðgildi islensks gjaldmiðils.

Sb.

350. N^fndarálit

T168. mál]

um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda fyrir íslands hönd tvær
viðbótarbókanir vesna aðildar Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu og Kola- og
s^álbandalagi Evrópu.
Frá utanríkismálanefnd.
.. í

Nefndin hefur rætt málið og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 17. des. 1980.
Geir Hallgrímsson.
form.. frsm.
Albert Guðmund«son.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Ev Kon. .Tónsson.
Halldór Ássrimsson.

Benedikt Gröndal.
ólafur Ragnar Grimsson
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351. Breytingartillögur

[1. máll

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Þús. kr.

I. Frá Eiði Guðnasyni og Benedikt Gröndal.
Við 4. gr. 02 972 Ríkisútvarp, sjónvarp 91 Til fyrirtækja í B-hluta.
Fyrir „112 240“ kemur..........................................................................

727 240

II. Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni og Eiði Guðnasyni.
Við 4. gr. 02 999. Nýr liður:
0124 Minjastofa sr. Bjarna Þorsteinssonar, Siglufirði........................

8 000

III. Frá Eiði Guðnasyni og Benedikt Gröndal.
Við 5. gr. 22 972 Ríkisútvarpið sjónvarp. Nýir liðir:
984 Til að mæta rekstrarhalla fyrri ára.............................................
995 Ráðstöfun >eigin fjár.......................................................................

615 000
615 000

IV. Frá Karvel Pálmasyni.
Við 7. gr. Skattvísitala.
Fyrir „145“ kemur: 165.

Sþ.

352. Framhaldsnefndarálit

[1. mál]

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.
Undirritaðir fjárveitinganefndarmenn telja nauðsynlegt fyrir þriðju umræðu
fjárlaga að gera grein fyrir nokkrum breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpinu á milli umræðna. í því skyni eru birtar eftirfarandi tvær töflur. Sú fyrri sýnir
skattahækkanir, sem hafa orðið í meðförum ríkisstjórnarinnar á milli umræðna.
Síðari taflan er byggð á þeim brotakenndu upplýsingum um lánsfjáráætlun, sem
hggja fyrir.
Sérstaka athygli vekur, að skattar hækka á milli 2. og 3. umræðu um 8.6 milljarða
á verðlagi fjárlagafrumvarpsins, en það þýðir fast að 20 milljarða hækkun á milli ára.
Þessi staðreynd sýnir betur en flest annnað vinstri útþenslustefnu núverandi ríkisstjórnar. 1 þessum hækkunum er m. a. að finna bensínskattshækkun, sem hefur þau
áhrif að bensínskattar hafa hækkað um 15 milljarða umfram verðlag frá árinu 1978.
Með því að breyta ekki skattvísitölunni í 7. gr. frv. aukast tekju- og eignarskattar
og sjúkratryggingagjöld um 6.5 milljarða til viðbótar því sem áður er talið. Slíkt leiðir
til 26 milljarða skattahækkunar á milli ára.
Lánsfjáröflun til opinberra framkvæmda hækkar um 74.3% frá áætlun 1980
til áætlunar 1981. Erlendar lántökur til opinberra framkvæmda hækka um 95%.
Öllum er ljóst, að þetta fjármagn þarf að greiða á næstu árum. Því má segja,
að ríkisstjórnin hafi með þessum stórauknu lántökum lagt grunninn að enn meiri
ríkisumsvifastefnu á næstu árum.
Mál er að linni.
Alþingi, 19. des. 1980.
Lárus Jónsson,
frsm.

Friðrik Sophusson.

Guðmundur Karlsson.
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Tafla 1.

Nýr aukaskattreikningur 1981.
Hækkun skatta frá árinu 1980 að raungildi (verðlag fjárlagafrv. 1981).
2. umr.

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

Orkujöfnunargjald ........................................................
Innflutningsgjald á sælgæti .........................................
Nýtt vörugjald á sælgæti og gosdrykki ........................
Hækkun tekju- og eignarskatta umfram verðlag.............
Skattahækkun á bensíni umfram verðlagshækkun ....
Lækkun nýbyggingargjalds ..........................................
Lækkun tolla ...................................................................
Lækkun aðlögunargjalds.................................................
Samtals

3. umr.

8 000
8 000
1 200
1 200
—
3 600
2 000 (áætlað) 6 400
—
4 700
300
300
—
-^-1000
h-3 100
10 900

19 500

NB.: Skattvísitala 145 bætir 6.5 milljörðum við tekju- og eignarskatta -j- sjúkratryggingagjald.

Tafla 2.
Lánsfjáráætlun til opinberra framkvæmda 1978—1981.
(Skv. rauntölum 1978 og 1979, en lánsfjáráætlun 1980 og 1981, millj. kr.)
HlutfaUshækkun

Innlend fjáröflun.
(Án lána til fjárfestingarsjóða).
1. Útgáfa spariskirteina .............
2. Innheimta endurlánaðra spariskírteina (nettó) ............. .
3. Verðbréfakaup banka .........
4. Verðbréfakaup lífeyrissjóða . .
5. Annað lánsfé...........................

1978

1979

1980

1981

3100

6 500

7000

9000

2 746

555

—
1826

—
1004

6 738
3 900
6 000
—

9000
4 800
6 000
2010

Samtals

7 672

8 059

23 638

30 810

Erlend lán til ýmissa framkvæmda
(án lána til fjárfestingarsjóða) ..

18 527

30 105

49 795

97 148

95%

Samtals I og II ...........................

26 199

38 164

73 430 127 958

74.3%

Þar af til A- og B- hluta................

13 438

22 500

35 385

67.0%

59 089

1980—81

1326

Þingskjal 353—355

Ed.

353. Nefndarálit

[147. mál]

um frv. til 1. um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971,
með síðari breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt með
þeirri breytingartillögu sem flutt er á sérstöku þingskjali. — Fjarverandi afgreiðslu
málsins var Gunnar Thoroddsen.
Alþingi, 18. des. 1980.

Davið Aðalsteinsson,
form., frsm.
Jón Helgason.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Helgi Seljan.
fundaskr.
Lárus Jónsson.
Salome Þorkelsdóttir.

354. Breytingartillaga

[147. mál]

við frv. til 1. um fseðingaroriof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/
1971, með síðari breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. skal Atvinnuleysistryggingasjóður Ijúka greiðslu atvinnuleysisbóta í fæðingarorlofi skv. lögum nr. 56/1975 til þeirra kvenna, sem fæða
fyrir árslok 1980. Verði greiðslan frá áramótum ekki lægri en skv. lögum þeim sem
taka gildi 1. jan. 1981. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins endurgreiðir Atvinnuleysistryggingasjóði þann kostnað, sem af þessu leiðir eftir 1. janúar 1981.
Einnig skal greiða þeim konum, sem ekki áttu rétt til fæðingarorlofs samkvæmt
lögum nr. 56/1975 og hafa alið barn eftir 1. okt. 1980 fæðingarorlof frá 1. janúar
1981 að frádregnu tímabilinu frá fæðingu barnsins til 31. des. 1980.

Ed.

355. Nefndarálit

[148. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið og leggur til að frumvarpið verði samþykkt eins
og það var afgreitt frá neðri deild. Karl Steinar Guðnason skrifar undir nefndarálitið með fyrirvara og Gunnar Thoroddsen v'ar fjarverandi.
Alþingi, 18. des. 1980.

Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Helgi Seljan.

Karl Steinar Guðnason,
Lárus Jónsson.
fundaskr., með fyrirvara
Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir.
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Sþ.

356. Tillaga til þingsályktunar

[187. mái]

um vegáætlun fyrir árin 1981—1984.
(LögS fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga nr. 6/1977, að árin 1981—1984
skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi
vegáætlun.
I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN
(Fjárhæðir í m. kr.)

1.1»
1.
2.
3.

4.

1981

1982

1983

1984

Fastir liðir:
Bensíngjald............................... ...............................
Þungaskattur ...........................
Gúnunígjald .............................

16 000
6 520
90

21 610
8 820
90

22 470
9 160
100

23 380
9 530
100

Markaðir tekjustofnar.............

22 610

30 520

31 730

33 010

Ríkisframlag.............................

3 166

5 000

5 000

5 000

25 776

35 520

36 730

38 010

11 000
2 010

16 813

16 959

17 045

38 786

52 333

53 689

55 055

1.2. Sérstök fjáröfluns
1.
2.

Lánsfjáröflun ...........................
önnur fjáröflun .....................
Samtals
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II. SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í m. kr.)

2.1.
1.
2.
3.
4.

Stjóm og undirbúningur:
Skrifstofukostnaður................................
Tæknilegur undirbúningur...................
Umferðartalning og vegaeftirlit...........
Eftirlaunagreiðslur..................................

1981

1982

1983

1984

6S5
845
126
84

890
1 140
170
110

890
1 140
170
110

890
1 140
170
110

1 710
2.2. Viðhald þjóðvega:
1.
Sumarviðhald
1. Viðhald malarvega ............................
2. Viðhald vega með bundnu slitlagi .
3. Viðhald brúa ......................................
4. Viðhald vamarg...................................
5. Heflun vega........................................
6. Rykbinding ........................................
7. Vinnsla efnis ......................................
8. Vatnask. og ófyrirscð.......................
9. Vegmerkingar ....................................

2.

Vetrarviðhald..........................................

2 310

-

2.

Þjóðbrautir
1. Almennt..............................................
2. Jaðarbyggðir ......................................

3. Girðingar og uppgræðsla .........................

5 485
2 440
640
85
2 710
930
2 520
560
120

5 730
2 520
660
90
2 910
1 000
2 660
580
130

10 370
2 785

14 730
3 690

15 490
3 770

16 280
3 840

18 420 -

Til fjallvega o. fl.:
Aðalfjallvegir ..........................................
Aðrir fjallvegir........................................
Þjóðgarðavegir o. fl..............................
Bláfjallavegur ........................................
Reiðvegir..................................................

20120

19 260 -

6 009
4 103
4 356

7 550
5 720
5 850

7 720
5 980
5 850

7 940
6 110
5 850

14 468

19 120

19 550

19 900

3 330

3 330

3 330

2 157
410
2 567
255

390

1480
370

1 368
330

-

23 670
1 350
340

1350
340
1 690 110
118
110
250
12

110
118
110
250
12
450

23 300 -

1 850

63
67
63
250
7

440

420
22 840

1 698
2.5.
1.
2.
3.
4.
5.

2 310

-

5 170
2 350
610
80
2 590
890
2 380
550
110

17 290 2.4. Til bruagerða:
1.
Brýr 10 m og lengri................................
2.
Smábrýr ...................................................

2 310

3 600
1 710
435
60
1 850
590
1 645
400
80

13 155 2.3. Til nýrra þjóðvega:
1. Stofnhrautir
1. Stofnhrautir almennt.......................
2. Bundið slitlag....................................
3. Sérstök verkefni ................................

-

110
118
110
170
12
600

600

1 690

520

-

2.6. Til sýsluvega:

1 300

1950

1 950

1 950

2.7. Til vega í kaupst. og kauptúnum:

2 820

3 810

3 970

4 130

100
150

160
240

180
270

200
300

2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa:
1.
Til véla- og verkfærakaupa .................
2.
Til hyggingar áhaldahúsa.....................

ztnn

450

113

153

159

165

38 786

52 333

53 689

55 055

250
2.9. Til tilrauna:
Samtals

-

-

500
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IIL FLOKKUN VEGA

3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM
Suðurlandskjördæmi.
1

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu,
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Hoit, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við
Sandskeið.

22 Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð.
25 Þykkvahæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá
Miðkoti í Þykkvabæ.
26 Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells.
202 Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
203 Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að
heimreið að Geirlandi.
204 Meðallands vegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns.
205 Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
206 Holtsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú að
Heiðarseli.
208 Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú i Skaftártungu
að Skaftárdal.
210 Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli.
211 Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
212 Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
214 Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá,
að heimreið að Bólstað.
215 Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum.
216 Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á
Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
218 Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að
Dyrhólum.
219 Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar.
240 Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, meðfram vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita.
242 Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi,
á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár.
243 Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina.
245 Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suðurlandsveg austan Irár.
246 Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlandsveg austan við Hvamm.
247 Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á SuðUrlandsveg hjá Fitjamýri.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

167
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248 Markarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts að Stóru-Mörk.
249 Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar
í Húsadal i Þórsmörk.
250 Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljótsaura hjá Stóra-Dímon á Fljótshliðarveg við Merkjaá.
251 Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borgareyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.

252 Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol,
Þúfu og Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár.
254 Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum.
255 Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg
nálægt Akurey.
267 Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá
Eystra-Hóli.
261 Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlið um Múlakot að Háamúla.
262 Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli.
264 Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli,
um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varmadals.
266 Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási.
268 Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og
Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
271 Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteinshöfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu.
273 Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti.
275 Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju,
Háfshverfi og Þykkvabæ að Húnakoti.
282 Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ásveg við Áshverfi.
284 Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
286 Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á
Landveg neðan við Köldukinn.

288 Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hömrum.
30 Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir
Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
31 Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás
og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
32 Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt
sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá SigÖldu að Sigölduvirkjun.
33 Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi i Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
34 Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan ölfusárbrúar á Selfossi um Eyrarbakka og ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
35 Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svinavatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi.
36 Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
37 Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á
Biskupstungnabraut hjá Múla.
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38 Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar.
39 Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg i ölfusi.
302 Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Villingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi.

303 ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklholtshelli að
vegamótum við ölvisholt.
304 Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við
Austurkot og Oddgeirshóla.
305 Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
308 Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk.
309 Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli.
310 Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja311

312
314
316
318
321
322
324
325
326
328

329

340
341
343
344

345
349
350
351

bæjarveg við Smjördali.
önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt,
á Villingaholtsveg norðan önundarholts.
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um
Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli.
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvik að vegamótum að
Hreiðurborg.
Langholtsvegur i Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti.
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg
móti Löngumýri.
Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum.
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli.
Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjarbakka.
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdaisvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að
Skáldabúðum.
Auðsholtsvegur: Af Hfunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Langholti.
Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi að Eyrarbakka.
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg
vestan Kirkjuskarðs.
Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli.
Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri
við Úlfljótsvatn.
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.

353 Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti.
354 Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
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355 Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg lijá
Brúará.
356 Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn.
358 Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á
Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
359 Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti.
360 Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við írafoss, um Grafning á Þingvallaveg
norðan Heiðarbæjar.
364 Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey.
365 Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka.
366 Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöðum.
374 Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar.
375 Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum.
42 Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði
á Þorlákshafnarveg við Þrengslaveg.
48 Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkiim vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda
á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
52 Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á Þingvallaveg á Þingvöllum.
Reykjaneskjördæmi.

1
1
36
40
41
42
43
44
45

48
410

411
412
415
416

Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykjavfkur.
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavik um Mosfellssveit og Kjalarnes, inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt
Köldukvisl.
Hafnarfjarðarvegur: Frá Reykjavík um Kópavog og Garða á Reykjanesbraut
við Kaplakrika.
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, um
Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis.
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík
að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni.
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavikur.
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum að Höfnum.
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavikur um Gerðar og Sandgerði
að heimreið að Nýlendu á Stafnesi.
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár, um Reynivelli og
Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns.
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, um Nónhæð á Reykjanesbraut við Hnoðraholt.
Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum.
Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og Sviðholt og aftur að vegamótum Bessastaðavegar við Bessastaði.

420 Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
421 Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni.
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422 Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa að Innri-Njarðvík.
425 Nesvegur: Af Hafnavegi í Hðfnum um Reykjanes, Grindavík og ísólfsskála
á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvikur.
430 Olfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á
Hafravatnsveg.
431 Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlandsveg við Þverholt.
433 Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi
458 Brautarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Klébergs að Brautarholti.
460 Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á
Vesturlandsveg hjá Felli.
461 Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlið.
Vesturlandskjördæmi.
1

50
51
52
53
54
55
56
57
59
502
503
504

505
507
508
509

Vesturlandsvegur: Frá sýslumðrkum i Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall,
yfir brú á Borgarfjðrð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavðrðuheiði.
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls
og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vesturlandsveg hjá Haugum.
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi.
Uxahryggjavegur: Af Hvitárvallavegi við Hvitárvelli, um Hest, Gðtuás, Lundarreykjadal og Uxahrvggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
Hvitárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Selevri um Andakil, yfir brú á
Hvitá hjá Hvitárvðllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts.
ólafsvikurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og
Fróðárheiði til ólafsvikur.
Heydalsvegur: Af Ólafsvikurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
Stykkishólmsvegur: Af ólafsvikurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um
Helgafellssveit til Stykkishólms.
Snæfellsnesvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hðrðudal, Skógarstrðnd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvikurveg við Fróðá.
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum. um Laxárdal, að sýslumðrkum á Laxárdalsheiði.
Svfnadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hiá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli,
um Evri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi.
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um
Innra-Hólm að Akranesi.
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú. um Leirá á Svinadalsveg vestan við Hól.
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti. um Melasveit á Vesturlandsveg hjá Belgsholti.
Mófellsstaðavegur: Af Hvitárvallavegi sunnan Andakilsár, um Mófellsstaði
á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns.
Skorradalsvegur: Af Hvitárvallavegi norðan brúar á Andakilsá, um Fossabæi,
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradalsvatns um Haga að Fitjum.

510 Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshðmrum um Heggsstaði á Uxahryggjaveg hjá Hatti.

511

Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla.
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512 Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, ura Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grimsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg
hjá Brautartungu.
513 Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvitárbakka.
514 Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti.

515 Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði,
Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
516 Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um
Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
517 Reykdælavegur: Af Borgarf jarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
518 Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls. Stóra-Ás. Húsafell og Kalmanstungu á Hvitársiðuveg hjá Bjarnastöðum.
519 Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og
fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
522 Þverárhliðarvegur: Af Borgarfjarðarhraut hjá Siðumúla um Norðtungu og
Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
523 Hvftársiðuvegur: Af Þverárhliðarvegi hjá Siðumúla, um Hvítársfðu og brú á
Hvitá hjá Bjarnastððum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
524 Þverárvegur: Af Þverárhliðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvínm.
525 Grjófhálsvegiir: Af Þverárhliðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á
Norðurárdalsveg hiá Hafþórsstöðum.
526 Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts. um Stafholt að Svarfhóli.
527 Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts. um Varmaland
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum.
528 Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku. um brýr á Norðurá hjá
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki.
530 Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjnbakka. á
Hvftárvallaveg vestan Ferjukotssikis.
531 Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi.
532 Þursstaðavegur: Af ólafsvikurvegi vestan Borgar að Rauðanesi.
533 Alftanesbreppsvegnr: Af Ólafsvfkurvegi vestan Langár. suður fyrir Hólsvatn
um Krossnes og Þverbolt á ólafsvfkurveg hjá Arnarstapa.
534 Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum.
535 Grfmsstaðavegur: Af ólafsvikurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum
að Grenjum.
537 Sanravegur: Af ÓTafsvikurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá .Taðri.
539 Staðarhraunsvegur: Af ólafsvfkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni.
540 Hraunhreppsvegur: Af ólafsvikurvegi hjá Fiflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra
og Þverbolt á Álftaneshreppsveg bjá Hrafnkelsstððum.
566 Hitarnesvegur: Af ólafsvfkurvegi snnnan Kaldár að vegamótum við Krossholt.
567 Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvfkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla.
568 Skógarnesvegur: Af ólafsvfkurvegi vestan við Rauðkollsstaði um Hömluholt,
Hausthús, Svðra- og Ytra-Skógarnes, Miklholt og Litlu-Þúfu á ólafsvikurveg
hjá Stóru-Þúfu.
571 ölkelduvegur: Af ólafsvfkurvegi hjá ölkeldu að Hóli.
572 Lýsuhólsvegur: Af ólafsvikurvegi h já Hraunsmúla. um Lýsudal og Lýsuhól á
ólafsvikurveg vestan Vatnsholtsár.
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574 Útnesvegur: Af ólafsvikurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvik, Hellissand og Rif að ólafsvik.
575 Flugvallarvegur Rifi: Af Útnesvegi nálægt Rifi að flugvelli.
576 Framsveitarvegur: Af Snæfellnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall á Snæfellsnesveg hjá Eiði.
577 Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi við Mjósund, um Berserkjahraun
á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs.
579 Flugvallarvegur Stykkishólmi: Af Stykkishólmsvegi við Nesvog að flugvelli.
580 Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi við Blönduhlfð að Seljalandi.
581 Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Seljalandi.
582 Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfelísnesvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ.
583 Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um
Hundadal að Bæ.

585 Hliðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
586 Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar uin Haukadal að
Smyrlahóli.

587 Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að
Lambastöðum.
588 Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gillastaði að Lambastöðum.
589 Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingfastaða að Laugaskóla.
590 Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd. Klofning
og Skarðsströnd á Vestf jarðaveg i Saurbæ.
591 Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum.
592 Skorravikurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravik að Ketilsstöðum.
593 Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
594 Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á
Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði.
60 Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmvnni um Bröttubrekku, Búðardal og Svfnadal að sýslumörknm i Gilsfiarðafbotni.
69 Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegl i Gilsfirði að sýslumörkum.
Vestfjarðakjðrdæmi.

1
59
60

61
62
63
64

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við
Hrútafjarðará.
Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan
Borðeyrar.
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum i Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð. Skálanes, Klettháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn,
um Helluskarð, Dvnjandisheiði. Arnarfjörð, Hrafnsevrarheiði, D'Crafjörð,
Gemlufallsheiði, Önundarfjörð. Breiðadalsheiði og á Djúpveg i Skutulsfivði.
Djúpvegur: Af Hólmavikurvegi við Hólmavik um Staðardal Steingrimsfjarðarheiði og Langadal fyrir Isafjörð um Eyrarfjall og ögur, fyrir Skötufjörð,
Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Isafjörð og óshlið til Bolungarvikur.
Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi i Vatnsfirði. um Barðaströnd vfir Kleifaheiði að Patreksfirði.
Bildudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksf jörð. um Mikladal, fvrir
Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar,
þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar.
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65 Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði nm Suðureyri fyrir Spilli
að heimreið að Bæ.
68 Hólmavikurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrimsfirði til Hólmavikur.
69 Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kollafirði.
605 Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka, hjá
Valsliamri, um Tröllatunguheiði á Hólmavikurveg hjá Húsavík.
607 Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi i Berufjarðarbotni út Barmahlíð um
Revkhóla að Stað.
608 Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðarvegi i Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á Djúpveg á Steingrimsfjarðarheiði.
609 Fjarðarhliðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði.
611 Sielunesvegur: Af Barðastrandarvegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að
Skriðnafelli.
612 örlygshafnarvegur: Af Barðarstrandarvegi hjá ósum við Patreksfjörð um
Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að HvaHátrum.
614 Rauðasandsvegur: Af öriygshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á
Rauðasandi.
615 Kollsvikurvegur: Af örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík,
Hænuvikurháls og Kóngshæð á örlvgshafnarveg á Aurholti.
616 FlugvaHarvegur Patreksfirði: Af örlygshafnarvegi innan Sauðlauksdals að
flugvelli.
617 Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að
Stóra-Laugardal.
619 Ketildalavegur: Af Bildtidalsvegi um Bildudal, út með Arnarfirði um Bakka
að Selárdal.
621 Mosdalsvegur: Af Vestfjarðavegi i Dynjandisvogi að ósi i Mosdal.
622 Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal, Keldudal og
Svalvoga að Lokinhömrum.
623 Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli.
624 Tngialdssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og
Sandsheiði að Sæhóli á Tngjaldssandi.
625 Valþjófsdalsvegur: Af Vestfiarðavegi nálægt Holti i önundarfirði, um Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal.
626 Flugvallarvegur önundarfirði: Af Valþjófsdalsvegi hjá Holti að flugvelli.
627 önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum.
631 Flugvallarvegur ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að
flugvelli.
632 Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti i Laugardal að Hrafnabjörgum.
633 Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Evri við Isafjörð um Vatnsfjörð, Skálavik og Hörgshlið á Djúpveg i Mjóafjarðarbotni.
635 Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við NeðriBakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fvrir Kaldalón út Snæfjallaströnd
að Lyngholti.
638 Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að
Laugarási.
641 Krossárdalsvegur: Af Hólmavikurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf.
643 Strandavegur: Af Diúpvegi i botni Steingrimsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls,
Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvik, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, að
bryggju i Norðurfirði.
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645 Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
646 Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi i Reykjafirði að flugvelli.
647 Munaðarnesvegur: Af Strandavegi í Norðurfirði að Munaðarnesi.
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Norðurlandskjördæmi vestra.
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Viðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð.
Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á öxnadalsheiði.
Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga.
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á
Skagaveg hjá Harastöðum.
Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu.
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundarstokki. um Blönduhlið, Viðvikursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð,
Fljót og Almenninga að Siglufirði.
Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg
sunnan Hofsár.
Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi i Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað.
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi. fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á
Norðurlandsveg hjá Lauearbakka.
Vesturárdalsvegur: Af Miðfiarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekkulækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum.
Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi að Neðra-Núpi.
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvfk yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni.
Þorgrlmsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Tungu.
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhðl, suður Fitjárdal um Ásland
yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu,
vfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili.
Siðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Viðidalsárbrúar á Rteinsvaði, um Siðu
á Vatnsnesveg hjá Breiðabólstað.
Borgarvegur: Af Sfðuvegi hjá Siðu, vfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
Víðidalsvegur evstri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Viðidalsár á Viðidalsveg vestri hjá Hvarfi.
Þingevravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við
Levsingjastaði.
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal. vestan ár
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt
Aralæk.
Grimstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Grímstungu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka.
Bevkjabraut: Af Norðurlandsvégi fvrir norðan Giljá. um Reyki. norðan Svinavatns á Svinvetningahraut hjá Tindum.
Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl.
Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svinavatns, um Auðkúlu á
Svinvetningabraut sunnan Svinavatns.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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727 Svinadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum.
728 Flugvallarvegur Blðnduósi: Af Norðurlandsvegi vestan Blðnduóss að flugvelli.
731 Svinvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blðnduósi, austan Laxárvatns og
Svinavatns, um brú á filöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar.
732 Kjalvegur: Af Svinvetningabraut hjá Syðri-I.öngumýri að vegamótum Eiðsstaðavegar.
733 Blöndudalsvegur: Af Svinvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri
að Austurhlið.
734 Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og
Hvamm að Stafni.
741 Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandarveg sunnan Neðri-Lækjardals
742 Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá
og Norðurá á Þverárfjallsveg.
744 Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvcgi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skfðsstððum.
745 Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvik. Hafnir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauðárkróki.
748 Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti.
749 Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli.
751 Efribvggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
752 Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahliðar, um Mælifell,
Tungusveit og Vesturdal að Giljum.
753 Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vindheimum.
754 Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brii hjá Flatatungu.
755 Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum.
757 Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fvrirhugaða brú hjá Flatatungu.
758 Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi i Vesturdal, austan við Jökulsá vestrium Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum.
759 Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldulandi.
761 Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli.
762 Sæmundarhliðarvegur: Af Sauðárkrókshraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlfð að Fjalli.
764 Hegranesvegur vestri: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi um Helluland á Hegranesveg eystri við Ketu.
765 Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkrókshraut hjá Garði að Eyhildarholti.
766 Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastððum, um Brimnes á Siglufjarðarveg hjá Miklahóli.
767 Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvfk og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti að Hólum.
768 Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt
að Hrafnhóli.
769 Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á
Laufskálaholti.
781 Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Grafará hjá Kambi á
Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
783 Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni.
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784 Bæjarvegur: Af SiglufjarCarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá
Mýrarkoti.
786 Sléttuhliðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttuhliðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots.
787 Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Austarahól og Barð, á
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum.
788 Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvik á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
789 Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfossvirkjun, á ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
792 Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli.
82 ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á LAgheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg
á Ketilási.
Norðurlandskjðrdæmi eystra.
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Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á öxnadalsheiði, um öxnadal, Þelamörk
og Kræklingahlið til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Vfkurskarð, Ljósavatnsskarð. Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns,
Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grimsstaði á Fjöllum, að svsluroörkum á Biskupshálsi.
ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir ólafsfjarðarmúla, um ólafsfjörð að
sýslumörkum á Lágheiði.
Grenivikurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvik, um Dalsmynni, Höfðahverfi
og Grenivik að Melum.
Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Xrossi f Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun. Húsavik, Tjörnes, Kelduhverfi og .Tökulsárbrú i Axarfirði, um Kópasker. Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjðrð að sýslumðrkum á Brekknaheiði.
Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grfmsstöðum í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Revkjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
ólafsfjarðarvegur evstri: Af ólafsfjarðarvegi i ólafsfjarðarkaupstað um hrú á
Kálfsá. á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls.
Kleifavegur: Af ólafsf jarðarvegi vestan ölafsfjarðarár að Sólheimnm.

805 Svarfaðardalsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastððum.
806 Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstððum á Skiðadalsveg hjá
Hvarfi.
807 Skiðadalsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Hrisum, um brú á Skiðadalsá hjá
Hvarfi, um Skiðadal að vestan og austur vfir Skíðadalsá á brú sunnan við
Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hliðarvegar.
808 Árskógssandsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandshöfn.
809 Hauganesvegur: Af óiafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi.
811 Hjaltevrarvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri.
812 Bakkavegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Arnarnes, á ólafsfjarðarveg
hjá Kambhóli.
813 Möðruva'lavegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Mððruvelli á Hðrgárdalsveg hjá Bjðrgum.
814 Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi nm brú á Hörgá hjá Skugga að Staðarbakka.
815 Hðrgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi h.já Bægisá, um brú á Helguhyl og norður Hörgárdal að vestan á ólafsf.jarðarve? norðan Hörgárbrúar.
816 Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir á ólafsfjarðarveg sunnan Hðrgárbrúar.
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817 Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá SyðstaSamtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela.
820 Flugvallarvegur Akureyri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar að flugvelli.
821 Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund
og Saurbæ, að Hólsgerði.
822 Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á
Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
824 Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um
brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá
Saurbæ.
825 Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaðaveg að Stóradal.
826 Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli.
827 Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará að Eyvindarstöðum.
829 Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðvrlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland og
brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
830 Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi að Svalbarðseyri.
831 Höfðavegur: Af Grenivikurvegi við Gljúfnrá að Hóli.
832 Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjóská, á Norðurlandsveg hjá Hálsi.
833 Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi bjá Nesi, suður að Illugastöðum.
834 Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grfmsgerði.
835 Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um
Fnjóskadal austanverðan, á Grenivikurveg i Dalsmynni.
836 Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vaglaskóg að Lundi II.
841 Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá,
bjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
842 Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvfslarbrú vestan Skjálfandafljóts að Mýri.
843 Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvfsl, að Viðikeri.
844 Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg vestri.
845 Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá
Tjörn.
846 Austurhliðarvegur: Af Norðurlandsveg: gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út
Austurhlið, yfir Reykjadalsá hjá ökrum. á Aðaldalsveg móts við Hamra.
847 Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni.
848 Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði é
Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð.
849 Baldursheimsvegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að
Litlu-Strönd.
850 Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Norðurlandsvegi við Reynihlið að flugvelli.
851 Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Nípá.
852 Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi.
853 Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði,
á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar.
854 Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Svðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg.
855 Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi.
856 Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarbraut vestan Laxár að Halldórsstöðum.
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857 Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi
858 Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi i Aðaldalshrauni að flugvelli.
861 Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýjabæjarvegar.
862 Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg.
864 Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grimsstöðum á Fjöllum, um Hólssand
á Norðausturveg austan Jökulsárhrúar í Axarfirði.
865 Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá I.undi að Gilsbakka
866 Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að Akurseli.
867 Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á
Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
868 Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal.
869 Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes
að flugvelli.
870 Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi að Kópaskeri.
871 Flugvallarvegur Kópaskeri: Af Norðausturvegi norðan Kópaskers að flugvelli.
873 Flugvallarvegur Raufarhöfn: Af Norðausturvegi norðan Ormarslóns að flugvelli.
Austurlandskjördæmi.

1 Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum ó Riskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fos'.völlum, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, öræfi og
Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu.
85 Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal.
91 Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni.
92 Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við ReyðarfjörS, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar.
93 Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til
Seyðisfjarðar.
94 Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvik að Bakkagerði.
96 Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum.
97 Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur.
98 Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns.
99 Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn.
913 Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi.
915 Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum.
916 Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli.
917 Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgcrði.
919 Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan
Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi.
922 Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli.
923 Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú.
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924 Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal.
925 Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni.
926 Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum.
927 Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
929 Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Austurlandsveg við Rangá.
931 Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljólsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum
á Völlum.
933 Norðurdalsvegur i Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuriðarstöðum.
934 Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá
um Langhús að Glúmsstöðum.
935 Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að
Víðivöllum fremri.
937 Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku.
938 Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi /ið Múlabrú að Birkihlið.
939 Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Viðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlandsveg i Berufjarðarbotni.
941 Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Austurlandsvegi austan Lagarfljótsbrúar að
flugvelli.
942 Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steinsvað á Lagarfossveg hjá Fossi.
943 Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað
og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg við Gagnstöð.
944 Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir
Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg.
946 Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vegamótum við Hvannstóð.
947 Desjormýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að
heimreið að Sólbakka nórðan við Hrafnárbrú.
951 Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi i Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdalseyri að Sunnuholti.
953 Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar a« Brekku.
954 Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvik.
955 Flugvallarvegur Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli.
956 Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði.
962 Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að
vegamótum við brú á Norðurdalsá.
964 Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða yfir Breiðdalsá hjá
Flögu um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar.
966 Flugvallarvegur Djúpavogi: Frá Djúpavogi að flugvelli sunnan kauptúns.
971 Lónsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Starmýri, um Lónsheiði á Austurlandsveg hjá Svínhólum.
982 Flugvallarvegur Hornafirði: Af Austurlandsvegi hjá Laxá að flugvelli.
986 Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli.
988 Flugvallarvegur Öræfum: Af Austurlandsvegi hjá Fagurhólsmýri að flugvelli.
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3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. í UNDIRFLOKKA
3.2.1. Stofnbrautir
1

Suðurlandsvegur.

30

Skeiða- og Hrunamannavegur:
Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur.

31

Skálholtsvegur.

33

Gaulverjabæjarvegur:
Stokkseyri — Eyrarbakkavegur.

34 Eyrarbakkavegur.
35 Biskupstungnabraut:
Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur.
36 Þingvallavegur.
38

Þorlákshafnarvegur:
Þrengslavegur — Þorlákshöfn.

39 Þrengslavegur.
343
1

Álfsstétt.
Vesturlandsvegur.

40 Hafnarfjarðarvegur.
41

Reykjanesbraut

43 Grindavíkurvegur.
44 Hafnavegur:
Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur.
45

Garðskagavegur:
Reykjanesbraut — Sandgerði.

411

Arnarnesvegur.

412

Vffilsstaðavegur.

415 Bessastaðavegur:
Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur.
431

Hafravatnsvegur:

Úlfarsárvegur — Vesturlandsvegur.
433

Reykjalundarvegur.

51

Akranesvegur.

54

Ólafsvíkurvegur.

55

Heydalsvegur.

56 Stykkishólmsvegur:
Snæfellsnesvegur — Stykkishólmur.
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57 Snæfellsnesvegur.
574 Útnesvegur:

Hellissandur — Ólafsvik.
60 Vestfjarðavegur.
61 Djúpvegur.
62 Barðastrandarvegur.
63 Bfldudalsvegur.
68 Hólmavíkurvegur.
1 Norðurlandsvegur.
72 Hvammstangavegur.
74 Skagastrandarvegur:
Norðurlandsvegur hjá Blönduósi — Skagaströnd.
75 Sauðárkróksbraut.
76 Siglufjarðarvegur.
82 Ólafsfjarðarvegur.
85

Norðausturvegur.

821 Eyjafjarðarbraut vestri:
Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar.
845 Aðaldalsvegur.
1 Austurlandsvegur.
92 Norðfjarðarvegur.
93 Seyðisfjarðarvegur.
96 Suðurfjarðavegur.
99 Hafnarvegur.
3.2.2. Aðrir þjóðvegir eru þjóðbrautir.
3.3. AÐALFJALLVEGIR
F22 Fjallabaksleið nyrðri:

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulsárkvísl hjá Landmannalaugum,
Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi (84 km).
F28 Sprengisandsleið:

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu,
Tómasarhaga hjá Fjórðungsvatni um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri
(842) hjá Mýri í Bárðardal (197 km).
F35 Kaldadalsvegur:
Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá
Húsafelli (40 km).
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F37 Kjalvegur:

Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Bláfellsháls, Hveravelli á Kjalveg (732) hjá Eiðsstöðum i Blöndudal (165 km).
F78 Skagafjarðarleið:
Af Eyjafjarðarleið (F82) vestan Kiðagilsdraga um Laugarfell yfir brú á Jökulsá
eystri á Austari-Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (66 km).
F82 Eyjafjarðarleið:
Af Sprengisandsleið (F28) norðan Fjórðungsvatns um Eyjafjarðardal á Eyjafjarðarbraut vestri (821) hjá Hólsgerði (53 km).
F98 Gæsavatnaleið:
Af Sprengisandsleið (F28) í Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum, yfir hrú á Kreppu um Grjót og á Austurlandsveg (1) austan Möðrudals (178 km).

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
I. FJÁRÖFLUN TIL VEGAMÁLA 1981—1984.
1.1. Heildartekjur.
Hér á eftir er sett fram áætlun um markaðar tekjur vegasjóðs næstu fjögur
árin. Spá þessi er unnin í sameiningu af starfsmönnum Þjóðhagsstofnunar og Vegagerðar ríkisins. Verðforsendur eru í samræmi við fjárlagafrumvarp fyrir árið 1981
eða 42% hækkun milli 1980 og 1981. Síðan er gert ráð fyrir að verðlag hækki enn
frekar um 30% milli 1981 og 1982, en seinni tvö árin eru síðan á sama verðlagi
og 1982.
Ár

Bensíngjald

Þungaskattur

16 000
21610
22 470
23 380

6 520
8 820
9 160
9530

1981 ............. ...............
1982 ............ ................
1983 .............................
1984 ............ ................

Gúmmigjald

90
90
100
100

Samtals

22 610
30 520
31 730
33 010

1.1.0. Bifreiðafjöldi.
Ár

1980
1981
1982
1983
1984

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

Fjöldi 1/7

Þar af meS
bensinhreyfli

92 965
96 680
100 550
104 470
108 750

84 230
87 590
91100
94 750
98 550

Síðastliðin 9 ár hefur meðalfjölgun bifreiða verið um 7.5% á ári. Aukningin
er þó mjög breytileg milli einstakra ára, eða allt frá 12.9% niður í 0.1%.
Fólksbílar

Ár

1971 1/1 .........
1980 1/1 .........
Aukning á ári

40 786
81025
7.9%

Fólksb.
á 1000 ibúa

Almenningsbilar

Vörubilar

201
357

567
1117
7.8%

5 658
7 873
3.7%

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Burðargeta
vörub. tonn

23 351
38 474
5.7%

Samt.

47 011
90 015
7.5%
169
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Gert er ráð fyrir að heldur dragi úr fjðlgun bíla næstu árin og að aukning
verði i% að meðaltali.
1.1.1. Tekjur af bensíngjaldi.
Ár

1981
1982
1983
1984

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

Fjöldi
bíla

Meðal
eyðsla

Noktun
m.l.

87 600
91100
94 750
98 550

1410
1410
1410
1410

123.7
128.5
133.6
139.0

Verð &

1.
129.37
168.20
168.20
168.20

Bensingj.
mir.

16 000
21 610
22 470
23 380

Tekjur af bensíngjaldi eru háðar fjölda bensínbifreiða og meðaleyðslu (akstri)
á bíl. Síðastliðin ár hafa orðið miklar breytingar á meðaleyðslutölum, eins og nánar
kemur fram í töflu hér á eftir:
1971
1972
1973
1974
1975

1756 1/bil
1745 —
1757 —
1736 —
1623 —

1976
1977
1978
1979
1980

1616 1/bíl
1685 —
1662 —
1512 —
1410 —

Helstu breytingar verða í kjölfar olíuverðhækkana.
Hér er gengið út frá að meðaleyðsla minnki ekki frekar og haldist óbreytt frá
1980—1984.
1.1.2. Tekjur af þungaskatti.
Ár

1981
1982
1983
1984

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

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

Árgjald

Km-kjald

Samtals

870
1180
1220
1270

5 650
7 640
7 940
8 260

6 520
8 820
9 160
9 530

1. Árgjald. Aðalreglan er að árgjald sé innheimt af díselbilum sem eru að heildarþunga 3 tonn og minna. Þó er þeim sein eiga bíla undir 3 tonnum heimilt að velja
á milli km-gjalds og árgjalds. Af þessu sést að erfitt er að áætla fjölda þeirra
sem greiða árgjald, þar sem hver og einn hefur möguleika á að velja það skattform sem lágmarkar skatt hans. önnur frávik frá aðalreglunni eru, að af
bílum í eigu bænda er aðeins greitt hálft gjald.
1 áætluninni er gert ráð fyrir að tekjur aukist í samræmi við fjölgun bíla og
gjaldstofn fylgi verðforsendum.
2. Km-gjald. Fyrirkomulag innheimtu km-gjalds er þannig að árinu er skipt í þrjú
timabil og hefst það fyrsta 1. febrúar. Gjaldskrá verður því að hækka á sömu
dögum.
Áætlunin gerir ráð fyrir að tekjur aukist í samræmi við fjölgun bíla og taxtar
verði hækkaðir í samræmi við verðlagsforsendur.
1.1.3. Tekjur af gúmmígjaldi.
Ár

1981
1982
1983
1984

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

Af innfl.
tonn

Af notk.
tonn

Samtals
tonn

Tekjur
m.kr.

570
600
600
600

1450
1510
1570
1630

2020
2110
2170
2230

90
90
100
100
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Tekjur af gúmmígjaldi eru háðar innflutningi bíla og dekkjakaupum vegna
slits dekkja á þeim bilum sem hér eru í notkun. Gert er ráð fyrir að innfluttur
bíll flytji að meðaltali 75 kg af gúmmíi með sér til landsins, en meðaldekkjaslit er
áætlað 15 kg á bíl á ári.

Gúmmigjaldið sjálft er haft óbreytt (45 kr. á kg) út áætlunartímann, þar sem
ekki er talið rétt að leggja háa sérskatta á rekstrarvöru, sem hefur eins mikil
áhrif á öryggi farþega og hjólbarðar hafa.
1.1.4. Ríkisframlag.
Ríkisframlag er 3 166 m.kr. árið 1981 og er það í samræmi við fjárlagatillögu.
Seinni árin er ríkisframlag 5 000 m.kr. hvert ár.
1.2. Lánsfjáröflun.
Lánsfé á árinu 1981 er alls 13 010 m.kr. Eins og nánar kemur fram í lánsfjáráætlun eru 11 000 m.kr. skv. almennri lánsfjáröflun, en til viðbótar hefur Framkvæmdastofnun ríkisins boðið fram 2 010 m.kr. lán til tiltekinna verkefna. Hvað
varðar seinni árin þá er á þessu stigi ekki tekin afstaða til þess með hvaða hætti
fjár verður aflað.
II. SKIPTING ÚTGJALDA 1981—1984.

2.0.0. Verðgrundvöllur vegáætlunar 1981—1984.
Meðalhækkun verðlags frá árinu 1980—1981 er áætluð 42% og er það í samræmi við forsendur fjárlagatillögu. Hvað varðar seinni ár vegáætlunar, þá er gert
ráð fyrir að meðalverðlagshækkun frá 1981 til 1982 hækki enn frekar um 30%.
Seinni tvö árin eru siðan á sama grunni og árið 1981.
Skipting fjár samkvæmt ramma vegáætlunar tekur mið af þessari verðþróun.
Hins vegar er rétt að benda á að einsfakir liðir vegáætlunar eru bundnir, annað
hvort í lögum eða með öðrum hætti, þannig að nauðsynlegt kann að reynast að
taka rammaskiptingu vegáætlunar til endurskoðunar við endanlega afgreiðslu hennar, ef fram koma í millitíðinni upplýsingar sem raska verulega þeim verðforsendum
sem hér eru settar fram.
2.0.1. Starfsmannamál.
Fastir starfsmenn hjá Vegagerð ríkisins voru 451 um síðustu áramót. Þar af
voru 130 á kjörum opinberra starfsmanna. Samkvæmt vegáætlun fyrir árin 1979—
1982 var heimilað að fjölga stöðum skv. kjarasamningum B.S.R.B. og B.H.M. um
tvær á árinu 1981 og tvær á árinu 1982. Auk þess er gert ráð fyrir að fjölga um
3 stöður hvort ár 1983 og 1984. Hér er að mestu um að ræða stöður tæknimanna,
en einnig stöðu á skrifstofu. Mun verða gerð nánari grein fyrir stöðum þessum við
næstu endurskoðun vegáætlunar.
Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda starfsmanna og skiptingu þeirra eftir starfsstéttum og i umdæmi.

Skrifstofa, yfirstjórn ........................
Verkfræðilegur undirbúningur .......
Vegaeftirlit .......................................
Starfsm. áhaldah. skv. lfl. BSRB ...
Iðnlærðir verkstjórar ........................
Verkstjórar .......................................
Iðnaðarmenn ......................................
Vélamenn ...........................................
Verkamenn .......................................
Ráðskonur, matráðskonur ..............
Fastir starfsm. í jan. 1980 ..................
Fastir starfsm. í jan. 1979 ..................
Fastir starfsm. í jan. 1978 .................
Fastir starfsm. í jan. 1977 ..................
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1
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3
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1
3
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5
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3
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1
2
16
7
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27

56

32

28

59

51

451

32

27

54

29

26

61

46

452

188

31

27

57

29

25

67

46

470

182

30

27

65

27

25

71

47

474

22
28
6
11
7
2
39
16
22
8

2
4
1
1
10
1
13
4
1

161

37

177
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2
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2
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2.1. Stjórn og undirbúningur.
2.1.1. Skrifstofukostnaður.
Sú nýbreytni var tekin upp á s. 1. ári að launagreiðslur fastra starfsmanna eru
settar fram á desemberverðlagi eins og gert er í fjárlögum og hækkanir umfram
það verðlag síðan bættar af sérstökum lið á fjárlögum. Er við það miðað að sami
háttur verði nú á. Á þetta við um alla liði, stjórnunar og undirbúnings. Haldið
verður áfram að þróa tölvuvinnslu bókhalds vegagerðarinnar. Nú er verið að leita
að heppilegu kerfi til „on line“ vinnslu birgðabókhalds og er vonast til að hún
geti hafist í ársbyrjun 1981, og reikna má með að bráðlega verði hafist handa við
endurskoðun á fjárhagsbókhaldinu sem nú er búið að keyra í tölvu frá 1974. Verður
við þá endurskoðun reynt að nýta kosti tölvuvinnslunnar enn frekar og sérstök
áhersla lögð á aukin tengsl bókhalds og áætlanagerðar.
2.1.2. Tæknilegur undirbúningur.
Fjárveitingu þessa liðar verður varið til greiðslu dagvinnulauna fastra starfsmanna og rekstrarkostnaðar tækniskrifstofa. Þau verkefni, sem einkum lenda á
þessum lið auk stjórnunarstarfa, eru þvi hönnunarkostnaður verkefna, sem ekki
hafa fjárveitingu, svo og ýmis konar rannsóknir og áætlanagerð. Hönnunar- og
eftirlitskostnaður þeirra verkefna, sem eru i framkvæmd hverju sinni, verður eftir
sem áður færður á þau, eftir þvi sem við á.
2.1.3. Vegaeftirlit og umferðartalning.
Fjárveiting til þessa liðar er miðuð við, að vegaeftirlit og upplýsingaþjónustu
um færð og ástand vegakerfisins verði haldið í sama horfi og verið hefur undanfarin ár, og að sömu starfsmenn sjái einnig að mestu um umferðartalningu. Þessi
starfsemi hefur tvimælalaust gefið mjög góða raun með því að takmarka ofhleðslu
og hlífa með því vegakerfinu. Á næstu árum verður haldið áfram að kaupa sjálfvirka umferðarteljara, en þeir spara mikið mannahald í sambandi við aflestra.
2.1.4. Eftirlaunagreiðslur.
Hér er um að ræða greiðslu eftirlauna til manna, sem ekki hafa aðgang að
lífeyrissjóði vegna stutts greiðslutíma iðgjalda. 1 því tilfelli greiðir Vegagerðin það
sem á vantar til að þeir nái sem svarar 60% af eftirlaunum manna, sem fullan
rétt hafa. Á s. 1. ári nutu alls 38 aðilar þessara eftirlauna og má gera ráð fyrir að
þessi tala hafi náð hámarki, þar sem almennir lífeyrissjóðir munu í framtíðinni
taka við þessum greiðslum.
2.2. Viðhald þjóðvega.

Viðhaldi þjóðvega er skipt niður i tvo meginþætti, sumarviðhald og vetrarviðhald.
1 meðfylgjandi töflu er fjármagnsþörf til viðhalds vega ásamt tillögum um
fjárveitingar 1981—84 og hlutfall þeirra miðað við þörf (sjá lið 2.1.1.).
2.2.1. Sumarviðhald.
Á undanförnum árum hafa fjárveitingar til sumarviðhalds verið af mjög skornum skammti og hvorki fylgt verðlagsþróun, né tekið tillit til aukinnar umferðar.
Á fskj. 2.2.1.—01 er sýnd þróun fjárveitinga til viðhalds frá 1968.
Gerð hefur verið úttekt á þörf fjármagns til sumarviðhalds þjóðvega. Við þá
úttekt eru hafðar til hliðsjónar gæðakröfur Svía og Norðmanna til sinna þjóðvega.
Með tilliti til þess að hér er svo langt í land með að koma þjóðvegakerfinu í viðunandi ástand er þó nokkuð slakað á kröfunum um gæði veganna.
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Við úttektina var miðað við, að allir vegir væru i viðhaldshæfu ástandi, þ. e.
burðarþol, afvötnun og slitlag væri fyrir hendi, en mikið vantar á að svo sé. Miðað
við þessa úttekt hafa fjárveitingar frá árinu 1975—80 verið frá 58% til 71% af
reiknaðri fjármagnsþörf sumarviðhalds (fskj. 2.2.1.—02). Veruleg aukning viðhaldsfjár er því mjög aðkallandi, og er tekið nokkurt tillit til þess í tillögunni. Þannig
er gerð tillaga um að fjárveiting 1981 verði 75% af þörf og hækki í 86% af þörf
i lok áætlunartimabilsins. Hefur þá verið tekið tillit til þess að fjármagnsþörf eykst
um 2% á ári vegna aukinnar umferðar. Þessar tillögur verða að skoðast sem algert
lágmark, ef komast á út úr þvi neyðarástandi, sem nú ríkir á miklum hluta vegakerfisins.
Enn er mikið af maiarvegum með þunga umferð. Þannig var i lok ársins 1979
133 km með meiri sumarumferð en 750 bila á dag og 1645 km með meiri sumarumferð en 200 bila á dag.

1982

1981

Kostnaðarliðir
1.

2.

Vetrarviðhald ................
Samtals

Tillaga
m.kr.
3.

Hiutf.
af þðrf
%
4.

Þörf
viðh.
m.kr.

4 840

3 600

74

6400

5170

1900
610
80
2 640
910
2150
460
120
13 710

1710
435
60
1850
590
1645
400
80
10 370
2 785
13155

90
71
75
70
65
77
87
67
75

2 550
810
110
3 500
1200
2 840
610
150
18 170

2 350
610
80
2 590
890
2 380
550
110
14 730
3 690
18420

5.

TilHlutf.
laga af þörf
mJtr.
%
6.
7.

1984

Þörf
viðh.
m.kr.
8.

Tillaga
m.kr.
9.

Hlutf.
af þörf
%
10.

80

6 530

5 485

84

92
76
76
74
74
84
90
73
81

2 600
820
110
3 570
1230
2 900
620
160
18 540

2 440
640
85
2 710
930
2 520
560
120
15 490
3 770
19 260

94
78
78
76
76
87
90
76
83

Þörf
vi8h.
m.kr.
11.

Tillaga
m.kr.
12.

Hlutf.
af þörf

6 670

5 730

86

2650
830
110
3 640
1250
2960
640
160
18 910

2 520
660
90
2 910
1000
2 660
580
130
16 280
3840
20 120

95
80
80
80
80
90
90
80
86

%
13.
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Við skiptingu fjárveitinga á hina ýmsu liði sumarviðhalds er lögð sérstök
áhersla á að viðhald bundinna slitlaga verði ekki vanrækt, enda mundi það leiða
til aukins viðhaldskostnaðar á því er til lengdar lætur, og stórhættu fyrir vegfarendur. Einnig er lögð áhersla á að reyna að bæta slitlag malarveganna og minnka
þannig aksturskostnað vegfarenda.
2.2.1.1. Viðhald malarvega.
Undir þennan lið fellur meðal annars endurnýjun malarslitlags, ræsagerð, rásagerð, skurðgröftur, nauðsynleg styrking, smáviðgerðir og eftirlit með vegum ásamt
ýmsum öðrum kostnaði.
Árleg endurnýjun slitlags er að mestu leyti háð umferð, en úrkoma, bratti og
fleira hefur einnig mikil áhrif. Gert er ráð fyrir að endurnýja þurfi malarslitlag
eins og hér er tilgreint:
Sumardagsumferð
bilar/dag

Minni en 50
50— 100
100— 200
200— 300
300— 500
500— 750
750—1000
Meira en 1000

Ár á milli
endurnýjunar
slitlags

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

9.0
7.5
6.4
5.2
3.7
2.5
1.6
1.3

Lengd akfærra
malarvega
km

Árleg endurnýjun slitlags
km

2 857
1923
1710
681
623
208
73
60

317
256
267
131
168
83
46
46

8135
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Árið 1979 var ekið slitlagi í 844 km af malarvegum og 1978 var ekið í 918 km,
eða sem svarar um 67% af þörf, ef tekið er meðaltal áranna 1978—79.
Mikið hefur verið unnið að endurnýjun eldri ræsa á vegum, því að mörg þeirra
eru mjög illa farin, en allt of oft kemur það fyrir að ræsi eyðileggjast og veldur
það stórhættu fyrir umferðina. Þetta er m. a. vegna þess, að ekki hefnr verið fjármagn fyrir hendi til að endurnýja gömlu ræsin. Á hverju ári er nokkuð unnið við
að veita vatni frá vegum með þvi að grafa skurði og gera rásir meðfram vegunum.
Árlega þarf að nota mikið fjármagn til viðgerða á vorskemmdum og kemur
það til vegna þess, hve burðarlag veganna er þunnt.
Árið 1979 skiptist kostnaður við viðhald malarvega sem hér segir:
m.kr.

Eftirlit og hreinsun ..............................
Umferðarmerki, stikur, leiðarar ...........................
Mölburður .............................................
Ræsi, skurður, rásir ............. ........... .................
Viðgerðir á malarvegum .........................................
Ýmis kostnaður ......................................

62
160
194

Samtals 1567

%

1479.4
4.0
89156.9
10.2
12.4
1137.1
100.0

2.2.1.2. Viðhald vega með bundnu slitlagi.
Á síðasta ári var varið til viðhalds vega með bundnu slitlagi 442 m.kr., sem
skiptist á eftirfarandi kostnaðarliði:
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m.kr.

Eftirlit og hreinsun .................................................
20
Umferðarmerki, stikur, leiðarar ..............................
22
Vegmálun ..................................................................
30
Umferðarljós, lýsing ..............................................
20
Yfirlagnir .............................................................
302
Axlir .........................................................................
15
Viðgerðir ....................................................................
16
Ýmis kostnaður .........................................................
17
Samtals

442

%

4.5
5.0
6.8
4.5
68.4
3.4
3.6
3.8
100.0

Fjármagnsþörf til viðhalds vega með bundnu slitlagi er fundin miðað við lengd
bundins slitlags i lok árs 1980.
Síðastliðinn vetur gerði Vegogerðin úttekt á ástandi steypta vegarins frá Hafnarfirði til Keflavíkur og kemur þar fram að vegurinn er yfir hættumörkum vegna
vatns er safnast fvrir i hjólförum.
Sett voru upp aðvörunarmerki á veginn, vegfarendum til viðvörunar, en Ijóst
er að ekki má dragast að endurnýia stevnta slitlagið. Helst koma til greina tvær
aðferðir við endurnýjun slitlagsins. önnur er sú að malbika veginn, en hin að fræsa
steypta slitlagið, en það er gert þannig að vegurinn er slípaður niður og hverfa þá
hiólförin. Kostnaður við malbikun vegarkafíans, en hann er 33.7 km langur, er
1 700 m.kr. á áætluðu verðlagi 1981. Ekki er vitað um kostnað við fræsingu á steypta
slitlaginu, en margt bendir til þess að hann sé nokkru minni en kostnaður við malbikunina.
Ef miðað er við að slitlag steypta vegarins frá Hafnarfirði til Keflavikur verði
endurnýjað á áætlunartímabilinu er fjármagnsþörf til viðhalds bundinna slitlaga
meiri en kemur fram i framangreindri töflu.
2.2.I.3. Viðhald brúa.
Gert er ráð fvrir að svipað hlutfall af viðhaldsfé renni til viðhalds brúa og
undanfarin ár. Vegna þess hve endurbvggingu brúa miðar hægt er viðhaldsþörfin
meiri en hún væri við eðlilegar aðstæður. Má þvi gera ráð fyrir að þessar fjárveitingar reynist ónógar eins og þær hafa verið undanfarin ár.
2.2 1.4. Viðhald varnargarða.
Gert er ráð fyrir að 85—130 m.kr. verði varið á hverju ári til viðhalds varnargarða. Erfitt er að áætla þessar framkvæmdir fram i timann, en tölúrnar eru miðaðar við reynslu fyrri ára.
2.2.1.5. Vegheflun.
Á síðasta ári varð kostnaður við heflun malarvega 710 m.kr., þrátt fyrir mjög
strangt aðhald og að reynt var að minnka heflun eins og unnt var vegna fjárskorts.
Vegheflun er ekki unnt að minnka neitt að ráði, því að líði langur tími á milli
heflinga myndast djúpar og stórar holur, sem auk þess að vera hvimleiðar fyrir
umferðina valJa þvi, að næsta heflun verður mun dýrari.
Fjármagnsþörfin til heflunar er fundin þannig, að settar eru ákveðnar gæðakröfur um yfirborðssléttleika. Til þess að hægt sé að ná þeim yfirborðssléttleika
verður að vera malað efni i slitlagi og auk þess rykbundið. Þar sem þessum tveim
síðustu skilyrðum er ekki fullnægt, er á þessu stigi ekki hægt að ná þeim gæðum
sem notuð eru sem forsendur við útreikning á fjármagnsþörf. Af þessum ástæðum
er lagt til að fjárveiting til heflunar fyrir áætlunartímabilið verði 70% af þörf fyrir
árið 1981 og aukist í 80% í lok áætlunartimabilsins.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

170
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2.2.1.6. Rykbinding.
Á síðasta ári var varið til rykbindingar 97 m.kr. og voru rykbundnir að vissu
marki um 382 km af malarvegum.
Til þess að full not verði af rykbindingu þarf að vera gott mulið slitlag í vegunum og vegirnir þurfa að hafa nægilega afvötnun. Eins og áður er sagt er þetta
ekki fyrir hendi nema að litlu leyti. Við útreikning á fjármagnsþörf er gert ráð
fyrir að allir malarvegir er hafa umferð meiri en 200 bílar á dag miðað við sumardagsumferð verði að fullu rykbundnir. í þessari tillögu er gert ráð fyrir að rykbinda þá vegi er tilbúnir eru til þess og auka svo rykbindingu smátt og smátt.
2.2.1.7. Vinnsla efnis.
Með vaxandi umferð og meiri kröfum til veganna er nauðsynlegt að vinna efni
i slitlag malarvega. Eftir því sem meira er vandað til malarslitlags, því lengur endist
það i veginum.
Árið 1979 var unnið eftirfarandi magn slitlagsefnis:
Malað efni ........................................................................ 174 000 m®
Harpað efni ................................................................... 123 000 ms
Árlega þarf að vinna um 470 000 m3 af slitlagsefni og er það miðað við malað
efni. Unnið hefur verið um 63% af því efni sem talið er nauðsynlegt.
Hlutfall fjárveitinga af þörf er hærra fyrir vinnslu efnis en fyrir aðra áðurnefnda viðhaldsliði og er það vegna þess að leitast er við að bæta slitlag malarveganna, en það er forsenda þess að hægt sé að bæta yfirborðssléttleika slitlagsins.
2.2.I.8. Vatnaskemmdir og
Á hverju ári hefur miklu fé verið varið til
skemmda og ófyrirséðra atvika. Samkvæmt mati
ustu ár er fjármagnsþörf talin um 460 m.kr. árið

ófyrirséð.
viðgerða á vegum vegna vatnaá þessum kostnaðarlið fyrir síð1981.

2.2.I.9. Vegmerkingar.
Lagt er til að fjárveiting til þessa liðar verði 80 m.kr. á árinu 1981, en hækki
í 130 m.kr. i lok áætlunartímabilsins.
Áætlað er að setja upp merki við kaupstaði og einnig að koma upp vegvisum
með vegnúmerum á vegamót, sem núna eru merkt með leiðarmerkjum. Á undanförnum árum hefur verið unnið að endurbótum og fjölgun umferðarmerkja, en
gert er ráð fyrir að kostnaður við viðhald þeirra aukist.
2.2.2. Vetrarviðhald.
Á undanförnum árum hefur kostnaður við vetrarviðhald verið eins og sýnt er
á eftirfarandi töflu. Að meðaltali hefur kostnaður verið um 1 085 m.kr. miðað við
verðlag í ágúst 1979, þ. e. vísitölu 144, sé tekið mið af siðustu 11 árum.
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Vetrarviðhald
m.kr.

Ár

1969
1970
1971
1972
1973

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

34.1
49.9
54.7
54.1
99.1

1975
1976
1977
1978
1979

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

324.7
315.8
500.3
845.1
1437.0

Visitala
viðhaldskostnaöar

6.48
7.19
8.33
9.98
12.5
33.4
43.8
67.7
100.0
144.0

Á verCl.
1979
m.kr.

Hlutfallstala
miCaC við
meCaltal

758
999
945
780
1142

70
92
87
72
105

1399
1036
1061
1217
1437

129
95
98
112
132

Á siðasta ári varð kostnaður við vetrarviðhald 1 437 m.kr., en fjárvei’
1 252 m.kr., þannig að kostnaður varð 185 m.kr. umfram fjárveitingu.
Fjárveiting til þessa liðar miðast við meðaltalskostnað siðustu ára (1977—1980),
með litilsháttar viðbót vegna breytinga á snjómokstursreglum í október 1980.
TIL NÝRRA FRAMKVÆMDA
Árið 1980 varð veruleg aukning á fjárveitingum og lánsfé til nýrra framkvæmda.
Sú þróun heldur áfram samkvæmt þeirri tillögu að vegáætlun, sem hér Iiggur fyrir.
Framkvæmdamáttur fjárveitinga fer vaxandi frá ári til árs út tímabilið.
Skipting fjár milli þjóðvega og brúa hefur verið í allföstum skorðum undanfarið.
Hafa brýr yfirleitt verið kostaðar af brúagerðaliðnum i vegáætlun, aðrar en einstakar stærri brýr, sem greiddar hafa verið af fjárveitingu stofnbrauta (sérstök
verkefni). Gert er ráð fyrir nokkurri breytingu á þessari tilhögun. Gengur hún
i þá átt, að reiknáð er með að brýr á stofnbrautum verði í vaxandi mæli fjármagnaðar af fjárveitingum til stofnbrauta. Er sú skipun eðlileg og tryggir að samfella
verði i framkvæmdum. Þróun i þessa átt mun þó taka nokkurn tima, og því er
áfram gert ráð fyrir verulegri fjárveitingu til brúa.
2.3. TIL NÝRRA ÞJÓÐVEGA
Við skiptingu fjár á einstaka liði innan nýrra þjóðvega, er megináhersla lögð
á stofnbrautir, enda þörfin þar mest. Sú aukning sem verður í framkvæmdamætti
fjárveitinga á áætlunartímabilinu fer að langmestu leyti til stofnbrauta.
2.3.1. Til stofnbrauta.
1 vegáætlun 1979—82 sem samþykkt var á Alþingi vorið 1979 var fjárveitingum
til stofnbrauta í fyrsta sinn skipt á verkefnaflokka. Þeir voru þrir, þ. e. almenn
verkefni, bundin slitlög og sérstök verkefni. Meginmarkmið þessarar skiptingar var
að tryggja fjármagn til bundinna slitlaga annars vegar og til einstakra stærri verkefna hins vegar, en þessi verkefnasvið höfðu átt erfitt uppdráttar. Reynsla af þessari
skiptingu hefur verið góð og er henni því haldið hér.
Við skiptingu fjár á hina þrjá verkefnaflokka hefur mest áhersla verið lögð á
bundið slitlag. Er það í samræmi við þá stefnu, sem mótuð var við gerð siðustu
vegáætlunar, en samkvæmt henni fór hlutur bundinna slitlaga mjög vaxandi á
gildistima þeirrar áætlunar. Hér er þó lagt til að enn verði aukin áhersla lögð á
þennan verkefnaflokk. Þarna er að finna mörg arðsömustu verkefni, sem völ er á
í vegagerð, enda eru enn í tölu malarvega ýmsir kaflar með svo mikla umferð, að
þeim verður ekki haldið í viðunandi horfi. Þá er einnig brýnt að leggja bundið
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slitlag í og við þéttbýli, til að draga úr þeirri miklu mengun, sem umferð á malarvegi veldur við slikar aðstæður.
Skipting fjárveitinga á verkefnaflokka er sem hér segir:

a) Almenn verkefni .................... ..................
b) Bundin slitlög ...................... ..................
c) Sérstök verkefni .................. ..................

1981
m.kr.

1982
m.kr.

1983
m.kr.

1984
m.kr.

6 009
4103
4 356

7 550
5 720
5 850

7 720
5 980
5 850

7 940
6110
5 850

a) Almenn verkefni.
I þessum verkefnaflokki er öll almenn vegagerð á stofnbrautum. Fjárveitingar
undir þessum lið geta þó einnig gengið til bundins slitlags í tengslum við
nýbyggingu vega svo og til brúa, sem bundnar eru vegaframkvæmdum. Lánsfé
frá Framkvæmdastofnun rikisins til „Hafísvegar" á árinu 1981 að upphæð
400 m.kr. er innifalin í tölu hér að ofan. Ekki er á þessu stigi tekin afstaða
til fjármögnunar „Hafísvegar“ á árunum 1982—1984.
b) Bundin slitlög.
Fjárveitingar af þessum lið fara til að leggja bundið slitlag bæði á þá vegarkafla, sem við því geta tekið án mikilla lagfæringa, svo og á kafla sem byggðir
væru upp fyrir fjárveitingu af almennum verkefnum.
c) Sérstök verkefni.
Miðað er við að fjárveiting til sérstakra verkefna standi undir öllum kostnaði
viðkomandi verka, þar með talið brúagerð og bundið slitlag. Fjárveiting færi
til þeirra verkefna, sem ákveðin voru i síðustu vegáætlun, svo og til nýrra
verkefna á þessu sviði.
2.3.2. Til þjóðbrauta.
Fjárveiting til almennra þjóðbrauta 1981 er 2 157 m.kr. Lán Framkvæmdastofnunar ríkisins til samgöngubóta i jaðarbyggðum 1981 er 410 m.kr. og skiptist á
eftirtalda vegi:
Strandavegur i Árneshreppi, Str....................................... 100 m.kr.
Skagavegur um Laxárdal, Skag......................................... 100 —
Jökuldalsvegur, N.-Múl............................................................

110

—

Borgarfjarðarvegur, N.-Múl............................................... 100 —
Heildarfjárveiting til þjóðbrauta árin 1982—1984 er 3 330 m.kr. hvert ár, en á
þessu stigi er ekki tekin afstaða til skiptingar þess fjármagns.
2.3.3. Til girðinga og uppgræðslu meðfram vegum.
Áætlað er að í árslok 1980 séu ógreiddar girðingakröfur um 1 900 m.kr. Þá er
áætlað að eftir verði að græða upp um 3 000 ha í lok árs 1980.
Lagt er til að fjárveiting 1981 verði 255 m.kr., 390 m.kr. árið 1982 og hækki
i áföngum í 440 m.kr. árið 1984.
2.4. TIL BRÚAGERÐA
Fjárveiting til brúagerða er 1 698 m.kr. 1981, en fer siðan minnkandi næstu ár.
Eins og vikið var að áður, er reiknað með að brúagerð verði í vaxandi mæli fjármögnuð af fjárveitingu til stofnbrauta. Fjárveiting á brúaliðnum færi þá fyrst og
fremst til byggingar brúa á þjóðbrautum og endurbyggingar þeirra brúa á stofnbrautum, sem ekki krefjast mikillar vegagerðar.
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2.5. TIL FJALLVEGA O. FL.

2.5.1. Til aðalfjallvega.
Samkvæmt 3.3. eru aðalfjallvegir taldir um 780 km. Lagt er til, að fjárveiting
til þeirra verði 63 m.kr. á árinu 1981, en 110 m.kr. á árunum 1982—84.
2.5.2. Til annarra fjallvega.
Lagt er til, að fjárveiting til þessa liðar verði 67 m.kr. á árinu 1981, en 118 m.kr.
á árunum 1982—84.
2.5.3. Þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum.
Lagt er til, að fjárveiting til þessa liðar verði 63 m.kr. á árinu 1981, en 110 m.kr
á árunum 1982—84.

2.5.4. Bláfjallavegur.
1 gildandi vegáætlun er fjárveiling til Bláfjallavegar 1981 af þjóðbrautafé
Reykjaness. Sú fjárveiting er hækkuð hlutfallslega við annað og við bætist 200 m.kr.
framlag af lánsfé Framkvæmdastofnunar. Á árunum 1982—83 er fjárveiting 250 m.kr.
og 170 m.kr. á árinu 1984.
2.5.5. Reiðvegir.
Lagt er til, að fjárveiting til þessa liðar verði 7 m.kr. á árinu 1981, en 12 m.kr.
á árunum 1982—84.
2.6. TIL SÝSLUVEGASJÓÐA.
Samkvæmt ákvörðun í 21. gr. vegalaga miðast innheimta sýsluvegasjóðsgjalda
við kaup í almennri verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins hinn 1. desember næsta
ár á undan.
Samkvæmt vegalögum frá 1976 er ríkisframlag eigi lægra en tveimur og hálfum
sinnum heimaframlag, sem kveðið er á um í 21., 23. og 26. grein sömu laga.
Reiknað er með að helmingur aukaríkisframlags verði greiddur á árinu, en helming frestað til næsta árs.
Miðað við fyrrnefndar forsendur eru heildartekjur sýsluvegasjóðanna á árunum
1981—1984 áætlaðar eins og hér segir:
1982—84

1981

Samkv. 21. gr. og 26. gr. vegalaga......................................
Samkv. 23. gr. vegalaga .................................................
Aukaheimaframlag ........................................................
Aukarikisframlag ...........................................................
Ríkisframlag samkv. 21. gr. vegalaga...........................

517
134
105
219
1027

738
202
150

319
1627
1246 -----

1946

2002

3036

2.7. Til vega i ‘kaupstöðum og kauptúnum.
Samkvæmt 32. gr. vegalaga renna 123/2% af mörkuðum tel m vegamála hvert
ár til þessara vega og skal % hlutum framlagsins skipt eftir íbúatölu milli þeirra
þéttbýlisstaða, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, en % hluta fjárins er ráðstafað af fjárveitinganefnd Alþingis, eins og segir í 34. gr. vegalaga.
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Heildarframlag samkv. 32. gr..........................
% hluti skv. 34. gr.........................................
Tii skipta skv. ibúatölu 1. des. s. 1................

1981

1982

1983

1984

2 820
705
2115

3 810
952
2 858

3 970
992
2 978

4130
1032
3 098

Áætluð íbúatala þéttbýlisstaða með 200 íbúa eða fleiri þann 1. desember 1980
er 202 þús. Má því gera ráð fyrir, að upphæð á hvern íbúa verði um 10 470 kr. árið 1981.
2.8. TIL VÉLAKAUPA OG BYGGINGAR ÁHALDAHÚSA.
2.8.1. Til véla- og verkfærakaupa.

í tillögu þessari til vegáætlunar 1981—84 er gert ráð fyrir, að fjárveiting til
véla- og verkfærakaupa hækki í áföngum í þá tölu sem var i fyrri vegáætlun og verði
komin í 200 m.kr. árið 1984. Fjárveiting 1981 er hins vegar sú sama og 1980 að viðbættum verðbótum.
Gert er ráð fyrir, að því fé ásamt afskriftafé véla verði eins og að undanförnu,
fyrst og fremst varið til endurnýjunar á þeim vinnuvélum sem Vegagerðin þarfnast,
en ekki fást leigðar á almennum markaði, svo sem vegheflum, vélum til malarvinnslu, vélum til brúagerða, vélum til að leggja bundið slitlag (klæðningu) o. s. frv.
2.8.2. Til byggingar áhaldahúsa.
Á árinu 1981 er gert ráð fyrir að fjárveiting verði 150 m.kr., en verði síðan hækkuð
í áföngum í 300 m.kr. á árunum 1982—84.
Fjárveitingum þessum, ásamt hluta af rekstrartekjum véla og hluta af áhaldaleigu, verður varið til þess að sinna mörgum aðkallandi verkefnum, sem standa fyrir
dyrum eða verið er að vinna að.
Helstu verkefni sem unnið er að og fyrirhuguð eru á áællunartímabilinu eru
bygging áhaldahúsa á Selfossi, Ólafsvík, ísafirði, Sauðárkróki, Húsavík, Vopnafirði
og Reyðarfirði.
Auk þess verður þessum fjárveitingum varið til þess að sinna öðrum minni, en
jafnframt mjög aðkallandi verkefnum, eins og t. d. að undirbúa lóðir og aðstöðu á
öðrum bækistöðvum Vegagerðarinnar víðsvegar um landið.
2.9. Til tilrauna í vegagerð.
Fjárveiting þessi er y2% af mörkuðum tekjum vegasjóðs samkvæmt lögum. Er
áætlað, að haldið verði áfram tilraunum við ýmsa þætti vegagerðar á þessu vegáætlunartímabili, eins og verið hefur.
III. Um flokkun vega.
3.1. Þjóðvegir eftir kjördæmum.
1 þessum tillögum eru þjóðvegir flokkaðir eftir 12. gr. vegalaga. Gerðar eru
tillögur um nokkrar breytingar frá fyrri vegáætlun og verður gerð grein fyrir þeim
hér á eftir í viðkomandi flokkum.
Þar sem þjóðvegur endar við bæ, er lengd hans miðuð við vegamót heimreiðar,
en hún telst sýsluvegur eða einkavegur.
1 fylgiskjali 2.3.0.-01 eru sýndar í töfluformi vegalengdir stofnbrauta, þjóðbrauta
og þjóðvega í þéttbýli miðað við kjördæmi, eins og þær voru 1. janúar 1980.
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3.2.1. Stofnbrautir.

Lagðar eru til eftirfarandi breytingar á vegum þeim, sem töldust stofnbrautir
skv. vegáætlun 1979—1982.
60 Vestfjarðavegur.
Vesturlandsvegur — Snæfellsnesvegur verði þjóðbraut.
61 Djúpvegur.
Djúpvegur byrji við Hólmavík og liggi yfir Steingrímsfjarðarheiði, í Langadai
og óbreyttur eftir það.
67

Steingrímsfjarðarvegur.

Falli niður sem númer og nafn.
53 Hvítárvallavegur.
Vegurinn verði þjóðbraut.

í fylgiskjali 2.3.1-01 eru vegalengdir stofnbrauta miðað við kjördæmi sýndar í
töfluformi.
3.2.2. Þjóðbrautir.
Lagðar eru til eftirfarandi breytingar á vegum þeim, sem töldust þjóðbrautir skv.
vegáætlun 1979—1982. 625 Valþjófsdalsvegur, breyting á legu við Holt. 643 Strandavegur, lagt er til að vegurinn byrji nú við Djúpveg í Steingrímsfjarðarbotni. 763 Hellulandsvegur falli niður, en 743 Hegranesvegur vestri lengist sem honum nemur. 861
Vestursandsvegur falli niður.
Þá er lagt til að eftirfarandi vegir verði teknir í tölu þjóðbrauta:
608 Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði. —
Áður hluti af Djúpvegi.
627 önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum. —
Áður hluti af Vestfjarðavegi.
77 Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafaróss um Hofsá á Siglufjarðarveg
sunnan Hofsár. —
Siglufjarðarvegur lá áður um Hofsós.
í fylgiskjali 2.3.2.-01 eru vegalengdir þjóðbrauta miðaðar við kjördæmi sýndar í
töfluformi.
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Fskj. 2.2.1.-01
Sumarviðhald þjóðvega.
3

B
44ow

13

h

1968 ................
1969 ................
1970 ................
1971....... .......
1972 ................
1973 ................
1974 ....... .......
1975 ....... .......
1976 ....... .......
1977 ....... .......
1978 ....... .......
1979 ................
1980 ................

43
h
«O 44
>S
149
150
179
218
304
334
680
840
1172
1437
2 655
3 947
6 670

. 00
23
>>
6,03
7,36
8,18
9,49
11,4
13,9
22,3
36,4
46,9
67,5
100,0
145,0
228,0

5o J2 8

> as

5 634
4 647
4989
5 237
6 080
5 479
6 952
5 262
5 698
4 854
6 053
6 206
6 670

0 »o
ij 2
8 920
8186
8 186
8148
8164
8 104
8211
8 336
8 336
8 336
8 409
8 338
8 328

3

a§§1
*° 8

38
SaS
“3 ►

44

44 W oö

44’“' g

s

ffi

&

a
»«> •
a > -s
■3 gS
3
aál’s
> >

277
:O >»

632
568
609
643
745
676
847
631
684
582
720
744
801

42 117
43 606
43 567
47 011
52 489
57 155
63 189
71364
71459
73 410
78 481
84 652
90 578

4?
**- w
<3

*

2 Ss h
3

:O ’O ÖO
h <s >ö

ag

•■-»

272
290
308
328
349
371
395
420
420
449
450
449

20,7
16,0
16,1
15,9
17,4
14,7
17,6
12,5
13,5
10.8
13,4
13,8

Fskj. 2.2.1.-02
Fjárveitingar til sumarviðhalds þjóðvega bornar saman við þörf fjármagns ásamt
reiknuðu hlutfalli.
Viðhaldskostnaður
miðað við
verðl. 1980
mJcr.

Ár

1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

5 262
5 698
4 854
6 053
6 206
6 670

Reiknuð þörf
fj&rveitinga
til sumarviðh.
m.v. verðl. 1980
m.kr.

7 930
8100
8 260
8 980
9160
9 350

Hlutfall
af þörf

%
66
70
59
67
68
71
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Fskj. 2.3.0.—01.
Þjóðvegir 1. janúar 1980.
Kjördæmi

Stofnbrautir

Suðurlandskjördæmi .........
Reykjaneskjördæmi .............
Vesturlandskjördæmi .........
Vestfjarðakjördæmi .............
Norðurlandskjördæmi vestra
Norðurlandskjördæmi eystra
Austurlandskjördæmi .........
Samtals

Þjóöbrautir
km

457,8
182,6
538,6
807,2
367,5
565,4
862,1

1125,4
185,6
862,7
553,8
733,2
646,1
588,8

3 781,2

4 695,6

Þjóövegir
I þéttbýli
km

14,4
65,7*
12,9
15,1
11,8
15,1
24,4
159,4

ÞjóCvegir
km

1 597,6
433,9
1414,2
1 376,1
1112,5
1226,6
1475,3
8 636,2

*) Lengd þjóðvega í þéttbýli í Reykjavík meðtalin.
Fskj. 2.3.1.—01.

Stofnbrautir 1. janúar 1980.
Ekki akfært
km

Kjördæmi

Suðurlandskjördæmi ......................
Reykjaneskjördæmi .........................
Vesturlandskjördæmi .....................
Vestfjarðakjördæmi .........................
Norðurlandskjördæmi vestra...........
Norðurlandskjördæmi eystra .......
Austurlandskjördæmi ......................
Samtals

Akfært
km

Alls
km

11,9
7,4
0
20,0
0
13,2
0

445,9
175.2
538,6
787.2
367,5
552.2
862,1

457,8
182,6
538,6
807,2
367,5
565,4
862,1

52,5

3 728,7

3 781,2

Fskj. 2.3.2.—01.
Þjóðbrautir 1. janúar 1980.
Ekki akfært
km

Suðurlandskjördæmi .....................
Reykjaneskjördæmi .........................
Vesturlandskjördæmi .....................
Vestfjarðakjördæmi .........................
Norðurlandskjördæmi vestra...........
Norðurlandskjördæmi eystra......... .
Austurlandskjördæmi .....................
Samtals

Akfært
km

Alls
km

5,7
0
38,0
9,0
26,3
5,0
11,9

1119,7
185,6
824,7
544,8
706,9
641,1
576,9

1125,4
185,6
862,7
553,8
733,2
646,1
588,8

95,9

4 599,7

4 695,6

Fskj. 2.4.—01.

Aldur brúa 10 m og lengri.
Á skrá Vegagerðar ríkisins eru nú 810 brýr af þessari stærð, og skiptast þær
þannig eftir byggingarárum og stöðu í vegakerfinu.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

171

1362

Þingskjal 356
Fjöldi brúa
Á stofn. Á öSrum
brautum vegum Alls

Byggingarár

Fyrir 1910 ....
1910—1919 ....
1920—1929 ....

0
5
16

2
4
17

2
9
33

1930—1939 ....

32

51

83

1940—1949 ....

47

51

98

1950—1959 ....
1960—1969 ....
1970—1979 ....
1980

90
72
93
7

145
108
65
5

235
180
158
12

362

448

810

Samtals

HeiknaS álag

Mannþröng 400 kg/m2
Mannþröng 400 kg/m2
Mannþröng 400 kg/m2
eða vagn 6 tonn
Mannþröng 400 kg/m2
eða vagn 6 tonn
Mannþröng 400 kg/m2
eða vagn 6 —20 tonn
Vagn 20—34 tonn
Vagn 20—34 tonn
Vagn 20—63 tonn
Vagn 63 tonn

Fskj. 2.6.—01.
Sýsluvegir 1. janúar 1980.
Óakf.
km

Skv. a—c lið 19. gr.
Rutt
Lagt
km
km

Alls
km

Skv. d—e
US19.gr.
km

4,5
64,3
7,7

Sýsluv.
alls
km

V-Skaftafellssýsla .........
Rangárvallasýsla .............
Árnessýsla ......... .............

16,8
9,2
1,6

121.3
229.4
308,3

138,1
238,6
309,9

Gnllbringusýsla .............
Kjósarsýsla ....................

1,8
3,3

73,0

1,8
76,3

3,4
19,2
14,2
18,0

82,0
116,9
108,9
54,6

85,4
136,8
124,8
79,5

4,0
28,4
28,5
13,0

89,4
165,2
153.3
92,5

17,5
5,0
16,6
13,1
11,5

16,0
42,0
24,6
28,3
41,5

33,5
48,8
41,2
42,6
53,0

61,2
37,3
64,2
44,8
99,6

94,7
86,1
105,4
87,4
152,6

58,2
10,8
5,4

236,6
115,0
207,0

Borgarfjarðarsýsla .........
Mýrasýsla .......................
Snæf.-og Hnappadalssýsla

Dalasýsla

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

A-Barðastrandarsýsla
V-Barðastrandarsýsla ....
V-ísafjarðarsýsla .............
N-isafjarðarsýsla .........
Strandasýsla ....................

0,7
1,7
6;9
1,8
1,2

142.6
302,9
317.6
1,8
76,3

V-Húnavatnssýsla .........
A-Húnavatnssýsla .........
Skagafjarðarsýsla.............

1,6
0,5
11,5

39,6
12,0
37,6

137,2
91,7
152,5

178,4
104,2
201,6

Eyjafjarðarsýsla .............
S-Þingeyjarsýsla .............
N-Þingeyjarsýsla .............

3,0
11,6
4,5

14,1
47,7
45,6

101,9
135,4
75,1

119,0
194,7
125,2

N-Múlasýsla ....................
S-Múlasýsla ....................
A-Skaftafellssýsla .........

0.5
0,8

61,2
36,5
11,2

149,5
94,6
53,8

210,7
131,6
65,8

35,3
42,5
27,0

246,0
174,1
92,8

Samtals

46,3

456,7

2 238,5

2 741,5

636,7

3 378,2

119,0
194,7
125,2
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Fskj. 2.7—01.
Lengd þjóðvega í þéttbýli. 1. janúar 1980.

Sþ.

BundiS
slitlag
m

Án
slitlags
m

Samtals
m

Suðurlandskjördæmi ............. ....................
Reykjaneskjördæmi ............. ....................
Reykjavík ............................... ....................
Vesturlandskjördæmi............. ....................
Vestfjarðakjördæmi ............. ....................
Norðurlandskjörd. vestra .... ....................
Norðurlandskjörd. eystra .... ....................
Austurlandskjördæmi............. ....................

9 610
24020
25 085
8154
6 772
7 545
7 004
19 333

4 795
6 260
10 390
4 710
8 323
4 275
8110
5 045

14405
30 280
35 475
12 864
15 095
11 820
15 114
24 378

Samtals

107 523

51908

159 431

357. Tillaga til þingsályktunar

[188. mál]

um geið langtímaáætlana um vegagerð.
(Lögð fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta Vegagerð ríkisins gera 20 ára
áætlun um framkvæmdir í nýbyggingum vega og brúa á stofnbrautum og þjóðbrautum.
Við gerð áætlunarinnar skal stefnt að eftirfarandi markmiðum:
1. Vegir hafi fullt burðarþol (10 t) allt árið.
2. Vegir séu byggðir upp úr snjó eftir því sem unnt er.
3. Bundið slitlag sé lagt á fjölfarnari vegi (umferð meiri en 100 bílar á dag yfir
allt árið), auk kafla næst þéttbýliskjörnum, þó að umferð sé minni. Bundið
slitlag sé þó lagt á a. m. k. % hluta stofnbrauta í hverju kjördæmi.
4. Tekið sé tillit til umferðaröryggis við uppbyggingu veganna.
Fjárhagslegar forsendur áætlunar séu þær, að 2.0% af vergri þjóðarframleiðslu
sé að meðaltali varið til vegagerðar samkvæmt vegáætlun á áætlunartímabilinu. Til
að auka framkvæmdahraða sé þetta hlutfall þó 2.1% að meðaltali fyrstu 8 ár timabilsins.
Áætlun um framkvæmdir á stofnbrautum, samkvæmt þingsályktun þessari, verði
lögð fram á yfirstandandi þingi, þannig að afgreiða megi hana samhliða vegáætlun
1981—1984. Áætlun fyrir þjóðbrautir skal lögð fyrir Alþingi eigi síðar en í árslok
1982, og skal hún þá felld að áætlun um stofnbrautir.
Athugasemdir við þ i n g s á 1 y k t u n a r t i 11 ö gu þessa.
1. Inngangur.
Uppbygging þjóðvegakerfisins og lagning bundins slitlags á fjölfarnari hluta
þess er meðal brýnustu verkefna þjóðfélagsins. Mjög margar framkvæmdir á þessu
sviði eru einnig arðsamar í besta lagi, svo að óvíða mun fjárfesting skila meiri
raunvöxtum.
Til að stuðla að skipulegum vinnubrögðum og skynsamlegri ráðstöfun fjármagns í vegagerð er nauðsynlegt að hafa yfirlit yfir verkefnið í heild, og stefnumarkandi áætlanir til lengri tíma um framkvæmdir innan einstakra verkefnaflokka.
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Langtímaáætlun eins og þeirri, sem hér er gerð tillaga um, má skipta í tvo
meginþætti. Annars vegar er um að ræða úttekt á ástandi og mat á þorfum fyrir
úrbætur, og kostnaði við þær úrbætur. Hins vegar áætlun til lengri tíma um fjármagn til framkvæmda og röðun verkefna í stærstu dráttum.
Vegagerð ríkisins hefur að undanförnu unnið að úttekt á ástandi stofnbrauta
og þykir eðlilegt að henni verði falið að gera áætlunina.
2. Áætlunartími.
I tillögunni er gert ráð fyrir áætlun til 20 ára. Með þvi að miða við svo langan
tíma fæst gleggri og heildstæðari mynd af þörfum fyrir vegaframkvæmdir eins og
þær eru nú og verða á næstu árum. Á hinn bóginn er erfitt að segja fyrir um þróun
samgangna og vegakerfis til svo langs tíma. Til að mæta þeim vanda er reiknað
með endurskoðun áætlunarinnar eftir vissum reglum og fjárhagslegu svigrúmi við
þær endurskoðanir, eins og nánar er rakið í kafla 5 hér á eftir.
3. Markmið áætlunarinnar.
Með þeim markmiðum, sem sett eru fram í tillögunni, er lögð áhersla á aihliða
uppbyggingu vegakerfisins, sem taki tillit til hinna margvíslegu þarfa umferðarinnar. Þær þarfir eru m. a. fólgnar í óhindruðum flutningum einnig á vorin, vetrarsamgöngum sem víðast um byggðir landsins, þægindum og rekstrarhagkvæmni bifreiða á umferðarmeiri vegum, sem fylgir bundnum slitlögum, og síðast en ekki
síst auknu öryggi vegfarenda.
a)

Burðarþol vega.
Hin almenna regla sem í gildi er á þjóðvegakerfinu í dag er 10 t þungi á einfaldan öxul. Er þetta mjög hliðstæður öxulþungi og leyfður er í nálægum löndum.
Hinn leyfði öxulþungi er hár miðað við burðargetu vegakerfisins, enda þarf á
hverju vori að takmarka hann mjög. Standa þær takmarkanir í 1—2 mánuði ár
hvert á meginhluta vegakerfisins, og ganga svo langt, að sumar stofnbrautir eru
einungis opnar jeppum. Á fskj. 1 sést hvernig ástandið var í þessum efnum vorið
1979 á helstu vegum landsins.
Takmarkanir þessar valda verulegri röskun á flutningum, en auk þess verða
viðkomandi vegir fyrir varanlegu tjóni, sem ekki verður ráðin bót á nema með
miklum kostnaði.
Á áætlunartímanum er að því stefnt að ná burðarþoli allra stofnbrauta upp
í 10 t, e. t. v. að örfáum og stuttum vegarköflum undanteknum. Ennfremur ættu
meiriháttar þjóðbrautir að komast á sama stig á þessu tímabili.
b) Vetrarfærð.
Á fskj. 2 er yfirlit yfir lokun helstu fjallvega vegna snjóa 1979. Eins og þar
kemur fram er ástandið mjög misjafnt eftir landshlutum. Þrir þættir valda þarna
mestu, þ. e. landslag, veðrátta og ástand vega. Vestfirðir eru verst settir í þessum
efnum, því að aðalvegir þangað eru í því ástandi, að ekki þykir fært að halda þeim
opnum að vetrarlagi. Norðausturland hefur einnig verið illa sett með vetrarsamgöngur.
Uppbygging vega til fulls burðarþols lyftir þeim í flestum tilvikum jafnframt
upp úr snjó. Einstakir staðir krefjast þó sérstakra lausna vegna snjóþyngsla
og/eða snjóflóða og þurfa þar að koma til sérstök mannvirki (jarðgöng, vegþekjur
o. þ. h.).
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c)

Bundið slítlag.
Lagning bundins slitiags á fjölfarnari vegi skilar mjög miklum þjóðhagslegum
arði. Munar þar mestu um þá lækkun á rekstrarkostnaði bifreiða, sem leiðir af
bundnu slitlagi. Þá eru ómetin þau þægindi og raunar einnig öryggi fyrir vegfarendur sem fylgir góðu vegaryfirborði.
Hér er miðað við að umferðarmörk fyrir bundið slitlag séu 100 bílar á dag
yfir allt árið. Eru þau ákveðin með tilliti til viðunandi arðsemi fyrir þá umferð.
Einnig er haft í huga að innan þessara marka nást tiltölulega heillegir kaflar á
vegakerfinu með bundnu slitlagi.
Auk hinna fjölfarnari vega er gert ráð fyrir, að lagt sé bundið slitlag á vegi
næst þéttbýliskjörnum. Er því ákvæði stefnt gegn hinni miklu mengun og óþrifum
sem fylgja malarvegum í og við þéttbýli.
Þau mörk um bundið slitlag, sem greind eru í tillögunni, og sú umferð sem
er á vegakerfinu i dag, fela í sér bundið slitlag á um 2000 km af stofnbrautum og
um 600 km af þjóðbrautum, auk þeirra vega, sem þegar hafa bundið slitlag (360
km).
Með vaxandi umferð munu fleiri vegir bætast i hópinn á áætlunartímabilinu.
Þá er einnig eðlilegt að umferðarmörkin komi til skoðunar við endurskoðun áætlunarinnar.
d) UmferðaröryggL
Athugun á umferðarslysum á þjóðvegum fer nú fram á reglubundinn hátt.
Kémur í Ijós að slysatiðni, þ. e. fjöldi slysa fyrir hverja 1000 000 ekinna km, er
almennt fremur há, og mjög breytileg milli einstakra vega og vegakafla. Meðalsiysatíðni á öllu þjóðvegakerfinu 1979 var 1.81. Þeir vegir, sem sýndu lakasta útkomu i þessu tilliti, voru með meira en tvöfalda þá tölu, og einstakir vegakaflar
hafa enn meiri slysatíðni.
Við uppbyggingu vegakerfisins og röðun framkvæmda verður að taka fullt tillit
til öryggissjónarmiða í þvi skyni að lækka ofangreindar tölur.
4. Fjárhagslegar forsendur.
Fjárhagslegar forsendur áætlunarinnar eru miðaðar við ákveðið hlutfall af

þióðarframleiðslu, en sú viðmiðun þvkir eðlilegri en ákveðnar fjárupphæðir. Á
fskj. 3 sést þetta hlutfall fyrir árin 1964—1980 og meðaltal þessara ára, sem er
1.88%. Ennfremur sést hiutfallsleg skipting á helstu verkefnaþætti innan vegáætlunar.
Skipting fjárins hefur jafnan verið með þeim hætti, að viðhald hefur setið á
hakanum. Undanfarin ár hefur það verið minna en 70% af þörf vegakerfisins fyrir
viðhald. Þessi mikli skortur á viðhaldsfé stefnir öryggi vegfarenda i tvísýnu, auk
þess sem hann hefur í för með sér mikið þióðfélagslegt tap. Jafnframt því sem
tryggt er fjármagn til nýbygginga vega, þarf þvi einnig að auka viðhaldsfé.
Á fskj. 3 (súla lengst til hægri) er sett fram hugmynd að skiptingu á verkefnaflokka og á fskj. 4 sést hvernig sú skipting gæti þróast á áætlunartimabilinu,
bæði hlutfallslega og i beinum fjárupphæðum.
Þar kemur fram, að hið almenna viðmiðunarhlutfall er 2% af þjóðarframleiðslu.
Þetta hlutfall gæfi heildarútgjöld 36.9 mia.kr. árið 1981. Heildarútgjöld færu siðan
hækkandi með vaxandi þjóðarframleiðslu, en vöxtur hennar er hér áætlaður 2.5%
á ári. Þannig yrðu heildarútgjöld 43.9 mia.kr. 1988 og 53.5 mia.kr. 1996. Þetta viðmiðunarhlutfail, 2.0%, verður að teljast i algjöru lágmarki, og því er það hækkað
fyrstu átta árin í 2.1% til að herða á framkvæmdum á fyrri hluta timabilsins. Sú
hækkun eykur ráðstöfunarfé um 1.9 mia.kr. 1981 og 2.2 mia.kr. 1988. Fyrir aukninguna má leggja 40—50 km af bundnu slitlagi á ári umfram það, sem annars
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væri, ef aukningin væri öll notuð i því skyni. Heildarútgjöld verða þá 38.8 mia.kr.
1981 og 46.1 mia.kr. 1988. Tölur hér að ofan eru á áætluðu verðlagi 1981.
Með hliðsjón af reynslu undangenginna ára þykir ekki rétt að gera tillögu um
hærra hlutfall. Er þá einnig haft í huga, að hér er um grunnáætlun að ræða, sem
auðvelt væri að auka og bæta við, ef Alþingi ákveður að gera enn frekara átak
í vegagerð.
5. Tilhögun áætlunar, tengsl við vegáætlun.
Með tilliti til gildistima vegáætlunar (4 ár) þykir eðlilegt að skipta áætlunartimanum (20 árum) niður í fjögurra ára timabil. Þar sem þetta er fyrsta tilraun
til gerðar yfirlitsáætlunar þykir rétt að skipta heildarframkvæmdatíma í tvennt,
þ. e. annars vegar þrjú tímabil á fjögur ár hvert og hins vegar eitt átta ára timabil.
1 áætluninni yrði hvert verk sett á ákveðið tímabil, en ekki nánar tekin afstaða
til þess hvenær á tímabilinu það er framkvæmt. Á fskj. 5 sést það fjármagn sem
til ráðstöfunar væri á hverju tímabili. Eins og þar kemur fram er einungis 80%
af fjármagni raðað á verkefni. Þau 20%, sem eftir eru óskipt, færu til að mæta
ófyrirséðum nýjum þörfum og til að flýta einstökum framkvæmdum frá því sem
áætlun gerir ráð fyrir.
Þeim verkefnum, sem ljúka skal á fyrsta tímabili yfirlitsáætlunar yrði raðað
á einstök ár i vegáætlun. Undanfarið hefur þurft að endurskoða vegáætlun á hverju
ári með tilheyrandi aukinni vinnu á Alþingi og hjá Vegagerð rikisins og siðbúnum
ákvörðunum. Véldur þetta erfiðleikum við framkvæmdir, og auknum kostnaði.
Til að komast hjá þessu, er hugsanlegt að skipta ekki öllu fjármagni á einstök
verk nema á fyrsta ári vegáætlunar. Mætti halda 10% eftir óskiptu á öðru ári, og
yrði því fé skipt nánar í samráði við samgönguráðherra og Alþingi. Á þriðja ári
mætti á sama hátt halda 20% eftir óskiptu, en því síðan skipt á verk við endurskoðun. Þessi tilhögun er einnig sýnd á fskj. 5.
Eðlilegt þýkir að yfirlitsáætlun sé endurskoðuð fiórða hvert ár (þ. e. við aðra
hverja endurskoðun vegáætlunar), og væri þá bætt við nýju fjögurra ára tímabili i
stað þess sem liðið er. Væri þannig ávallt fyrir hendi 20 ára áætlun um framkvæmdir
í vegagerð.
6. Tfmamörk áætlunargerðar.

Samkvæmt tillögunni skal áætlun um framkvæmdir á stofnbrautum lögð fram
á yfirstandandi þingi, enda hefur verið unnið að undirbúningi hennar nú um skeið.
Úttekt á ástandi stofnbrauta er lokið, en mikil vinna er eftir við röðun verkefna
o. fl. þ. h. Úttektin gefur til kynna að i lok 20 ára tímabilsins hafi náðst eftirfarandi árangur við uppbyggingu stofnbrauta. Er þá miðað við fjárhagslegar forsendur
og skiptingu fjár á verkefnaflokka, sem gerð var grein fyrir hér á undan.
Stofnbrautir, 3680 km, hefðu fullt burðarþol og væru uppbyggðar með tilliti
til vetrarfærðar (e. t. v. með örfáum undantekningum). Bundið slitlag væri á um
23Ö0 km af stofnbrautum. Hér er einungis talið það framkvæmdamagn, sem fæst
fyrir þann hluta fjármagnsins (80%) sem raðað er á verk. Þau 20%, sem eftir eru,
má nota til að flýta framkvæmdum, auka við bundið slitlag, eða taka fyrir ný verkefni.
Að stofnbrautaáætlun lokinni yrði hafist handa um áætlanagerð fyrir þjóðbrautir. Ætti sú áætlun að liggja fyrir samhliða næstu endurskoðun vegáætlunar.
Yrðu þessar áætlanir þá felldar saman, og væri þar með komin heildstæð yfirlitsáætlun um nýjar framkvæmdir á þjóðvegakerfinu.
Tií að gefa áætlun stofnbrauta fulít gildi þykir eðlilegt að hún fái þinglega
meðferð hliðstæða við vegáætlun. Til þess að svo megi verða þarf þó að breyta
vegalögum. Yrði hafist handa um undirbúning þess, ef tillaga sú, sem hér liggur
fyrir, verður samþykkt.

TAKMARKANIR
ÞJÓÐVEGUM

OXULÞUNGA A HELSTU
LANDSINS

VORIÐ
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Fskj. 2

Tafla er sýnir, hve ýmsir fjallvegir voru lengi lokaðir vegna snjóa árið 1979.

Jan. Febr. Mars Apr. Maí

Fróðárheiði ........
Svínadalur .........
Klettháls .............
Háífdán .............
Dynjandisheiði ..
Hrafnseyrarheiði .
Breiðadalsheiði ..
Botnsheiði ..........
Þorskafjarðarheiði
Holtavörðuheiði .
Vatnsskarð .........
Sigluf.v.,Fljót-Sigl.
Lágheiði ...........
öxnadalsheiði ...
Ólafsfjarðarmúli .
Vaðlaheiði .........
Hólssandur..........
Axarfjarðarheiði .
Sandvíkurheiði ..
Vopnafjarðarheiði
Möðrudalsöræfi ..
Vatnsskarð eystra
Fjarðarheiði ........
Odsskarð ............

1
31
5
31
31
15
15
31
1

28
28
28
9
13
28

6
31

1
4
28

11
8
31
31
14

19
28
28
5

6
5
31
3
31
31
15
16
31
1
4
6
31

31

28

31
25
15
14

28
11
14
7

5
25
31
31
11
31
31
24
10
8

Breiðdalsheiði . . . 31

28

31

Júní

Júlí

HlutfaU af
365 dögum
Ág. Sept. Okt. Nóv. Des. Alls
%

1

1

6
13
1
11
11
8
9
30
3
2
7
30
1
4
15
30
30
11
30
26
23
8
2
20

1

1

1
1
1
1
29

2

3

4
4
3
5

1
31

10

2

3

8
26
31
31
10
31
24
18
9
2
2

1
1

1
18
30

3
9

12
13

5
2

4
13

7
1
8
10
5
9
30

24
1
23
29
10
9
31

2
21

31

4
18
27
28

4
18
31
31

27
13
6
4
1

31
7
20
8
9
24

8
12
136
11
133
146
68
75
220
5
7
26
218
1
37
129
246
275
51
214
160
129
68
43

2
3
37
3
36
40
19
21
60
1
2
7
60
10
35
67
75
14
59
44
35
19
12

136

37

•/, AF pJOÐAR -

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ed.

358. Frumvarp til laga

[189. máll

um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978 um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7
22. febrúar 1980 og lög nr. 20 7. mai 1980 um breyting á þeim lögum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)
L gr.
Við C-lið 30. gr. laga bætist nýr töluliður er verði 5. tl. og orðist svo:
Kostnað vegna handverkfæra innan viss hámarks er launþegar í löggiltum iðngreinum þurfa að leggja sér til vegna starfs síns. Ríkisskattstjóri skal setja nánari
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og getur hann ákVeðið hámark árlegs frádráttar mismunandi eftir iðngreinum. Þá er þeim er hafa tekjur skv. 1. mgr. 7. gr. af
hljóðfæraleik og leggja sjálfir til hljóðfæri heimilt að færa til frádráttar kostnað
vegna hljóðfæranna eftir nánari reglum sem ríkisskattstjóri setur.
t
2. gr.
1 stað „1 500 000 kr.“ í 1. málslið 2. málsgreinar 1. töluliðs E-liðar 1. mgr. 30. gr.
laganna komi: 2 500 000 kr.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts
á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um 1. gr.

Með lögum nr. 40/1978 voru gerðar róttækar breytingar á frádráttarheimildum
tekjuskattslaga. Fólu þær meðal annars í sér að launþegum Var veitt heimild til frádráttar á 10% af launatekjum, en jafnframt voru felldar niður heimildir til frádráttar vegna ýmissa kostnaðarliða launþega og var verkfærakostnaður iðnaðarmanna þar
á meðal. í tengslum við kjarasamninga í október sl. gaf rikisstjórnin út vfirlýsingu
um ýmiss konar ráðstafanir er auðvelda áttu lausn kjaradeilunnar. í þessari yfirlýsingu var því m.a. heitið að fjármálaráðherra beitti sér fyrir brevtingum á tekjuskattslögum á þá lund að kostnaður launþega í löggiltum iðngreinum v'egna kaupa
á handverkfærum verði frádráttarbær frá tekjum. Er 1. gr. frumvarps þessa i saniræmi við þessa yfirlýsingu.
Um 2. gr.
Hér er laet til að hámarksfrádráttur vegna vaxtagjalda einstaklinga utan atvinnurekstrar verði hækkaður úr 1 500 000 kr. i 2 500 000 kr. I frumvarpi til f járlaga
er ffprt r^ð fvrjr að skattvisitala verði 145 við álagningu á árinu 1981. Miðað við þá
vísitöbi verður hámark vaxtafrádráttar einhleypings 3 625 000 kr. en hámark vaxtafrádrátrar Hóna 7 250 000 kr. við álagningu á næsta ári. Ætla má að þessi brevting
kosti rikissióð nærfellt 250 milljónir króna á árinu 1981.
Um 3. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringa.

Nd.
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359. Nefndarálit

[171. mál]

um frv. til laga, um jöfnunargjald.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Það ákvæði til bráðabirgða, sem meiri hluti nefndarinnar leggur til að bætist
við frumvarpið, felur í sér óskoraða heimild til ríkisstjórnarinnar til viðbótarskattlagningar í hvaða formi sem henni hentar, þar eð ákvæðið tiltekur ekki einungis
heimild til hækkunar á jöfnunargjaldi eða framlengingu aðstöðugjalds, heldur einnig
álagningu svonefnds álagningarígildis þessa. Á sama hátt afsalar Alþingi sér ráðstöfunarvaldi yfir því fé, sem þannig fæst, með því að ekki eru sérstök ákvæði þar
að lútandi, heldur aðeins vísbending um að tekjurnar skuli renna til iðnþróunar
sem er allvítt og ónákvæmt hugtak er túlka má á ótal mismunandi vegu. Með samþykkt
þessa ákvæðis afhenti Alþingi þannig ríkisstjórninni bæði óútfyllt tékkahefti og
óskrifaða reikningablokk.
1 þeirri skattheimtustefnu, sem ríkisstjórnin rekur, er nægilegt svigrúm til fjárveitinga til iðnþróunarverkefna, án þess að sérstök gjaldtaka komi til. Tillaga meiri
hluta nefndarinnar verður þvi ekki heldur studd sérstökum rökum um fjárþörf.
Málið í heild verður að teljast illa upplýst og stangast hvað á annars horn í málflutningi embættismanna og sérfróðra aðila, en stefnumörkun af hendi ríkisstjórnarflokka er ekki fyrir hendi, eins og sést af því, að í sömu andrá er talað um hækkun
jöfnunargjalds og framlengingu aðlögunargjalds ellegar bara eitthvert ígildi annars
hvors.
Gjaldtaka af þessu tagi er til þess fallin að afsaka og fresta nauðsynlegum og
eðlilegum aðgerðum, sem eru grundvallarforsenda farsællar framvindu í iðnaði og
skynsamlegrar iðnþróunar.
Bæta þarf og jafna aðstöðu iðnaðarins með almennum aðgerðum, svo sem á
sviði tollamála og lánamála. Yfirlýst er af hálfu iðnaðarins að hann kjósi frekast
slíka aðstöðujöfnun, enda um það rætt frá upphafi. Augljóst er að slíkar aðgerðir
eru löngu tímabærar.
Með tilvísun til þessa alls leggur minni hluti nefndarinnar til að tillaga um
ákvæði til bráðabirgða verði felld, en frumvarpið samþykkt að öðru leyti, enda er
3% jöfnunargjald til þess eins að vega upp á móti samkeppnisóhagræði af söluskatti
þeim sem á er lagður hérlendis, en minnir hins vegar á nauðsyn þess að afnema söluskatt og taka upp virðisaukaskatt í hans stað.
Alþingi, 19. des. 1980.
Sighvatur Björgvinsson.

Ed.

360. Nefndarálit

[160. mál]

um frv. til 1. um minnstu mynteiningu við álagningu og innheimtu opinberra gjalda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 19. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.

Kjartan Jóhannsson,
Guðm. Bjarnason.
fundaskr.
Lárus Jónsson.
Gunnar Thoroddsen.
Davíð Aðalsteinsson.
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Þingskjal 361

Nd.

361. Frumvarp til laga

[190. mál]

um breyting á lögum nr. 95/1975 um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/
1971 með síðari breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980.)

1.
2.

3.

4.
5.

1. gr.
3. gr. laga nr. 95/1975 orðist svo:
Á árinu 1981 skulu skattstjórar leggja á sjúkratryggingagjald á menn sem skattskyldir eru samkvæmt lögum nr. 40/1978 með siðari breytingum, þó ekki börn
innan 16 ára aldurs á tekjuárinu.
Gjaldstofn sjúkratryggingagjalds skal vera hinn sami og gjaldstofn álagðra útsvara
1981, þó að frádregnum:
a. bótum skv. II. og IV. kafla laga nr. 67/1971 með síðari breytingum öðrum en
elli- og örorkulífeyri;
b. 945 000 kr. í viðbót við þær fjárhæðir elli- og örorkulífeyrisbóta sem frá eru
dregnar skv. 4. mgr. 23. gr. laga nr. 8/1972, með siðari breytingum, hjá þeim
mönnum sem orðnir eru 67 ára fyrir 1. janúar 1981 eða nutu örorkulífeyris
á árinu 1980.
Skal gjaldið vera 1,5% af fyrstu 6 500 000 kr. af gjaldstofni en 2% af því sem
umfram er hjá hverjum gjaldanda.
Sjúkratryggingagjald sem ekki nær 6 000 kr. (60 nýkr.) skal fellt niður við
álagningu.
Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda um
tekjuskatt og eignarskatt.
Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag rikissjóðs til sjúkrasamlaga skal tekið tillit til þess gjalds sem um ræðir í þessari grein til hlutfallslegrar lækkunar á framlagi ríkissjóðs.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta á árinu
1981 vegna tekna ársins 1980 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr.
40/1978 með síðari breytingum og vegna tekna ársins 1981 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr., sbr. 71. gr. sömu laga.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir þvi, að á árinu 1981
verði lagt á sjúkratryggingaiðgjald með sama hætti og gert var á grundvelli ákvæða
laga nr. 16/1980 á árinu 1980. Af þessum sökum er þetta frumvarp lagt fram, en það
er efnislega samhljóða lögum nr. 16/1980, að öðru leyti en því að ekki er gert ráð
fyrir að sjúkratryggingagjald verði lagt á tekjur barna innan 16 ára aldurs og auk
þess er þeim mönnum gert að greiða sjúkratryggingagjald sem skattskyldir eru skv.
1. mgr. 3. gr. skattalaganna, þ. e. menn með takmarkaða skattskyldu sem dvelja hér
á landi hluta úr árinu 1981 og verða skatt- og útsvarslagðir á árinu 1981 af tekjum
ársins 1981. Þá er gert ráð fyrir að skattþrepið hækki í samræmi við skattvísitölu.
Álagt sjúkratryggingagjald á árinu 1980 nemur 8 050 m.kr. og er áætlað að af þessari
fjárhæð innheimtist um 7 500 m.kr. Ætla má að álagning sjúkratryggingagjalds á
árinu 1981 nemi um 12 milljörðum króna og að innheimt fjárhæð þess verði nálægt
11 milljörðum króna.

Þingskjal 362—364
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362. Nefndarálit
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[152. mál]

um frv. til 1. um biskupskosningu.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Salome Þorkelsdóttir var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 19. des. 1980.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form.
frsm.
Gunnar Thoroddsen.
Davíð Aðalsteinsson.

Sþ.

Karl Steinar Guðnason.
Jón Helgason.

[1. mál]

363. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Þús. kr.

I. Frá Matthíasi Bjarnasyni, Steinþóri Gestssyni, Karli Steinari Guðnasyni, Ólafi G. Einarssyni, Karvel Pálmasyni og Halldóri Blöndal.
Við 4. gr. 01 171 Byggðasjóður, framlag.
Fyrir „3 750 900“ kemur .......................................................................

5 550 000

II. Frá Salome Þorkelsdóttur, Mátthiasi Á. Mathiesen, Ólufi G. Einarssyni, Kjartani Jóhannssyni, Karli Steinari Guðnasyni og Jóhanni
Einvarðssyni.
Við 5. gr. 24 246 Laxeldisstöðin Kollafirði 983.
Liðurinn orðast svo:
983 Fjárfestingar:
Laxeldisstöðin .......................................................
16 935
Til öflunar á heitu vatni í samvinnu við Kjalarneshrepp ...................................................................
40 000

56 935

III. Frá Lárusi Jónssyni, Guðmundi Karlssyni og Friðrik Sophussyni.
Við 7. gr. Skattvísitala.
Varatillaya við brtt. á 351.
Fyrir „145“ kemur: 154.

Ed.

364. Frumvarp til laga

T147. mál]

um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
(Eftir 2. umr. í Ed., 19. des.)
Samhljóða þskj. 288 með þessari breytingu:
Ákvæði til bráðabirgða hljóðar svo:
Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. skal Atvinnuleysistryggingasjóður ljúka greiðslu atvinnuleysisbóta í fæðingarorlofi skv. lögum nr. 56/1975 til þeirra kvenna, sem fæða
fyrir árslok 1980. Verði greiðslan frá áramótum ekki lægri en skv. lögum þeim sem
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taka gildi 1. jan. 1981. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins endurgreiðir
Atvinnuleysistryggingasjóði þann kostnað, sem af þessu leiðir eftir 1. janúar 1981.
Einnig skal greiða þeim konum, sem ekki áttu rétt til fæðingarorlofs samkvæmt
lögum nr. 56/1975 og hafa alið barn eftir 1. okt. 1980, fæðingarorlof frá 1. janúar
1981 að frádregnu tímabilinu frá fæðingu barnsins til 31. des. 1980.

Nd.

365. Nefndarálit

[160. máll

um frv. til 1. um minnstu mynteiningu við álagningu og innheimtu opinberra gjalda.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 19. des. 1980.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Matthías Á. Mathiesen,
með fyrirvara.

Sþ.

Ingólfur Guðnason.

Guðrún Hallgrímsdóttir.

Albert Guðmundsson,
með fyrirvara.
Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

366. Tillaga til þingsályktunar

Matthías Bjarnason,
með fyrirvara.

[191. mál]

um eflingu tækniþekkingar á fiskirækt.
Flm.: Guðrún Hallgrímsdóttir, Árni Gunnarsson, Friðrik Sophusson,
Páll Pétursson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að stuðla að eflingu liffræðilegra
rannsókna og tækniþekkingar á fiskirækt, m. a. með því að láta reisa og reka tilraunastöð fyrir stríðeldi vatna- og sjávardýra.
Greinargerð.
Hér á landi hefur fiskeldi nær eingöngu takmarkast við eldi á laxaseiðum til að
sleppa í ár og til útflutnings. Síauknar laxveiðar nágrannaþjóða í sjó valda því, að
nauðsynlegt er að huga einnig að öðrum kostum í fiskeldismálum.
Flotkvíar í sjó að hætti Norðmanna hafa verið reyndar lítið eitt, þ. e. eldi
laxfiska í fulla markaðsstærð. Hér á landi er sá kostur ekki sá hagkvæmasti, hitastig í sjó er lágt miðað við það sem er hjá samkeppnisaðilum og vöxtur í flotkvíareldi þar af leiðandi tiltölulega hægur. Á vetrum er mikil áhætta tekin sökum veðurofsa og frosta, en við flotkvíareldi eru að jafnaði engin tök á að nýta jarðhita nema
við eldi seiðanna. Seiðaeldi er hins vegar óverulegur kostnaðarþáttur í eldi til
slátursstærðar.
Strandkvíareldi, sem einnig hefur verið á dagskrá, getur að mestu verið laust við
ofangreinda ókosti. Hins vegar krefst það mjög mikils stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar, ef farnar eru hefðbundnar leiðir, þar eð lágmarksstærð arðbærrar stöðvar
er hlutfallslega stór.
Arðsemi laxeldis í strandkvíum á hefðbundinn hátt er því af mörgum dregin í
efa við íslenskar aðstæður, nema fleira komi til, t. d. blandað eldi, aðstaða til að
sleppa í flotkviar að sumarlagi o. fl.
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Rannsóknir, sem gerðar hafa verið af Háskóla Islands, gefa til kynna að auka
megi afköst margfalt í lokuðu eldi hérlendis (u. þ. b. 6—8 sinnum) með tæknivæddum verksmiðjubúskap líkt og þekkist í alifuglarækt. Raunar gefur eldi fiska og
annarra dýra með köldu blóði enn fleiri möguleika en alifuglarækt ef tök eru á
að stjórna umhverfisaðstæðum, eins og t. d. hita, að vild.
Rannsóknir þessar, sem beindust að áhrifum umhverfis og fæðu á vöxt vatna- og
sjávardýra, leiddu til gerðar vaxtarlíkans fyrir hverja tegund eldis. Á grundvelli
vaxtarlíkans var síðan gert ráð fyrir sjálfvirkri stjórnun á hitastigi, lýsingu, seltu,
fóðrun o. fl. og þannig fengin hámarksafköst við gefnar aðstæður.
í laxaeldi virðist t. d. vera unnt að stytta síðasta og langkostnaðarsamasta
eldisstigið á þennan hátt niður i einn þriðja af eldistíma eða m. ö. o. að þrefalda
ásetningu á síðasta eldisstigi pr. ár. Auk þess fæst umtalsverð afkastaaukning i
betri fóðurnýtingu og endurnýtingu á eldissjó.
Auk kerfisfræðilegra rannsókna á laxaeldi hefur vaxtarlíkan af humareldi (Homarus vulgaris) einnig verið þróað við Háskóla Islands að því marki sem unnt er á
grundvelli mjög takmarkaðrar tilraunaaðstöðu og vísindaniðurstaðna sem birst hafa
á alþjóðlegum vettvangi. Hliðstæð vinna varðandi ál (Anguilla anguilla) og rækju
(Penaeus monodon) er í gangi. Þessum tilraunum verður þó ekki þokað miklu lengra
án tilraunaeldis.
Sú tækniþekking, sem fengist með tilraunastöð í stríðeldi, kæmi einnig að fullu
gagni við seiðaeldi til viðhalds fiskistofnum í sjó (sbr. þingsályktunartillögu þess
efnis sem lögð var fram á þessu þingi) og þá ekki síður við klak á þeim tegundum hörpudisks, rækju og humars, sem hér finnast í sjó, til viðhaíds og eflingar
dýrmætum skelfiskstofnum okkar.
Með tillöguflutningi þessum er stefnt að eftirfarandi:
1. Að afla aukinnar þekkingar á stríðeldi, þ. e. lokuðu eldi, sem með sjálfvirkni
þræðir hámörkun í eldisafköstum við breytilegar umhverfisaðstæður á grundvelli lífverkfræðilegs vaxtarlíkans.
2. Að þróa þjónustuiðnað fyrir stríðeldi i samvinnu við fyrirtæki á sviði rafeindaog rafiðnaðar, efna- og fóðuriðnaðar, svo og byggingar- og vélaiðnaðar. Nauðsynlegt er að samræmd verði þróun þessara greina strax í upphafi, en til þess
þarf aðgang að tilraunastöð.
3. Að koma lágmarksstærð arðbærra eldisstöðva í það horf að smærri samvinnufélög, jafnvel fjölskyldubú, hafí fjárhagslegt bolmagn til að ráða við stofnkostnað
þeirra og rekstur.
4. Að tryggja íslenskt frumkvæði í kerfishönnun fiskeldisstöðva og í þjónustugreinum þeirra, áður en það er um seinan og innfluttar Iítt samhæfðar lausnir,
sem að jafnaði ná ekki til staðbundinna íslenskra vandamála, hafa rutt sér til
rúms.
Stríðeldi, eins og það er skilgreint hér að ofan, er íslenskt frumkvæði og er hér
um atvinnugrein að ræða sem fellur vel að tveimur undirstöðuatvinnuvegunum,
landbúnaði og sjávarútvegi.

Ed.

367. Lög

[148. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 19. des.)
Samhljóða þskj. 181.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þingskjal 368—372

Ed.

368. Lög

[152. mál]

um biskupskosningu.
(Afgreidd frá Ed. 19. des.)
Samhljóðá þskj. 190.

Ed.

369. Lög

[111. mál]

um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.
(Afgreidd frá Ed. 19. des.)
Samhljóða þskj. 346 (sbr. 125).

Sþ.

370. Breytingartillaga

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Eiði Guðnasyni.
Við 6. gr. Nýr liður:
7.7. Að breyta variskilaskuldum Skaltagrims hf. við ríkisábyrgðasjóð vegna Akraborgar í föst lán.

Nd.

371. Breytingartillaga

[171. mái]

við frv. til laga um jöfnunargjald.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen, Matthíasi Bjarnasyni og Albert Guðmundssyni.
Aftan við ákvæði til bráðabirgða bætist:
Áður en ráðstöfun þess gjalds er ákveðin skal haft samráð við fjárhags- og
viðskiptanefndir Alþingis.

Sþ.

372. Breytingartillögur

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981 og við brtt. á þskj. 326.
Þús. kr.

I. Frá Steinþóri Gestssyni og Ayli Jónssyni.

1. Við 4.
Fyrir
2. Við 4.
Fyrir

gr. 04 201 Búnaðarfélag íslands 20 Laun.
„364 344“ kemur ..................................................................
gr. 04 201 Búnaðarfélag Islands 2 Önnur rekstrargjöld.
„297 380“ kemur ...................................................................

371544
340 380

Þingskjal 372—375
II. Frá Agli Jónssyni og Sverri Hermannssyni.
Við brtt. 326, 137.h.2.2.— Við 5. gr.
30 101 Póstur og sími 983 Fjárfestingar, línukerfi í sveitum.
Nýir liðir:
d. Hjaltastaða- og Tunguhreppur........................................................
e. Mýra- og Borgarhafnarhreppur ....................................................
d-liður (Ófyrirséð) verður f-liður.

Sþ.

373. Breytingartillögur
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150 000

[1. mál]

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Halldóri Blöndal, Lárusi Jónssyni og Árna Gunnarssyni.
Þús. kr.

Við 4. gr. 08 0301 Bygging sjúkrahúsa o. fl.
Fyrir „5 000 000“ kemur ......................................................................
Sundurliðun a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar. 17. Akureyri FSA.
Fyrir „1 075 000“ kemur ......................................................................

Sþ.

374. Breytingartillaga

5 256 000
1 331000

[1. mál]

við brtt. á þskj. 326 [Fjárlög].
Frá fjármálaráðherra.
Liðurinn 146 5.23 (6. gr.) orðist svo:
5.23 Að kaupa húseign til afnota fyrir Unglingaheimili ríkisins eða ráðstafa í þessu
skyni embættisbústað í Reykjavík eða nálægum sveitarfélögum, sem selja ber,
sbr. lög nr. 27/1968.

Sþ.

375. Breytingartillaga

[1. mál]

við brtt. á þskj. 326 [Fjárlög].
Frá Halldóri Blöndal.
Við 146. tl. a. 3.3 — Við 6. gr. Liðurinn orðist svo:
3.3 Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er Akureyrarkaupstaður kynni að taka til
byggingar tengiálmu við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Ríkissjóður skal
standa skil á lánsfjárkostnaði að sínum hluta í samræmi við skiptingu byggingarko stnaðar.
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Ed.

376. Lög

[176. mál]

um vörugjald.
(Afgreidd frá Ed. 19. des.)
Samhljóða þskj. 345 (sbr. 229).

Nd.

377. Lög

[147. mál]

um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
(Afgreidd frá Nd. 19. des.)
Samhljóða þskj. 364 (sbr. 288).

Nd.

378. Lög

[171. mál]

um jöfnunargjald.
(Afgreidd frá Nd. 19. des.)
Samhljóða þskj. 338 (sbr. 213).

Nd.

379. Lög

[160. mál]

um minnstu mynteiningu við álagningu og innheimtu opinberra gjalda.
(Afgreidd frá Nd. 19. des.)
Samhljóða þskj. 198.

Sþ.

380. Þingsályktun

[168. mál]

um heimild fyrir rikisstjórnina til að fullgilda fyrir íslands hönd tvær viðbótarbókanir vegna aðildar Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu og Kola- og stálbandalagi Evrópu.
(Afgreidd frá Sþ. 20. des.)
Samhljóða þskj. 210.

Sþ.

381. Þingsályktun

[178. mál]

um samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar.
(Afgreidd frá Sþ. 20. des.)
Samhljóða þskj. 267.
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Sþ.

[1. máll

382. Fjárlög

fyrir árið 1981.
(Afgreidd frá Sþ. 20. des.)
A-HLUTI
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana

1. gr.
Greiðsluyfirlit ríkissjóðs
Kr.
Rekstrarreikningur
Tekjur:
Beinir skattar ...................................................................... 978 500 000
óbeinir skattar ..................................................................... 4427 515 000
Aðrar tekjur........................................................................... 108 765 000 5514 780 000

Gjöld:
Samneysla ............................................................................ 2258 601420
Neyslu- og rekstrartilfærslur ..............................................2306 711 470
-r- Sértekjur stofnana .......................................................... 99 232 370
Rekstrarliðir samtals ............................................................ 4466 080 520
Stofnkostnaður, fjárfesting ................................................. 366 920 750
Fjármagnstilfærslur ............................................................ 624 473 500 5457 474 770
57 305 230
Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld ...........................
Lánahreyfingar
Lánahreyfingar inn:
Innlend útgáfa verðbréfa og happdrættisskuldabréfa ....
Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé ........................
önnur innlend fjáröflun ....................................................
Erlend lán..............................................................................
Fjáröflun alls ......................................................................
-5- Ráðstafað til innlausnar spariskirteina .......................

90 000 000
140 000 000
128100 000
283 840 000
641940 000
50 000 000

Fjáröflun til A- og B-hluta ................................................. 591 940 000
-r- Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun.................... 386 520 000
Ráðstafað til A-hluta ........................................................... 205 420 000
Afborganir af veittum lánum i A-hluta .............................
1 000 000

206 420 000

Lánahreyfingar út:
Hlutafé í Flugleiðum hf.......................................................
5 000 000
Eiginfjárframlag í Landsvirkjun ........................................
3 820 000
Afborganir af teknum lánum til A-hluta:
Seðlabanki íslands ............................................................... 100 000 000
Aðrir ..................................................................................... 114 744 070

223 564 070

Lánajöfnuður, útgreiðslur umfram innborganir ..................

17 144 070

Viðskiptareikningar
Útstreymi umfram innstreymi ...................................................

Greiðslujöfnuður, greiðsluafgangur ........................................

12500 000
27 661 160

Þingskjal 382
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2. gr.
Árið 1981 eru veittar til gjalda fjárhæöir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi
i þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr.
RekstrarGj öld :
00

Kr.

Æðsta stiórn ríkisins .................................................................

01 Forsætisráðuneyti
101

44 023 710

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

Yfirstjórn

102—902 Annað

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

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

3 473 080
40 550 630

02 Menntamálaráðuneyti ......................................................
7 553 940
101
Yfirstjórn ......................................... ..............
201—885 Fræðslumál .................................................... 720 828 540
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi .... 64 290 500

Yfirstjórn

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

201
Löggæsla á Keflavikurflugvelli ....................
301—313 Sendiráð .........................................................
399—401 Alþjóðastofnanir ...........................................

8 140 160
10 475 790
21 730 960
16 503 410

04 Landbúnaðarráðuneyti ....................................................
101—172 Yfirstjórn ........................................................ 5 036 140
201—299 Búnaðarmál .................................................... 222 076 670
501—503 Skólar .............................................................
8841260
05 Sjávarútvegsráðuneyti .................. .................................
101
Yfirstjórn .................................... ..................
201—299 Útvegsmál ........................................................
901
Annað .............................................................
06 Dóms-og
101—102
201—284
301—373

792 672 980

56 850 320

03 Utanríkisráðuneyti ...........................................................
101—102

Kr.
32 360 970

235 954 070

85 020 020
2 740 450
78 682 940
3 596 630

kirkjumálaráðuneyti ........................................
Yfirstjórn ............................. ................................3925660
Dómgæsla, lögregiumál o. fl............................ 203 983 230
Þjóðkirkjan .................................................... 20 523680

228 432570

07 Félagsmálaráðuneyti ........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
2181520
271—272 Húsnæðismál ..... ............................................ 118 000 000
301—999 önnur félagsmál ...................
53 181 300

173 362 820

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.........................
1820 090 070
101
Yfirstjórn .......................................................
2 882 280
271—274 Trvggingamál .............
1396 156 040
301—399 Heilbrigðismál .............................................. 417 081 030
471—502

Annað

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

Flutt

3 970 720

3468 767 530
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3. gr.
Árið 1981 er ætlast til að innheimtar tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar
eru á rekstrarreikningi skv. þessari grein.
reikningur
Tekjur:

Kr.

Kr.

Skattar
Beinir skattar
Eignarskattar ............................................................
0
0
0
0

0100
0110
0117
0140

Eignarskattur einstaklinga .......................................
Eignarskattur félaga ................................................
Skattur á skrifstofu- ogverslunarhúsnæði ..............
Erfðafjárskattur .......................................................

152 000 000
60 000 000
62 000 000
22 000 000
8 000 000

Tekjuskattar ...............................................................

826 500 000

0 0120 Tekjuskattur einstaklinga ................ 894 000 000
Barnabætur og persónuafsláttur til
greiðslu útsvars og sjúkratryggingagjalds ................................................... 283 000 000
------------- ---- 611 000 000
0 0124 Sjúkratryggingagjald ............................................... 112 000 000
0 0130 Tekjuskattur félaga ................................................. 103 500 000

Óbeinir skattar
Gjöld af innflutningi .................................................

948 100 000

Aðflutningsgjöld:
0 0210 Aðflutningsgjöld ................................
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .
0
0
0
0
0
0
0

0240
0260
0270
0280
0220
0230
0250

0 0290

670 000 000
33 500 000
---------------- 636 500 000
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ....................................
1270 000
Innflutningsgjald af bensíni ................................... 168 000 000
Gúmmígjald ...............................................................
900 000
Innflutningsgjald af bifreiðum................................. 90 000 000
Gjald af gas- og brennsluolíu .................................. 5 300 000
Jöfnunargjald ........................................................... 31 000 000
Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og
kex .............................................................................. 13 000 000
Hagnaður af sölu varnarliðseigna ..........................
2 130 000

Flutt

1926 600 000

Þingskjal 382

1384

ekstrarGjöld:

Kr.

Flutt
09

Fjármálaráðuneyti .................................................................

101—104
201—282
381—384
402—999

Kr.

3468 767 530
584 736 540

Yfirstjórn ........................................................ 10 392 030
Toll- og skattheimta........................................ 48 744 530
Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ......... 69280110
Annað ............................................................. 456 319 870

10 Samgönguráðuneyti ..........................................................
101
Yfirstjórn ........................................................
1778 260
211
Vegamál ......................................................... 388 000 000
321—672 önnur samgöngumál ..................................... 159 234 860

549 013 120

11 Iðnaðarráðuneyti .............................................................
101
Yfirstjórn .......................................................
2 120 040
201—299 Iðnaðarmál .................................................... 51820 700
301—371 Orkumál ........................................................ 189 040130

242 980 870

12 Viðskiptaráðuneyti ..........................................................
101
Yfirstjórn ....................................................... 2 519190
201
Niðurgreiðslur ............................................. 350 000 000
202— 999 Annað ............................................................ 54 786 050

407 305 240

13 Hagstofa íslands ...............................................................

3 930 230

14 Ríkisendurskoðun

4 950 490

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

15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun .........................................
101—182 Yfirstjórn ........................................................
4931540
991
Ýmis lán ríkissjóðs, vextir ........................... 190 859 210

Flutt

195 790 750

5457 474 770

1385

Þingskjal 382
Tekj ur:

reikningur

Kr.

Flutt
Skattar af framleiðslu......................................................

0
0
0
0

0611
0600
0641
0642

Kr.

1926 600 000
412 500 000

Vörugjald .................................................................. 38 500 000
Algjald .....................................................................
6 000 000
Sérstakt vörugjaldaf innlendriframleiðslu............... 44 000 000
Sérstakt vörugjald afinnfluttum vörum.................. 324 000 000
2719 330 000

Skattar af seldri vöru og þjónustu...........................
Söluskattur:
0 0300 Söluskattur
........................................ 1920 000 000
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .... 140 000 000
----------------1780 000 000
0 0310 Orkujöfnunargjald .................................................... 130 000 000
Skemmtanaskattar:
0 0621 Miðagjald til Menningarsjóðs....................................
0 0622 Skemmtanaskattur ....................................................

650 000
5 150 000

Skattar af launagreiðslum:
0 0400 Launaskattur ............................................................. 267 000 000
0 0410 Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda.................... 108 000 000
0 0420 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald
af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum.........
8 590 000
0 0430 Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs.................... 18 230 000
Rekstrarhagnaður ÁTVR:
0 0510 Rekstrarhagnaður ÁTVR ......................................... 385 000 000
0 0540 Gjald af einkasöluvörum .........................................
110 000
0 0681

Flugvallagjald ...........................................................

14 000 000

0 0892 Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum................

2 280 000

0 0672 Sérleyfisgjald
0 0671

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

300 000

Gjald af eyðublöðum heillaskeyta...........................

20 000

Aðrir óbeinir skattar .................................................
0 0800
0 0810
0 0820

Aukatekjur og stimpilgjald:
Stimpilgjald ..............................................................
Aukatekjur ..............................................................
Þinglysingar ..............................................................

Flutt
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

347 585 000
97 000 000
17 000 000
2 600 000

5406 015 000
174
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ekstrarGjöld :

Kr.

Kr.

Flutt

5457 474 770

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

5457 474 770
57 305 230

Samtals

5514 780 000
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reikningur

Flutt
5406 015 000
Ýmsir skattar af bifreiðum:
0 0720 Bifreiðaskattur .......................................................... 65 200 000
0 0750 Skráningargjald bifreiða .................................... ...
7 300 000
0 0740 Skoðunargjald bifreiða .......................................
4 500 000
Ýmsir skattar af skipum:
0 0831 Lestagjald ...................................................................
0 0833 Vitagjald .....................................................................
0 0832 Skipaskoðunargjald ..................................................
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris:
0 0841 Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna ...................................................................
0 0842 Leyfisgjald ................................................................
0 0843 Gjald á ferðalög til útlanda .....................................
Aðrir óbeinir skattar:
0 0884 Verðjöfnunargjald .........
0 0850 Áhættugjald vegna ríkisábyrgða..............................
0 0891 Skipulagsgjald .........................................................
0 0881 Rafmagnseftirlitsgjald ............................................
0 0860 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. 1.......................
0 0871 Prófgjald bifreiðastjóra ...........................................
0 0872 Prófgjald iðnnema......................................................
0 0895 Sérlyfjagjald ..............................................................
0 0891 Hvalveiðigjald ............................................................

21000
180 000
210 000

37 000 000
10 000 000
27 500 000
63 000 000
6 000 000
3 286 000
3 736 000
2121000
430 000
350 000
150 000
1000

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign
fluttar úr B-hluta........................................................

8120 000

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum:

0 1010 Afgjöld rikisjarða ....................................................
0 1030 Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn........................
0 1020 Fríhþfn, Keflavíkurflugvelli......................................

120 000
1000 000
7 000 000

Ýmsartekjur...............................................................

100 645 000

Vextir og arður af hlutabréfum:
0 2010 Vextir ........................................................................
0 2020 Arður af hlutabréfum.................................................

88 000 000
300 000

Ýmsár tekjur:
0 6991 Greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu sýslumanna og bæjarfógeta...............................
0 2030 Sameignir ríkisins ....................................................
0 1902 Samúðarskeyti Landssímans......................................
0 1911 Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs....................
0 1990 Ýmsar óvissar tekjur .................................................

95 000
1 000 000
250 000
9 000 000
2 000 000

Tekjur samtals

5514 780 000
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4. gr.
00

101

Æðsta stjórn ríkisins

Embœtti forseta lslands:

20
2
4
6

Kr-

Laun ...........................................................................
önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr-

924 990
400 000
95 420
6 400
1426 810

201 Alþingi:

20
2
90
94

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

18 486940
7 509 040
762 050
26 758 030

Viðfangsefni:

0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110

301

Þingfararkaup alþingismanna...............................
Skrifstofu- og alþingiskostnaður ........................
Rekstrarkostnaður fasteigna................................
Útgáfukostnaður Alþingistíðinda.........................
Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings........................
Hús Jóns Sigurðssonar.........................................
Þingmannasamtök NATO....................................
Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka....................
Þingmannafundir Evrópuráðsins.........................

11 305 900
11 400 940
934 440
1 754 550
99 680
354 620
40 000
762 050
105 850

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

26 758 030

Rfkisstjóm:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

2 256 960
274 840

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

401

2 531 800

Hæstiréttur:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................................................
Gjöld samtals............................................................
Samtals

1

080
26 250

1644 330
32 360970
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01

Forsætisráðuneyti

101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ....................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ....................................

Kr1402 480
1 016 100
237 500
9 000
808 000

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

102

3473080

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn...............................................................
0102 Stjórnarráðshús ...................................................
0103 Fálkaorðan ..........................................................
0106 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, viðhald ....
0107 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, rekstur ....
0109 Ráðherrabústaður á Þingvöllum.............
42
0110 Til Hrafnseyrar......................................
300
0111 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs ...
0112 öryggismálanefnd ................................................
0113 Gjöf Jóns Sigurðssonar...........................
78

1 708 980
138 600
10 000
150 000
125 000
500
000
420 000
500 000
000

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

3473 080

Þjóðhagsstofnun:

20 Laun ..........................................................................

171

Kr-

2 636 320

2

önnur rekstrargjöld ........................................................

700 000

4
6

Viðhald ......................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

10 000
12 000

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 358 320
1679160
1 679 160

Byggðasjóður, framlag:

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

37 500 000
37 500 000
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901 Húsameistari ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

Kr2 015 910
242 830
16 000
55 000

Gjöld samtals...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 329 740
1500 000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Teiknistofa ..........................................................
0103 Byggingareftirlit ..................................................

564 950
1514 420
250 370

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

2 329 740

902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ............................................... .................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................... .

259 690
146 040
60 000
196 000

0

Gjöld samtals......... .............................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ....... ...................... ..........................
Samtals

661 730
120 000

829 740

541 730
44 023 710
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02

Menntamálaráðuneyti

101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
Gjöld samtals ............................................................
201 Háskóli íslands:
20 Laun ............................................................ ...........
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals...........................................................
Sértekjur ........................ ........................................
Mismunur .................................................................

Krð 191 390
2 287 000
30 000
45 550

Kr.

7 553 940

48 263 900
10 055 510
22 430 000
80 749 410
18 699 450
62 049 960

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn...............................................................
0102 Guðfræðideild........................................................
0103 Læknadeild ............................................................
0104 Tannlæknadeild ....................................................
0105 Lyfjafræði lyfsala .................................................
0106 Lagadeild ...............................................................
0107 Viðskiptadeild........................................................
0108 Heimspekideild......................................................

3 520 670
961 050
10 633140
2 270 750
692 170
1 493 870
2 184 810
6 135 880

0109

Verkfræðideild ...............................................................

14 938 720

0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0120

Háskólabókasafn ...................................................
íþróttakennsla........................................................
Rekstur fasteigna .................................................
Sameiginleg útgjöld .................................. ..........
Félagsvísindadeild.................................................
Byggingaframkvæmdir og tækjakaup................
Mannfræðistofnun.................................................
Reiknistofnun........................................................

1747 270
456 770
5 517 050
2 966 460
2 457 880
22 430 000
256 700
2 086 220

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

80 749 410

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......... ........................

2 582 150
2 018 540
90 000
200 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

4 890 690
3 000 000

0

1 890 690
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203 Raunvísindastofnun háskólans:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Kr4 816 700
1511650
266 200
503 400

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

7 097 950
15 000

0

7 082 950

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn.................................................................
02
Eðlisfræðistofa.......................................................
03
Efnafræðistofa .......................................................
04
Jarðvísindastofa, jarðfræðideild............................
05
—
jarðeðlisfræðideild...................
06
—
háloftadeild ..............................
07
Reiknifræðístofa......................................................
08 Rekstur fasteigna ..................................................
09 Stærðfræðistofa ......................................................
10 Sérstök verkefni ..................................................

733 670
1064190
1 182 060
932 610
879 430
413 300
452 910
635 000
534 780
270 000

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

7 097 950

205 Stofnun Árna Magnússonar á Islandi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

1 540 160
371 700
20 000
430 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

206 Orðabók háskólans:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
0

231

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Kr-

2 361 860
73 230
2 288 630

734 000
33 000
767 000
2 000
765 000

Náttúrufræðistofnun íslands:

20
2
4
6

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

1 010 900
274 850
50 000
145 700
1481450
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232 Rannsóknaráð ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

Kr744 090
723 810
11250
63 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 542 150
130 000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn..............................................................
0103 Þátttökugjald í Nordforsk .................................
0106 Til nýrra rannsóknarverkefna............................
0107 Upplýsingaþjónusta ............................................

951 490
76 000
240 000
274 660

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

1 542 150

276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ............................................................
301 Menntaskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................

2 121180

7 188 620
329 500

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

302 Menntaskólinn á Akureyri:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6

Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................

0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ....................................................................
Mismunur .................................................................

304 Menntaskólinn við Hamrahlíð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ....................................................................
Mismunur .................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

2 121180

7 518 120

5 428 640
741 050
150 000

Gjöld samtals ............................................................
303 Menntaskólinn á Laugarvatni:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

1 412 150

6 319 690

1 859 120
330 000
100 000
2289 120
80 000

2 209 120

10 119 510
736 000
110 000
11 053 510
480 000

10 573 510
175
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305 Menntaskólinn við Sund:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

Kr6 708 640
434 000
1 900 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

9 042 640
36 000

0

306 Menntaskólinn á ísafirði:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Kr-

9 006 640

1 722 330
540 550
4 300 000
6 562 880
25 000
6 537 880

307 Menntaskólinn á Egilsstöðum:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

1729140
350 000
2 730 000
4 809140

308 Menntaskólinn í Kópavogi:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................
319 Framhaldsskólar, almennt:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 TiJ einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
321

2 529 910
140 400
2 670 310

1 359 120
3 158 000
1 100 000
370 000
337 500
6 824 620

Kennaraháskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

9 876 540
1 Iðð ð30
150 000
2 250 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

13 586 570
135 000

0

150 000

13 451 570
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322 Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans:
20 Laun ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

331 Iþróttakennaraskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ..................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

1395
Kr.

4 394 910
956 660
3 438 250

1114 900
228 850
90 000
1 000 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 433 750
5 000

336 Hússtjórnarkennaraskóli íslands:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

297 320
31 140
20 000
10 000

351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

15 569 830
944 000
280 000
3 700 000

0

Kr.

4 094 910
300 000

2 428 750

358 460

20 493 830

Viðfangsefni:
0101 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti ...........................
0102 Ármúlaskóli...........................................................

15 434 470
5 059 360

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

20 493 830

352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

4 545 800
308 200
100 000

353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrqrgjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

4 259 560
477 000
710 000

4 954 000

5 446 560
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354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr3 957 610
300 000
450 000

355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum:
20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

1489 580
106 000
44 000
200 000

356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ......................... ....................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

1 410 750
08 830
7 200
1 790 000

357 Framhaldsskóli á Selfossi:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ..........................................................

400 UUU

422 Námsgagnastofnun:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

4 707 610

1 899 580

3 266 780

400000

1448 540
8 300 000
44510
20 000
7 813 050
325 000
7 488 050

Viðfangsefni:
0102 Skrifstofa .............................................................
0103 Bókaútgáfa.............................................................
0104 Fræðslumyndasafn .............................................

íntSJJS
5 002 400
034

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

7 813 050

423 Endurskoðun námsefnis á grunnskóla- og
framhaldsskólastigi:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

Kr'

3 256 200
270 000
5 000
20 000

3 551 200
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431 Iðnfræðsluráð:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................

Kr1 494 100
253 000
10 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 792 700
20 000

0

501 Tækniskóli fslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

506 Vél^kóli íslands:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

507

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

35 600

1 772 700

5 914 750
1 153 000
50 000
350 000
7 467 750
52 400
7 415 350

4145 810
300 000
47 200
600 000
5 093 010
20 000
5 073 010

Stýrimannaskólinn í Reykjavik:

20
2
4
6

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

1 024 220
120 650
13 000
290 000

514 Iðnskólinn í Reykjavík:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

14 313 350
34 870

515 Iðnskólar utan Reykjavfkur:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ............................................................

ð 312 360
223 900

2 047 870

14 348 220

ð 536 260
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516 Iðnskólar, almennt:
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður1) .............................
Gjöld samtals ............................................................
517 Hótel- og veitingaskóli íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

518 Fiskvinnsluskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......... ...........................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0
521

Hjúkrunarskóli fslands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
0

522

Giöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Nýi hjúkrunarskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gialdfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

523 Fósturskóli fslands:
20 Laun ..........................................................................
2
4

önnur rekstrargjöld .........................................................
Viðhald ....................................................................................

6

Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

0

Giöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1) Sjá sundurliðun i sérstðku yfirliti 1.

Kr.
600 000
1 830 000

Kr.

2 430 000

667 780
382 300
51 000
80 000
1 181 080
120 000
1 061 080

848 530
464 000
20 000
834 000
2166 530
200 000
1966 530

5 096 680
288 000
60 000
80 000
5 524 680
170 000

622 970
152 400
5 000
4 000

5 354 680

784 370

1 372 830
184 700
15 000
120 000
1 692 530
12 000
1680 530
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553

Hússtjórnarskólar:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...........’.........................................................

2 509 580
533 000
683 500

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 726 080
148 000

0

561 Myndlista- og handiðaskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöid ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

3 578 080

2 580 550
760 000
35 000
90 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 465 550
1650 220

562 Leíklistarskóli íslands:
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4
Viðhald ...................................................................
6
Gialdfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka .................................

963 380
224 510
28 940
90 000

Giöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 310 680
34 500

0

0

563

1 815 330

3 850

1276 180

Tónlistarfræðsla:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrarsjöld ................................................
6

Gíaldfærður stofnkostnaður ..........................................

11 328130
4 500
28 500

90 Yfirfærslur:
94

Til einstaklinga og samtaka ........................................

150 000

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

11 511130

Viðfangsefni:
0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir1) .........
0102 Tónlistarskólinn i Reykjavik...............................
0103 Aðrir tónlistarskólar.............................................
0104 Tónmenntaskóli Reykjavikur...............................
0106 Tónlistarskólinn i Reykjavik og Tónmenntaskóli
Reykjavikur, byggingarstyrkur...........................

150 000
1278 320
9 368 630
685 680

Gjðld samtals ............................................................

11 511130

1) Sjá sundurliCun i sérstðku yfirliti 2.

28 500
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571 Sjómannaskólahúsið:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr986 530
507 500
400 000
100 000

581 Verslunarskólar:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals............................................................

6 970 260
1 907 890

Viðfangsefni:
0101 Verslunarskóli íslands..........................................
0102 Samvinnuskólinn..................................................

6 450 320
2 427 830

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

8 878 150

601 Héraðsskólinn Reykholti:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

1 500 630
171250

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 671 880
30 000

602 Héraðsskólinn Núpi
20 Laun .........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................

1137 400
501 700

Giöld samtals ......................................................................

1 639 100

Sértekjur ..................................................................
Mismunur .................................................................

56 800

0

603 Héraðsskólinn Reykjanesi:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
0

Giöld samtals ............................................................
Sértekjur ....................................................................
Mismunur .................................................................

604 Héraðsskólinn Reykjum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Giöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Kr.

1 994 030

8878 150

1 641 880

1 582 300

701 820
200 600
902 420
15 000

887 420

1 386 200
171500
1 557 700
10 000

1 547 700
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605 Alþýðuskólinn Eiðum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

Kr>
1 236 080
496 000

Gjöld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 732 080
35 000

0

606 Héraðsskólinn Skógum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

607 Héraðsskólinn Laugarvatni:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

609 Héraðsskólinn Laugum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................

1 697 080

1 087 890
449 800
1 537 690
30 000
1 507 690

957 030
192 000
1149 030
15 000
1134 030
1 280 050
198 850

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1478 900
7 000

610 Héraðss'kólar almennt:
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ..............................
Gjöld samtals ............................................................

1 200 000
3 010 000

0

621 Skálholtsskóli:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr-

1 471 900

4210 000
406 300
74 490
9 000
400 000
889 790
3 500
886 290

35 000
35 000

1) Sjá sundurliSun i sérstöku yfirliti 3.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Kr.

700 Grunnskólar, Reykjavík:

20
2
90
92

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................

710 Grunnskólar, Reykjanesi:
20 Laun ...................................................
2 Önnur rekstrargjöld ........................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ...............................
Gjöld samtals....................................

66 638 470
1 590 540
221 290
68 450 300

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

47 599 820
2 837 760

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

197 710

730 Grunnskólar, Vesturlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
740 Grunnskólar, Vestfjörðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ...........................................................
750 Grunnskólar, Norðurlandi vestra:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
760 Grunnskólar, Norðurlandi eystra:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ..............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr.

50 635 290

16 626 170
2 170 990
119 900
18 917 060

11 758 770
1 245 700
95 200
13 099 670

12 591 540
2 254 900
100 270
14 946 710

28 251 580
2 373 720
140 430
30 765 730
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770 Grunnskólar, Austurlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
780 Grunnskólar, Suðurlandi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
Gjöld samtals ............................................................
791 Grunnskólar almennt:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr16 080 700
1518 600

Kr.

112 390
17 711 690

21743 420
4 215 440
127 520

26 086 380

11 206 030
59 920
2 000 000
35 000
13 300 950

Viðfangsefni:

0109 Framhaldsdeildir í grunnskólum........................
0110 Stjórnskipaðir prófdómarar ................................
0115 Umferðarfræðsla i skólum ...............................
0116 Sundskylda í skólum.............................................
0117 Skíðakennsla í skólum.........................................
0118 Unglingafræðsla...................................................
0122 Laun í grunnskólum ........................................

6 754 500
858 000
153 450
2 000 000
25 000
10 000
3 500 000

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

13 300 950

792 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður1) ............................. 42 470 000
Gjöld samtals ............................................................
797 Stofnanir afbrigðilegra bama:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
0

Gjðld samtals............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1) Sjá sundurliðun i sérstðku yfirliti 4.

42 470 000

® 675 760
2 139 340
181050
150 000
1 666 660
140 000
13 986 150
130 560

13 855 590
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799 Heymleysingjaskólinn:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

Kr2 893 710
335 000
40 000
100 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 368 710
18 750

0

802

3 349 960

Vernd bama og ungmenna:

20
2
90
94

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

Viðfangsefni:
0102 Barnaverndarráð .................................................
0105 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur................
0106 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta
eða fatlaða unglinga til náms...............................
0107 Sumardvalarheimili .............................................
0109 Meðferðarheimili Smáratúni ...............................
Gjöld samtals ............................................................
803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður:
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga1) .................................................
Gjöld samtals ............................................................
871 Unglingaheimili ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
872

Kr-

284 080
60 000
288 500
632 580

344 080
18 500
5 000
25 000
240 000
632 580

11000 000
11 000 000

1 446 600
1 446 600

Lánasjóður fslenskra námsmanna:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ......................................... 80 923 300
Gjöld samtals ............................................................
881 Náms- og fræðímenn, framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
1) Sji sundurliCun í sérstöku yfirliti 5.

80 923 300

2 944 830
2 944 830
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Viðfangsefni:
0103 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum
skólum ...................................................................
0104 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til
námsdvalar ..........................................................
0105 Styrkur til íslendings til náms í tungu Grænlendinga ...............................................................
0106 Islensk-ensk orðabók ..........................................
0107 Styrkur til færeysks fræðimanns.......................
0108 Menntastofnun Bandaríkjannaá Islandi............
0109 Styrkur til útgáfustarfa.......................................
0110 Frambaldsnám iðnaðarmannaerlendis..............
0111 Starfsemi stúdenta................................................
0112 Félagsstofnun stúdenta.........................................
0114 Stúdentagarðar, viðhald ......................................
0115 Hjónagarðar .........................................................
0116 Námskynning .......................................................

1 200
21500
10 000
15 000
222 000
20 000
12 000
775 730
1 500 000
125 000
30 000

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

2 944 830

883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla:
20 Laun ..........................................................................
Gjöld samtals ............................................................

89 430

884 Jöfnun á námskostnaði:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals............................................................

Kr.

Kr.

200 000
12 400

89 430

6 300 000
®

000

885 Fullorðinsfræðsla:
90 Yfirfærslur:
94

Til einstaklinga og samtaka ........................................

420 000

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

420 000

Viðfangsefni:
0102 Bréfaskólinn.........................................................
0103 Námsflokkar.........................................................
0104 Dönskukennsla í sjónvarpi.................................
0105 Félagsmálanámskeið............................................
0106 Heiinilisiðnaðarskólinn .....................................

120 000
50 000
200 000
30 000
20 000

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

420 000

901 Landsbókasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

1 918 880
325 000
56 000
289 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 588 880
55 000
2 533 880
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902 Þjóðminjasafn íslands:
20 Laun ..........................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................
4 Viðhald ....................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ......................................
94 Til einstaklinga og samtaka..................
0

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

1 831 920
463 690
324 000
344 000

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

680 000
300 000

Gjöld samtals ........................................... ...............
Sértekjur ................................................... ...............
Mismunur .................................................

3 943 610
75 000

Viðfangsefni:
01
Þjóðminjasafn ......................................................
02
örnefnastofnun ......................................................
03 Sjóminjasafn íslands .........................................
Gjðld samtals ..............................................................

3 868 610
3 248 920
394 690
300 000
3 943 610

903 Þjóðskjalasafn íslands:

20
2
4
6

Lann ..........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

998140
150 000
6 000
30 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 184 140
4 000

1180 140

904 Safnahúsið við Hverf’sgötu:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargj öld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
Gjöld samtals ...........................................................

251 120
86 000
23 000

360 120

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar:

20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ............................................... ....................
Gjöld samtals ...........................................................
906 Listasafn Einars Jónssonar:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

131 080
15 250
11000

157 330

147 530
39 400
99 000
6 000
291 930
8 000
283 930
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Listasafn íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

Kr615100
195 000
21000
900 000

Gjöld samtals...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 731 100
30 000

0

908

Kvikmyndasafn íslands:

20 Laun ....................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ............................................................
931

972

1 701 100

40 390
107 520
162 500
310 410

Náttúruvemdarráð:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
Önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

813 780
600 000
10 000
490 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1913780
100 000
1813 780

Viðfangsef ni:
0101 Náttúruverndarráð................................................
0102 Þjóðgarðurinn Skaftafelli ..................................
0103 Þjóðgarðurinn Jökulsárgijúfrum.......................
0104 Fræðslustarfsemi..................................................
0105 Friðlýsingarsjóður ..............................................
0106 Náttúruminjaskrá ................................................
0107 Útivist....................................................................
0108 Friðlýst svæði, merkingarog eftirlit .................
0109 Rannsóknarstörf við Mývatn..............................
0110 Náttúruverndarstofur ...........................................

681 360
310 590
311 290
60 000
100 000
55 000
25 000
277 160
85 880
7 500

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

1 913 780

Ríkisútvarp, sjónvarp:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
973 Þjóðleikhúsið, framlög:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................

1122 400

12 834 780

1 122 400

12 834 780
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974 Sinfóníuhljómsveit íslands:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr-

Kr‘

3 653 790
3 653 790

975 Vísindasjóður:
90

Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
976

ÖU u u

g0 000

Menningarsjóður, framlag:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ...........................................................
982 Listir, framlög:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................
Viðfangsefni:
0101 Leikfélag Reykjavikur.........................................
0102 Leikfélag Akureyrar............................................
0103 Leiklistarstarfsemi ...............................................
0104 Bandalag ísl. leikfélaga .......................................
0105 önnur leiklistarstarfsemi....................................
0106 Leiklistarráð.........................................................
0107 óperustarfsemi......................................................
0108 íslenski dansflokkurinn .....................................
0109 Brúðuleikhús ........................................................
0215 Höfundamiðstöð....................................................
0221 Rithöfundasamband Islands ...............................
0223 Launasjóður rithöfunda ......................................
0231 Höfundagreiðslur sltv. 21. gr. höfundalaga ....
0232 Rithöfundasjóður Islands ....................................
0307 Lúðrasveitir ..........................................................
0310 önnur tónlistarstarfsemi ....................................
0311 Tónlistardagar ......................................................
0404 Myndlistarskólar, styrkir ....................................
0412 Listasöfn ......................
0413 Listasafn alþýðu....................................................
0416 F.l. M.......................................................................
0417 Myndhöggvarafélagið ...........................................
0418 Nýlistarsafn ........................................................

650 000
650 000

7 300 000
7 300 000

n ivo w

500 000
450 000
700 000
70 000
200 000
30 000
150 000
100 000
25 000
13 000
10 000
1 636 220
20000
800 000
33 000
90 000
15 000
400 000
160 000
50 000
20 000
25 000
30 000

g 7Q5 220
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Kr.

0419
0435
0502
0601
0719
0810
0818
0820
0836
0837
0838

íslensk grafík........................................................
Listiðnaðarmál .....................................................
Kvikmyndasjóður .................................................
Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis1)
Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Aiþingi
kýs skv. 1. nr. 29/1967 .........................................
Listkynning............................................................
Starfslaun listamanna ..........................................
Bandalag ísl. iistamanna......................................
Listir og menningarmál, almennt........................
Listahátíð í Reykjavík, gegn jafnháu framlagi
Reykjavíkurborgar ...............................................
Norræn sumarvinnustofa......................................

10 000
20 000
1 000 000
270 000

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

8 705 220

983 Ýmis vísindaleg starfsemi:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

Kr.

765 000
63 000
765 000
10 000
150 000
120 000
60 000

111 000
111 000

Viðfangsefni:
0103 Vísinda- og fræðimenn ......................................
0104 Surtseyjarfélagið .................................................
0106 Jöklarannsóknir og mælingar.............................
0116 Islensk málnefnd .................................................
0117 lslenska stærðfræðifélagið ..................................
0118 Hið íslenska náttúrufræðifélag...........................
0119 Timaritið Jökull.....................................................

12 000
6 000
10 000
35 000
4 000
4 000
40 000

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

111 000

984 Norræn samvinna:

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
Viðfangsefni:
0102 Norrænt samstarf................................................
0103 Norræna félagið....................................................
0104 Samstarf á sviðimenningarmála samkvæmt
samnorrænni fjárhagsáætlun...............................
0109 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlöndum...................................................................
0110 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á
lslandi ...................................................................
Gjöld samtals ........................................................
1) Sj& sundurliöun i sérstöku yfirllti 6.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

737 600
737 600

4 000
35 000
25 000
64 460
4 000
737 600
177
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985 Félagsheimilasjóður:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
986 íþróttasjóður:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

Kr2 961000

2 961 000

7 500 000
7 500 000

Viðfangsefni:
0103 Rekstrarstyrkir o.fl................................................
0104 Bygging íþróttamannvirkja1) ...........................

500 000
7 000 000

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

7 500 000

987 Viðeyjarstofa og Nesstofa, endurbætur:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................

250 000

988 Æskulýðsmál:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ............................................................

250 000

1 178 000
1178 000

Viðfangsefni:
0102 Æskulýðsráð ríkisins .........................................
0103 Æskulýðssamband íslands ..................................
0104 Ungmennafélag íslands .....................................

165 000
45 000
70 200

0105

Bandalag isl. skáta .................................................

122 000

0106
0107
0115
0117
0118
0119

Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsv'atns.............
Bandalag isl. farfugla .........................................
íslenskir ungtemplarar.........................................
Landssamband KFUM og KFUK.......................
KFUM, starfsemi i Vatnaskógi...........................
KFUK, starfsemi i Vindáshlíð ...........................

30 500
4 500
45 000
30 500
18 000
15 500

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

1178 000

989 Ýmis íþróttamál:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

1) Sjá sundurliðun i sérstðku yflrlitl 7.

Kr-

2 680 000
2 680 000
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991

Viöfangsefni:
0102 Iþróttasamband lslands........................................
0104 Farkennsla i íþróttum.........................................
0108 Skiðaskólinn i Kerlingarfjöllum.........................
0109 íþróttamái fatlaðra..............................................
0110 Olympíunefnd................................................
0112 Sumarnámskeið ....................................................

Kr2 400 000
15 000
30 000
150 000
55 000
30 000

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

2 680 000

Kr-

Húsfriðunarsjóður:

90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

982 410

282 410

999 Ýmislegt:
90 Yfirfærslur:

9 0^5 000

94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

z

Viðfangsefni:
0101 Matthíasarsafnið, Akureyri ................................
0102 Minningarlundir og skrúðgarðar .......................
0103 Náttúrugripasafn Akureyrar ..............................
0104 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .......................
0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja......................
0106 Reykholtsstaður...................................................
0107 Sædýrasafnið i Hafnarfirði ................................
0108 Geysir í Haukadai, umbætur..............................
0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .......................
0110 Zontaklúbbur Akureyrar vegna Nonnahúss ....
0111 Viðhald gamla rjómabúsins á Baugsstöðum ....
0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar.................
0113 Minnisvarði um Ara fróða að Staðarstað, lokagreiðsla ...............................................................
0115 Dýrasöfn ..............................................................
0116 Safnahús á Blönduósi .........................................
0117 Safnahús á Sauðárkróki......................................
0118 Safnahús á Húsavík.............................................
0119 Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum, stofnkostnaður
0121 Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar...................
0123 Safnahús í Borgarnesi.........................................
0124 Safnastofnun Austurlands, vegna Skriðuklausturs
0204 Taflfélag Reykjavíkur.........................................
0205 Skáksamband lslands .........................................
0206 Alþjóðaskákmót, styrkur ....................................
0207 Bandalag isl. skáta, hjálparsveitir ...................
0208 Dýraverndunarfélag lslands ..............................
0209 Fuglaverndunarfélag Islands...............................
0210 lslendingafélagið í Kaupmannahöfn ..................
0211 íslendingafélagið i Osló ......................................

2 035 000

3 500
2 000
20 000
9 000
9 000
60 000
90 000
7 000
10 000
3000
2500
15 000
20 000
2 000
11000
11000
11000
11 000
5 900
20 000
100 000
10 000
45 000
15 000
80 000
& 000
5 000
500
500
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Kr.

0212 Islendingafélagið í Þrándhehni...........................
0213 Kvenfélagasamband Islands................................
0214 Kvenréttindafélag íslands...................................
0215 Samband norðlenskra kvenna ..........................
0216 Samband norðlenskra kvennavegna námskeiðs
í heimilisgarðrækt.................................................
0217 Þjóðdansafélagið .................................................
0218 Hagsmunasamtök einstæðra foreldra ...............
0219 Samband austfirskra kvenna..............................
0220 Samband vestfirskra kvenna..............................
0221 Bridgesamband íslands.......................................
0222 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur .......................
0223 Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur ......................
0224 Samband ísl. náttúruverndarfélaga...................
0225 Nemendaskipti .....................................................
0226 Samband ísl. karlakóra .....................................
0227 Hús Jóns Sigurðssonar, bókasafn ...................
0301 Northern Scholars Committee............................
0302 Sumarskóli i Edinborg .....................................
0303 Nám í talkennslu fyrir vangefinbörn, styrkur
0304 Hjúkrunarkennaranám á Norðurlöndum, styrkur
0305 Fyrrverandi barnakennarar................................
0306 Hreindýraeftirlit ..................................................
0307 Eyðing vargfugls ................................................
0308 Ýmis framlög.......................................................
0313 Forseti FIDE .......................................................
0314 Stórmeistarar i skák ...........................................
0315 Hljóðbókasafn ....................................................
0316 Cornell-háskólinn í Bandaríkjunum..................
0317 Byggðasafn að Reykjum í Hrútafirði................
0318 Náttúrugripasafn á Selfossi................................
0319 Minnisvarði um Egil Skallagrímsson á Borg á
Mýrum
...............................................................
0320 Svifflugfélag íslands ...................................
0321 Minnisvarði um Þorvald víðförla og Friðrik
biskup
...............................................................
Gjöld samtals..............................................................

Samtals

Kr.

500
00 000
5 000
1 000
500
2 500
10 000
1 000
1 000
6 000
80 000
100 000
3 000
8 000
5 000
1 000
1 500
1000
6 500
6 000
3 000
25 000
15 000
300 000
376 800
241 700
80 000
22000
H 000
9 000
10 000
10 000
20 000
2 035 000

792 672 980
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03

Utanríkisráðuneyti

101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjðld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Samningar við erlend ríki ..............................
0103 Alþjóðaráðstefnur, þátttaka á vegum utanrikisráðuneytisins ........................................................
0104 Kjörræðismenn ...................................................
0105 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi...................
0107 Kvikmyndir fyrir sendiráðin til landkynningar
0108 Markaðsmál .........................................................
0109 Kynning á menningu Norðurlanda ...................
Gjöld samtals ..........................................................
102

Kr3 097 960
4 017 000
54 000
71000

Kr'

7 239 960

5 627 960
44 000
760 000
59 000
310 000
43 000
310 000
85 000
7 239 960

Varnarmáladeild:

20
2
4
6

Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjðld ...............................................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................

570 200
300 000
10 000
20 000

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

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

000 200

9 864 660
1 209130
156 750
95 250
11 325 790
850 000
10 475 790

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Tollgæsla á Keflavikurflugvelli ........................
0103 Rikislögregla á Keflavíkurflugvelli ...................
0104 Vamarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar .........

1 042 790
4 617 330
5 624 720
40 950

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

11 325 790
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Sendiráð fslands í Bonn og fastanefnd fslands hjá
Evrópuráði:
20 Laun ...............................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...........................................
4 Viðhald ......................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................................
Gjöld samtals ..........................................................

Kr.

1 075 700
446 330
61 660
8 640
1 592 330

302 Sendiráð fslands í Kaupmannahöfn:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gialdfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 214 910
559 590
64 940
16 970

303 Sendiráð fslands í London:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
0 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 409 180
553 970
152 300
32110

304 Sendiráð fslands í Moskvu:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gialdfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 693 210
413 340
50 760
38 300

305 Sendiráð íslands í Osló:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gialdfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

Kr.

1 856 510

2 147 560

1 595 610

1 075 140
*7* "00

37 070
23 980
1 607 390

30S Sendiráð fslands í París og fastanefnd fslands hjá OECD
og UNESCO:
20
2

Laun .......................................................................................
önnur rekstrargjöld .......................................................

4
6

Viðhald .....................................................................
Gialdfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................

307 Sendiráð fslands í Stokkhólmi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4

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

6

Gialdfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 489 300
870 880
53 260
63 240
2 476 680

1 075 080
399 230
34920
24 450
1 533 680
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308 Sendiráð íslands í Washington:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
309 Fastanefnd íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrifstofa íslands í New York:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ...........’.........................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
311

Kr.

1 136 080
509 390
47 170
27 000

1 326 740
812 340
52 040
23180

Kr.

1 719 640

2 214 300

Sendiráð íslands í Brussel og fastanefnd fslands

hjá
20
2
4
6

NATO:
Laun ..........................................................................
önnur rekstrargjöld ...............................................
Viðhald ....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 669 470
835 920
27 540
48 540

312 Fastanefnd fslands hjá EFTA i Genf:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
Gjöld samtals ..........................................................

1 318 330
664 400
31 140
25 470

313 Sendiráð, almennt:
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

366 450

399 Ýmis utanrikismál:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals .........................................................

5 609 000

2 581 470

Viðfangsefni:
0101 Aðstoð við þróunarlöndin ..................................
0102 Flóttamannaráð fslands........................................
0103 Lögberg-Heimskringla ..........................................
0104 Samskipti við Vestur-fslendinga ........................
0105 Félag Sameinuðu þjóðanna................................
0106 Háskóli Sameinuðu þjóðanna ...........................

4 757 000
8 000
36 000
130 000
17 000
661000

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

ð 309 000

2 039 340

366 450

5 609 000
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Alþjóðastofnanir:
90 Yfirfærslur:
94 Ti] einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0101 Sameinuðu þjóðirnar fUnited Nations, UN) ..
0102 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health
Organization, WHO).............................................
0103 Alþjóðavinnumálastofnunin (International
Labour Organization, ILO) ......................... .
0104 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna
(United Nations Educational, Scientifie and
Cultural Organization, UNESCO) .......................
0105 Matvæla- og landhiinaðarstofnun Sameinuðu
þjóðanna (Food and Agriculture Organization
of the United Nations, FAO) ...............................
0106

0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121

10 894 410

947 890
389 230
171 440
355 450
325 330
151 380
183 180
100 030
41990
545 930
136 890
100 880

FMttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna

(United Nations High Commission for Refugees,
UNHCR) ...............................................................
Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kvpur (United
Nations Peace-keeping Forces in Cvprus,
UNFTCYP) ..............'............................................
Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (World
Food Programme. WFP) ....................................
Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki á vegum
FAO ''Furopean Commission for the Control of
Foot-and-Mouth Disease, FAO) .........................
Ýmsir sérsióðir Sameinuðu þjóðanna................
Alþjóðagerðardómurinn i Haag (Permanent
Court of Arbitration, The Hague) ....................
Tollasamvinnuráðið (Customs Cooperation
Council) ...............................................................
Alþjóðasjómælingastofnunin (Intemational Hydrographic Bureau) ...............................................
Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling
Commission) ........................................................

Kr-

10 894 410

Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (International

Atomic Energv Agencv, IAEA) ...........................
0107 Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade)
0108 Alþióðaveðurfræðistofnunin (World Meteorological Organization, WMO) ...............................
0109 Alþióðasiglincamálastofnunin (Intergovernmental Maritime Consultative Organization,
TMCO) ..................................................................
0110 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna (United
Nations Development Programme, UNDP) .......
0111 Alþjóðabarnahiálnarsjóðurinn (United Nations
International Children’s Emergencv Fund,
UNICEF) ........................................"....................
0112 Aðstoð Sameinuðu þióðanna við Palestinu-flóttamenn (ITnited Nations Pelief and Works Acencv
for Palestine Refugees in the Near East. UNRWA)
0113

Kr-

137 250
44 980
53 990
3 040
109 900
930
91150
30 340
101870
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Þús. kr.

0122 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC)
0123 Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga (International
Bureau for the Publication of Customs Tariffs)
0124 Alþjóðalandfræðisambandið (International Geographical Union) .................................................
0125 Alþjóðajarðfræðisambandið (International Union
of Geological Sciences) ........................................
0126 Parísarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ....................................................
0127 Bernarsambandið (International Union for the
Protection of Literary and Artistic Works — Bern
Union) ...................................................................
0128 Alþjóðaráð Rauða krossins (International Committee of the Red Cross) ......................................
0129 Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International
Criminal Police Organization, INTERPOL) ....
0130 Evrópuráðið (Council of Europe) ....................
0131 Efnahags- og framfarastofnunin (Organization
for Economic Co-operation and Development,
OECD) ...................................................................
0132 Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treaty
Organization, NATO) .........................................
0133 Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free
Trade Association, EFTA) ..................................
0134 Alþjóðaframfarastofnunin (International Development Association, IDA) .............................
0135 Norræn nefnd um neytendamál .......................
0136 Alþjóðanáttúruverndarsambandið ....................
0137 Gæslulið S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ...........
0138 Alþjóðasamband um byggingaskipulag .............
0139 OslóarsamninKurinn um varnir gegn mengun ..
0140 Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið (International
Union of Geodesy and Geophvsics) ....................
0141 Gæslulið S.þ. i Libanon, UNIFIL........................
0142 Sameindaliffræðiþing Evrópu ............................
0143 Neyðarhjálparstofnun Sam. þjóðanna, UNDRO
0144 Kvennaáratugssjóður Sameinuðu þjóðanna ....
0145 Parísarsamningur um varnir gegn mengun ....
Gjöld samtals ............................................................
Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Þús. kr.

306 210
6 350
900
1 190
188 050
116 530
29 310
43 840
467 720
599 270
1 409 760
549 480
2 760 000
5 080
14 650
40 800
2 470
18 030
4 800
194 450
12 730
17 620
11990
70 110
10 894 410
56 850 320
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Landbúnaðarráðuneyti

101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................
171 Jarðeignir ríkisins, framlög:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
172 Jarðasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
201 Búnaðarfélag íslands:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
0

Gjöld samtals ............................................. ............
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Jarðrækt ..............................................................
0103 Garðyrkjumál .....................................................
0104 Landnýtingarráðunautur ...................................
0105 Verkfæraráðunautur
..................................
0106 Nautgriparækt ...................................................
0107 Æðarrækt ............................................................
0108 Sauðfjárrækt .......................................................
0109 Hrossarækt ..........................................................
0110 Alifugla-og svinarækt........................................
0111 Bvggingar- og bútækni .......................................
0112 Forðagæsla ..........................................................
0113 Búnaðarhagfræðiráðunautur ..............................
0114 Skýrsluvélaþjónustabúfjárræktar ......................
0115 Ráðningastofa landbúnaðarins ..........................
0116 Búnaðarfræðsla .................................................
0117 Búnaðarsambönd ................................................
0118 Landbúnaðarsýning ............................................
0120 Búnaðarþing og endurskoðun............................
0121 Varahlutaþjónusta landbúnaðarins ...................

Kr1311140
622 000

Kr1 933 140

2 500 000
2 500 000

603 000
603 000

3 643 440
2 973 800
6 617 240
462 370
6 154 870
1 669 440
390 870
281660
164 330
161830
289 450
20170
271 560
149130
106 940
135 630
66 970
139 830
293150
71 740
657 830
395 850
H 500
273 800
54160
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0122
0123
0124
0125
0126
0129

205

Búreikningaskrifstofa .......................................
Minkarækt ..........................................................
Bændanámskeið .................................................
Eftirvinna ráðunauta ..........................................
Beitartilraunir S.þ.................................................
Hrossaútflutningsráðunautur ............................

644 890
130 630
18 000
169 480
18 500
29 900

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

6 617 240

Veiðistjóri:

20
2
90
92

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ..............................................
Yfirfærslur:
Til sveitarfélaga .....................................................
Gjöld samtals ..........................................................

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0120 Útgáfukostnaður .................................................
0130 Efnagreiningar ...................................................
0140 Úrvinnsla gagna...................................................
0201 Búfé .....................................................................
0301 Jarðrækt ..............................................................
0340 Ylrækt og garðrækt ............................................
0401 Landnýting ..........................................................
0501 Bútækni ..............................................................
0601 Fæðurannsóknir ..................................................
0701 Aðfangaeftirlit ...................................................
1030 Sérstök þróunarverkefni .....................................
1040 Ull og gærur .......................................................
1100 Mótframlagv. styrks frá Alþjóðakjarnorkust. ..
2001 Korpa og Þormóðsdalur .....................................
3001 Tiiraunabúið Hesti ...............................................
3002 Tilraunastöðin Reykhólum..................................
3003 Tilraunastöðin Mððruvöllum...............................
3004 Tilraunastöðin Skriðuklaustri.............................
3005 Tilraunastöðin Sámsstöðum.................................
3006 Tilraunabú, óskipt.................................................
Gjöld samtals ..........................................................

169 990
120 620
670000

960 610

4 429 860
3 088 750
140 500
205 700
2 017 780
® 882 590
417 500

1 027 640
103 040
346 120
488 570
1406 480
963 930
152270
753 650
641570
198 690
384 660
112 000
72 500
14000
309 690
423600
212 810
801 400
352 330
227 640
900 000
9 882 590

9 465 090
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207 Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ...........................................................

Kr1 722 980
22 500

Kr1 745 480

231 Skógrœkt rikisins:
20

Laun .......................................................................................

3 683 980

2
4
6
90
94

önnur rekstrargjðld ...............................................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Yfirfærslur:
Til einstaklinga og samtaka ..................................

885 000
592 500
540 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

5 851 480
1185 000

150 000
4 666 480

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Skógarvarsla ........................................................
0103 Skóggræðsla ........................................................
0104 Gróðrarstöðvar ....................................................
0105 Skóggræðsla fyrir einstaklinga...........................
0107 Mógilsá, skógræktartilraunir ...............................
0108 Ýmis kostnaður ....................................................
0110 Framkvæmdir í Fljótsdal ..................................

562 220
1186 530
1 ð80 610
1 599 750
65 006
502 370
210 000
85 000

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

5 851480

235 Landgræðsla ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

1 895 000
1600 000
449 000
470 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

4414 000
1080 000
8 334 000

Viðfangsefni:
01 Yfirstjórn ................................................................
02 Almenn landgræðsla ..............................................
03 Landgræðsluverðir .................................................
04 Rekstur flugvéla ......................................................
06 Búrekstur ................................................................

299 750
1499 840
548 270
961570
1104 570

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

4 414 000
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241 Landnám ríkisins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Kr691680
161000
5 000
1 438 000
300 000
150 000
2746680
183 330

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0105 íbúðarhús, bygging..............................................
0109 Skipulagning .......................................................
0112 Grænfóðurverksmiðjur .......................................

867 680
260 000
200 000
1438 000

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

2 745 680

242 Mat á landbúnaðarafurðum:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................

218 630
160 340

243 Sauðfjárveikivamir:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjðld ...............................................
Gjöld samtals ..........................................................
246 Veiðimálaskrifstofan:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

Kr-

2 662 350

378970

1 276 310
215 000
490 000
30 000
90 000
2 101 310

177 150
53 500
230 650

1121580
559 220
14 000
70 000
946 140
225 000
2 935 940
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247 Yfirdýralæknir:
20 Laun ..........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................

Kr‘
2 786 880
212 410
210 000
536 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 836 590
40 000

0

91 300

3 796 590

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Héraðsdýralæknar ...............................................
0104 Júgurbólgurannsóknir .......................................
0105 Búfjársjúkdómar ................................................
0106 Dýralæknisbústaðir, viðhald ..............................
0107 Dýralæknisbústaðir, bygging..............................
0108 Eftirlit og eftirlitsferðir .....................................

147 960
2 827 030
55 700
35 600
210 000
536 000
24 300

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

3 836 590

270 Landgræðslu- og landverndaráætlun:
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........................ .......
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
Viðfangsefni:
0102 Landgræðsluáætlun, RALA ................................
0103 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins .............
0104 Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins ....
0105

8 530 000
1 397 000
9 927 000
300 000
1 440 000
5 890 000

Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi ...................

400 000

0108 Landþurrkun1) ....................................................
0109 Fyrirhleðslur12) ....................................................

125 000
1 272 000

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

9 927 000

271 Landgræðslusjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ...........................................................
272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ..........................................................
1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 8.
2) Sjá sundurliðun i sérstöku yflrliti 9.

300 000
300 000

284 950
284 950
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286 Landbúnaður, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld saintals ..........................................................

1423

Kr657 400

657 400

Viðfangsefni:
0105 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 .........
0109 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir..............
0110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins .....................
0111 Búnaðarbanki íslands, veðdeild...........................
0115 Nautgriparæktarsambönd ..................................
0116 Mjólkurbú, stofnframlag.....................................

2 000
130 000
250 400
250 000
5 000
20 000

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

657 400

287 Stofnlánadeild landbúnaðarins:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
288 Framlög samkvæmt jarðræktarlögum:
20 Laun
......................................................................
2 önnur rekstrargjöld ■ ■ ■ ■......................................
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega..................................
Gjöld samtals ........................................................

Kr.

10 830 000

10 830 000

2 037 070
373 830
33 000 000

35 410 900

Viðfangsefni:
0101 Jarðrækt, húsabætur og vatnsveitur.................... 22 700 000
0102 Framræsla .......................................................... 3 100 000
0103 Nýjar búgreinar og hagræðing...........................
7 200 000
0104 Rekstrargjöld
....................................................
2 410 900
Gjöld samtals
................................................................. 35 410 900
290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............................... 120 000 000
Gjöld samtals ..........................................................
291 Til
20
90
93

búfjárræktar skv. lögum nr. 31/1973:
Laun ..........................................................................
Yfirfærslur:
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................

299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals .................................................. . • • •

120 000 000

1744 330
2 180 000

2 041 000
368 750

3 924 330

2 409 750

Þingskjal 382
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501

502

ViSfangsefni:
0102 Garðyrkjufélag Islands ........................................
0103 Norræna búfræðifélagið ......................................
0104 Landssamband ísl. hestamannafélaga................
0105 Landssamband ísl. hestamannafélaga, til leiðbeininga um hestamennsku.................................
0109 Æðarræktarfélag íslands.....................................
0110 Félag áhugamanna um fiskrækt ........................
0112 Hrossaræktarbúið að Kirkjubæ .........................
0113 Efnarannsóknastofa Norðurlands........................
0114 Rannsóknarstöðin Katla, Víkurbakka................
0115 Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöðvar ..
0118 Skógræktarfélag íslands ......................................
0119 Lántökukostnaður vegna laga nr. 9/1980 .........
0120 Landvernd ............................................................
0121 Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu ....

Kr1500
1500
2 000
3 000
3 000
1250
1 000
15 000
1 500
110 000
60 000
2 040 000
150 000
20 000

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

2 409 750

Kr-

Bændaskólinn Hvanneyri:

20
2
4
6

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

3 329 840
1 693 100
350 000
1 100 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

6 472 940
1552 700
4 920 240

Bændaskólinn Hólurn:

20 Laun ...........................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ................................................

638 910
300 000

4

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

255 000

6

Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

750 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1943 910
350 000

503 Garðyrkjuskóli ríkisins:
20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................
Samtals

1 593 910

1512 620
449 490
120 000
585 000
2 667 110
340 000
2 327 110
235 954 070
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101

Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa:

20
2
4
6

201

Sjávarútvegsráðuneyti

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

1 990 450
710 000
20 000
20 000

Kr.

2 740 450

Fiskifélag íslands:

20
2
4
6

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

1 320 370
1 070 000
24 000
100 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 755 030
230 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Hagdeild ..............................................................
0103 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja......................................................................
0104 Skýrsludeild .......................................................
0105 Aflatryggingasjóður ............................................
0106 Fiskræktardeild ....................................................
Gjöld samtals ..........................................................
202

Kr-

3 525 030

1 320 370
492 670
631 720
571 700
473 370
265 200
3 755 030

Hafrannsóknastofnun:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

16 238 500
8 477 700
1 768 200
1 382 400

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

27 866 800
720 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...............................................................
02
Uppsjávarfiskadeild ..............................................
03
Svif- og botndýradeild...........................................
04
Sjórannsóknadeild ..............................................
05
Veiðarfæradeild ....................................................
06
Plöntusvifdeild ......................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

27 146 800

1 629 980
1413 800
1 323 050
1 301 900
299 230
540 470
179
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Kr.

07
08
09
10
20
21
22
23
3001

Botnfiskadeild ....................................................
Flatfiskadeild ........................................................
Raftæknideild........................................................
Veiðarfærakostnaður ..........................................
Útibú á Húsavik ...................................................
Útibú á Höfn í Hornafirði..................................
Útibú á ísafirði ....................................................
Útibú í Ólafsvík ...................................................
Rekstur hafrannsóknaskipa....... ........................

1 275 050
630 380
687 290
1 092 160
212 830
147 770
166 580
30 000
17116 310

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

27 866 800

203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

4 478 920

799 660
2 343 890
913 650
417 050
192190
227 060
229 570
225 850

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

5 348 920

0

221

3644 920
1 163 000
97 000
444 000
5 348 920
870 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .................................................... .......
Rfnflfrapftídfiíld ..................................................... .......
02
frprlfldpíld ................................................... .......
03
Tæknideild ................................................... .......
04
Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum........... .......
20
21
Útibú á ísafirði ........................................... .......
Útibú i Neskaupstað.................................... .......
22
Útibú á Akureyri ........................................ .......
23

215 Framleiðslueftirlit sjávarafurða:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

Verðlagsráð sjávarútvegsins:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6

Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................

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

Kr.

7 819 500
2 299 150
30 000
100 000
10 248 650
358 000
9 890 650

490 550
125 000
3 000
2 000
620 550
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272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:

90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........................................
Gjöld samtals ............................................................
274

1427
Kr-

Kr-

75 000
75000

Aflatryggingasjóður:
90 Yfirfærslur:

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........................................
Gjöld samtals ..........................................................
275

18 540 000
18540 000

Fiskleit, vinnslutilraunir og markaðsöflun:
90

Yfirfærslur:

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ..........................................................
299

8 694 000

Fiskveiðasjóður:

90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...............................
Gjöld samtals ................ .........................................
298

8 694 000

3 080 000
3 080 000

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
90

1 314 390
387 600

Yfirfærslur:

94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

930 000
2 631 990

Viðfangsefni:

0101

Sjóvinnunámskeið ..............................................

100 000

0102

Skólabátar

120 000

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

0103 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum.......................
0109 Veiðieftirlit ............................................................
0118 Vinnu- og rekstrarhagræðing í fiskvinnslufyrirtækjum .................................................................
0119 Mörkun fiskveiðistefnu ........................................

10 000
1 701 990

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

2 631 990

250 000
450 000
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Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna:

Kr-

20
2
4
6

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

1 841 630
1710 000
141000
14 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 706 630
110 000
3 596 630

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
02
Skúlagata 4 ............................................................
03
Keldnaholt ............................................................

1206 020
747 430
1 753 180

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

3 706 630

Samtals

85 020 020
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Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
102

Kr-

32 000
2 684 990

Stjórnartíðindi:

20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

148 570
1 115 100
2 000
5 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 270 670
30 000

0

201

Kr1 996 990
621 000
15 000
20 000

1 240 670

Hæstiréttur:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

487110
606 950
130 000
35 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 259 060
65 000

0

1194 060

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Útgáfa hæstaréttardóma ......................................
0103 Ljósprentun hæstaréttardóma .............................

755 260
443 800
60 000

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

1 259 060

202 Rfkissaksóknari:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

1 581 590
242 750
16 000
23 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 863 340
15 000
1 848 340
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Borgardómarinn í Reykjavík:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................
204

205

Kr-

2 767 100
460 000
15 000
20 000

Kr.

3 262 100

Borgarfógetinn í Reykjavík:
20

Laun .......................................................................................

2 617 740

2
4
6

önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................
Gjöld samtals ..........................................................

600 000
12 000
40 000
3 269 740

Sakadómur Reykjavíkur:
20

Laun .......................................................................................

2 787 200

2
4
6

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

330 000
102 500
75 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

3 294 700
15 000

3279 700

206 Lögregliistjórinn í Reykjavík:

20 Laun .......................................................................... 37 758 980
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
5 638 480
4 Viðhald ..................................................................... 1800 000
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
1 267 460
0

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

46 464 920

Sértekjur ..........................................................................

612 260
45 852 660

Mismunur .................................................................
Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
2 566 530
0102 Útlendingaeftirlit ................................................
568 680
0103 Almenn löggæsla .................................................. 38 063 550
0104 Fangaklefar .........................................................
975 500
0105 Eftirlit á vegum ...................................................
1 487 890
0106 Eftirlit með vínveitingahúsum ..........................
315 800
0107 Lögregluskóli .....................................................
180 780
0108 Aðallögreglustöð viðHverfisgötu.........................
1617 700
0109 Mötuneyti .............................................................
142 030
0110 Sími og fjarskipti ... ..........................
546 460
Gjöld samtals ..........................................................

46 464 920

207 Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík:

6

Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ..........................................................

100 000

100 000
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Rannsóknarlögregla ríkisins:

7 106 620
1 402 000
120 000
500 000

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

® 428 620

Sériekjur .........................................................................
Mismunur ....................................................................

40 000

0

209

Kr-

20 Laun ..........................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 tíjaldfærður stofnkostnafiur ...................................

Dómhús í Revkjavík:
6 GjaldfærCur stofnkostnaöur

tíjöld samtals

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

® 088 620

225 000
225 000

211 Gmbættl sýslumanna og bæjarfógeta:
2

önnur rekstrargjöld .......................................................

140 000

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

440 000

212 Bæjarfógeti Akranesi:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 GjaldfærCur stofnkostnaður ....................................

1 945 000
351250
25 000
20 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 341 250
30 000

0

2 311 250

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................

1047 430
1 293 820

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

2 341 250

213 Sýslumaður Borgamesi:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 GjaldfærCur stofnkostnaður ..................................

1 337 690
291 000
65 000
1 115 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 808 690

0

ViCfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................

45 000
2 793 690

0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar ............................................................
0104 Bygging skrifstofuhúsnæðis................................

989 380
623 250
96 060
1 100 000

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

2 808 690

1432
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214 Sýslumaður Stykkishólmi:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Kr2 103 230
523 900
123 000
30 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 780 130
50 000

0

215

216

2 730 130

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla Stykkishólmi ........................................
0103 Löggæsla Grundarfirði ........................................
0106 Hreppstjórar ........................................................
0107 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi......................

1 150 760
572 530
309 000
85 210
662 630

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

2 780 130

Sýslumaður Bóðardal:

20
2
4

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald ....................................................................

481 700
115 000
20 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

616 700
50 000
566 700

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................
0103 Hreppstjórar ........................................................

447 500
126 050
43150

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

616 700

Sýslumaður Patreksfirði:

20 Laun ...........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................

1064 560
280 000
30 000

GjÖld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 374 560
15 000

0

1 859 560

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

843 900
467 890
62 770

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

1374 560

Þingskjal 382

1433

217 Bæjarfógeti Bolungarvík:
20 Laun .........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald ....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....................................

Kr.
587 010
121200
23 000
274 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 005 210
8100

0

Kr.

097 110

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Bygging lögreglustöðvar.....................................

415 030
316180
274 000

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

1 005 210

218 Sýslumaður og bæjarfógeti Isafirði:

20
2
4
6

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

2 043 600
394 500
45 000
50 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 533 100
48 000
2 485 100

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................
0103 Hreppstjórar ........................................................

1235 640
1236 060
61400

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

2 533 100

219 Sýslumaður Hólmavik:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

382 930
105 690
78 000
263 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

829 620
24 000
805 620

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

703 320
87 270
39 030

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

829 620

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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221

Sýslumaður Blönduósi:

Kr-

20 Laun ............................................. ............................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

1 277 980
410 000
30 000
10 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 727 980
30 000

0

Kr’

1 697 980

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................
0103 Hreppstjórar ........................................................

*}10
769 650
97 010

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

1 727 980

222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki:

20
2
4

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ......................................
Viðhald ....................................................................

1396 970
250 000
155 000

C

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 801 970
20 000
1 781 970

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...........................................................
0102 Löggæsla ..............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

871 130
859 950
70 890

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

1 801970

223 Bæjarfógeti Siglufirði:

20
2
4
6

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald ....................................................................
Gjáldfærður stofnkostnaður ..................................

1319 840
178 350
54 000
11000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1 563 190
4000
1559 190

Viðfangsefni:

0101 Yfirstjóm ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................

690 450
872 740

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

1 563 190
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224 Bæjarfógeti Ólafsfirði:

1435

Kr-

20
2
4
6

Laun ...................................... ....................................
önnur rekstrargjöld .................. ..........................
Viðhald .....................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður .....................................

621190
124 530
25 000
35 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ....................................................................
Mismunur .................................................................

805 720
23 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ...............................................................

420130
385 590

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

805 720

782 720

225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

5 765 930
1 013 000
72 000
75 000

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur .................. ...............................................
Mismunur .................................................................

6 925 930
109 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Akureyri ...............................................
0103 Löggæsla Dalvík....................................................
0104 Hreppstjórar ........... ............................................

3 063 380
3445130
354 100
63 320

0

Gjöld samtals

6825 930

6 925 930

226 Sýslumaður og bæjarfógeti Hásavfk:

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

2232 960
562 800
56 450
25 000

0

Gjöld samtais ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 877 210
30 000

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Lðggæsla Hásavík.................................................
0103 Lðggæsla Raufarhðfn..........................................
0104 Lðggæsla Þórshöfn..............................................
0105 Hreppstjórar .......................................................

1 190 710
1 033 020
282980
260 390
110110

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

2 877 210

2847 210

1436
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227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði:

Kr-

20
2
4
6

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

1 086 430
277 500
30 000
13 000

0

Gjöld samtals ..........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1406 930
30 000

Kr>

1 376 930

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla Seyðisfirði............................................
0103 Löggæsla Vopnafirði ..........................................
0104 Hreppstjórar .......................................................

683190
424 360
239 630
59 750

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

1406 930

228 Bæjarfógeti Neskaupstað:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................

681850
221300
25 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

928 150
12000

0

916 150

Viðfangsefni:

0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................

544 880
383 270

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

928 150

229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði:

26 Laun ............................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

1482 800
349 750
30 000
1 025 000

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

2 887 550
60 000

0

2 827 550

Viðfangsefni:

0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Eskifirði................................................
0103 Löggæsla Egilsstöðum ........................................
0104 Löggæsla Fáskrúðsfirði og Suðurfjörðum ....
0105 Löggæsla Reyðarfirði...........................................
0106 Hreppstjórar ........................................................
0107 Bygging skrifstofuhúss ........................................

885120
235 700
273 840
220130
206 270
66 490
1000 000

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

2 887 550
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230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði:

1437
Kr.

20
2
4
6

Laun ...........................................................................
önnur rekstrargjöld ................................................
Viðhald ......................................................................
Gjaldfærðurstofnkostnaður ......................................

862 430
286 200
18 000
14 500

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1181130
31000

Kr.

1150 130

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

674 200
467 250
39 680

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

1 181 130

231 Sýslumaður Vfk í Mýrdal:

20
2
4

Laun .........................................................................
önnur rekstrargjöld ..............................................
Viðhald ....................................................................

478 210
138 610
30 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................

846 820
7 000

Mismunur ............................................................................

232

839 820

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla ............................................................
0103 Hreppstjórar .......................................................

434 590
175 310
38 920

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

646 820

Sýslumaður Hvolsvelli:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................

998110
276 000
30 000
510 000

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur .................................................................

1814110
40 000

0

1 774110

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .............................................................
0103 Hreppstjórar ........................................................

745 700
996 720
71690

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

1 814 110

1438
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234
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Bæjarfógeti Vestmannaeyjum:

Kr-

20
2
4
6

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

2 740 070
551700
40 000
25 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

ð 356 770
10 000

Kr-

3 346 770

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ................ .............................................
0102 Löggæsla ...................................................... .......

1344120
2 012 650

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

3 356 770

Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...................... ............ ...........
4 Viðhald ......... ........ ....................... ..........................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ ................

3119 650
550 000
40 000
10 000

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

3 719 650

Sértekjur ........................... .......................................

200 000

0

Mismunur

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

3519650

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjóm ......... .............................................. .
1 273 440
0102 Löggæsla
...........................................................
2 319 980
0103 Hreppstjórar ...................................................... ..... 126230
Gjöld samtals......... ........ ............................. ..........
235

3 719 650

Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík:

20 Laun ---------------- ------- ------------------------------5 750 200
2 önnur rekstrargjöld .................................. ............
1 108 480
4 ViðhaJd .................. ..................................................
70 500
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......... ........................ ..... 15 000
0

Gjöld samtals...........................................................
Sértekjur ............................................... ...................
Mismunur ...............................................................

6 944180
89 000
6 855 180

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ............................................................
0102 Löggæsla Keflavík—Njarðvík ....... .....................
0103 Löggæsla Grindavík........................... ........ .
0105 Hreppstjórar ........................................................

2 338 640
3 911450
655 260
38 830

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

6 944180

Þingskjal 382
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236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði:
20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ..............................................
4 Viðhald ......................................... .................. .
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................

Kr7 431 700
1 274 420
91500
20 000

Gjöld samtals................ ...........................................
Sértekjur .......................................................... ....
Mismunur ...............................................................

8 817 620
20 000

0

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla Hafnarfirði .........................................
0103 Löggæsla Seltjarnarnesi ........................ .............
0107 Hreppstjórar ...................... .................................

3 788 200
4 620 230
365 240
43 950

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

8 817 620

8 797 620

237 Bæjarfógeti Kópavogi:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ ...............

4 738 550
720 000
72 000
63 000

Gjöld samtals ........................................................
Sértekjur ......... .........................................................
Mismunur ...............................................................

5 593550
18000

0

5 575 550

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .............................................................
0102 Löggæsla .................................................. ...........

2 367 800
3 225 750

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

5 593 550

238 Dómstóll og rannsóknardeild i ávana- og
fíkniefnamálum:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld .................... ............. ...........
4

Viðhald

6

Gjaldfærður slofnkostnaður ......... .......... .............
Gjöld sarntals ...........................................................

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

481 520
87 300
5 000
10 000
583 820

241 Hegningarhús:
20
2

Laun .......................................................................................
önnur rekstrargjöld .......................................................

4
6

Viðhald ........................................... ..................... .
Gjaldíærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ......................................................................

1 347 850
454 200
35 000
13 000
1 850 050

Þingskjal 382
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242 Vinnuhælið Litla-Hrauni:

Kr-

20
2
4
6

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

4 856 940
1 922 300
160 000
155 000

0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

7 094 240
650 000
6 444 240

243 Vinnuhælið Kvíabryggju:

20 Laun .........................................................................
1043900
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
422100
4 Viðhald .........................................................................
20000
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................
35000
0

Gjöld samtals ............................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

1 521 000
50 000
1471000

244 Fangelsi við Síðumúla:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ...............................................
4 Viðhald .....................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ............................................................
247

1 761150

Eftirlitsstofnun með brotamönnum:

20 Laun ..........................................................................
2 önnur rekstrargjöld ................................................
4 Viðhald ......................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
Gjöld samtals ...........................................................
251

1 310 250
398 900
40 000
12 000

266150
29 600
8 000
10 000
313 750

Landhelgisgæslan:

20 Laun .......................................................................... 19 435 410
2 önnur rekstrargjöld ............................................... 13 970 480
4 Viðhald ...................................................................... 3 326 760
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................................
132 500
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .........................................
4 383 430
0

Gjöld samtals ...........................................................
Sértekjur ...................................................................
Mismunur ...............................................................

41248 580
60 000

41 188 580

1441
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Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...................................................................
0102 Ægir v/s ......................................................................
0103 Óðinn v/s ....................................................................
0104 Þór v/s ........................................................................
0106 Fluggæsla ..................................................................
0107 Landhelgissjóður ......................................................
0109 Týr v/s .......................................................................

3 045 400
7 496 820
7 428 650
3 681640
7 873 100
4 383 430
7 339 540

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

41 248 580

252 Bifreiðaeftirlit ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjðld ....................................................
4 Viðhald ............................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................

6 076 880
2 517 710
96 000
448 000

0

253

254

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur .........................................................................
Mismunur .....................................................................

Kr.

9 138 590
2 663 670
6 474 920

Viðfangsefni:
01
Bifreiðaeftirlit ............................................................
03
Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið...............

8124 920
1 013 670

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

9138 590

Almannavarnir ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ...........................................................
Gjöld samtals .................................................................
Sjómælingar íslands:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ............................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur ..........................................................................
Mismunur .....................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

437 260
305 660
17 500
482 000
29 000
1 271 420

1 379 010
517 160
50 000
79 000
2 025 170
420 000
1 605 170

181
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255 UmferðarráS:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Kr382 620
1 125 950
3 500
8 000

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur .........................................................................
Mismunur ......................................................................

1 520 070
543 220

0

262

Löggildingarstofan:
20 Laun ...................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

28!

Gjöld samtals........ ....................................................
Sértekjur ..........................................................................
Mismunur .....................................................................

Kr-

976 850

570 630
122 000
16 000
45 000
753 630
300 000
453 630

Dómsmál, ýmis kostnaður:

20
2

Laun .................................................................................
Önnur rekstrargjold ....................................................

522 870
1 760 500

0

Gjöld samlais .................................................................
Sértel'inr .........................................................................
Mismunur .....................................................................

2 283 370
90 000
2 193 370

Viðfangsefni:
0101 Málskostnaður ..........................................................
0102 Meðdómsmenn .........................................................
0103 Setu- og varadómarar .............................................
0104 Próf málflytjenda .....................................................
0105 Siglingadómur .........................................................
0106 Útgáfa norræns dómasafns......................................
0107 Norræn samvinna á sviði sakfræði......................
0108 Matsnefnd eignarnámsbóta ...................................
0109 Útgáfa lagasafns .......................................................
0110 Gjafsóknar- og málsvarnarlaun ............................

1 150 000
520 000
197 380
23 920
49 640
22 080
14 500
194 250
58 000
53 600

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

2 283 370

282 Ýmis löggæslukostnaður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

281400
236 200
1 500 000
2 017 600

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

Viðfangsefni:
0103 Lögreglubifreiðar ......................................................
0104 Ýmis löggæslukostnaður..........................................

1 500 000
517 600

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

2 017 600
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283

Fangamál, ýmis kostnaður:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr.

46 000
719 870

Viðf angsefni:
0104 Rikisfangelsi og vinnuhæli, bygging......................
0105 Fangahjálp ................................................................
0106 Sjúkrakostnaður refsifanga ....................................
0107 Námskeið fangavarða ..............................................
0108 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga

150 000
46 000
400 000
20 200
103 670

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

719 870

284 Áfengis- og fíkniefnamál:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................

60 970
13 000

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

301

73 970

Viðfangsefni:
0102 Matsnefnd vínveitingahúsa ...................................
0103 Öleftirlit ....................................................................
0104 Fíkniefnanefnd ........................................................

33 810
13 4110
26 760

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

..

73 9/0

Þjóðkirkjan:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ................ ,...................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................

13 996 680
2 132 000
1 730 000
879 500

0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur .........................................................................
Mismunur .....................................................................

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ...................................................................
0102 Kirkjuráð ...................................................................
0103 Kirkjuþing ................................................................
0104 Alþjóðasamvinna .....................................................
0105 Vestur-íslenskar kirkjur .........................................
0106 Álag vegna afhendingar kirkna.............................
0107 Utanfarir presta.........................................................
0108 Biskups- og prestabókasöfn...................................
0109 Eftirlaun presta og ekkna,viðbót .......................

Kr.

101 370
422 500
150 000

584 500
19 322 680
50 000
19 272 680

718 260
i8 870
100 500
30 000
6 000
50 000
9 720
1 500
33 980
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Kr.

0111 Æskulýðsstörf ..........................................................
0112 Sumarbúðir ..............................................................
0113 Byggingareftirlit .......................................................
0114 Kirkjugarðaeftirlit ..................................................
0117 Biskupsbústaður ....................................................
0121 Skálholtsstaður .........................................................
0122 Hallgrímskirkja í Reykjavík.................................
0124 Útgáfustarfsemi ........................................................
0125 Hið íslenska biblíufélag .........................................
0126 Umbætur á kristindómsfræðslu í skólum.........
0127 Rit presta í Hólastifti.............................................
0129 Saurbæjarkirkja ........................................................
0130 Kirkjukórasamband íslands...................................
0133 Minningarkapella um séra Jón Steingrímsson ..
0135 Hólar í Hjaltadal .....................................................
0136 Hjálparstofnun kirkjunnar.....................................
0139 Prestastefna ...............................................................
0140 Fastanefndir þjóðkirkjunnar.................................
0141 Dómprófastsembættið i Reykjavík .....................
0201 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar.............................
0202 Tónskóli þjóðkirkjunnar.........................................
0301 Prestar og prófastar..................................................
0302 Byggingar á prestsetrum.........................................
0303 Kaup á eignum á kirkjujörðum..............................
0304 Embættisbústaðir, viðhald ......................................
0305 Útihús á prestsetrum...............................................

371

468 050
60 000
134 440
96 810
13 500
100 000
200 000
5 000
15 000
2 500
1 000
1000
3 000
2500
20 000
20 000
15 000
12 000
25 000
217 790
45 000
14 326 260
750 000
40 000
1 700 000
50 000

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

19 322 680

Kirkjubyggingasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................

á&U UUU

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

272

373

Kfrkjugarðasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
Kristnisjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

1 000

900 000

350 000

1000

900 000
228 432 570

Þingskjal 382

07
101

Félagsmálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ...................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
Gjöld samtals ................................................................

271 Húsnæðisstofnun ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta..............................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr.

2 181 520

43 000 000
43 000 000

750 000
503 000
27 887 000
13 860 000

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

43000 000

Skipulagsstjóri ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ............................................................
Gjöld samtals ................................................................

302 Ríkissáttasemjari:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
Gjöld samtals ................................................................
371 Lánasjóður sveitarfélaga, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta..............................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr.

1607 520
550 000
4 000
20 000

Viðfangsefni:
0102 Framlag skv. lögum nr. 30/1970 ..........................
0103 Heilsuspillandi húsnæði ..........................................
0104 Launaskattur ..............................................................
0105 Byggingarsjóðsgjald ................................................

272 Byggingarsjóður verkamanna:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
301

1445

75 000 000
75 000 000

1057 460
1850 000
20 000
1 100 000
4 027 460

825 210
206 850
1 032 060

3150 000
3 150 000

Þingskjal 382

1446
399

Vatnsveitur:
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ............................................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr1 700 000

1700 000

951 Brunamálastofnun ríkisins:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................

456 850
169 800
15 000
20 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur ..........................................................................

661 650
661650

Endurhæfingarráð:
20 Laun ................... .............................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
Gjöld samtals ................................................................

267 300
87 760
740

Jafnréttisráð:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ................................................................

148 590
51 700
2 000

0
952

953

954 Vinnueftirlit ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4

971

972

855 800

202 290

2 279 540
500 000

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

20 500

27 Vextir ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................

22 240
70 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................

2 892 280
2 892 280

Etfðafjársjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................

Rnnnnno
6 000 00

0

Viðhald

Bjargráðasjóður íslands:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr-

finnnn00
euuuuuu

2 430 000
2 430 000

Þingskjal 382
976

977

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ................................................................
Framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta:
20 Laun ..................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

1447
Kr-

Kr-

20 100 000
20 100 000

616 090
375 000
2 702 880
3 693 970

981 Vinnumál:
20 Laun ..................................................................................
2

Önnur rekstrargjöld .......................................................

' ðO0

90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
GjÖld samtals ................................................................

5 289 000
5 393 720

Viðfangsefni:
0102 Félagsdómur ..............................................................
0104 Samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðingarstarfsemi .....................................................................
0106 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna ..
1
0107 Alþýðusamband Islands vegna Menningar- og
fræðslusambands alþýðu..................................
470
0108 Orlofsheimili BSRB .................................................
0109 Félagsmálaskóli alþýðu...................................
600
0110 Hagdeildir Alþýðusambands íslands, Vinnuveitendasambands
íslands,
Vinnumálasambands
samvinnufélaganna, BSRB og BHM..............
600
0111 Iðnnemasamband íslands .......................................
0114 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota......
400
0116 Alþýðusamband íslands vegna orlofsmála ....
0117 Alþýðusamband íslands vegna norrænaverkalýðsskólans í Genf..............................................
20
0118 Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum ..
0121 Þátttaka í starfi ILO.........................................
50
0130 Sjómannadagsráð .....................................................
0131 Fræðslumál BSRB ..................................................
0132 Fræðslumál BHM
.................................................
0133 Fræðslumál annarra .............................................
0134 Sjómannasamtök, lögskráning ..............................
Gjöld samtals ..................................................................

104 720
750 000
200 000
000
500 000
000
000
19 000
000
120000
000
200000
000
40 000
150 000
30 000
40 000
100 000

5 393 720

1448
999
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Ýmis framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr-

Kr‘

5 096 000
5 096 000

Viðfangsefni:
0102 Barnaheimili og hæli ..............................................
12 000
0104 Heyrnarhjálp, félag..................................................
31 000
0105 Geðverndarfélag íslands .........................................
4 500
0107 Mæðrastyrksnefndir ................................................
10 000
0108 Rauði kross íslands .................................................
14 000
0110 SÍBS ............................................................................
31000
0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra......................
15 000
0113 Slysavarnafélag Islands...........................................
970 000
0114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.........................
220 000
0119 Meðlög samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga
.......................... ................................................
200 000
0120 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ..................
2 310 000
0122 Leigjendasamtökin .................................................
10 000
0123 Sjómannastofur .........................................................
106 000
0125 öryrkjabandalag íslands..............................
60
000
0126 Ferlinefnd fatlaðra........................................
10
000
0127 Blindrafélagið ...........................................................
90 000
0129 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ....
7500
0131 Geðverndarfélag Islands,byggingarstyrkur ....
35000
0132 Sjálfsbjðrg, landssamband fatlaðra, byggingarstyrkur .......................................................................
150 000
0135 Þroskahjálp, landssamtök ......................................
31000
0137 Foreldrasamtök barna meðsérþarfir...................
10 000
0138 Náttúrulækningafélagíslands ...............................
50 000
0139 Blindravinafélagið ...................................................
12 000
0142 íslensk réttarvernd...................................................
7 000
0145 Alþjóðaár fatlaðra.....................................................
000 000
0146 Samtök aldraðra .....................................................
100 000
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

5 096 000
173 862 820

1449
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08
101

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
fi Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
0

271

273

274

301

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

2 025 280
813 000
14 000
50 000
2 902 280
20 000
2 882 280

Tryggingastofnun ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................1332 120 000
Gjöld samtals .................................................................
Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals .................................................................

54 690 000
54 690 000

Eftirlaunasjóður aldraðra:
20 Laun .................................................................................
Gjöld samtals .................................................................

9 346 040

Landlæ'knir:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
Gjöld samtals ..................................................................

785 460
705 000
9 000
20 000

9 346 040

1 519 460

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn ..................................................................
0104 Læknaráð ..................................................................
0108 Lækningaferðir sérfræðinga...................................

140 012
68 340
51 000

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

1 519 460

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

1332 120 000

182
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1450
302

Ríkisspítalar, skrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................

Kr4 066 900
990 000

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

5 056 900
116 000

0

310

311

Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar:
20 Laun .................................................................................
Gjöld samtals ..................................................................
Rannsóknastofa háskólans:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

312 Blóðbankinn:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

319

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

Matvælarannsóknir ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

4 940 900

5 360 000
5 360 000

8 200 800
2 880 000
11080 800
5 314 000
5 766 800

2 544 660
1995 000
4 539 660
2 598 000
1941660

809 950
547180
10 000
100 000
1467130
20 000
1447 130

322 Heilbrigðiseftirlit ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................

742 590
411360
15 000
100 000

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................

1 268 950
9 500

0

Mismunur

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

1259 450

1451
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323 Tryggingaeftirlitið:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Kr515 920
206 000
18 500
19100

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................

759 520
759 520

324 Heyrnar- og talmeinastöð íslands:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

1222 740
1 550 000
15 000
250 000

0

0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

3 037 740
280 000
2 757 740

371 Landspítalinn:
20 Laun ................................................................................. 109 611240
2
önnur rekstrargjöld .................................................... 48 099 000
4
Viðhald ..........................................................................
9 462 000
6
Gjaldfærður stofnkostnaður1)
................................ 25 420 000
0

Gjöld samtals ................................................................. 192 592 240
Sértekjur
..................................................................... 11500 000
Mismunur ........................................................................

372 Landspítalinn, kvennadeild:
20 Laun .................................................................................

15 259 920

2

Önnur rekstrargjöld .......................................................

7 566 000

0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

22 825 920
269 000

373 Eleppsspítali:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

1) Sjá sundurliCun 1 sérstöku yflrlitl 10.

181 092 240

22556920

35 278 180
11474 000
46 752 180
726 000
46 026 180

1452
374
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Vífilsstaðaspítali:
20 Lann .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................

Kr.
12 202 040
4 656 000

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

16 858 040
1238 000

0

375 Kristneshæli:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ........................................................................

376 Kópavogshæli:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

377 Vistheimilið Gunnarsholti:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

378 Læknishéraðasjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................
Gjöld samtals .................................................................
381

Sjúkrahús og læknisbústaðir:
20 Laun .................................................................................
4 Viðhald ..........................................................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ............................................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals .................................................................

Kr.

15 620 040

5 086 640
1 356 330
6 442 970
60 000
6 382 970

16 488 700
5 155 000
21 643 700
315 000
21 328 700

1172 500
1 400 000
2 572 500
1207 000
1365 500

350 000
350 000

905 790
9 000 000
52 574 170
3 640 000
66119 960

1453
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ViÖfangsefni:
Kr0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa1).............. 50 000 000
0302 Röntgentæki ..............................................................
400 000
0304 Viðhald samkvæmt lögum nr. 57/1978 ..............
9 000 000
0305 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar i Stykkishólmi, byggingarstyrkur
......................................
1 150 000
0306 Heilsuverndarstöðvar, styrkur................................
3 079 960
0308 St. Jósefsspítali i Hafnarfirði, byggingarstyrkur
50 000
0309 Landakotsspítali, röntgentæki ................................
360 000
0311 DAS, Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur,
fyrsta greiðsla af fimm ..........................................
1 300 000
0312 Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi ..............
780 000

391

392

393

395

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

66119 960

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .............. .......................
Gjöld samtals .................................................................

19 248 700
580 000
1200 000
400 000

Berklavamir
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
Gjöld samtals .................................................................

223 340
113 000

Skólayfirlæknir:
20 Laun ............................................................................. ..
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
Gjöld samtals ..................................................................

200 610
38 700

Lyfjaeftirlit ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
0

399

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

Ýmis heilbrigðismál:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
92 Til sveitarfélaga ...........................................................
94

Til einstaklinga og samtaka ........................................

Gjöld samtals .................................................................
1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 11.

Kr-

21 428 700

336 340

239 310

279 240
156 600
435 840
126 000
309 840

3 028100
1587 100
10 000
40 000
40 000
4 225 990

8 931 190

Þingskjal 382

1454

Viðfangsefni:
0102 Norræn samvinna í lyfjasölumálum....................
0104 Evrópska lyfjaskráin ................................................
0108 Hjartavernd ................................................................
0109 Krabbameinsfélag Islands........................................
0110 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og
lögum um ónæmisaðgerðir......................................
0111 Matvælarannsóknir .................................................
0112 Manneldisráð ............................................................
0113 Kynsjúkdómavarnir, lög nr. 16/1978 .................
0114 Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 .......................
0125 Minningarsjóður Landspítalans ...........................
0127 Sjúkraflug .................................................................
0128 Rhesusvarnir .............................................................
0129 Blóðrannsóknir ungbarna .....................................
0131
0132

0133
0134
0135
0136
0137
0138
0142
0144
0148
0149
0154
0155
0156
0157
0201
0202
0203
0205

Félag astmasjúklinga ..................................................

Exem- og psoriasissjúklingar.................................
Tækniaðstoð við sveitarfélög vegna vatns- og
skolpveitumála og annarra umhverfis- og mengunarmála ...................................................................
Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun ..
Námsferðir héraðslækna og embættislækna ...
Ljósmæðralaun ..........................................................
Skólar heilbrigðisstétta ............................................
Tóbaksvarnir ............................................................
Starfslaun Ófeigs J. ófeigssonar.........................
Lyfsölusjóður ..........................................................
Útbreiðsla atvinnusjúkdóma ................................
Rannsóknir á heilsufarsáhrifum ákvæðislaunakerfa .............................................................................
Útgáfa Lyfjaverðskrár ............................................
Námslaun læknastúdenta ......................................
Ýmis framlög ............................................................
Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum ....
Lyfjaverðlagsnefnd .................................................
Lyfjanefnd ................................................................
Eiturefnanefnd .........................................................
Daggjaldanefnd ........................................................
Gjöld samtals

471

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

Gæsluvistarsjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals .................................................................

Kr28 840
34 630
ððð 000
1 200 000

Kr-

672 410
58 000
186 010
59 450
155 870
254 000
300 000
127 250
179 390
3 000
ð 000
40 000
56 000
142 990
1 123 510
1 234 280
400 000
45 000
120 000
70 000
50 000
50 000
30 000
100 000
500 000
130 730
403 620
106 630
164 580
8 931 190

1 700 000
132 000
1332 000

Viðfangsefni:
0101 Gæsluvistarsjóður ......................................................
0103 Bláa bandið.................................................................
0104 Vernd, félagssamtök..................................................
0105 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið ...

1 700 000
17 000
15 000
100 000

Gjöld saintals .................................................................

1332 000

1455
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481

501

Bindindisstarfsemi:
20 Laun ..................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ..................................................................

656 940

561940
95 000

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

656 940

Ljósmæðraskóli íslands:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald .........................................................................

724 940
46 000
8 000

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .......................................................................

Þroskaþjálfaskóli íslands:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals .................................................................
Samtals

Kr-

95000

Viðfangsefni:
0102 Áfengisvarnir ..............................................................
0105 Stórstúka íslands ......................................................

0

502

Kr320 840
226100
7 500
7 500

778940
5 000
773 940

566 440
78400
40 000
23 000
707 840
1820 090 070

Þingskjal 382

1456

09
101

103

Fjármálaráðuneyti

Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals ..................................................................

Kr4 063 410
1 360 000
30 000
30 000

5 483 410

Ríkisbókhald:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals ........................................................... ..

2 584 870
1 141 200
18 000
66000

Ríkisfjárhirsla:
20 Laun ...................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
Gjöld samtals ..................................................................

817 950
250 600
5 000
25 000

201 Ríkisskattstjóri:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals ..................................................................

4 262 930
720 000
17 000
23 000

104

202 Skattstofan í Reykjavik:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
0

Gjöld samtals
Sértekjur
Mismunur ..

Kr>

3 810 070

1 098 550

3 022 930

7 284 130
928 700
30 000
54 000
8 296 830
20 000
8 276 830

Þingskjal 382
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203 Skattstofa Vesturlands, Akranesi:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................

Kr1043180
116 320

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ........................................................................

1159 500
20 000

0

204 Skattstofa Vestfjarða, ísafirði:
20 Laun ...................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ........................................................................

205 Skattstofa Norðurlands vestra, Siglufirði:
20 Laun ...................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ........................................................................

206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .......................................................................

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum:
20 Laun
...............................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Kr-

1 139 500

943 870
128 000
90 000
40 000
1 201 870
15 000
1 136 870

999 500
92 570
20 000
3 000
1 llð 070
5 000
1 110 070

1 896 780
261 250
7 000
19 900
2 184 930
19 000
2 165 930

853 580
140 000
30 000
15 000
1 038 580
13 000
1025 580

183

Þingskjal 382
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208 Skattstofa Suðurlands, Hellu:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Kr1 065 890
115000
15 000
2 000

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

1197 890
23 700

0

209 Skattstofa Vestmannaeyja:
20 Laun ..................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

211

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Skattstofa Reykjaness, Hafnarfirði:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
Gjöld samtals ..................................................................
214

251

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ..................................................................
Gjaldheimtan í Reykjavík:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald .........................................................................
0

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

Kr-

1174190

412100
96 000
2 500
21000
531600
3 000
528 600

2 614 850
253 500
H 000
2 879 350
50 000
2 829 350

214 400
3 210 000
3 424 400

1 048140
90 940
7 000
61900
1 207 980

1835 800
1 855 000
50 000
3 740 800
700 000
3 040 800

1459
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261

Tollstjórinn í Reykjavík:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................

Kr6 723 080
1 970 320
67 000
180 000

Gjöld samtals ..................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

8 940 400
1 739 800

0

263

Viðfangsefni:
0101 Skrifstofa ....................................................................
0102 Tollhúsið ......................................................................

7 210 600
1 729 800

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

8 940 400

Tollgæslan:
20 Laun .............................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................................

8474 000
848 670
28 000
110 000

0

282

381

382

383

384

7 200 600

Gjöld samtals .................................................................
Sértekjur
..............................................................
Mismunur .....................................................................

9 460 670
349 770
9 110 900

Tollamál, sameiginlegur kostnaður:
2 önnur rekstrargjöld ..................................................
Gjöld samtals .................................................................

300 000

Uppbætur á lífeyri:
20 Laun .................................................................................
Gjöld samtals .................................................................

67 435 000

300 000

67 435 000

Eftirlaun samkvæmt launalögum:
20 Laun .................................................................................
Gjöld samtals ..................................................................

529 860

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn:
20 Laun1) .............................................................................
Gjöld samtals ...............................................................

845 250

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur:
20 Laun2) .............................................................................
Gjöld samtals ....................................................................

1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 12.
2) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 13.

529 860

845 250

470 000
470 000

1460
402
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Fasteignamat ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................

Kr3 209 430
1 552 500
50 000
100 000

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

4 911930
1400 000

0

481

901

Útgjöld samkv. sérstökum lögum og heimildarlögum:
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
Gjöld samtals ...............................................................
Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................

989

990

3 511 930

14 752 000
14 752 000

1 713 850
807 180
10 000
84 000
2 615 030
2 000 000
615 030

10 000 000
10 000 000

Viðfangsefni:
0101 Lánagreiðslur vegna togara af stærri gerð ....

10 000 000

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

10 000 000

Vegna launa- og verðlagsmála:
20 Laun ................................................................................. 259 700 000
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................... 18 000 000
Gjöld samtals ...............................................................

277 700 000

Sérstakar efnahagsráðstafanir:
94 Til einstaklinga og samtaka ...................................... 110 000 000
Gjöld samtals ....................................................................

110 000 000

1461
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999

Ýmislegt:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega..................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr603 000
8 670 000

Kr-

1 820 000
800 000
27 847 910
39 740 910

ViÖfangsefni:
0102 StjórnarráðiC, simakostnaður og burðargjöld ...
3 222 000
0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar..............................................................
1 700 000
0104 Ýmis sameiginlegur kostnaður..............................
300 000
0107 SkýrsluVélakostnaður vegna launagreiðslna .... 4 360 000
0108 Kjarasamningar..........................................................
351 000
0111 Dómkröfur og málskostnaður ..............................
400 000
0112 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum . .
300 000
0113 Milliþinganefndir ......................................................
150 000
0114 Þungaskattsálagning með ökumælum..................
190 000
0120 Lffeyrissjóður sjómanna..........................................
120 000
0121 Lifeyrissjóður bænda ..............................................
5 040 000
0133 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána ......................
800 000
0141 Óviss útgjöld .............................................................. 20 987 910
0144 Borgartún 6 ................................................................
1820 000
Gjöld samtals..............................................................
Samtals

39 740 910
584 736 540

1462
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10

Samgönguráðuneyti

101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
Gjöld samtals ...............................................................
211

Kr.

Kr.

1297 260
481000
1 778 260

Vegagerð ríkisins:
20 Laun ................................................................................... 60 000 000
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
8 000 000
4 Viðhald ........................................................................... 110 000 000
6 Gjaldfætðurstofnkostnaður .......................................... 166 170 000
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta .............................................
2500 000
92 Til sveitarfélaga ............................................................ 41200 000
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
130000
Gjöld samtals ...............................................................

388 000 000

Viðfangsefni:
0201 Stjórn og undirbúningur.......................................... 17 100 000
0223 Viðhald......................................................................... 131 550 000
0203 Til nýrra framkvæmda ......................................... 189 890 000
0204 Til fjallvega o. fl........................................................
4 500 000
0206 Til sýsluvega ............................................................ 13 000 000
0207 Til þéttbýlisvega .................................................... 28 200 000
0208 Til véla og áhaldahúsa.............................................
2 500 000
0209 Til tilrauna................................................................
1 130 000
0211

Til að greiða fyrir vetrarsamgöngum...................

130 000

Gjöld samtals ............................................................. 388000 000
321

Str3ndferðir, framlög:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................

17 360 000
12 438 000
29 798 000

Viðfangsefni:
0102 Skipaútgerð ríkisins..................................................
0103 Flóabátar og vöruflutningar J) ..............................

17 360 000
12 438 000

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

29 798 000

1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 14.

1463
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325 Rekstrardeild ríkisskipa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Kr1 351 160
206 750
12100
7 500

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

1 577 510
240 000

0

331 Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .....................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

332 Vitamál:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Kr*

1 337 510

3 098 440
717 750
30 000
30 000
450 000
4 326 190
1300 000
3 026 190

4 336 930
1141 500
880 000
1 000 000
7 358 430
500 000
6 358 430

Viðfangsefni:
0102

Rekstur vita

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

6129140

0104
0105

Sjómerki ......................................................................
Vitabyggingar..............................................................

229 290
1 000 000

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

7 358 430

333 Hafnarmál:
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
92 Til sveitarfélaga ............................................................
Gjöld samtals ................................................................
Viðfangsefni:
0102 Hafnarrannsóknir og mælingar..............................
0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur1) ................
0104 Ferjubryggjur12) ........................................................
0105 Landshafnir, afborganir lána ................................
1) Sjá sundurliðun i sérstöku yfirliti 15.
2) Sjá sundurliöun i sérstðku yfirliti 16.

400 000
550 000
5 845 080
43 896 500
50 691 580

400 000
31 915 000
550 000
1045 080

1464

Þingskjal 382
Viðfangsefni:
0107 Hafnarbótasjóður, framlag ......................................
0108 Sjóvarnargarðar1) ....................................................
0110 Landshöfn Rifi, framkvæmdir ..............................
0111 Landshöfn Keflavík—Njarðvík, framkvæmdir ..
0112 Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar12) ....
Gjöld samtals.................................................. ...........

341

Siglingamálastofnun ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld................. .....................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

342

471

Sjóslysanefnd:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Flugmálastjórn:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður3) .....................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
0

485

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Ýmis framlög:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0102 Flugbjörgunarsveitir..................................
0103 Slysavarnafélag íslands vegna tilkynningarskyldu fiskiskipa ......................................................
0104 Velferðarráð sjómanna ...........................................
Gjöld samtals ..............................................................

1) Sjá
2) Sjá

3) Sjá

sundurliðun í sérstöku yfirliti 17.
sundurliðun i sérstöku yfirliti 18.
sundurliðun i sérstöku yfirliti 19.

Kr.
3 191500
590000
500 000
1 500 000
11 000 000
50 691 580

3 387 830
650 000
30 000
265 000
4 332 830
15 000
4 317 830

122 870
45180
100 000
20 000
288 050

17 771 880
7 528 180
1 378 460
22 850 000
40 000
49 568 520
2 400 000
47 168 520

735 960
735 960

50 000
625 960
60 000
735 960
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651

Ferðamálaráð:
20 Laun .................................................................................
2 önnnr rekstrargjöld .....................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega......................................

Kr’
tlnnnn
580 000
1 032 710

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

2 350 000
30 000

0
652

Veðurstofa íslands:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .......... ..............................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

656

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

2 320 000

9 931 960
4 392 330
345 750
740 250
15 460 290
3 669100
11 791190

Viðfangsefni:
0101 Yfirstjórn .................................................................
0102 Veðurspádeild ...........................................................
0103 Síma- og útvarpskostnaður ...................................
0104 Fjarskiptadeild ........ .................................................
0105 Veðurfarsdeild ............................................................
0106 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ..................
0107 Veðurstöðv’ar .............................................................
0108 Hálendisathuganir.....................................................
0109 Jarðeðlisfræðideild ...................................................
0110 Bóka- og skjalasafn.................................................
0111 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs..................
0112 Hafísrannsóknir.........................................................
0113 Snjóflóðavarnir
.....................................................
0115 Alþjóðasamvinna ...................................................

2107 960
1 547 720
1 967 600
719 560
613 080
1 051 700
2 132 440
308 670
661 120
83 360
3 669100
199 280
170 000
228 700

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

16 460 290

Landmælingar íslands:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

1 811 350
1169 000
14 000
208150

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................

3 183 500
2 581900

0

Mismunur

672

250 000

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

601 600

Sérleyfissjóður:
90 Yfirfærslur:
91

Til fyrirtækja í B-hluta .................................................

Gjöld samtals ...............................................................
Samtals
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarbing).

300 000

300 000
549 013 120
184
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11
101

Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

Kr1 787 780
559 760
7 500
15 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

2 370 040
250 000

0

201

Iðnaðarráðuneyti

Iðntæknistofnun íslands:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ............ .........................
0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

204 Verkstjórnarnámskeið:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .......................................................
4 Viðhald ..................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

Kr-

2120 040

5 074 870
2 546 210
59 000
179 000
7 859 080
2 428 000
5 431 080

4 032 570
1 300 000
72 000
200 000
5 604 570
2 000 000
3 604 570

224 660
40 000
5 000
23 700
293 360
20 000
273 360
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205 Stjórnunarnámskeið:
20 Laun
.............................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................

Kr293 690
178 230

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

471920
235 960

0

Kr-

235 960

206 Námskeið í stjórn vinnuvéla:
20 Laun
.............................................................................
152 360
2 Önnur rekstrargjöld ......................................................
57 370
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ...................................... ..........5 000
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur ......................................................................

207 Eftirmenntun í iðju og iðnaði:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og saintaka .............................. ...
Gjöld samtals ...............................................................
221

234

235

Lánasjóðir iðnaðarins og aðlögunargjald:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ...............................................................

204 730

240 000
240 000

16 250 000
16 250 000

Viðfangsefni:
0102 Iðnlánasjóður
..........................................................
0103 Iðnrekstrarsjóður
..................................................
0104 Aðlögunargjald ........................................................

4 250 000
1500 000
10 500 000

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

16 250 000

Lagmetisiðjan Siglósild:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............................................
Gjöld samtals ...............................................................
Fyrirtæki og stofnanir, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................
Viðfangsefni:
0102 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ..............................

289

224 730
20 000

1000 000
1 000 000

1174 000
1174 000
1 174 000

Jöfnunargjald:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................................. 20 000 000
Gjöld samtals ..............................................................

20 000 000
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299 Iðja og iðnaður, framlög:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Viðfangsefni:
0102 Iðnráð og önnur starfsemi á sviði iðnaðar ....
0103 Heimilisiðnaðarfélag lslands ..................................
0104 Efling iðnþróunar og tækninýjungar ..................
0108 Athugun á orkufrekum iðnaði (ráðstafist í samráði við fjárveitinganefnd) ......................................
0115 Ullar-og skinnaverkefni.........................................
0119 Orkusparnaður .......................................................
0121 Byggingaþjónustan .................................................
0122 Setlagarannsóknir ...................................................

301

321

3 407 000

35 000
12 000
400 000
2 000 000
180 000
450 000
130 000
200 000
3 407 000

Orkustofnun:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

13 638 320
H 300 000
210 000
1 012 000

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

26 660 320
3 000 000

Rafmagnseftirlit ríkisins:
20 Laun .................................................................................

2 176 710

2

önnur rekstrargjöld .........................................................

1 033 100

4
6

Viðhald ..........................................................................
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................

30 000
365 000

0

Gjöld samtals ...............................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur .....................................................................

3 579 810
170 000

Rafmagnsveitur ríkisins:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta ..............................................

15 000 000

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

371

Kr.

3 230 000
177 000

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

0

302

Kr-

Orkusjóður:
90 Yfirfærslur:
91 Til fyrirtækja i B-hluta .............................................. 146 750 000
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
220 000
Gjöld samtals ...............................................................

23 660 320

3409 810

15 000 000

146 970 000
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Viöfangseíni:
0101 VerCjöfnunargjald .................................................
0103 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum ..
0104 LánagreiCslur, framlag ...........................................
0105 Lán til jarChitaleitar ..... .........................................
0107 Kröfluvirkjun, fjármagnsútgjöld .........................
0110 OrkusjóCur, rekstur.................................................
0111 Hólsfjallabæir .........................................................
0112 SveitarafvæCing
.....................................................
0113 Lán til einkarafstöCva ...........................................

Kr.

Kr.

63 000 000
17 000 000
21 500 000
3 000 000
36450 000
200 000
220 000
5 000 000
600 000

Gjöld samtals.............................................................. 146 970 000
Samtals

242 980 870
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101

201

202

902

Viðskiptaráðuneyti

ViSskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ..........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ................................................................

Kr.

1 572 740
849 450
12000
15 000
70 000
2 519 190

Niðurgreiðslur á vöruverði:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega.................................. 350 000 000
Gjöld samtals ................................................................
Styrkur vegna olíunotkunar til húshitunar:
90 Yfirfærslur:
94 Til einstaklinga og samtaka ......................................
Gjöld samtals ...............................................................
Verðlagsstofnun:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
6

Gjaldfærður stofnkostnaður ........................................

50 000 000

999

Skráning hlutafélaga:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður .........................................
Gjöld samtals ................................................................
Vörusýningar erlendis:
90 Yfirfærslur:
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..................................
Gjöld samtals ................................................................
Samtals

50 000 000

3 486 770
803120
6100
140 250

Gjöld samtals ................................................................
903

350 000 000

283 810
55 000
5 000
®

20 000

4 436 240

329 810

20 000
407 305 240

1471
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Hagstofa íslands, aðalskrifstofa:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4 Viðhald ..........................................................................
6 Gjaldfærðurstofnkostnaður ..........................................

Kr2155 580
766 380
9 000
19 000

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
......................................................................
Mismunur .....................................................................

2 949 960
47 000

0

102

Hagstofa Islands

Þjóðskráin:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald .........................................................................
0

Gjöld samtals ................................................................
Sértekjur
.....................................................................
Mismunur ......................................................................

2 902 960

957 580
283 000
7 500
1 248 080
220 810
1 027 270
3930 230

Samtals

14
101

Ríkisendurskoðun
Kr.

Síkisendurskoðun, aðalskrifstofa:
20 Laun ..........................................
2 önnur rekstrargjöld..............
4 Viðhald ..................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður
Gjöld samtals ........................

Kr.

4 290 490
600 000
15 000
45 000
4950 490
Samtals

4950 490
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15
101

181

182

991

Fjárlaga- og hagsýslustofnun
Kr.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa:
20 Laun ................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ........................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður .......................................
Gjöld samtals ...............................................................

1504 550
777110
10 000
30 000

Ríkisbifreiðar, framlag:
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

300 000

Rafreiknar:
20 Laun .................................................................................
6
Gjaldfærður stofnkostnaður ......................................
Gjöld samtals ...............................................................

109 880
2 000 000

Ýmis lán ríkissjóðs:
27 Vextir ............................................................................. 190 859 210
Gjöld samtals ...............................................................
98 Lánahreyfingar út.......................................................... 214 744 070
99 Lánahreyfingar inn ......................................................
1 000 000
Samtals

2 321 660

500 000

2 109 880

190 859 210

195 790 750
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B-HLUTI
Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign
5. gr.
Árið 1981 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríltisfyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein.
21
171

Byggðasjóður:
20 Laun ..........................
2 önnur rekstrargjöld
27 Vextir ......................
90 Yfirfærslur ..............

Forsætisráðuneyti
Kr.

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

2 900 000
1 100 000
17 080 000
1 500 000

Gjöld samtals.......... ....................................................
020 Vaxtatekjur.............. ....................................................
....................................................
012 Framlög ríkissjóðs

22 580 000
35 970 000
37 500 000

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

73 470 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir.............. ........................... ...
992 Tekin lán.........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).

Kr.

50 890 000

25 390 000
80 000 000
23 000 000
31 500 000
50 890 000

185
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201

Menntamálaráðuneyti

Happdrætti háskólans:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................

5 438 460
1 920 000
41 916 830

Gjöld samtals .................................................................. 49 275 290
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 59 881190
020 Vaxtatekjur.....................................................................
1 500 000
019 Aðrar tekjur ...................................................................
200 000
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur ......................................................................

211

12 305 900

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað, greitt í ríkissjóð ..............................................
— greitt Háskóla Islands ..........................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

12 305 900

Háskólabíó:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir ................................................................. ...

1109 120
470 000
140 000
1 300 000
80 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

3 099 120
3 200 000
35 000

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

3 235 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
276

61 581190

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna:
27 Vextir .............................................................................
Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Mismunur .....................................................................

2 121180
10 184 720

135 880

215 880
80 000
135 880

466 700
466 700
2 121180
1 654 480
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Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
422

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

2 853 310
2 853 310

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ..............................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................

80 000
80 000

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni:
20 Laun ...................
2
önnur rekstrargjöld .......................
4
Viðhald ...........................................................................

202 730
178 350
45 500

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................

426 580
35 000
426 580

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

461580

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

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
871

1 654 480

628 000
580 000
50 000
1515 310
80 000

Mismunur

Kr.

41330
1 613 150

Námsgagnastofnun, skólavörubúð:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ............................. ....................
4
Viðhald .........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir ..........................................................................
04

679

Kr.

35 000

35 000
35 000

Unglingaheimili ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................

1898 350
299 250
59 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

2 256 600
910 000
1 446 600

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

2 356 600
100 000
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Fjánnunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
872

Kr100 000
100 000

Lánasjóður ísl. námsmanna:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir .............................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

806 300
600 000
5 640 000
4 740 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

11 786 300
1950 000
80 923 300

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

82 873 300
71 087 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
4 530 000
982 Veitt lán .......................................................................... 101 607 000
983 Fjárfestingar .................................................................
100 000
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
2 150 000
992 Tekin lán.......................................................................... 33 000 000
995 Ráðstöfun eigin fjár .................................................... 71 087 000
971

Ríkisútvarpið, hljóðvarp:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4

Kr.

18 945 390
11409 460

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

200 000

27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

200 000
3 900 000
3 728 870

Gjöld samtals ................................................................. 38 383 720
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 37 288 720
020 Vaxtatekjur.....................................................................
100 000
019 Aðrar tekjur ................................................................... ..... 995 000
Tekjur samtals ..............................................................

38 383 720

Fjármunahreyfingar:
Inn:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Út:
994 Afskriftir .........................................................................

3 900 000
3 900 000
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972 Ríkisútvarpið, sjónvarp:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ............................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

Kr.
23 929 600
18 760 440
406 000
2 284 900
9 500 000
5 662 060

Gjöld samtals ..................................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................................
Framlög ríkissjóðs ......................................................
Vaxtatekjur......................................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

60 543 000
56 620 600
1 122 400
300 000
2 500 000

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

60 543 000

Fjármunahreyfingar:
Úl:
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
996 Annað ..............................................................................

11500 000

04
012
020
019

9 500 000
2 000 000

973 Þjóðleikhúsið:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................

13 550 580
2 098820
827 860
1 200 000
20 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

17 697 260
4 862 480
12 834 780

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

17 697 260

974 Sinfóníuhljómsveit íslands:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................

6 835 210
704 410

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

7 539 620
800 000
3 653 790
3 085 830

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

7 539 620

Kr.
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975 Vísindasjóður:
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
90 Yfirfærslur ........................... .........................................

Kr65 000
2 015 000

Gjöld samtals ..............................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Annað, Arðsjóður Seðlabankans ..............................

2 080 000
80 000
2 000 000

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

2 080 000

976 Menningarsjóður:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

483 770
200 000
31 100
1 089 600
21750
16 000
155 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1 997 220
1 381 220
650 000

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

2 031 220

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána .............................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

K*-

34 000

50 000
16 000
34 000

977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

7 300 000

Fjármunahreyfingar:
Úl:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

7 300 000

7 300 000

7 300 000

1479
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Utanríkisráðuneyti

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir ..........................................................................

Kr6 060 230
2 148 000
210 000
21 652 000
130 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

30 200 230
37 614 330
80 000
140 000

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

37 834 330

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað, greitt i rikissjóð ..............................................
Inn:
993 Sala á eignum ................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
111

7 634100

1 000 000
7 000 000
235 900
130 000
7 634 100

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli:
/
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

4 294 240
1050 000
647 000
10 000
370 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

6 371 240
7 610 780
850 000

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

8 460 780

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Ánnað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Kr-

2 089 540

70 000
200 000
2 189 540
370 000
2 089 540

1480
121
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Sala vamarliðseigna:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
28 Afskriftir .........................................................................

Kr1 190 000
690 000
70 000
2 660 000
25 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

4 635 000
6 260 000
570 000

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

6 830 000

Fjármunahreyfingar:
Ot:
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað, greitt í rikissjóð ..............................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Kr-

2 195 000

90 000
2 130 000
25 000
2 195 000

1481
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24 LandbúnaðarráSuneyti
171

172

206

Jarðeignir rfkisins:
2
önnur rekstrargjðld ....................................................

Kr58 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Mismunur ......................................................................

58 000
2 500 000
2 442 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

888
2 382 000

Jarðasjóður:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

603 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

81 500
521 500

2 442 000

603 000

603 000

Tilraunabúið Hesti:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ............................................................................
27 Vextir .............................................................................

351600
347 920
35 000
170

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög rikissjóðs .....................................................

734 690
383 340
423 600

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

806 940

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstðfun eigin fjár ....................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

72 250

250
72 000
72 250
186
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Tilraunastöðin Reykhólum:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald .............................................................................

Kr158810
115 000
33 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

306 810
148 000
212 810

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

360 810

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

54 000

54 000
54 000

208 Tilraunastöðin Möðruvöllum:
20 Laun ................................................................................
2
önnurrekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir ............................................................................

331 400
290 590
55 000
1 700

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

678 690
343 790
801 400

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

1145 190
466 500

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ....................................................................

1 220

983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................

470 000
4 720
466 500

209 Tilraunastöðin Skriðuklaustri:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................

282 330
369100
62 000
2 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

715 430
436 270
352 330

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

788600
73170

1483
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Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
lnn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
211

Tilraunastöðin Sámsstöðum:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ............................................................................
04

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

012 Framlög rikissjóðs

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

Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur ......................................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
221

Kr‘
8170
70 000
73 170

141640
133 680
90 000
365 320
223 680
227 640
451 320
86 000

86 000
86 000

Áburðarverksmiðja ríkisins:
20 Laun ..........................
23 157 020
2
önnur rekstrargjöld ................................................... 16 434 020
4
Viðhald ..........................................................................
3 640 340
23 Hráefni og vörurtil endursölu.................................... 100 961 290
27 Vextir .............................................................................
7 502 470
28 Afskriftir
................................................................... 15 427 300
Gjöld samtals .................................................................. 167 122 440
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 158 263 100
020 Vaxtatekjur.....................................................................
9 835 850
019 Aðrar tekjur ...................................................................
80 000
Tekjur samtals .............................................................. 168178 950
Mismunur .....................................................................
Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

35 000 000
16 483 810
35 000 000
15 427 300
1 056 510

1056 510

1484
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236 Fóður- og fræframleiðslan Gunnarsholti:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ............................................................................
23 Hráefniog vörur til endursölu..................................
27 Vextir ............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Kr>
721 740
2 403 700
190 490
41 250
980 000
152 790

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

4 489 970
4 200 000
60 000
229 970

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

4 489 970

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

65 880
86 910
152 790

237 Stórólfsvallarbúið:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

596 700
2 688 990
232 000
625 550
155 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

4 298 240
3 948 240
100 000
250 000

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

4 298 240

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

87 880
67 120
155 000

Kr

1485
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238 Fóðuriðjan Ólafsdal:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

Kr446 860
930 370
75 050
261670
67 000

Gjöld samtals ..................................................................
7isqnn
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
ín 000
020 Vaxtatekjur......................................................................
mnnnn
019 Aðrar tekjur .................................................................... ......
Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur .....................................................................

1 868 900
87 950

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán .........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

700 000
67 000
87 950

239 Grænfóðurverksmiðja í Flatey, A-Skaftafellssýslu:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

595 760
1861410
137 000
654160
144 000

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

3 392 330
3 522 330

04

012 Framlög ríkissjóðs

10 890
844 060

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

438 000

020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur ....................................................................

120 000
200 000

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

4 280 330

Fj ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

888 000

923 500
108 500
144 000
888 000

1486
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240 Grænfóðurverksmiðja, Hólminum í Skagafirði:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................
Fjármunahreyfingar:
Ot:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
241 Grænfóðurverksmiðja, Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu:
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Tekjur samtals ..............................................................

246

Kr.
500 000

500 000

1 500 000
1 000 000
500 000

500 000
ððO 000

Fjármunahreyfingar:
Ot:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

1 000 000
500 000

Laxeldisstöðin Kollafirði:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu...................................
28 Afskriftir .........................................................................

416 920
219 540
122 100
162 030
265 070

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1185 660
543 800
946 140

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

1489 940

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Kr.

1 500 000

804 280

569 350
265 070
304 280

1487
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Landgræðslusjóður:
20 Laun .................................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

Kr150 000
180 000
253 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

583 000
200 000
300 000
150 000

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

650 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

67 000

67 000
67 000

272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey:
20 Laun .................................................................................
2
önnurrekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ...........................................................................
27 Vextir .............................................................................

212 550
150 400
20 000
7 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

389 950
110 000
284 950

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

394 950

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Kr<

5 000

5 000
5 000

Þingskjal 382
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25 Sjávarútvegsráðuneyti
211

Fiskimálasjóður:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjðld ..................................................
4
Viðhald ..........................................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

Kr>
304180
146 750
20 000
800 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur, útflutningsgjald....................................

1 270 930
750 000
1 500 000

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

2 250 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
221

Síldarverksmiðjur rikisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .............................................................................
23 Hráefniog vörur til endursölu...................................
27 Vextir .............................................................................
28

Afskriftir ..............................................................................

979 070

1 199 070
220 000
979 070

23 467 300
34105 910
15 000 000
89 748 660
7 794 810
7 094 340

Gjöld samtals ................................................................. 177 211 020
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 176 000 000
020 Vaxtatekjur.....................................................................
971 300
019 Aðrar tekjur ...................................................................
844 580
Tekjur samtals .............................................................. 177 815 880
Mismunur .....................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

1 764 100
9 000 000
3 064 900
7 094 340
604 860

894 860
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272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins:
20 Laun ................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ...........................................................................

70 230
33 300
220 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

323 530
295 000
75 000

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

370 000

274

46 470

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................................

46 470

Aflatryggingasj óður:
20 Laun .................................................................................
2
Önnur rekstrargjöld ....................................................
„...... samtals
t , ..................................................................
....
Gjold

85 000
327 000
412 000

46 470

012 Framlög ríkissjóðs .............. •• • • • • •......................... nqwionn
019 Aðrar tekjur, aflatryggingasjoðsgjald...................... 120 óbU uuu
Tekjur samtals ............................................................. 138 054 000
Mismunur .....................................................................

137 642 000

Fj ármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ............................................................................. 137 642 000
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................... 137 642 000

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

187

1490

Þingskjal 382

26 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti
101

251

Lögbirtingablað:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................

119 070
1026 000
2 000

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

1 147 070
1 147 070

Landhelgissjóður:
27 Vextir .............................................................................

972 470

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur...................................................................

972 470
300 000
4 383 430
400 000

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

5 083430

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
371

Kr.

Kr.

4 110 960

4 110 960
4 110 960

K:rkjubyggingasjóður:
20 Laun .................................................................................
4 000
2
önnur rekstrargjöld .................................................... ......... 5JÍ00
Gjöld samtals ..................................................................
012 FramlÖg rikissjóðs ......................................................
Mismunur ......................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán ........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

9 000
350 000
34199®

381 000
40 000
341 000

1491

Þingskjal 382
372 Kirkjugarðasjóður:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjðld ...................................................
90 Yfirfærslur ....................................................................

Kr10 000
8 000
7 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

25 000
40 000
1 000
150 000

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

191 000

Kr-

166 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað, greitt i rikissjóð..............................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

166 000

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

900 000

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................

900 000
900 000

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

900 000

140 000
26 000

Þingskjal 382
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27
271

FélagsmálaráSuneyti

Byggingarsjóður ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjðld ....................................................
4
Viðhald ............................................................................
27 Vextir .............................................................................

Kr2 489 590
2 196 290
31100
64 200 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

68 916 980
1 400 000
79 490 000
43 000 000

Tekjur samtals .............................................................. 123 890 000
Mismunur .....................................................................

54 973 020

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................ 75 890 000
982 Veitt lán ......................................................................... 181 113 020
Inn;
991 Innheimtar afborganir.................................................. 12 130 000
992 Tekin lán......................................................................... 189 900 000
995 Ráðstöfun eigin fjár .................................................... 54 973 020
272

Byggingarsjóður verkamanna:
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
27 Vextir .............................................................................

170 000
36 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

206 000
2 600 000
75 000 000
8 000 000

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

35 600 000

F jármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

85 394 000

43 000
85 711000
360 000
85 394 000
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371

Lánasjóður sveitarfélaga:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ..........................................................................
27 Vextir .............................................................................

Kr234 660
69 750
4 000
4 960 830

Gjöld samtals.................................................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur, framlag Jöfnunarsjóðs ......................

ð 269 240
10 J6020?
ð*"0
yuvuvuv

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

23 010 290

Fj ármunahrevfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Tnnheimtar afborganir ..................................................
992 Tekin lán..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................................................
372

971

1493
Kr-

17 741 050

7 551 610
31 803 320
12 613 880
9 000 000
17 741 050

Landakaup kaupstaða og kauptúna:
2
önnur rekstrargjöld ....................................................

12 600

.,
................
020 Vaxtatekjur......................................................................

12 600
462600

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

462 600
450 000

Fj ármunalireyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
992 Tekin lán.........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

80 000
3 000 000
450 000

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

4 000 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................

4 000 000
690 000
6 969 900

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

6 690 000

3 530 000

2 690 000

Þingskjal 382
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Fjármunahrcyfingar:
Út:
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

650 000
2 690 000

972 Bjargráðasjóður íslands:
20 Laun ..................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ................................................
4
Viðhald ............................................................................
27 Vextir .............................................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

231470
70 000
9 000
1 950 000
1 500 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tek jur, framlög sveitarfélaga......................

3 760 470
1 660 000
2 430 000
3 680 000

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

7 770 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstðfun eigin fjár ....................................................
976

K*-

Kr-

3 340 000

®09 530

3 000 000
5 654 530
4 645 000
4 009 530

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra:
012 Framlög rikissjóðs

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

20 100 000

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

20100 000

Fjármunahreyfingar:

Út:
983 Fjárfestingar ...................... ..........................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

20 100 000
20 100 000

Þingskjal 382
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28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
271

Kr.
Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar:
20 Laun ..................................................................................
8 038 240
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4 124 540
4
Viðhald
.....................................................................
560 000
28 Afskriftir ..........................................................................
224 000
90 Yfirfærslur ..................................................................... 674 900 000

Kr.

Gjöld samtals .................................................................. 687 846 780
Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður
greiddur af öðrum) .....................................................
5 316 780
012 Framlög ríkissjóðs ...................................................... 682 530 000
04

Tekjur samtals .............................................................. 687 846 780
Fjármunahrevfingar:
Út:
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
996 Annað .............................................................................

3 500 000
1 600 000
224 000
1 676 000

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar:
90 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ..............................
1300 000
— bætur ......................................................................... 639 700 000
Gjöld samtals .................................................................. 641 000 000
012 Framlög ríkissjóðs ...................................................... 641000 000
Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................

8 000
8 000

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar:
90 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ..............................
— bætur .........................................................................

1 300 000
14 440 000

Gjöld samtals ..................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög rikissjóðs ......................................................

15 740 000
4 000 000
8 590 000

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

12 590 000
-Í-3150 000

Þingskjal 382
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Fjármunahreyfingar:
KrÚt:
984 Annað ............................................................................. --2 950 000
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
200 000
995 Ráðstöfun eigin fjár...................................................... -r-3 150 000
273 Atvinnuleysistryggingasjóður:
2
Önnur rekstrargjöld ..................................................
90 Yfirfærslur .....................................................................

1 930 000
46 960 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
Iðgjöld atvinnurekenda ..............................................
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga..........................

48 890 000
22 200 000
36 460 000
18 230 000
18 230 000

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

95 120 000

Fjármunahrevfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
311

Ríkisspítalar, þvottahús:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ...........................................................................
04

GiöHsamWs ..................................................................
Seldar vörur og þjonusta ............................................
Tekjur samtals .............................................................
Mismunur .....................................................................

378

46 230 000

39 000 000
13 230 000
6 000 000
46 230 000

3 000 000
2 359 000
300 000
«

y_u.

8 119 000
2 460 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

2 460 000

Læknishéraðasjóður:
90 Yfirfærslur .....................................................................

350 000

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

350 000
350 000

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

350 000

540 000
1 920 000
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471

Gœsluvistarsjóður:
012 Framlög ríkissjóðs

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

Tekjur samtals ..............................................................
Mismunur .....................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
911

Kr>
1 700 000
1 700 000
1 700 000

1 700 000
1 700 000

Brunabótafélag fslands:
20 Laun ..................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu ..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

4 500 000
9 500 000
39 000 000
150 000
250 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

53 400 000
50 000 000
250 000
8 000 000

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

58 250 000

Fjármunahreyfingar:
ÍJt:
981 Afborgun lána ...............................................................
982 Veitt lán .........................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
992 Tekin lán.........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

4 850 000

50 000
4 500 000
2 000 000
700 000
2 000 000
150 000
250 000
4 850 000

188
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101

Fjármálaráðuneyti

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins:
20 Laun ...............................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .......................................................................

Kr8 620 000
17 233 000
720 000
70 000 000
45 000
650 000

Gjöld samtals .................................................................. 97 268 000
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 482 530 340
020 Vaxtatekjur.....................................................................
60 000
019 Aðrar tekjur...................................................................
20 000
Tekjur samtals .............................................................. 482 610 340
Mismunur .......................................................................

385 342 340

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ...............................................................
670
983 Fjárfestingar .................................................................
1000 000
984 Annað, greitt f ríkissjóð .............................................. 385 000 000
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
8 330
994 Afskriftir ..........................................................................
650 000
995 Ráðstöfun eigin fjár .................................................... 385 342 340
102 Lyfjaverslun ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld.....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

2 984 850
1 925 040
182 830
12 670 000
385 000
1 225 860

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

373 580
21 480 000

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

21 480 000

04

Fjármunalirevfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

2106420

280 830
3 051450
1225 860
2 106 420
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103 Innkaupastofnun ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ........ ..................... .....................
4
Viðhald ............................................ ........................... ..
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................

Kr1936100
800 000
30 000
73 020 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
019 Aðrar tekjur................................................... .

75 786100
75 266 100
180 000
340 000

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

75 786 100

931 Arnarhvoll:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ............................................... .........................
28 Afskriftir........ .................................................................

776 870
316 330
200 000
157 820

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

1 451 020
1 451 020

Fjármunahreyfingar:
Út:
984 Annað ..............................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................

157 820

04

157 820

932 Borgartún 7:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald .....................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

471850
511000
200 000
30 000
20 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

1 232 850
1 235 850
2 000

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

1 237 850

F jármunahreyfingar:
Ol:
981 Afborgun lána ...............................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Kr-

5 000

25 000
20 000
5 000

Þingskjal 382

1500

933 Borgartún 6:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
27 Vextir .............................................................................

Kr75 940
150 000
2 394 060

Gjöld samtals .................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

2 620 000
1820 000
800 000

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

2 620 000

Ríkisábyrgðasjóður:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................

430 000
220 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur .....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs .....................................................

650 000
4 000 000
10 000 000

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

14 000 000

971

Fjármunahreyfingar:
Út:
982 Veitt lán .........................................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
991 Innhe;mtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs:
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4

04

Viðhald

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

Kr.

13 350 000

25 700 000
5 000 000
17 350 000
13 350 000

650 000
950 000

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

1 600 000
1 600 000

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

1 600 000
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30 Samgönguráðuneyti
101

Póstur og sími:
Kr20 Laun ................................................................................. 206 000 000
2 önnur rekstrargjöld ...................................................... 105 000 000
4
Viðhald ................ ........................................................
7 000 000
27 Vextir ............................................................................. 30 570 000
28 Afskriftir .......................................................................... 53 680 000
Gjöld samtals .................................................................. 402 250 000
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................ 386 770 000
020 Vaxtatekjur..................................................................... 17 140 000
019 Aðrar tekjur ................................................................... 12 340 000
Tekjur samtals ............................................................. 416 250 000
Fjármu nahreyfinga r:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar1) .............................................................
984 Annað .............................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár......................................................

211

11 450 000
54 530 000
11300 000
9 600 000
53 680 000
14 000 000

Vegagerð ríkisins, áhaldahús:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ............................................................................
23 Hráefni og vörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

21550 000
16 250 000
10 080 000
19 800 000
10 000
4 500 000

Gjöld samtals ..................................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................................
Vaxtatekjur.....................................................................
Framlög ríkissjóðs ......................................................
Aðrar tekjur ...................................................................

72 190 000
73 440 000
5 000
2 700 000
545 000

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

76 690 000

04
020
012
019

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 20.

4 500 000

1 537 690
7 462 310
4 500 000
4 500 000

1502
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Skipaútgerð ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2 önnur rekstrargjöld......................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir ...........................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

Kr18400 000
18 005 670
2122 000
99 000
33 330

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................

38 660 000
21 280 000
17 360 000
20 000

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

38 660 000

F j ármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir .........................................................................

33 330
24 000 000
24 000 000
33 330

331 Vitamálastjórn, áhaldahús:
20 Laun .................................................... .................... ..
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
4
Viðhald ................................................................... ..
23 Hráefni og vörur til endursölu • ................................
28 Afskriftir........ ................................. ..................... .........

4 495 600
1 312 000
1600 000
200 000
750 000

Gjöld samtals ........................................................... • • •
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................
012 Framlög rikissjóðs .....................................................

8 357 600
8 357 600
450 000

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

8 807 600

Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ................................................................
Inn:
994 Afskriftir.......... ..............................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................ .........................

450 000

1 200 000
750000
450 000

332 Hafnarbótasjóður:
2 önnur rekstrargjöld ......................................................
27 Vextir ......................................................................... ..
90 Yfirfærslur .....................................................................

000
645 900
2 500 000

Gjöld samtals .................................................................
020 Vaxtatekjur.....................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

3 205 900
1 981 450
3 191 500

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

5152950
1 947 050
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Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána.......... .....................................................
982 Veitt lán ..........................................................................
Inn:
991 Innheimtar afborganir..................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár .............. .....................................

Kr1 333 460
2 544 350
1 930 760
1 947 050

333 Landshöfn Þorlákshöfn:
20 Laun ....................................... .........................................
2
önnurrekstrargjöld.......................................................
4
Viðhald .........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................

579 100
239 000
316 350
154 550
41000

Gjöld samtals.................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta.................................... ....
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

1330 000
1384 450
195 550

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

1 580 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
Inn:
994 Afskriftir..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár .......................

250 000

41 000
250 000
41 000
250 000

334 Landshöfn Keflavík — Njarðvík:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

1157 250
225 000
257 310
316 540
53 900

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ...........................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

2 010 000
2 245 320
1 864 680

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

4 110 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

2 100 000

53 900
2 100 000
53 900
2 100 000

1504
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335 Landshöfn Rifi:
20 Laun ................................................................................
2 önnurrekstrargjöld ........................................................
4 Viðhald ..........................................................................
27 Vextir ..............................................................................

Kr200 000
125 000
35 270
349 730

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta............................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

710 000
360 270
984 850

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

1 345 120

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
lnn:
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................
671

672

635 120

135 120
500 000
635 120

Umferðarmiðstöð:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld.....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................

37 380
58 000
250 000
12 000
ð 000

Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta..........................-...............
019 Aðrar tekjur ...................................................................

363 380
140 000
257 930

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

397 930

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..............................................................
984 Annað, greitt í rikissjóð ............................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

Kr'

34 550

3 000
37 550
6 000
34 550

Sérleyfissjóður:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ......................................................

142 070
157 930

Gjöld samtals ..................................................................
012 Framlög ríkissjóðs ......................................................

300 000
300 000

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

300 000

1505
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Ferðaskrifstofa ríkisins:
20 Laun .................................................................................
2 Önnur rekstrargjöld .....................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................

Kr1 620 300
1 080 000
30 000
200 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar yörur og þjónusta ............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

2 930 300
2 900 000
30 300

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

2 930 300

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Kr.

189
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31
231

Iðnaðarráðuneytí

SementsTerksmiðja ríkisins:
20 Laun ................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ...................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni ogvörurtil endursölu....................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir
...................................................................

Kr.
19 500 000
33 000 000
5 850 000
5 500 000
3 800 000
5 000000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta............................................
019 Aðrar tekjur ...................................................................

72 650 000
72 500 000
250 000

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

72 750 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ....................................................

100000

3 000 000
2 100 000
5 000 000
100 000

232 Landssmiðjan:
20 Laun .................................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir..........................................................................

5 002 480
1 300 000
80 000
5 850 000
120 000
240 000

Gjöld samtals ..................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta............................................
020 Vaxtatekjur......................................................................
019 Aðrar tekjur...................................................................

12 592 480
12 900 000
30 000
120 000

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

13 050 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

Kr.

457 520

21 760
3 675 760
3 000 000
240 000
457 520

Þingskjal 382

1507

233 Bíkisprentsmiðjan Gutenberg:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald .........................................................................
23 Hráefni oe vörur tíl endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir..........................................................................

5 452 630
828480
74 000
1 720 000
360 400
443 730

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

8 879 240
8 940 000

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

8 940 000

04

Fjármunahrey fingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
984 Annað, greitt i rikissjóð ..............................................
Inn*
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

60 760

49180
455 310
443 730
60 760

234 Lagmetisiðjan Siglósild:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld ....................................................
4 Viðhald ..........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.................................................................. ...

2 689 030
829 890
205 800
4 434 870
1002 560
160 000

Gjöld samtals .................................................................
Vaxtatekjur......................................................................
Seldar vörur og þjónusta ............................................
Aðrar tekjur ...................................................................
Framlög ríkissjóðs ......................................................

6 322 150
170 000
6 322 150
41 260
1 600 000

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

10 533 410

020
04
019
012

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
994 Afskriftir ..........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................

1211260

2 017 230
354 030
1 000 000
160 000
1 211 260
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1508
311

Landsvirkjun:
Kr20 Laun ................................................................................. 24 000 000
2
önnur rekstrargjöld .................................................... 21000 000
4
Viðhald ........................................................................ 10 000 000
27 Vextir .............. .............................................................. 108 043 000
28 Afskriftir......................................................................... 62170 000
04

Gjöld samtals .................................................................. 225 213 000
Seldar vörur og þjónusta ............................................ 225 213 000

F j árm unahrey fingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................ 62 170 000
983 Fjárfestingar .................................................................. 469 830 000
Inn:
992 Tekin lán.......................................................................... 462 190 000
994 Afskriftir........................ ................................................. 62 170 000
986 Annað .............................................................................
7 640 000
312

Laxárvirkjun:
20 Laun .................................................................................
2 önnur rekstrargjöld .....................................................
4 Viðhald ...........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir ............................................................................
28 Afskriftir .........................................................................
04

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

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
983 Fjárfestingar .................................................................
984 Annað ..............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................
314

Kröfluvirkjun:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................

1 750 000
1200 000
600 000
400 000
2 050 000
3 500 000
9 500 000
19 000 000
9 500 000

3 320 000
500 000
9 180 000
3 500 000
9 500 000

33 640 000
33 640 000

Þingskjal 382
315

1509

Byggðalínur:

Kr>

Kr.

Fj ármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
321

52 100 000
52 100 000

Rafmagnsveitur ríkisins:
20 Laun .................................................................................. 26 600 000
2 Önnur rekstrargjöld ..........................................
44 100 000
23 Hráefni og vörur tilendursölu.................................... 123 550 000
27 Vextir ............................................................................. 34 300 000
28 Afskriftir ......................................................................... 24 000 000
Gjöld samtals .................................................................
04 Seldar vörur og þjónusta ............................................197 15U UUU
019 Aðrar tekjur:
Verðjöfnunargjald ................................ 50 400 000
Olíustyrkur ..............................................
5 000 000 55 400 000
012 Framlög rikissjóðs

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

15

Tekjur samtals ............................................................. 267 550 000
Mismunur .......................................................................
Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ..........................................
983 Fjárfestingar:
Almennar:
Virkjanir ..................................................
Stofnlinur
..............................................
Aðveitustöðvar
......................................
Innanbæjarkerfi
....................................
Dísilstöðvar, vélar og tæki....................
Inn:
992 Tekin lán....................................................
994 Afskriftir ....................................................
995 Ráðstöfun eigin fjár ............................
996 Annað:
Heimtaugargjöld ....................................

39 000 000
900 000
24 190 000
29 930000
27 000 000
5 060 000 87 080 000
83 080 000
24 000 000
15 000 000
4 000 000

15 000 000
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Jarðboranir ríkisins:
20 Laun
.............................................................................
2
önnur rekstrargjöld ....................................................
4
Viðhald ........................................................................
23 Hráefni og vörur til endursölu..................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir.........................................................................

Kr6 422 720
1 904 190
300 000
400 000
1689 870
4 000 000

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

14 716 780
14 716 780

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

14 716 780

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
984 Annað ..............................................................................
Inn:
994 Afskriftir .........................................................................

3 726 090
273 910

04

332 Jarðvarmaveitur ríkisins:
2
önnur rekstrargjöld ..................................................
4
Viðhald ........................................................................
27 Vextir .............................................................................
28 Afskriftir ..........................................................................
04

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

4 000 000

296 000
418 000
1564 300
234 900
2 513 200
735 700
-5-1777 500

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána ................................................................
234900
983 Fjárfestingar ..................................................................
4 000 000
984 Annað .............................................................................
2 222 500
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................
8 000 000
994 Afskriftir .........................................................................
234 900
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................................................-5-1 777 500
369 Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar:
Fjármunahreyfingar:
Út:
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
996 Annað .............................................................................
370 Virkjunarrannsóknir:
F jármunahreyfingar:
981 Afborgun lána ..............................................................
983 Fjárfestingar ..................................................................
Inn:
992 Tekin lán..........................................................................

Kr.

5 600 000
5 600 000

3 000 000
5 000 000
8 000 000
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Kr.
Orkusjóður:
200 000
2
önnur rekstrargjöld ........................ ..........................
27 Vextir:
Lán Orkusjóðs .................................. .. 131 000 000
36 450 000
Kröflulán ............................................ ..
Byggðalinulán .................................... ... 38400 000 205 850 000
90 Yfirfærslur:
Verðjöfnunargjald af raforku:
50 400000
Rafmagnsveitur rikisins .................. ...
12 600 000
Orkubú Vestfjarða .......................... ..

Kr.

63 000 000
Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar:
Sveitarafvæðing ..................
5 000 000
Einkarafstöðvar ................
600 000
------------------ 5 600 000
------------------- - 68 600 000
Gjöld samtals ....
020 Vaxtatekjur..........
012 Framlög rikissjóðs

274 650 000
115 500 000
146 750 000

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

262 250 000

Fjármunahreyfingar:
Út:
981 Afborgun lána:
Lán Orkusjóðs ..........
982 Veitt lán:
Jarðhitaleitarlán
Hitaveitulán .............. .
983 Fjárfesting ..............
Inn:
991 Innheimtar afborganir
992 Tekin lán:
Hitaveitulán ..............
Jarðhitaleitarlán
Byggðlínur ..............
995 Ráðstöfun eigin fjár .

-=-12 400 000

55 570 000
14 000000
7 500 000 21500 000
................ 17 000 000
.................

49 570 000

7 500 000
11 000 000
38400 000 56 900 000
................ -r-12 400 000
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6. gr.
Ríkisstjörninrii er heimilt:

1.1

AÖ breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi
1981 sem hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar,
sem eigi eru ákveðnar í lögum öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gildi aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

1.2

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld sima árið
1981 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins i
Reykjavík. Menn þessir séu fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað.

1.3

Að ákveða að Landssiminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld sima árið
1981 hjá allt að 25 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra.

1.4

Að semja um og bæta tjón og greiða kostnað vegna búfjársjúkdóma og fisksjúkdóma og taka til þess nauðsynleg lán.

2.1

Fjármálaráðherra er heimilt:
Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða spariskirteini að fjárhæð allt að 90 m.kr.

2.2

Að stofna til timabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðlabankanum á árinu 1981 vegna árstiðabundinna sveiflna í fjármálum ríkisins og
semja ef með þarf um greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör.

2.3

Að lækka ríkisútgjöld á árinu 1981 um allt að 30 m.kr.

3.1

Að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Þormóðs ramma hf. á Siglufirði hjá
Sparisjóði Siglufjarðar, allt að 2 m.kr., í réttu hlutfalli við hlutafjáreign ríkisins i félaginu.

3.2

Að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af afsölum vegna kaupa á M/S Barða,
Norðfirði og togara er Útgerðárfélag N-Þingeyinga hf. hefur sámið um kaup
á í Noregi og að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af veðskuldabréfum

3.3
3.4

er séu að upphæð jafnvirði hálfu kaupverði skipanna og sannanlega útgefin
vegna kaupanna.
Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er Akureyrarkaupstaður kynni að taka
til byggingar tengiálmu við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.
Að kröfum rikissjóðs og ríkisábyrgðasjóðs á Þörungavinnsluna hf. verði breytt
i hlutafé.

3.5

Að auka hlutafjáreign ríkissjóðs i Hólalaxi hf. um allt að 100% i samræmi við
ákvörðun stjórnar félagsins um að tvöfalda hlutafé fyrirtækisins.

4.1

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum og
varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í þeim iðngreinum sem framleiða iðnaðarvörur sem falla undir tollalækkunarákvæði fríverslunarsamninga íslands við EFTA og EBE við innflutning til Islands. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

4.2

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til stofnlina fyrir 132 kV spennu og hærri svo og af rafbúnaði i tilheyrandi útivirki og
aðveitustöðvar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis.
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4.3

AC fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og
tækjum til mengunarvarna sem sett eru upp að kröfu Heilbrigðiseftirlits ríkisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd undanþágu þessarar.

4.4

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af eldsneytisstöðvum Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða.

4.5

Að endurgreiða söluskatt af innfluttum sjúkrabifreiðum í tollskrárnúmeri
87 02 43 svo og af ökutækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í
sjúkrabifreiðar. Ennfremur að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af sérbúnaði og tækjum í bifreiðar sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í
sjúkrabifreiðar. Fjármálaráðunevtið setur nánari reglur um framkvæmd þessa
ákvæðis.

4.6

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé sem aflað er með samkomum og rennur
til eflingar slysavarna hér við land og til byggingar dvalar- og hjúkrunarheimila
aldraðra.

4.7

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af fjarskiptatækjum
sem leitar- og björgunarsveitir flytja til landsins til uppbyggingar á nýju fjarskiptakerfi fyrir metra- og millibylgju (VHF og SSB). Fjármálaráðuneytið setur
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

4.8

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 87 10 00 sem
tollafgreidd verða á árinu 1981.

4.9

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af rafeindatækjum
sem Tónmenntaskóli Reykjavíkur fær að gjöf frá Fordstofnuninni.

4.10 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, vélum og
tækjum til byggingar saltpéturssýruverksmiðju við Áburðarverksmiðju rikisins. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
4.11 Að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreið
hefur fest kaup á.

sem Siglufjarðarkaupstaður

4.12 Að endurgreiða stimpilgjald af láni að fjárhæð 200 þús. kr. sem hjúkrunarheimili

aldraðra i Kópavogi hefur fengið úr Byggingarsjóði aldraðs fólks.
4.13 Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af flygli sem Gagnfræðaskóli
Akureyrar fékk að gjöf á 50 ára afmæli skólans.
4.14 Að endurgreiða mismun á gjöldum bifreiðar, sem Brunavarnafélag A-Skaft.
hefur keypt og breytt verður í slökkvibifreið þegar að lokinni tollafgreiðslu,
að því marki að 15% tollur verði innheimtur af bifreiðinni.
4.15 Að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreið, sem Flugbjörgunarsveitin á
Akureyri hefur fest kaup á.
4.16 Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af stjörnusjónauka er samtök
nemenda Menntaskólans við Hamrahlíð áforma að gefa skólanum.
5.1
5.2
5.3

Að selja húseignina nr. 20 við Túngötu á ísafirði.
Að selja eignarhluta ríkisins í Seláslandi (S-19) í Reykjavík.
Að selja húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu 10
i Reykjavik.

5.4

Að selja prestsetursjörðina Stað í Súgandafirði og verja andvirði jarðarinnar til
þess að kaupa eða byggja prestseturshús á Suðureyri.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

190
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5.5

Að selja 3., 4. og 5. hæð húseignarinnar Laugavegur 166.

5.6

Að selja hluta ríkissjóðs í húseigninni Blátún, Eyrarbakka.

5.7

Að láta í makaskiptum 5 ha af landi við Egilsstaðaflugvöll.

5.8

Að láta í makaskiptum 17,5 ha af landi Landshafnarinnar Keflavík—Njarðvík.

5.9

Að selja húseignir Landssmiðjunnar að Sölvhólsgötu 13 og Skúlagötu 8, Rvík.

5.10 Að selja prestsetursbústaðina í Vestmannaeyjum, nr. 2 við Sóleyjargötu og nr.
51 við Heiðarveg, og verja andvirði þeirra til að kaupa eða leigja nýjan prestsetursbústað.
5.11 Að selja hlut ríkissjóðs í húsnæði Iðnskólans á Selfossi, nr. 1 við Sigtún.
5.12 Að selja prestseturshús á Bíldudal og verja andvirði þess til kaupa á annarri
húseign þess í stað.
5.13 Að selja húseignina nr. 17 við Freyvang á Hellu í Rangárvallasýslu.
5.14 Að selja varðskipið Þór.
5.15 Að selja Reykjavíkurborg um 20 ha af landi Póst- og símamálastofnunar í Gufunesi vegna Kirkjugarða Reykjavíkur.
5.16 Að selja eignarhluta ríkissjóðs í húseigninni nr. 30 við Heimagötu í Vestmannaeyjum.
5.17 Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju blaði,
umfram það sem veitt er til blaðanna í 4. gr. fjárlaga.
5.18 Að selja fasteignina Brú við Markarfljót, í landi Eyvindarholts.
5.19 Að selja gamalt áhaldahús á Isafirði.
5.20 Að selja flugskýli á Isafjarðarflugvelli.
5.21 Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar að Brúarlandi í Mosfellssveit.
5.22 Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar við Hraunsá, Eyrarbakka.
5.23 Að kaupa húseign til afnota fyrir Unglingaheimili ríkisins eða ráðstafa i þessu
skyni embættisbústað í Reykjavík eða nálægum sveitarfélögum, sem selja ber,
sbr. lög nr. 27/1968.
5.24 Að selja prestseturshúsið nr. 19 við Auðarstræti í Reykjavík.
5.25 Að selja húsið nr. 8 við Vesturveg á Seyðisfirði (fyrrv. sýslumannsbústað) og
verja andvirði þess til kaupa á nýjum embættisbústað svo og að taka lán til
viðbótar vegna nefndra kaupa.
5.26 Að heimila Sildarverksmiðjum ríkisins að selja húseignina að Eyrarstig 1
Reyðarfirði.
5.27 Að selja hluta ríkissjóðs i gamla barnaskólahúsinu á Borðeyri.
5.28 Að selja fasteignina Tunguholt i Fáskrúðsfirði.
5.29 Að festa kaup á fastsigninni Lyngás 7—9 í Garðakaupstað til skólahalds.
5.30 Að hafa makaskipti við Akraneskaupstað á húseigninni Kirkjuhvoli á Akranesi
ásamt tilheyrandi lóð og annarri húseign þar.
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5.31 Að hafa makaskipti á hluta ríkissjóðs í skólastjórabústað á Flateyri og sambærilegum hluta í fjölbýlishúsi.
5.32 Að festa kaup á húsnæði í stjórnsýslumiðstöð á Dalvík fyrir sýslumanns- og
bæjarfógetaembættið á Akureyri.
6.1

Að taka lán til byggingar húsnæðis fyrir Skattstofu Reykjaness og embætti
bæjarfógeta í Hafnarfirði.

6.2

Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Islands.

6.3

Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans i Reykjavík.

6.4

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í sendiráðum lslands. Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis.

6.5

Að taka lán á móti borgarsjóði Reykjavíkur vegna kaupa eða byggingar húsnæðis til afnota fyrir Gjaldheimtuna í R'eykjavik.

6.6

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir borgardómaraembættið í Reykjavík.

6.7

Að taka lán allt að 1 m.kr. til endurbóta á húsnæði Námsgagnastofnunar að
Laugavegi 166, enda verði húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6
og Tjarnargötu 10 í Reykjavík seldar, sbr. lið 5.3.

6.8

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir bæjarfógetaembættið i Vestmannaeyjum.

6.9

A8 taka lán til kaupa á liúsnæði fyrir Landmælingar Islands.

6.10 A8 taka lán til kaupa á húsnæði fyrir Fiskvinnsluskólann í Hafnarfirði.
6.11 Að taka lán til kaupa á húseigninni Skeifunni 8, Reykjavík.
6.12 Að taka lán til byggingar lögreglustöðvar á Seyðisfirði.
6.13 Að taka lán til kaupa á hluta húseignar að Álfheimum 72 (98 m2 geymsluhúsnæði).
6.14 Að taka lán til kaupa á húsnæði fyr'r Iðnskólann í Hafnarfirði.
7.1

A8 ákveða a8 þegar starfsmaður, sem verið hefur í þjónustu rikisins, hættir
stðrfum skuli ekki endurráðið i starf það er viðkomandi starfsmaður hefur
gegnt.

7.2

Að láta fara fram hönnun skrifstofuhúsnæðis, verkstæðis og birgðastöðvar
fyrir Rafmagnsveitur ríkisins í Reykjavík.

7.3

Að semja við Útvegsbanka íslands, ísafirði, bæjarstjórn Isafjarðar o. fl. um
hönnun stjórnsýsluhúss á Isafirði.

7.4

Að semja við Akraneskaupstað um hönnun stjórnsýsluhúss á Akranesi.

7.5

Að gera í samráði við fjárveitinganefnd Alþingis samning við Reykjavíkurborg um skuldir ríkissjóðs vegna framkvæmda í heilbrigðismálum.

7.6

Að fjármagna timabundið byggingu Listasafns Islands meðan verið er selja
erfðahlut safnsins úr dánarbúi Helgu Jónsdóttur og Sigurliða Kristjánssonar.
7. gr.
Skattvísitala árið 1981 skal vera 145 stig miðað við 100 stig 1980.
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SÉRSTÖK YFIRLIT
1. Iðnskólar (02 516 6).

1.
2.
3.
4.
5.

Reykjavík .........................................................................
Hafnarfjörður ..................................................................
ísafjörður .......................................................................
Akureyri ...........................................................................
Neskaupstaður ................................................................

2. Tónlistarskólar (02 563 0101).
1. Akureyri ............................................................................
2. Garðabær .........................................................................
3. Selfoss .............................................................................
4. Hellissandur ...................................................................
5. Flateyri ...........................................................................
6. Mývatn .............................................................................
7. Höfn í Hornafirði .........................................................
8. Nýi tónlistarskólinn í Rvík ..........................................
9. Njarðvík ...........................................................................
10. Óráðstafað .......................................................................

Kr-

Kr-

900 000
40 000
40 000
800 000
50 000
--------------

1 830 000

30 000
20 000
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000
20 000
10 000
25 000
---------------

150 000

3. Héraðsskólar (02 610 6).

1. Reykholt ...........................................................................
2. Núpur ...............................................................................
3. Reykjanes ..........................................................................
4. Reykir ...............................................................................
5. Laugar

200 000
200 000
60 000
500 000

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

280 000

6. Eiðar .................................................................................
7. Skógar ...............................................................................
8. Laugarvatn .....................................................................
9. Tækjakaup .....................................................................

1600 000
60 000
60 000
50 000
--------------

4. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög
(02 792).
1. Hólabrekkuskóli, 1. og 2. áf.........................................
2. Seljaskóli, 1. áf.................................................................
3. Seljaskóli, 2. áf.................................................................
4. Hvassaleitisskóli, 3. áf., íþrh. o. fl.............................
5. Hlíðaskóli, 4. áfangi, íþrh...........................................
6. Ýmsir skólar .................................................................
7. ölduselsskóli, 2. áfangi ..............................................
8. Kvennaskóli .................................................................
9. Skóli Isaks Jónssonar ..................................................
10. Kópavogur, íþrh...............................................................
11. Kópavogur, skólalóðir ..................................................
12. Snælandsskóli, 1. áf.......................................................
13. Engidalsskóli ................................................................
14. Lækjarskóli, stækkun, Skólabraut 2 ......................
15. Víðistaðaskóli, 4. áf.........................................................
16. Öldutúnsskóli, 4. áf.........................................................
17. Seltjarnarnes, sundlaug ..............................................

1420 000
1 600 000
2 600 000
560 000
700 000
200 000
500 000
460 000
200 000
900 000
90 000
900 000
800 000
650 000
750 000
80 000
300 000

3 010 000
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Kr.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Garðabær, gagnfræSaskóli, 1. og 2. áf.....................
Keflavík, gagnfræðaskóli, 3. áf..................................
Keflavík, íþróttahús, 1. áf.............................................
Grindavík, íþróttahús ....................................................
Njarðvíkurbær, íþrh., 1., 2. og 3. áf.........................
Bessastaðahreppur, skóli, 1. áf..................................
Mosfellshreppur, íþrh., 1. áf.........................................
Mosfellshreppur, viðbygging barnaskóla ..............
Sandgerði, íþrh., stækkun skóla ................................
Vatnsleysuströnd, 1. áf. skóla ..................................
Vatnsleysuströnd, endurb. skólastjórabúst..............
Kjalarnes, lausar stofur ..............................................
Gerðahreppur, íþrh. og sundlaug ..............................
Kjósarhreppur, endurbætur ........................................
Akranes, barnaskóli, lóð, kyndist., 1. st..................
Akranes, íþrh...................................................................
Akranes, barnaskóli, nýbygging ..............................
Leirárhreppur, breytingar á skóla
......................
Andakílshreppur ..........................................................
Kleppsjárnsreykir, mötuneyti......................................
Reykholtsdalshreppur, sundlaug ..............................
Varmalandsskóli, íþróttahús ......................................
Varmalandsskóli, skólahús ........................................
Borgarnes, íþrh., sundlaug ........................................
Borgarnes, grunnskóli, viðbygging
.......................
Laugagerðisskóli, íþrh...................................................
Lýsuhóll, sundlaug ......................................................
Hellissandur, stækkun skóla, 1. og 2. áf..................
Hellissandur, íþrh., sundlaug ....................................
Ólafsvik, stækkun skóla ..............................................
Ólafsvík, endurb. íbúðar..............................................
Grundarfjörður, skóli, 2. áf., og sundlaug ..........
Grundarfjörður, íþróttahús ........................................
Stykkishólmur, skóli ....................................................
Búðardalur, skóli, 2. áf.................................................
Laugar, íþróttahús .....................................................
Laugar í Dalasýslu, 4. áf. skóla, ibúð, lóðir..........
Isafjörður, skólastjórabústaður Hnifsdal ..............
Bolungarvík, iþrh............................................................
Bolungarvík. endurb. skólastjórabúst......................
Geiradalshreppur ..........................................................
Gufudalshreppur, kennslustofa..................................
Flateyjarhreppur, endurb. sk., endurb. íb..............
Barðastrandarhreppur, skóli ......................................
Patrekshreppur, viðbygging skóla .......................
Patrekshreppur, endurb. skólastjóraib.....................
Tálknafjörður, iþróttaaðstaða ....................................
Þingeyri, skóli ..............................................................
Mýrahreppur, barnaskóli Núpi..................................
Flateyri, íþrh., sundlaug ............................................
Flateyri, endurb. skóla ................................................
Suðureyri, skóli, nýbygging ......................................
Árneshreppur, stækkun skóla ..................................

900 000
40 000
350 000
430 000
250 000
50 000
60 000
650 000
380 000
100 000
10 000
40 000
250 000
30 000
20 000
250 000
1 500 000
20 000
200 000
50 000
50 000
150 000
150 000
200 000
450 000
70 000
80 000
550 000
40 000
550 000
20 000
50 000
250 000
400 000
20 000
20 000
180 000
20 000
440 000
30 000
40 000
200 000
20000
70 000
300 000
10 000
320 000
230 000
100 000
340 000
50 000
280 000
40 000

Kr.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Kaldrananeshr., endurb. skóla ..................................
Hólmavík, 2. áf. skóla ..................................................
Fells- og Óspakseyrarhr...............................................
Bæjarhreppur, skóli Borðeyri ..................................
Sauðárkrókur, gagnfræðask., C-álma ......................
Sauðárkrókur, dag- og heimavistir ..........................
Sauðárkrókur, íþrh., 1. áfangi ..................................
Staðarhreppur, skóli, íbúð ..........................................
Laugarbakki, lóð, 1., 2. áf., 3. áf. (íbúðir) ..............
Hvammstangi, sundlaug, laugarhús ........................
Þverárhreppur, skóli ....................................................
Húnavellir, skóli, 2. áf., mötun., ib..........................
Blönduós, skóli, lóð, búningskl..................................
Blönduós, íþrh.................................................................
Skagaströnd, skóli ........................................................
Varmahlíð, skóli, 1. og 2. áf., lóðir..........................
Varmahlíð, íbúðir, Sjh., Shl., Hvhl.............................
Varmahlíð, 3. áf., búningskl., íbúð ..........................
Lýtingsstaðahreppur, sundl., íbúð ..........................
Hólahreppur, skóli ........................................................
Hofsós, 1.—3. áf. skóla, endurb., og íbúðir..........
Hofsós, 4. áf., íþróttahús ............................................
Haganeshreppur, 1. áf. skóla, íbúð..........................
Akureyri, Lundarskóli, 2. áf.......................................
Akureyri, íþróttahús ....................................................
Glerárskóli, 3. áf.............................................................
Húsavík, gagnfræðaskóli, 1. og 2. áf.........................
Húsavik, íþróttahús ......................................................
Ólafsfjörður, gagnfræðask., 1. og 2. áf.....................
Ólafsfjörður, barnaskóli, endurb., lóð ..................
Dalvík, skóli...................................................................
Grímsey, íbúð ...............................................................
Svarfaðardalur, sundskáli ..........................................
Hrísey, íþrh., skóli ......................................................
Árskógsströnd, endurb. á eldhúsi ..........................
Þelamörk, uppgj. skóla, íbúð, breyt. á íbúð ....
Hrafnagilshreppur, uppgj. 1. og 2. áf., sk., íb., jarðb.
Hrafnagilshreppur, 3. áf., sundlaug og iþrh..........
Svalbarðsstrandarhreppur, íbúð, lóð ......................
Grenivík, 1. áf. skóla, íþróttarými ..........................
Stórutjarnir, uppgj. sk., borunarkostn.....................
Bárðdælahreppur, skóli ..............................................
Skútustaðahreppur, sundlaug ....................................
Hafralækur, uppgj. skóla, hitaveita..........................
Hafralækur, íbúðir ........................................................
Lundarskóli, öxarfirði, skóli, 1. áf..........................
Lundarskóli, endurb. heimav......................................
Kópasker, skóli ..............................................................
Raufarhöfn, 1. áf., íþrh. og sundl.............................
Svalbarðshreppur, íbúð ..............................................
Þórshöfn, skóli, 1. og 2. áf.........................................
Þórshöfn, búningsklefar ..............................................

20 000
280 000
60 000
20 000
50 000
50 000
400 000
200 000
250 000
200 000
20 000
350 000
60 000
30 000
400 000
40 000
40 000
200 000
100 000
40 000
20 000
30 000
160 000
100 000
1 000 000
620 000
50 000
500 000
40 000
40 000
500 000
40 000
40 000
90 000
30 000
280 000
150 000
300 000
20 000
250 000
80 000
80 000
180 000
20 000
90 000
70 000
40 000
300 000
260 000
60 000
250 000
40 000
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Seyðisfjörður, sundl., íþrh., endurb..........................
Neskaupstaður, gagnfræðaskóli ................................
Eskifjörður, skóli
......................................................
Skeggjastaðahreppur, skóli..........................................
Vopnafjörður, skóli Torfastöðum ............................
Vopnafjörður, íþróttahús ..........................................
Hlíðarhreppur, skóli......................................................
Jökuldalshreppur, stækkun sk., íþróttas..................
Egilsstaðir, íþrh., 1. áf..................................................
Eiðahreppur, íbúð, skóli ............................................
Eiðahreppur, stækkun skóla, íbúð ..........................
Mjóifjörður, skóli, endurbætur..................................
Reyðarfjörður, íþrh........................................................
Búðahreppur, skóli........................................................
Stöðvarfjörður, skóli, sundlaug ................................
Breiðdalshreppur, skóli ..............................................
Djúpivogur, skóli, íþrh..................................................
Geithellnahreppur, skóli ..............................................
Nesjahreppur, 1.—3. áf., endurb.................................
Höfn i Hornafirði, uppgj. 1. áf., 2. áf.....................
Mýrahreppur, íbúð ........................................................
Hofshreppur, skóli .....................................................
Fræðsluskrifstofa Austurlands ..................................
Vestmannaeyjar, barnaskóli, 3. áf.............................
Vestmannaeyjar, íþrh., sundl......................................
Vestmannaeyjar, grunnskóli, 1. áf.............................
Selfoss, gagnfræðask., íþrh..........................................
Selfoss, verknámshús v/iðnskóla ............................
Selfoss, barnask., viðbygging......................................
Kirkjubæjarklaustur, uppgj. skóla, sundl..............
Vík í Mýrdal, skóli og endurb. íbiiðar..................
V.-Eyjafjallahreppur, iþróttaaðst. í félh..................
V.-Landeyjahreppur, skóli, íbúð í félh.....................
Fljótshlíð, stækkun skóla .. ....................................
Hvolhreppur, skóli
....................................................
Hvolhreppur, bókasafn
............................................
Rangárvallahreppur, Hella, Sundl., iþrh..................
Laugaland í Holtum, stækkun skóla, 1. áf..............
Stokkseyri, innrétting handav.st. o. fl.....................
Stokkseyri, sundlaug ... ...........................................
Eyrarbakki, stækkun skóla ......................................
Hraungerðishreppur, jarðborun, hitaveita ............
Villingaholtshreppur, endurb. skóla ......................
Gnúpverjahreppur, lausar stofur ..............................
Hrunamannahr., íbúð, bílskúr, endurb. skóla ....
Biskupstungnahreppur, ibúð ......................................
Laugardalshreppur, lóð, íbúðir..................................
Hveragerði, íþrh., uppgj...............................................
Þorlákshöfn, stækkun skóla ......................................
Þorlákshöfn, sundlaug..................................................
Orkusparandi aðgerðir ................................................
Stofnkostnaður eldri skóla ..........................................

50 000
270 000
370 000
110 000
30 000
290 000
100 000
130 000
500 000
10 000
30 000
80 000
280 000
220 000
60 000
390 000
150 000
150 000
150 000
450 000
50 000
50 000
30 000
40 000
670 000
550 000
220 000
570 000
120 000
20 000
80 000
140 000
100 000
110 000
530 000
70 000
100 000
300 000
30000
40 000
200 000
80 000
30 000
80 000
20000
80 000
90 000
80 000
140 000
40 000
600 000
600 000
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Til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

undirbúnings framkvæmdum viS skólabyggingar:
Hólabrekkuskóli, 3. áf.....................................................
Breiðholtsskóli ..................................................................
Vesturbæjarskóli, 1. áf.....................................................
Digranesskóli .................................................................
Kópavogur, kennslusundlaug ......................................
Snælandsskóli, 2. áfangi..................................................
Hafnarfjörður, sundlaug ..............................................
Víðistaðaskóli, kennslust. í safnaðarh.........................
Vatnsleysuströnd, sundlaug ..........................................
Garðabær, búningsklefar ..............................................
Keflavík, sundlaug ..........................................................
Laugar í Dalasýslu, iþrh.................................................
Akranes, breyting skóla..................................................
ísafjörður, íþrh.................................................................
Bíldudalur, íþrh. o. fl........................................................
Súðavík, skóli, nýbygging..............................................
Bolungarvík, stækkun skóla ......................................
Siglufjörður, íþrh..............................................................
Laugarbakki, íþrh.............................................................
Hvammstangi, skóli ......................................................
Víðihlíð, viðbygging ......................................................
Skagaströnd, íþrh..............................................................
Þverárhr., íbúð.................................................................
Hólahreppur, 2. áf., íbúð ..............................................
Akureyri, Glerárskóli, 4. áf.............................................
Akureyri, Lundarskóli, 3. áf.........................................
Akureyri, sundlaug ......................................................
Húsavík, barnaskóli ......................................................
Ólafsfjörður, íþrh.............................................................
Þelamörk, íþrh. ..............................................................
Skútustaðahreppur, skóli ..............................................

32. Hrísey, laus stofa .....................................................................

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Seyðisfjörður, nýbygging skóla ..................................
Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla ..........................................
Hallormsstaður, íþrh. og sundl.....................................
Reyðarfjörður, stækkun skóla......................................
Nesjahreppur, sundlaug..................................................
Kirkjubæjarhreppur, stækkun skóla..........................
Hvammshreppur, Vik í Mýrdal, íbúð..........................
Djúpárhreppur, íþróttaaðstaða......................................
Hraungerðishreppur, skóli, 2. áf....................................
Biskupstungnahreppur, stækkun skóla......................
Hveragerði, skóli..............................................................
A.-Landeyjahreppur, ibúð..............................................
A.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félh.....................
Gnúpverjahreppur, skóli ..............................................
Hvolhreppur, íþrh.............................................................
Hrunamannahreppur, íþrh..............................................

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
ð 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
ð 000
ð 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
ð 000
ð 000
ð 000
5 000
ð 000
ð 000
ð 000
ð 000
ð 000
ð 000
5 000

Kr.
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5. Dagvistarheimili (02 803).
1. Akranes v/Skarðsbraut, leiksk...............................
2. Akranes v/Skarðsbraut, dagheimili ........................
3. ólafsvik, leiksk............................................................
4. Hellissandur, leiksk....................................................
5. Grundarfjörður, leiksk................................................
6. Patreksfjörður, leiksk.................................................
7. Suðureyri, leiksk........................................................
8. Bolungarvík, leiksk.....................................................
9. Hnífsdalur, Kvenfél. Hvöt, leiksk..............................
10. Isafjörður v/Eyrargötu, dagh. — leiksk...................
11. Súðavík, leiksk............................................................
12. Hólmavík, leiksk..........................................................
13. Blönduós, leiksk...........................................................
14. Sauðárkrókur v/Sæmundarhlíð, leiksk....................
15. Ólafsfjörður, leiksk....................................................
16. Dalvík, leiksk...............................................................
17. Akureyri v/Síðuhverfi, dagh. — leiksk...................
18. Akureyri v/Hlíðarlund, leiksk..................................
19. Húsavík, dagh..............................................................
20. Þórshöfn, leiksk...........................................................
21. Egilsstaðir, leiksk........................................................
22. Fáskrúðsfjörður, leiksk..............................................
23. Höfn í Hornafirði, leiksk............................................
24. Eyrarbakki, leiksk.......................................................
25. Þorlákshöfn, leiksk....................................................
26. Sandgerði, leiksk..........................................................
27. Gerðahreppur, Kvenfélagið Gefn, leiksk...................
28. Selfoss v/Austurveg, dagh. — leiksk..........................
29. Keflavík, leiksk...........................................................
30. Njarðvik, leiksk...........................................................
31. Hafnarfjörður v/Kirkjuveg, skd...............................
32. Hafnarfjörður v/Norðurberg, leiksk..........................
33. Kópavogur v/Snæland, dagh.....................................
34. Kópavogur v/Hábraut, dagh......................................
35. Kópavogur v/Dalbrekku, skd........................
36. Sumargjöf, Reykjavík, dagh. og leiksk......................
37. Reykjavíkurborg:
a) Suðurhólar, Breiðh. III, dagh..............................
b) Völvufell, Breiðh. III, skd.....................................
c) Hagamelur/Vesturborg, dagh...............................
d) Austurbæjarskóli, skd............................................
e) Dyngjuborg, dagh...................................................
f) Völvuborg o. fl., lokagr........................................
g) Iðufell, dagh. og leiksk.........................................
h) Arnarbakki/Fálkabakki, dagh. og leiksk............
i) Hálsasel, dagh. og leiksk......................................
j) Blöndubakki, skd...................................................
k) Ægissíða, dagh. og leiksk.....................................

50 000
140 000
27 000
170 000
32 000
140 000
140 000
100 000
180 000
340 000
90 000
100 000
250 000
150 000
250 000
150 000
350 000
265 000
270 000
100 000
50 000
23 000
30 000
150 000
130 000
340 000
117 000
150 000
200 000
220 000
200 000
280 000
80 000
150 000
144 000
460 000
15 000
49 000
140 000
20 000
80 000
160 000
640 000
640 000
650 000
150 000
500 000

l) Tungusel, dagh....................................................................

440 000

m) Hraunberg, dagh....................................................
38. Hönnunarkostnaður .................................................

400 000
72 000

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþlng).

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

Ný verk:
Akureyri, dagh. og leiksk............................................
Breiðdalsvík, leiksk.....................................................
Stokkseyri, leiksk........................................................
Keflavík (viðlagasjóðsh.), dagh.................................
Hveragerði, leiksk........................................................
Vatnsleysuströnd, lóð v/leikskóla...........................
Kópavogur v/Kópasel, dagh........................................
Kópavogur v/Efstahjalla, dagh.og leiksk..................
Seltjarnarnes, dagh. og leiksk..................................
Reykjavíkurborg:
a) Bólstaðarhlíð, dagh................................................
b) Færanleg dagvistarstofnun Breiðh. III .............
c) Suðurhólar, skd.....................................................

6. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis
(02 982 0601).
1. Ásmundur Sveinsson ..........................................
2. Finnur Jónsson .................................................
3. Guðmundur Daníelsson......................................
4. Guðmundur G. Hagalín ......................................
5. Halldór Laxness .................................................
6. Indriði G. Þorsteinsson ......................................
7. Kristmann Guðmundsson ..................................
8. María Markan ....................................................
9. Snorri Hjartarson .............................................
10. Tómas Guðmundsson.........................................
11. Valur Gíslason ....................................................
12. Þorvaldur Skúlason .........................................
7. Bygging íþróttamannvirkja (02 986 0104).
a. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1973:
1. Reykjavík, II. áf. Sundl. Vesturbæjar.............
2. Glímufélagið Ármann, Rvík, íþróttahús .........
3. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, íþróttahús ....
4. ísafjörður, gras- og malarvöllur........................
5. ólafsfjörður, malarvöllur..................................
6. Iþróttafélagið Þór, Akureyri, malarvöllur ....
7. Húsavík, grasvöllur (1. áf.) .............................
8. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ...............
9. Umf. Þróttur, Vatnsleysustr., malarvöllur ....
10. Borgarnes, malarvöllur ......................................
11. Ums. Borgarfjarðar, Varmalandi, íþróttasvæði
12. Grundarfjörður, Eyrarsveit, malarvöllur.........
13. Stykkishólmur, malarvöllur...............................
14. Patreksfjörður, malarvöllur...............................
14. Þingeyri, malarvöllur ........................................
16. Höfðahreppur (Skagaströnd), iþróttavöllur ..
17. Egilsstaðahr., S-Múl., malarvöllur og hlaupabraut ...................................................................
18. Hvammshr. V-Skaft., íþróttavöllur....................
19. Selfoss, íþróttasvæði .........................................

10 000
10 000
10 000
116 000
100 000
20 000
110 000
10 000
300 000
300 000
20 000
20 000

1 026 000
11 000 000

22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500

270 000

500
270 000
40 000
110 000
22 430
300
12 060
500
20 000
6 110
500
500
27 870
70 000
23 240
3910
75 000
12000
7 000

701920
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b. íþróttamannvirki samþykkt i fjárlögum 1974:
1. Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþróttahús ..
2. Golfkl. Keilir, Hafnarfirði, völlur og hús.........
3. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, íþróttahús ..
4. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðaskáli ....
5. Ungtemplarafélagið Hrönn, Rvik, skiðaskáli ..
6. Knattspyrnufélagið Fram, Rvík, grasvöllur ....
7. Reykjavík, vélfryst skautasvell .......................
8. Akranes, hlaupabraut og grasvöllur................
9. Golfkl. Leynir, Akranesi, völlur og skáli ....
10. Sauðárkrókur, framkv. við íþróttavöll.............
11. Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur og hús.............
12. Skíðafél. Siglufjarðar, Skíðaborg, stökkbraut ..
13. Iþróttabandalag Siglufj., íþróttamannv. að Hóli
14. Golffél. Ólafsfjarðar, Ólafsf., golfvöllur.........
15. Akureyri, skíðastökkbraut ................................
16. Knattspyrnufélag Akureyrar, malarvöllur ....
17. Neskaupstaður, malarvöllur...............................
18. Njarðvíkurkaupstaður, malarvöllur ................
19. Umf. íslendingur, Andakílshr., sundlaug.........
20. Hvammstangahr., malarvöllur...........................
21. Umf. Geislinn, Aðaldalshr., íþróttavöllur.........
22. Reykjahreppur, S-Þing., grasvöllur..................
23. Skútustaðahreppur, S-Þing., malarvöllur.........
24. Umf. Bjarmi, Hálshr., S-Þing„ völlur og hús ..
25. Umf. Borgarfjarðar, N-Múl., íþróttavöllur ....
26. Eskifjörður, malarvöllur ..................................
27. Umf. Máni, Nesjahreppi, A-Skaft„ malarvöllur
28. Hafnarhreppur, A-Skaft„ malarvöllur .............
c. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1975:
1. Golfkl. Suðurnesja, Keflavík, golfv. og skáli ..
2. Seltjarnarnes, íþróttavöllur ...............................
3. Fimleikafél. Hafnarfjarðar (2. áf.), grasvöllur
4. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, iþróttavöllur i
Fossvogi .............................................................
5. íþróttafél. Rvíkur (Breiðholt II), grasvöllur,
hlaupabraut og malarvöllur...............................
6. Iþróttafélag Reykjavíkur, skíðalyfta (H) ....
7. Knattspyrnufél. Þróttur, Rvík, vallarhús og
grasvöllur ...........................................................
8. ólafsvíkurhreppur, iþróttavöllur ......................
9. Stykkishólmur, sundlaug, 2. áf..........................
10. Golfkl. Borgarness, golfvöllur og skáli.............
11. Héraðsheimili og íþróttahús að Varmalandi,
Mýr„ baðstofa ....................................................
12. íþróttafél. Grettir, Flateyri, skíðalyfta.............
13. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús.............
14. Skíðafél. Siglufjarðar, Skiðaborg, skiðalyfta (3)
15. Skíðafél. Fljótamanna, Holts- og Haganeshreppi,
Skag„ skíðamannvirki ......................................
16. Raufarhafnarhr., iþróttavöllur .........................

Kr.

Kr.

21 350
10 000
41000
31450
30000
64000
500
21 050
16 200
500
30 700
78 400
48 000
11 580
36 000
6 960
5 590
2 350
10 000
32 000
500
3 580
26 700
3 870
58 700
16 300
500
500
-------------

608 280

20 000
500
46 000
100 000
150 000
91 000
66 800
82 500
41 900
16 000
4 530
7 320
97 600
34 690
500
500

1524

Þingskjal 382
Kr.

17. Héraössamband S-Þing., Laugum, stækkun
héraðsvallar ........................................................
18. Golfkl. Húsavíkur, golfvöllur og skáli.............
19. Skútustaðahr., vallarhús og sundlaug .............
20. Þórshöfn, íþróttavöllur......................................
21. Golfkl. Hafnarhrepps, A-Skaft., golfvöllur, skáli
og tæki ...............................................................
22. Búðakauptún, S-Múl., íþróttavöllur..................
23. Umf. Skeiðamanna, Árn., búningsklefar við völl
24. Selfoss, stækkun vallarhúss...............................
d. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1976:
1. Grindavík, grasvöllur..........................................
2. Mosfellshr., Kjósarsýslu, setlaug ......................
3. Fimleikafél. Hafnarfj., áhorfendasvæði, handknattleiks- og körfuknattleiksvöllur (3. áf.) ..
4. Kópavogur, II. áf. áhorfendasvæðis, ásamt
búningsklefum, böðum og girðingu ................
5. Breiðablik, Kópavogi, skíðalyftur (1. og 2.) ..
6. Hafnarfjörður, setlaugar ..................................
7. Reykjavík, laugarhús við Sundl. Reykjavíkur ..
8. Reykjavík, Laugardalsv., III. áf„ gerviefni á
hlaupabr., gras á eystri völl og búningsherbergi
9. Reykjavík, Árbæjarvöllur, II. áf., grasvöllur ..
10. Reykjavík, Bláfjöll, II. áf„ lýsing í brekkur,
skíðalyfta, snjótroðari og þjónustuhús.............
11. Knattspyrnufél. Rvíkur, lyftuskáli og lýsing í
brekkur ...............................................................
12. Glímufél. Ármann, Rvík (skíðad.), skíðalyfta (1)
13. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðalyfta,
Iyftuhús, lýsing í brekkur og snjógrindur ....
14. Golfkl. Rvíkur, lokaframkv. við golfvöll og skála
15. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, II. áf. grasvallar
16. Knattspyrnufél. Rvíkur, stækkun vallarsvæðis
17. íþróttafél. Rvíkur, endurb. skíðask. í Hamragili
18. Ákranes, endurbætur á Bjarnalaug....................
19. Staðarsveit, Snæfellsnesi, íþróttavöllur.............
20. Súðavíkurhr., N-ís„ malarvöllur ......................
21. Suðureyrarhr., V-ísafj„ skíðalyfta....................
22. íþróttabandalag Isafjarðar, skíðamannvirki ..
23. ísafjörður, endurbætur á sundh. og íþróttahúsi
24. Bolungarvik, skiðalyfta......................................
25. Bolungarvík, hlutdeild í sundlaug og íþróttahúsi
26. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur....................
27. Hofsóshreppur, Skag„ iþróttavöllur ................
28. íþróttabandalag Siglufjarðar, troðari................
29. Reykjahreppur, S-Þing„ sundlaug....................
30. Ólafsfjörður, skíðastökkpallur (2)....................
31. Akureyri, lýsing í skiðabrekkur.......................
32. Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli....................
33. Golfklúbbur Akureyrar, golfvöllur ..................
34. Golfklúbbur Akureyrar, golfskáli ....................
35. Knattspyrnufél. Akureyrar, girðing og vallarhús

Kr.

90 000
40 000
68 300
19 420
20 000
21 000
21 500
22500
------------500
4 280
210 000
50 000
3 800
8 430
200 000
70 000
500
200 000
40 000
80 000
33000
80 000
75 000
112 500
22 230
57 000
18000
25 000
6 780
44 000
500
12 000
67 500
15 000
37 500
63 000
500
4 680
30 000
72 000
30 000
35 000
35 000

1 062 560
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

íþróttafélagið Þór, Akureyri, grasvöllur .........
Dalvík, stækkun búningsh. við íþróttahús ....
Skíðafélag Dalvíkur, skíðalyfta (1) ................
Húsavík, sérböð og hreinsitæki við sundlaug ..
Seyðisfjörður, baðstofa ......................................
Seyðisfjörður, endurb. á sundh. og tækjum ..
Reyðarfjörður, S-Múl., íþróttavöllur................
Búlandshreppur, S-Múl., sundlaug....................
Golfkl. Selfoss, Selfossi, golfvöllur ..................
Selfoss, útilaug við sundhöll ...........................

e. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1977:
1. Umf. Breiðablik, Kópav., skiðaskáli ................
2. íþróttafél. Gerpla, Kópav., fimleikatæki .........
3. Umf. Keflavikur, æfingahús...............................
4. Hafnarfjörður, hitakerfi í sundhöll ................
5. Reykjavík, skíðalyfta í Bláfjöllum (st.) .........
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, snjótroðari ................
7. Ungtemplarafél. Hrönn, Rvik, lýsing i brekkur
8. Héraðssamb. V-Is., héraðsíþróttavöllur að Núpi
9. íþróttabandalag Isafjarðar, skíðatroðari .........
10. Sauðárkrókur, hlutdeild i laugarhúsi og sérböð
11. Umf. Saurbæjarhr., Eyjaf., vaílarhús................
12. Akureyri, skíðalyfta í Hlíðarfjalli (Hjallabr.) ..
13. Umf. Visir, Hlíðarhr., N-Múí., iþróttavöllur ..
14. Umf. Hróar, Tunguhreppi, N-Múl., íþróttavöllur
15. Biskupstungnahr., Árn., hlutdeild í sundlaug ..
16. Skeiðahreppur, Árn., hlutdeild í sundlaug ....
f. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1978:
1. Siglingaklúbburinn Vogur, Garðabæ, bátanaust
2. Siglingafélagið Ýmir, Kópavogi, bátanaust ....
3. Gerðahr., Gull., I. áf. iþróttahúss og sundlaugar
4. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, skiðalyfta .........
5. Siglingakl. Brokey, Rvík, bátabryggja og bátar
6. Knattspyrnufél. Rvíkur, skíðadeild, skíðalyfta
7. íþróttafél. Rvíkur, skíðad., skíðalyfta .............
8. Iþróttafélag fatlaðra, Rvík, íþróttavöllur.........
9. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, lokaframkv. við
skíðaskála ...........................................................
10. Umf. Haukar, Leirár- og Melasveit, íþróttav. ..
11. Akranes, íþróttahús ...........................................
12. Tálknafjarðarhr. V-Barð., íþróttavöllur..........
13. Umf. Djúpverji, Snæfjallastr., N-ls., iþróttav. ..
14. Umf. Önundur, Mosvallahr., V-ls., íþróttav. ..
15. Lýtingsstaðahr., Skagaf., sundlaug............
16. Akureyri, skautasvell, girðing og skáli .........
17. Akureyri, stökkbraut í Hlíðarfjalli (2) .........
18. Knattspyrnufél. Akureyrar, grasvöllur....
19. íþróttafél. Leiftur, Ólafsf., skiðalyfta........
20. íþróttafélagið Þór, Akureyri, vallarhús.....
21. Umf. Bjarmi, Hálshreppi, S-Þing., vallarhús ..

82 500
500
23 500
16 500
1 790
27 400
13 000
500
500
26 300
------------10 000
4 600
9 250
23 500
200 000
5 470
6 800
500
4 660
5 000
3 260
100000
8400
7 200
H 000
16900
------------16 000
ð000
40 000
50 000
9880
24 600
20 000
500

80
70
14
51

7 000
ðOO
174400
7 000
ð 000
ð 000
000
7 000
30 000
000
000
200
3 800

Kr.

1 936 190

416 540
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22. Neskaupstaður, hreinsi- og hitunartæki í sundlaug og girðing....................................................
23. íþróttafél. Huginn, Seyðisfirði, skíðalyfta ....
24. Búðahreppur, Fáskrúðsfirði, S-Múl., skíðalyfta
25. Búðahr., S-Múl„ baðst. og endurb. á sundlaug ..
26. Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður,
skíðamiðstöð í Oddsskarði................................
27. Umf. Sindri, Hafnarhr., A-Skaft., skíðalyfta ..
28. Golfkl. Vestmannaeyja, golfvöllur....................
29. Umf. Gnúpverja, Árn„ iþróttavöllur ................
g. íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1979:
1. Knattspyrnufél. Rvikur, Rvík, lyftingatæki ....
2. Reykjavík, stór íþróttatæki ...............................
3. Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþróttavöllur
á Hvaleyrarholti .................................................
4. Garðabær, hlutd. í kostnaði við laugahús umfr.
skólahluta ...........................................................
5. Keflavík, setlaugar við sundlaug.......................
6. Akranes, lúkning grasvallar (2. áf.) ................
7. Staðarsveit, Snæf., sundlaug og setlaug.............
8. Patrekshr., V-Barð„ endurbætur á sundlaug ..
9. ísafjörður, vallarhús .........................................
10. Kaldrananeshr., Strand., sundl. og búningsklefar, hlutd. umfr. skólahluta ...............................
11. Iþróttafélagið Reynir, Hnífsdal, íþróttatæki ..
12. Golfkl. Sauðárkróks, golfvöllur ........................
13. Siglufjörður, setlaug við sundlaug....................
14. Akureyri, troðari (2) í Hlíðarfjalli ................
15. Grímsey, Eyjaf., sundlaug..................................
16. Seyðisfjörður, snjótroðari..................................
17. Breiðdalshreppur, S-Múl„ sundlaug ................
18. Neskaupstaður, iþróttahúsgólf...........................
19. ölfushreppur, Árn., v/Þorlákshöfn, sundlaug ..
h. Iþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1980:
1. Keflavík, grasvöllur, æfingasvæði ....................
2. Garðabær, iþróttavöllur ....................................
3. Siglingaklúbburinn Vogur, Garðabæ, bátar ....
4. Hafnarfjörður, álma við íþróttahús ................
5. íþróttabandalag Rvíkur, iþróttabúðir .............
6. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, handknattleiksv. ..
7. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðal. við
Hengil .................................................................
8. Reykjavik, áhorfendasvæði, færanleg..............
9. Reykjavík, stór íþróttatæki og tækjabúnaður ..
10. íþróttafél. Reykjavíkur, Rvík, skíðalyfta (4) ..
11. Reykjavík, setlaug (2) og breyting á Sundhöll
Reykjavíkur ........................................................
12. Umf. Vísir, Hvalfjarðarstrandarhr., íþróttavöllur
13. Borgarnes, vallarhús .........................................
14. Umf. Álftanes- og Hraunhr., Mýr„ íþróttavöllur
15. Golfkl. ísafjarðar, golfvöllur og vallarhús ....

Kr.

4 700
12 000
9 070
5 000
100 000
500
10 000
10 000
-------------

772150

5 000
5 000
6 000
500
14 000
6 000
20 000
30 000
57 000
30 000
1 950
20 000
6 000
18 400
25 400
10 000
500
30 000
23 000
------------7 000
500
4 000
13 000
30 000
9 000
20 000
500
8710
29000
8 000
4000
8 000
6 000
500

308 750
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16. Bolungarvik, grasvöllur og vallarhús................
17. Suðurfjarða-, Tálknafjarðar- og Patrekshreppur, I. áf. skíðamiðstöðvar á Hálfdáni .............
18. Umf. Grettir, Ytri-Torfustaðahr., V-Hún., endurbyggð sundlaug....................................................
19. Siglufjörður, lokaframkvæmdir við sundhöll ..
20. Blönduós, A-Hún., búnings- og baðklefar ....
21. Skíðafél. Dalvíkur, troðari og lýsing í br.........
22. Akureyri, hlaupabraut........................................
23. Húsavik, II. áfangi við grasvöll........................
24. Húsavík, skíðalyfta (4) ....................................
25. Vopnafjarðarhr., N-Múl., íþróttavöllur ...........
26. Vopnafjarðarhreppur, N-Múl., skíðalyfta .......
27. Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands,
héraðsvöllur að Eiðum......................................
28. Seyðisfjörður, íþróttasvæði ...............................
29. Fljótshlíðarhr., Rang., íþróttavöllur ................
30. Selfoss, stækkun búnings- og baðkl. við sundhöll Selfoss.................................... .....................

25 000
10 000
12 900
500
10000
13 000
6 000
10 000
26 000
10 000
8 000
13 000
24 000
500
500
-------------

i. íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki samþykkt 1980:
1. Miðneshreppur, Gull., íþróttahús í Sandgerði ..
2. Keflavík, iþróttahús ...........................................
3. Garðabær .................................. .........................
4. Kópavogur ........................................................
5. Seltjarnarnes, sundlaug......................................
6. Mosfellshreppur, Kjósars., íþróttahús .............
7. Borgarnes, iþróttahús og yfirbyggð sundlaug ..
8. Grundarfjörður, Snæf., sundlaug og íþróttahús
9. Hvammstangahr., V-Hún., sundl., búningsklefar
og böð.......................................................
30
10. Akureyri, íþróttahús .........................................
11. Hrafnagilshr. o. fl., íþróttahús við Hrafnagilssk.
12. Húsavík, íþróttahús ...........................................
13. Raufarhafnarhr., N-Þing., I. áf., sundlaug og
íþróttahús ...........................................................
14. Egilsstaðahr., S-Múl., íþróttahús............
20
15. Hafnarhreppur, A-Skaft., íþróttahús ................
16. Neskaupstaður, stækkun íþróttahúss.....
1
17. Vestmannaeyjar, iþróttahús og yfirbyggð sundl.
j. Ný íþróttamannvirki:
1. Miðneshreppur, sundlaug í Sandgerði, Gull. ..
2. Gerðahreppur, Gull., grasvöllur og vallarhús ..
3. Keflavík, stökk- og hlaupabrautir....................
4. Njarðvíkurbær, setlaugar ..................................
5. Siglingafél. Ýmir, Kópavogi, björgunarbátur ..
6. Reykjavik, stór iþróttatæki og tækjabúnaður ..
7. Skíðadeild Glímufél. Ármanns, Rvik, skiðaskáli
8. Knattspyrnufél. Fram, Rvík, stækkun vallarhúss
9. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, tennisv........
10. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, skíðalyfta.........

Kr.

317 610

40 000
10 000
70 000
10 000
80 000
80 000
30 000
10 000
000
250 000
10 000
30 000
20 000
000
27 000
000
40 000
------------3 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
2 000
2 000
3 000
2 000

758 000
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11. Sundfél. Ægir, Rvík, þjálfunartæki....................
12. Neshreppur utan Ennis, Hellissandur, Snæf.,
stækkun iþróttavallar ........................................
13. Akranes, vallarhús .............................................
14. SuÖureyrarhr., V-ís., íþróttavöllur ..................
15. Umf. Tindastóll, SauíSárkróki, skiðaskáli.........
16. Skíðaráð Akureyrar, skíðageymslur i Hlíðarfj.
17. Umf. Reynir, Árskógsströnd, Eyjaf., malarv. ..
18. Egilsstaðahr., S-Múl., skiðalyfta................
19. Eskifjörður, baðstofa i íþróttahúsi.............
20. Kirkjubæjarhr., V-Skaft., iþróttavöllur ...........
21. Umf. Biskupstungna, Biskupstungnahr., Árn.,
íþróttavöllur ......................................................
22. Hveragerðishr., Árn., lokaframkv. við sundlaug
23. Vestmannaeyjar, stór tæki...........................

1000

2
2

2 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2000
000
000
2 000

2 000
2 000
2
000
-------------

k. Ný íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki:
1. Keflavfk, bygging sundlaugar umfr. skólahluta
3 000
2. Njarðvíkurbær, iþróttahús og sundlaug umfr.
skólahluta ...........................................................
10 000
3. Vatnsleysustrandarhr., Gull., sundlaug umfr.
skólahl.........................................................
3
000
4. Grindavik, íþróttahús umfr. skólahluta .........
10 000
5. Tálknafjarðarhr., V-Barð., íþrótta- og félagsh.
umfr. skólahluta .................................................
3 000
6. Flateyrarhr., V-ís., íþróttahús umfr. skólahluta
10 000
7. Sauðárkrókur, iþróttahús umfr. skólahluta ....
10000
8. Þelamerkursk., Glæsibæjarhr., Eyjaf., hlutd. í
iþróttahúsi ..........................................................
3 000
9. Reyðarfjarðarhr., S-Múl., iþróttahús umfr.
skólahluta ...........................................................
10 000
10. Selfoss, hlutdeild i íþróttahúsi umfr. skólahluta
10 000
------------8. Landþurrkun (04 270 0108).
1. Araós, öxarfirði ........................................................
2. Út-Hjaltastaðaþinghá ...............................................
3. Leiðvallarhreppur ....................................................
4. Dyrhólaós .................................................................
5. Holtsós ......................................................................
6. Austur-Landeyjar ....................................................
7. Vestur-Landeyjar ....................................................
8. Djúpárhreppur ..........................................................
9. Fyrirhleðslur (04 270 0109).
a. Til fyrirhleðslna:
1. Klifandi og Hafursá...........................................
2. Kaldaklifsá, Svaðbælisá, Laugará ....................
3. Þverá og Markarfljót..........................................
4. Markarfljót við Seíjaland...................................

Kr.

46 000

72 000
7 000 000
w

11 000
7 000
7 000
75 000
8 000
5 000
5 000
7 000
------------40 000
20 000
120 000
10 000

125 000
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5. Jökulsá á Dal ....................................................
6. Kelduá ...............................................................
b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar
frá:
1. Djúpós og Hólsárbakkar ..................................
c. Til fyrirhleðslna gegn y8 kostnaðar annars staðar
frá:
1. Djúpá hjá Kálfafelli ..........................................
2. Geirlandsá ............................................................
3. Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri .......................
4. Skaftá hjá Heiði.................................................
5. Kúðafljót ...........................................................
6. Eldvatn hjá Ásum .............................................
7. Hafursá og Klifandi (vatnafél.) .......................
8. Ár undir Eyjafjöllum ........................................
9. Þjórsá við Þrándarholt ......................................
10. Þjórsá í Skeiðahreppi ......................................
11. Stóra-Laxá ..........................................................
12. Litla-Laxá ..........................................................
13. Hvitá við Fjall....................................................
14. Ölfusá við Kaldaðarnes......................................
15. Sandá við Svínárnes .........................................
16. Norðurá í Norðurárdal ......................................
17. Laxá i Svinadal .................................................
18. Stórafura ............................................................
19. Stóra-Langadalsá .............................................
20. Kaldá við Hraunsmúla ......................................
21. Kverná ...............................................................
22. Hörðudalsá ........................................................
23. Miðá og Hundadalsá ..........................................
24. Haukadalsá ........................................................
25. Djúpadalsá, A-Barðastrandarsýslu ....................
26. Norður-Botnsá, V-Barðastrandarsýslu .............
27. Þrúðardalsá, Strandasýslu .................................
28. Fitjá, V-Húnavatnssýslu ..................................
29. Vatnsdalsá ..........................................................
30. Giljá ...................................................................
31. Héraðsvötn ........................................................
32. Hörgá ...................................................................
33. Eyjafjarðará ......................................................
34. Jökulsá ..............................................................
35. Hofsá ...................................................................
36. Hornafjarðarfljót, að vestanverðu....................
37. Hornafjarðarfljót, að austanverðu....................
38. Hoffellsá ............................................................
d. Til
frá,
1.
2.
3.

fyrirhleðslna gegn y8 kostnaðar annars staðar
viðhald skiptist af matsnefndum:
Suðurlandskjördæmi ..........................................
Reykjaneskjördæmi ...........................................
Vesturlandskjördæmi ........................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

17 000
40 000

--------------

Kr.

247 000

10 000
10 000
5 000
10 000
5 000
40 000
10000
40 000
30 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
10 000
21 000
12 000
7 000
2 000
4 000
1 ððO
8 500
8 500
8 500
3 000
16 000
5 000
8 000
10 000
5 000
45 000
35 000
25 000
8000
20 000
60 000
100 000
13 000
-------------

706000

20 000
20 000
7 000
192
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4. Norðurlandskjördæmi vestra.............................
5. Norðurlandskjördæmi eystra.............................
6. Austurland ..........................................................

Kr.

20 000
20 000
62 000
149 000
160 000

e. Vegna vatnaskemmda á Austurlandi ........................

1 272 000
10. Ríkisspítalar, fjárfestingar (08 3716).
A. Landspítali:
1. Geðdeild:
Húsbúnaður og tæki ..............
Framkvæmdir vegna A-álmu .
2. Símstöð ....................................
3. Sumargjöf, barnaheimili .......
4. K-bygging ................................
5. Sjúkramóttaka .........................
6. Tækjakaup .............................
7. Stjórn og eftirlit ......................
8. Krabbameinslækningatæki
9. Tölvustýrt sneiðmyndatæki ...
B. Rannsóknastofa háskólans:
Tæki ...............................................
C. Rikisspítalar almennt:
Til nýframkvæmda og tækjakaupa

800 000
3 500 000
---------.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

4 300 000
370 000
500 000
1 000 000
2 000 000
2 050 000
300 000
1 800 000
7 000 000

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

500 000

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

5 600 000
-------------

11. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 0301).
a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar:
1. Reykjavik:
a. B-álrna Borgarspítala ......................................
b. Sundlaug við Grensásdeild .................................

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

Akranes H2 ..........................................................
Ólafsvík H2 ..........................................................
Grundarfjörður H .................................................
Stykkishólmur H2 ...............................................
Búðardalur H2 ....................................................
Patreksfjörður H2 og sjh....................................
Bolungarvík H2 ....................................................
ísafjörður H2 og sjh.............................................
Hólmavík H1 ........................................................
Hvammstangi H2 .................................................
Blönduós sjh. og H2 ...........................................
Skagaströnd ........................................................
Sauðárkrókur sjh. og H2 ..................................
Ólafsfjörður H1 ....................................................
Dalvík H2 .............................................................
Akureyri FSA ......................................................
Húsavík sjh.............................................................
Þórshöfn H1 ........................................................
Vopnafjörður H1 ................................................
Bakkafjörður H ....................................................

6 350 000
3 470 000
650 000
1500 000
200 000
1000 000
100 000
1 100 000
100 000
3 300 000
300 000
1450 000
500 000
170 000
1500 000
600 000
500 000
10 750 000
400 000
50 000
100 000
100 000

25 420 000
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Seyðisfjörður ......................................................
Neskaupstaður H2 og sjh.....................................
Fáskrúðsfjörður H1 .............................................
Djúpivogur ..........................................................
Höfn H2 og H í öræfum......................................
Kirkjubæjarklaustur H1 ......................................
Vík í Mýrdal H1 .................................................
Vestmannaeyjar sjh...............................................
Hvolsvöllur H1 ....................................................
Hella H1 ...............................................................
Selfoss sjh...............................................................
Laugarás H2 ........................................................
Keflavík H2 ..........................................................
Keflavík sjh............................................................
Hafnarfjörður H2 .................................................
Garðabær H2 ........................................................
Kópavogur H2 ......................................................
Seltjarnarnes H2 .................................................

b. Heilsugæslustöðvar i leiguhúsnæði:
1. Akureyri ...............................................................
2. Hafnarfjörður ......................................................
3. Álafoss .................................................................
4. Ósundurliðað ......................................................
c. Læknisbústaðir:
1. Borgarnes ...........................................................
2. Bolungarvík ........................................................
3. Þórshöfn .............................................................
4. Vík í Mýrdal ........................................................
5. Hveragerði ...........................................................

1400 000
2 650 000
1 100 000
100 000
240 000
100 000
100 000
580 000
1 100 000
180 000
3 000 000
100 000
50 000
1 720 000
250 000
50 000
500 000
1 100 000
-------------

450 000

100 000
50 000
150 000
580 000
160 000
-------------

1040 000
50 000 000
_

starfsmenn (09 383).

Adolf J. E. Petersen...............................
Aðalheiður Níelsdóttir .........................
Aðalheiður Pálsdóttir ........................
Aðalsteinn Hallsson .............................
Andrés Eyjólfsson................................
Anna Guðmundsdóttir .........................
Arnbjörg Eiríksdóttir ...........................
Arndís Eiríksdóttir ...............................
Arndís Kristjánsdóttir .........................
Axel Thorsteinsson ...............................
Ágúst Kvaran ........................................
Ágúst Ólafsson ......................................
Árni Sigurðsson ..................................
Ásgeir Jónsson......................................
Baldur Guðmundsson...........................
Benedikt Gíslason ................................

48 510 000

50 000
50 000
300 000
50 000
-------------

12. Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn og aðrir
0088—5894
0046—4414
0047—5653
0064—4676
0287—9093
0333—2438
0457—0707
0468—7345
0473—1859
0904—9924
0136—8753
1139—6935
0534—5529
0669—8174
0917—4567
1987—1934

Kr.

4 250
4 250
4250
4 250
6 500
4 250
4 250
4 250
4 250
ð 500
6 500
4 250
4 250
4 250
4250
6 500
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1052—1556
1082—2351
1182—6520
1209— 7549
1210—6874
1219—7640
1231—1265

1268—0937
1268—1011
1270—6464
1352—4661
1356—4868
1470—5805
1498—1136
1562—8197
1598—6395
1601—0731
1711—3607
1833—6111
1964—0574

2028—7144
2032—3558
2134—1681
1772—0201
2325— 2902
2405—9111
2679—7128
2685—8143
2756—7681
2810—5568
2813—4169
2820—3470
2917—5993
2920—7828
2990—6351
3041—7143
3069—9750
3096—3776
3118—1194
3178—1310
3189—6959
3231—9130
3235—0100

3247—7208
3275—5046
3299—1211
3312—1318
3338—4416
3400—6091
3472—5136
3581—3403
3612—1564
3723—6551

Bergsveinn Jónsson ............................
Bergþóra Sigurðardóttir.......................
Bjarney Guðjónsdóltir ........................
Bjarni Ó. Fríraannsson .......................
Bjarni Gíslason ...................................
Bjarni Jónasson ..................................
Bjarni Sigurðsson ................................
Björg Jónsdóttir ...................................
Björg Jónsdóttir ...................................
Björg Magnúsdóttir ..............................
Björn Stefánsson .................................
Björn Vigfússon...................................
Brynjólfur Bjarnason..........................
Böðvar Pálsson ...................................
Daníel Eggertsson ................................
Dýrfinna Óddfreðsdóttir.......................
Dýrleif Friðriksdóttir .......................
Eggert Konráðsson ..............................
Einar Steindórsson ..............................
Elín Jóhannesdóttir ............................
Elísabet Friðriksdóttir .........................
Elísabet Haildórsdóttir .......................
Engel Lund .........................................
Eyjólfur Hallfreðsson .........................
Finnbogi Lárusson ..............................
Friðbjörg Jónsdóttir ...........................
Gísli Kristjánsson ................................
Gísli Sigurðsson ..................................
Grímur Grímsson ...............................
Guðbjörg Guðmundsdóttir ..................
Guðbjörg Hannesdóttir .......................
Guðbjörg Kristinsdóttir .......................
Guðjón Hermannsson...........................
Guðjón Jónsson ....................................
Guðlaugur Oddsson..............................
Guðmundur Árnason ...........................
Guðmundur GíslasonHagalín ...............
Guðmundur Ólafsson ...........................
Guðmundur Þórðarson ........................
Guðný Sveinsdóttir ...........................
Guðríður Einarsdóttir...........................
Guðrún Davíðsdóttir ............................
Guðrún Eiríksdóttir .............................
Guðrún Guðmundsdóttir ......................
Guðrún Kristjánsdóttir ........................
Guðrún Sigurgeirsdóttir .....................
Guðrún Valdimarsdóttir ......................
Gunnar Ásgrímsson ..............................
Gunnar Þorsteinsson ...............................
Gústaf Gíslason......................................
Halldór Gunnlaugsson...........................
Halldóra Bjarnadóttir...........................
Hannes Hreinsson .................................

4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
9 000
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
5 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
5 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
6 500
4250

Kr
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3782—2477
3536—7217
3892—5350
3958—3925
3986—5769
4024—3038
4029—7073
4064—4652
4103—0569
4143—6433
4165—8568
4235—5054
4489—7709
4653—8382
4598—6608
4619—9359
4624—1363
4640—5528
4716—0820
4722—3636
4792—4634
4969—8364
4983—2184
4988—1746
5071—1994
5112—8761
5154—3696
5160—2528
5184—4416
5247—1168
5308—4427
5366—3664
5410—5126
5410—5185
5479—0589
5624—6568
5735—7886
5756—2064
5761—2037
5765—0257
5774—8311
5787—6107
5791—6265
5904—4214
5837—6027
5848—3443
5855—2399
5930—3473
5942—5064
6174—7168
6086—5388
6203—6818
6255—0228

Haraldur Kristjánsson ........................
Hálfdán Björnsson ..............................
Helga Björnsdóttir ..............................
Helgi Eleesarsson ................................
Helgi Tryggvason..................................
Herdis Guðniundsdóttir .......................
Herdís Jónsdóttir..................................
Hermína Sigurgeirsdóttir.....................
Hildur Jónsdóttir ................................
Hinrik Guðmundsson ..........................
Hjálmfríður Bergsveinsdóttir.............
Hjörtur Ögmundsson ..........................
Höskuldur Einarsson ..........................
Inga Nielsen Beck.................................
Ingibjörg Einarsdóttir ........................
Ingibjörg Jónsdóttir ............................
Ingibjörg Kristmundsdóttir ...............
Ingibjörg Stefánsdóttir ........................
Ingólfur Árnason ................................
Ingólfur Gíslason ...............................
Ingveldur Magnúsdóttir.......................
Jóhann Gunnarsson ............................
Jóhann J. E. Kúld ..............................
Jóhann Pétursson, Svarfdælingur ....
Jóhannes Bogason ................................
Jón Benónýsson ...................................
Jón Jónasson..........................................
Jón Kjerúlf ..........................................
Jón Sigurgeirsson ................................
Jónas Bjarnason ..................................
Jónína Gunnarsdóttir ..........................
Jósep Kristjánsson................................
Júlíus Jónsson .....................................
Júlíus Jónsson .....................................
Karl Árnason .......................................
Klara Guðmundsdóttir ........................
Kristín Einarsdóttir..............................
Kristín Ingileifsdóttir ........................
Kristín Jósefsdóttir ............................
Kristin Kristjánsdóttir .......................
Kristin Pálmadóttir ...........................
Kristín Teitsdóttir ..............................
Kristin Vigfúsdóttir ...........................
Kristjana V. Hannesdóttir ................
Kristján Albertsson ...........................
Kristján Einarsson ............................
Kristján Guðmundsson ........................
Kristlaug Tryggvadóítir ....................
Kristmundur Kr. Meldal ...................
Lovísa Magnea ólafsdóttir ................
Lýður Jónsson ....................................
Magdalena Guðlaugsdóttir ................
Magnús Gestsson ..................................

4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
10 000
4 250
4 250
4 250
6500
4 250
4 250
4250
4 250
5 500
4250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
5 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
5500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250

Kr.
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6256—6213
6265—6069
6357—0168
6359—1610
6372—6648
6463—3805
6555—9382
6645—8520
6694—4263
6819—8255
6745—6548
6746— 5490
6776—0719
6793—9816
7025—6673
7033—9927
7470—6282
7100—1288
7156—8156
7195—3475
7394—6298
7425—8336
7503—3036
7552—9570
7570—7428
7584—1787
7604—0352
7608—1352
7618—9021
7637—2632
7645—8669
7659—3493
7678—5058
7728—7477
7774—2573
7818—1605
7844—6676
7852—0116
7857—7959
7877—8369
7883—5745
7952—3488
7970—0886
8068—4118
8183—5551
8227—9393
8474—2864
8496—5030
8509—7660
8530—7428
8574—6685
8849—4059
8857—4230

Magnús V. Guðbrandsson ................
Magnús Ingimundarson .....................
Margrét Gísladóttir ............................
Margrét GuSmundsdóttir ...................
Margrét Jóhannsdóttir .......................
María Markan .....................................
Matthildur Hannesdóttir ...................
Njáll Friðbjörnsson ..........................
Oddur Búason .....................................
ólafía Egilsdóttir ..............................
ólafux- Bjarnason ................................
Ólafur Björnsson ................................
Ólafur Magnússon ..............................
Ólafur Tryggvason ............................
Páll Scheving .....................................
Páll Vilhjálmsson ..............................
Salvör Jörundsdóttir ..........................
Pétur Jónsson .....................................
Ragnar Benediktsson ..........................
Ragnheiður Böðvarsdóttir .................
Rósamunda Jónsdóttir .......................
Runólfur Guðmundsson .....................
Sesselja Jónsdóttir ..............................
Sighvatur Davíðsson ..........................
Sigmundur Gestsson ..........................
Signý Gunnarsdóttir ..........................
Sigríður Böðvarsdóttir .........................
Sigríður Einarsdóttir ............................
Sigriður Guðjónsdóttir .........................
Sigríður Jónsdóttir ...............................
Sigríður Magnúsdóttir .......................
Sigríður Sigfinnsdóttir .......................
Sigríður Þórðardóttir .........................
Sigrún Sigurjónsdóttir .......................
Sigurbjörg Guðmundsdóttir ...............
Sigurborg Hallbjarnardóttir ..............
Sigurður Björnsson..............................
Sigurður Erlendsson ..........................
Sigurður Greipsson ............................
Sigurður Jónsson..................................
Sigurður Lárusson ..............................
Sigurjón Einarsson..............................
Sigurjón Sigurbjörnsson ...................
Sigurveig Ólafsdóttir ..........................
Skúli Skúlason frá Odda ...................
Snæbjörn J. Thoroddsen ...................
Steinunn Guðmundsdóttir .................
Steinunn Þorgilsdóttir.........................
Steinþór Þórðarson ............................
Sturla Jónsson ...................................
Svanbjörg Einarsdóttir .......................
Sölvi Ásgeirsson .................................
Sörli Hjálmarsson ..............................

4250
4 250
4 250
4 250
4 250
5 500
4 250
4250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
5 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
4 250
4250
4 250
4 250
5 500
4250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
4 250
4 250
6500
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
6 500
4250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250

Kr
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9041—1292
9160—8332
9194—0922
9440—6919
9443—9973
9663—0417
9694—1412
9746—0388
9376—7071
9505—1642
9505—5168
9783—1041
9860— 4820
9861— 1959

Valborg Emilsdóttir ..........................
Valves Kárason .................................
Vigdís Andrésdóttir ..........................
Þorbjörg Einarsdóttir .......................
Þorbjörg Guðmundsdóttir .................
Þorkell Kristjánsson ..........................
Þorleifur Jónsson ..............................
Þorsteinn Jónasson ..........................
Þóra Guðmundsdóttir ........................
Þórður Auðunsson ..............................
Þórður Benediktsson ..........................
Þórunn Ingvarsdóttir ..........................
Þuríður Guðjónsdóttir .......................
Þuríður Guðnadóttir ..........................

13. Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur (09 384).
0310—8023 Anna Ármannsdóttir ...........................
0344—1458 Anna G. Ingólfsdóttir .......................
0370—0321 Anna Sigfúsdóttir ..............................
0379—4458 Anna Þuríður Sæmundardóttir .........
0579—0069 Arnþrúður Daníelsdóttir ...................
0157—5880 Ágústa M. Hafberg ..............................
0162—3648 Ágústa Jónsdóttir ..............................
0168—2717 Ágústa Sigurðardóttir .......................
0552—8887 Árný Stígsdóttir ..................................
0714—8143 Áslaug Gunnlaugsdóttir ......................
0767—4236 Ásta Halldórsdóttir .............................
0779—2026 Ásta Ólafsdóttir ..................................
0813—7129 Ástríður Eggertsdóttir .......................
1387—8218 Borghildur Thorarensen ....................
1437—5864 Bryndís Þórarinsdóttir .......................
1523—7456 Dagbjört Guðjónsdóttir .......................
1949_7364 Elín Einarsdóttir ..................................
1955—0834 Elín Guðjónsdóttir ..............................
1999—9513 Elínborg Bogadóttir .............................
2038—3712 Elisabet Kemp .....................................
1701—6911 Eufemía Ólafsdóttir ...........................
2357—0130 Fjóla Sigmundsdóttir ..........................
2393—6755 Friða Hlíðdal .......................................
2960—9314 Guðlaug Jósefsdóttir ...........................
3159—0612 Guðný Halldórsdóttir...........................
3174—6817 Guðný Sigurðardóttir ...........................
3180—8006 Guðný Vigfúsdóttir..............................
3307—2368 Guðrún Sveinsdóttir ...........................
3615—2028 Halldóra Eiríksdóttir ...........................
3642—6365 Halldóra Þórðardóttir .........................
3898—9995 Helga Friðbjarnardóttir .....................
3912—9272 Helga Ingimundardóttir........................
3933—5905 Helga Sigurðardóttir ...........................
4185—9318 Hjaltlína Guðjónsdóttir ....................
4243—1672 Hllf Magnúsdóttir ...............................
4263—3860 Hólmfríður S. Björnsdóttir .................
4281—8372 Hólmfríður Rögnvaldsdóttir................

Kr.
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
5 500
4 250
4 250
4 250
6 500
4 250
4 250
4 250
------------4 250
4 250
4250
4 250
4 250
4250
5 500
4 250
4 250
4250
4 250
4250
4 250
5 500
4 250
4 250
5 500
4 250
4 250
4 250
7 000
7 000
9 000
4250
4 250
4250
4250
4 250
4 250
4 250
4 250
4250
4 250
4250
4250
4 250
4 250

Kr.
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1536
4384—7627
4413—8298
4415—4277
4514—4097
4598—4435
4619—9022
4621—8558
4750—2330
4792—8478
5060—6228
5273—7915
5297—0938
5306—8812
5317—3837
5452—9406
5563—5498
5751—2458
5780—5765
5910—1382
5982—8401
6002—0418
6004—1296
6040—7355
6072—1181
6090—9288
6105—3042
6107—8649
6114—5486
6083—9204
6200—8946
6226—6368
6340—5418
6346—7545
6351—1374
6373—9219
6568—5035
6598—2218
6598—2269
6720—9532
6982—6261
7210—4897
7271—7066
7373—7869
7436—3121
7592—3678
7592—3457
7601—9088
7616—4916
7620—0807
7642—5906
7676—6827
7733—3118
7995—7380

Hróðný Einarsdóttir ..........................
Hulda Þ. Björnæs ..............................
Hulda Daviðsdóttir .............................
lndíana Sturludóttir ..........................
Ingibjörg Eyjólfsdóttir ......................
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ......................
Ingibjörg Karlsdóttir ..........................
Ingunn Hlíðar .....................................
Ingveldur Ólafsdóttir ..........................
Jóhanna Vigfúsdóttir ..........................
Jónasína E. Hallgrímsdóttir...............
Jónína Ásmundsdóttir ......................
Jónína Gissurardóttir..........................
Jónína Kristjánsdóttir .......................
Karen Louise Jónsson ......................
Katrín Ingibergsdóttir ........................
Kristín Helgadóttir ............................
Kristín Sigurðardóttir .......................
Kristjana Káradóttir ..........................
Lára Bjarnadóttir ..............................
Lára Svansdóttir ..................................
Lára M. Vigfúsdóttir ..........................
Laufey Karlsdóttir ..............................
Lelia Stefánsson ..................................
Lilja H. Arndal .................................
Lilja Jörundsdóttir ..............................
Lilja Magnúsdóttir ..............................
Lilja Steinsen .....................................
Lydia Pálsdóttir .................................
Magdalena Ásgeirsdóttir ...................
Magnea Magnúsdóttir..........................
Margrét Árnadóttir ..............................
Margrét Björnsdóttir ..........................
Margrét Eyjólfsdóttir..........................
Margrét Jónsdóttir ..............................
Melitta Urbancic ..................................
Nanna Guðmundsdóttir .......................
Nanna Guðmundsdóttir .......................
ólafía Finnbogadóttir .........................
Pálina Jóhannsdóttir ..........................
Ragnheiður Konráðsdóttir ................
Rannveig Gunnarsdóttir ...................
Rósa Guðnadóttir ...............................
Rut Hermanns Hansen .......................
Sigriður Árnadóttir ...........................
Sigriður Árnadóttir..............................
Sigríður Björnsdóttir ...........................
Sigríður Gísladóttir ...........................
Sigriður Guðmundsdóttir ...................
Sigríður Kristjánsdóttir.......................
Sigríður Vilhjálmsdóttir ....................
Sigrún Thorarensen ...........................
Sigurlaug Þ. Johnson...........................

Kr.
7 000
5 500
4 250
4 250
5 500
5 500
6 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
5 500
4 250
6 500
5 500
4 250
4 250
8 500
6 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
8 500
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
7 000
4 250

Kr
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8187—8528
8469—5157
8494—3088
8511—1744
8720—5886
8876—5958
8923—4034
9116—8766
9451—8334
9784—8068

Skúlína Guðmundsdóttir ........... ........
Steinunn P. Eyjólfsson........................
Steinunn Tómasdóttir .........................
Steinþóra Einarsdóttir ........................
Sveindís Hansdóttir ...........................
Theodóra Hávarðardóttir ....................
Tove Engilberts ..................................
Valgerður Helgadóttir ........................
Þorbjörg Leifs ............................. .
Þórunn Jónsdóttir ...............................

4 250
4 250
4 250
4250
4 250
5 500
7 000
4 250
4250
4 250
-------------

14. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 0103).
a. Flutningar á landi:
1. Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi ............
2. Vetrarflutningar í Dalahéraði ...........................
3. Til vetrarsamgangna í Árneshreppi.............
13
4. SnjóbifreiS í A.-BarSastrandarsýslu .............. •
5. Til vetrarflutninga í V.-Barðastrandarsýslu ....
6. Snjóbifreið um BotnsheiSi ...............................
Stofnstyrkur .....................................
7. Snjóbifreið á Hólmavík ......................................
8. Vetrarsamgöngur í Auðkúluhreppi, V.-lsaf........
9. Snjóbifreið í önundarfirði ..........
10. Mjólkurflutningar í Súgandafirði ....................
11. Sandsheiði ..........................................................
12. Mjólkurflutningar i önundarfirði og Dýrafirði .
13. Grímsey, vegna vetrarsamgangna og flugs.........
14. Til snjóbifreiða í Dalvíkurlæknishéraði ...........
15. Svarfaðardalshreppur, vegna vetrarsamgangna
16. Snjóbifreiðar á Akureyri, rekstur..............
10
17. Flugbjörgunarsveitin, Akureyri ......................
18. Snjóbifreið í Hálshreppi, S.-Þingeyjarsýslu ....
19. Snjóbifreið í Fjallahreppi, rekstur ....................
Stofnstyrkur ......................................................
20. Snjóbifreið í A.-Húnavatnssýslu ........................
21. Snjóbifreið í Skagafirði ..................................
22. Snjóbifreið í Vopnafirði ..................................
23. Snjóbifreið Axarfjörður—Kópasker ..................
24. Snjóbifreið á Fjarðarheiði, rekstur............
100
Stofnstyrkur ......................................................
25. Snjóbifreið á Fagradal, rekstur..................
15
Stofnstyrkur ................................
26. Snjóbifreið á Oddsskarði, rekstur................
90
Stofnstyrkur ......................................................
27. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði, rekstur.....
10
Stofnstyrkur ..................
28. Vetrarflutningar í Borgarfirði eystra........
17
29. Snjóbifreið i Stöðvarfirði, Egilsstaðaflugvöllur .
30. Vetrarflutn. Djúpivogur—Hornafjörður, rekstur
Stofnstyrkur ............
31. Póst- og vöruflutningar á Jökuldal, rekstur ....
Stofnstyrkur ......................................................
32. Svínafell í Nesjum ...............................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Kr.

470 000

10 000
15 000
000
8000
35000
15 000
30 000
10 000
15 000
6 000
3 000
9 000
56000
50 000
6 000
10 000
000
12 000
10000
5 000
25 000
5 000
10 000
9 000
12 000
000
40 000
000
7 000
000
20 000
000
3 000
000
14000
17 000
20 000
8000
20 000
10 000
193
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33. Til vöruflutninga á Suðurlandi...........................
34. Til vöruflutninga í Árneshreppi ........................
b. Flóabátar:
1. Baldur, til rekstrar ........................... 1 800 000
Stofnstyrkur
..................................
400 000
---------------2. Herjólfur, til rekstrar ....................... 2 450 000
Stofnstyrkur
...................... ...........
950 000
--------------3. Fagranes, til rekstrar........................ 1 350 000
Stofnstyrkur
..................................
150 000
---------------4. Drangur, til rekstrar ........................ 1 350 000
Stofnstyrkur
..................................
250 000
---------------5. Akraborg, til rekstrar........................
750 000
Stofnstyrkur
..................................
500 000
---------------6. Mjóafjarðarbátur,til rekstrar ...........
200 000
Stofnstyrkur
..................................
100 000
---------------7. Hríseyjarferja, til rekstrar ...............
250 000
Stofnstyrkur ....................................
996 000
---------------8. Langeyjarnesbátur, til rekstrar...........................
9. Mýrabátur, til rekstrar ......................................
10. Dýrafjarðarbátur, til rekstrar ...........................

90 000
50 000

Kr.
920 000

2 200 000
3 400 000
1 500 000
1600 000
1250 000
300 000
1 246 000
12 000
1 000
9 000
11 518 000
12 438 000

15. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 0103).

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

Akranes .................................... ............................
Borgarnes ......... .......................................................
Ólafsvík ...................................................................
Grundarfjörður ........................................................
Stykkishólmur ..........................................................
Patreksfjörður .......
Tálknafjörður ..................
Bíldudalur
...............................................................
Þingeyri ....................................................................
Flateyri ..........
Suðureyri .................................. ...............................
Bolungarvík .............................................................
ísafjörður ......... .......................................................
Súðavík ....................................................................
Norðurfjörður ....................................
Drangsnes ........
Hólmavik ..............................
Hvammstangi ............................................................
Blönduós ....... ............................................ ..............
Skagaströnd ............................................................

225 000
300 000
1 100 000
2 312 000
850 000
300 000
393 000
98 000
77 000
695 000
1 125 000
625 000
1 155 000
405 000
195 000
300 000
370 000
96 000
623000
570 000
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Sauðárkrókur ...........................................................
Hofsós ......................................................................
Siglufjörður ...............................................................
Ólafsfjörður .............................................................
Dalvík .......................
Árskógssandur ..........................................................
Hauganes ...................................................................
Hjaiteyri ...................................................................
Akureyri ...................................................................
Svalbarðseyri ............................................................
Grenivík ....................................................................
Grímsey ....................................................................
Húsavík ..............................................
Hallbjarnarstaðakrókur .........................................
Kópasker ...................................................................
Raufarhöfn ...............................................................
Þórshöfn ...................................................................
Bakkafjörður ............................................. ......... ..
Borgarfjörður eystri .................................................
Seyðisfjörður ...........................................................
Eskifjörður ...............................................................
Fáskrúðsfjörður ......................................................
Stöðvarfjörður ..........................................................
Djúpivogur ...............................................................
Hornafjörður ............................................................
Vestmannaeyjar ........................................................
Stokkseyri .................................................................
Eyrarbakki ...............................................................
Grindavík ...................................................................
Sandgerði ...................................................................
Garður ......................................................................
Vogar ........................................................................
Hafnarfjörður ............................................................

16. Ferjubryggjur (10 333 0104).
1. Brjánslækur .............................................................
2. Bæir ..........................................................................
3- ögur .........................................................................
4. Æðey ..........................................................................
5. Árskógssandur ..........................................................
17. Sjóvarnargarðar (10 333 0108).
1. Akranes ....................................................................
2. Ólafsvík ................................................................
3. Búðardalur ...............................................................
4. Flateyri .....................................................................
5. Patreksfjörður ..........................................................
6. Bolungarvík ..............
7. Sauðárkrókur ............................................................
8. Hjalteyri ...................
9. Húsavik ....................................................................
10. Stokkseyri—Eyrarbakki .........................................

Kr.

470 000
90 000
1 047 000
515 000
1550 000
100 000
850 000
136 000
750 000
163 000
602 000
563 000
125 000
53 000
865 000
375 000
825 000
l 100 000
285 000
150 000
1880 000
1 197 000
68 000
1060 000
160 000
750 000
150 000
300 000
382 000
850 000
175 000
1425 000
1 090 000
-------------

31 915 000

110 000
110 000
110 000
110 000
110000
-------------

550 000

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
50 000
10 000
50 000
50 000
10 000
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Selvogur ....................................................................
Grindavík ...................................................................
Miðneshreppur ..........................................................
Garðskagi—Gerðar ....................................................
Vogar ........................................................................
Hvaleyri ...................................................................
Álftanes—Bessastaðatjörn ........................................
Grótta—Seltjarnarnes .............................................
Rannsóknir Reykjanesskaga ..................................
Saurbær ......................................................................

18. Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar (10 333 0112).
1. Akranes ......................................................................
2. Stykkishólmur ...........................................................
3. ísafjörður ...................................................................
4. Vestmannaeyjar ........................................................
5. Garðabær ...................................................................
6. Skagaströnd ...............................................................
7. Reykjavík ...................................................................
8. Húsavík ......................................................................
19. Framkvæmdir í flugmálum (10 471 6).
1. Reykjavík ...................................................................
2. Rif .............................................................................
3. Grundarfjörður ........................................................
4. Stykkishólmur ..........................................................
5. Búðardalur ...............................................................
6. Húsafell ....................................................................
7. Stóri-Kroppur ...........................................................
8. ísafjörður ...................................................................
9. Patreksfjörður ..........................................................
10. Þingeyri ....................................................................
11. Suðureyri ...................................................................
12. Flateyri ......................................................................
13. Bildudalur .................................................................
14. Hólmavík ...................................................................
15. Gjögur ......................................................................
16. Sauðárkrókur ...........................................................
17. Siglufjörður ...............................................................
18. Blönduós ...................................................................
19. Hvammstangi ...........................................................
20. Akureyri ...................................................................
21. Þórshöfn ...................................................................
22. Raufarhöfn ...............................................................
23. Grímsey .....................................................................
24. Húsavík .................
25. Kópasker ...................................................................
26. Hrísey ........................................................................
27. Ólafsfjörður .............................................................
28. Egilsstaðir .................................................................
29. Hornafjörður .............................................................
30. Vopnafjörður ...........................................................
31. Norðfjörður ...............................................................

Kr.
10 000
20 000
50 000
40 000
20 000
30 000
10 000
50 000
40 000
50 000
-------------

590 000

2 050 000
700 000
1 400 000
4 000 000
1450 000
700 000
550 000
150 000
-------------

11 000 000

1 950 000
500 000
450 000
395 000
300 000
100 000
100 000
1 773 000
500 000
200 000
485 000
370 000
1060 000
310 000
330 000
1 065 000
20 000
20 000
25 000
2 655 000
450 000
460 000
70 000
700 000
182 000
200 000
100 000
1 195 000
1385 000
410 000
450 000

Kr.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Borgarfjörður eystri .................................................
Bakkafjörður ............................................................
Breiðdalsvík ...............................................................
Vestmannaeyjar ........................................................
Flúðir ........................................................................
Selfoss ........................................................................
Álftaver ....................................................................
Kirkjubæjarklaustur .................................................
Vik i Mýrdal...............................................................
SjúkraflugvelHr ........................................................
Éndurnýjun bifreiða .................................................
Leiðarþjónusta ..........................................................
óráðstafað .................................................................

430 000
50 000
600 000
855 000
120 000
150 000
100 000
10 000
300 000
225 000
110 000
1 490 000
200 000

22 850 000

20. Fjárfesting Pósts og síma 1981 (30 101 983).

1. Sjálfvirkar símstöðvar:
1.1. Nýjar stöðvar ............................................................
1.2. Stækkanir á eldri stöðvum ......................................

2 000 000
5 230 000

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Línukerfi fyrir símnotendur:
í bæjum og kauptúnum ..........................................
í sveitum ...................................................................
Símasjálfsalar ...........................................................

7 800 000
4 570 000
650 000

3. Landssímasambönd:
3.1. Jarðsimaleiðir ...........................................................
3.2. Fjölsímar ...................................................................
3.3. Radíóleiðir ...............................................................

1 850 000
7 630 000
8 970 000

4.
5.
6.
7.

Radíósendistöðvar ....................................................
Húsbyggingar ...........................................................
Bifreiðar og vinnuvélar.............................................
Tækjábíinaður á Póstgiróstofuna ...........................

7 230 000

13 020 000

18 450 000
2 590 000
11 040 000
1 500 000
700 000
54 530 000

Fjárfesting 1981, sundurliðun:

1. Sjálfvirkar símstöðvar:
1.1. Nýjar sjálfvirkar simstöðvar:
a. Lambhagi, Skilmannahreppi ...............................
b. Hrafnagil...............................................................

1 120 000
880 000

1.2. Stækkanir á eldri sjálfvirkum símstöðvum:
a. Breiðholt ...............................................................
b. Tálknafjörður ....................................................
c. Isafjörður 1X40 ....................................................
d. Sauðárkrókur ........................................................
e. Húsavik ...............................................................
f. Staðarhóll ............................................................
g. Vopnafjörður ........................................................
h. Stöðvarfjörður ....................................................
i. Ferjöld f. 40 linur.................................................
j. Telex-stöð ...........................................................

1 390 000
1 010 000
650 000
140 000
200 000
160 000
360 000
160 000
980 000
180 000

2 000 000

5 230 000
7 230 000
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2. Línukerfi fyrir símnotendur:
2.1. t bæjum og kauptúnum:
a. Reykjavikursvæðið
.........................................
b. Reykjanes
.........................................................
c. Vesturland .........................................................
d. Vestfirðir
.........................................................
e. Norðurlandvestur ...............................................
f. Norðurland austur .............................................
g. Austurland ..........................................................
h. Suðurland
..........................................................
i. Vestmannaeyjar ..................................................
2.2. í sveitum:
a. Álftafjörður og Hamarsfjörður1) ........................
b. Lón, A-Skaft.1) ..................................................
c. Kirkjuhvammshreppur ......................................
d. Ófyrirséð ...........................................................
Eftirstöðvar frá 1980:
a. Gnúpverjahreppur .............................................
b. Fljótshlíð ...........................................................
c. Kaldakinn ...........................................................
d. Blöndudalur ........................................................
2.3. Simasjálfsalar

4 000 000
000 000
400 000
450 000
250 000
1 000 000
450 000
400 000
250 000
-------------

Kr.

7 800 000

1 000 000
600 000
700000
320 000
600 000
500 000
600 000
250 000
-------------

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

4570 000
650 000
13 020 000

3. Landssimasambönd:
3.1. Jarðsimaleiðir:
a. Strengir v/radíóstöðva og ófyrirséð....................
b. Hvammstangi—Vatnsnes v/Hk ........................

850 000
1 000 000
-------------

1850 000

3.2. Fjölsimaleiðir:
a. Siglufjörður—Grimsey ......................................
1 200 000
b. Reykjavik—Akureyri ..........................................
900 000
c. Tónritsímasambönd ...........................................
900 000
d. Borgarnes—Akranes .........................................
900 000
PCM kerfi:
e. Húnavatnssýsla
)
f. Mýrdalur
? 2 600 000
g. Álftafjörður1)
J
h. Höfn—Lón—Djúpivogur1) ................................. 1 130 000
________

7 630 000

1) Vegna háspennullnu frá Skrlðdal tll Hafoar.
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3.3. RadíóleiÖir:
a. SiglufjörSur—Húsavík ........................................
b. Reykjavík—Keflavik ..........................................
c. Gaumkerfi ............................................................
d. Radiósambönd 4-ch f. sveitir...............................
e. PCM f. sveitir, Djúpiv.—Álftafjöröur1) .............
f. Hólmavík—Hvammstangi ..................................
g. Austurlandsörbylgja:
Höfn—Hvalnes—Djúpivogur1) ..........................
h. Streiti—Djúpivogur .................................. .......

1 250 000
1 380 000
600 000
500 000
400 000
490 000
3 850 000
500 000

8 970 000
18450 000

4.

5.

Radiósendistöðvar:
a. RjúpnahæÖ—Gufunes
b. Millibylgjubúnaður (utan Rvík)
c. VHF-stöðvar (utan Rvík)
d. SSB-viðtæki
e. VHF-bílaþjónusta
Húsbyggingar:
a. Húsavík ...............................................
b. Múlastöð C ...........................................
c. Múlastöð D og E..................................
d. Póstafgreiðslan i Mjódd ..................
e. Varmahlið ...........................................
f. Sandgerði ...........................................
g. Kirkjubæjarklaustur .........................
Tækjahús:
h. Hafnarnes
.........................................
i. Streiti
.................................................
j. Álftafjörður1) ....................................
k. Þykkvibær ..........................................
l. Hvalnes
.............................................
m. Stokksnes ...........................................
n. Djúpivogur ...................................... • •
o. Grimsey
.................. ..........................
p. Siglufjörður
................ ....................
r. Drangsnes ................ ..........................

2 590 000

1 050 000
500 000
6 000 000
300 000
450 000
700 000
450 000
420 000
240 000
180000
200 000
140 000
70 000
50 000
50 000
50 000
190 000
1 590 000
11040 000

21. Almennar framkvæmdir Rafmagnsveitna rikisins
1981 (31 321 983).

a. Virkjanir:
1. Gönguskarðsá ........................................................
2. Lagarfoss ...............................................................
3. Grimsárvirkjun ....................................................

150000
150 000
600 000
900 000

1) Vegna hAspennullnn frA SkriCdal tll Hafnar.
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b. Stofnlinur:
1. Ljósafoss—Hvolsvöllur ......................................
2. Ljósafoss—Hveragerði------ ---------- .--------3. Ólafsvik-—Rif—Gufuskálar..................................
4. Laxárvatnsvirkjun—Blönduós ...........................
5. Akureyri—Moldhaugnaháls ........................
6. Laxá—Kópasker......... ......... ............. ..................
7. Grímsá—Eyvindará .............................................
8. Aðveitust. Fá—Fáskrúðsfj........................ ..........
9. Hólar—Höfn ...... .................................................
10. Verk áætl. 1980 fært á 1981 ...............................
c. Aðveitustöðvar:
1. Flúðir ..................................
2. Hella ....................................
3. Selfoss ..................................
4. Hveragerði ...........................
5. ólafsvik ..............................
6. Sauðárkrókur .......................
7. Kisiliðja ..............................
8. Laxárvirkjun ....... ...............
9. Kópasker .............................
10. Raufarhöfn ...........................
11. Lagarfoss ...........................
12. Eyvindará ......................... .
13. Stuðlar ..................................
14. Seyðisfjörður .......................
15. Verk áætluð 1980 færð á 1981

6 300 000
300 000
1 080 000
250 000
1000 000
1500 000
6 520 000
400 000
1840 000
5 000 000

24 190 000

200 000
} 6 300 000
200 000
310 000
210 000
150 000
60 000
70 000
360 000
730 000
} 13 640 000

d. Innanbæjarkerfi
e. Dísilstöðvar:
1. Seyðisfjörður ....... ...............................................
2. Raufarhöfn ............................................................

3 500 000
4 200 000
29 930 000
27 000 000
200 000
360 000

f. Vélar og tæki ..............................................................
g. Aðstöðusköpun ....... ................... ...............................

560 000
3 000 000
1 500 000

Almennar framkvæmdir alls

87 080 000
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[192. mál]

um staðfestingu á samkomulagi um gagnkvaemar heimildir íslendinga og Færeyinga
til veiða á kolmunna.
(Lögð fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
Alþingi ályktar að staðfesta samkomulag frá 13. janúar 1981 um gagnkvæmai
heimildir Islendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna.
Samkomulagið er prentað sem fylgiskjal með ályktun þessari.
Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Tillaga sú til þingsályktunar sem hér liggur fyrir staðfestir, ef samþykkt verður,
niðurstöður viðræðna milli fulltrúa rikisstjórnar Islands og landsstjórnar Færeyja
í Reykjavík 12.—13. janúar 1981 um gagnkvæmar heimildir til veiða á 20 þúsund
lestum af kolmunna innan efnahagslögsögu Islands og fiskveiðilögsögu Færeyja á
árinu 1981.
Hér er um að ræða framlengingu á samkomulagi frá 2. apríl 1980 um sams konar
veiðar á árinu 1980. Islensk skip hafa tekið þátt i kolmunnaveiðum undanfarin ár
með misjöfnum árangri. I fyrra veiddu fjögur islensk skip við Færeyjar en öfluðu
aðeins um 4500 lesta. Kolmunnaveiðar Færeyinga við Island brugðust alveg í fyrra.
Óvíst er á þessu stigi um áhuga íslenskra útgerðarmanna á kolmunnaveiðum við
Færeyjar en talið var rétt að halda þeim möguleika opnum.
I samkomulaginu er vitnað i ákvæði samkomulags frá 10. janúar 1979 og er þar
m. a. átt við tilkynningarskyldu skipa og skyldu til að hlíta reglum um lágmarksstærð og friðunarsvæði.
I viðræðum við Færeyinga var einnig gengið frá bókun um breytingu á samningi
frá 1976 um botnfiskveiðar þeirra við ísland. I bókuninni er kveðið á um að botnvörpu- og flotvörpuveiðum verði þannig háttað að helmingur heildaraflans innan
efnahagslögsögu íslands skuli tekinn vestan 18° v.l. en hinn helmingurinn austan
18° v.l., auk þess sem ákveðið var að Færeyingar láti í té upplýsingar um sundurIiðun afla eftir veiðisvæðum og veiðarfærum. Ennfremur var gerð bókun um fiskveiðiog landgrunnsmál og var í henni fjallað um loðnuveiðar, laxveiðar, stjórnun á
karfaveiðum og hafsbotnsréttindi sunnan lögsögu Islands og Færeyja. Bókanirnar
eru svohljóðandi:
„BÓ KUN

varðandi aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Island.
Dagana 12. og 13. janúar 1981 fóru fram í Reykjavík viðræður milli fulltrúa
ríkisstjórnar Islands og landsstjórnar Færeyja um niðurstöður viðræðna um aðstöðu
Færeyinga til fiskveiða við Island frá 20. mars 1979 eins og þeim var breytt með
bókun 10. janúar 1979. Samkomulag varð um að botnvörpu- og flotvörpuveiðum
Færeyinga sem þar er gert ráð fyrir verði þannig háttað að helmingur heildaraflans
skuli tekinn á því svæði efnahagslögsögunnar sem liggur vestan 18° v.l. en hinn
helmingurinn á svæðinu austan 18° v.l. Skal i þessu efni miðað við ársaflann en allt
að 10% frávik er þó heimilt. Sérhverri veiðiferð skal að fullu lokið á sama svæði
og hún er hafin.
Aðilar voru einnig sammála um að landsstjórn Færeyja sendi islenskum stjórnvöldum upplýsingar um sundurliðaðan afla eftir veiðisvæðum og veiðarfærum um
leið og þær liggja fyrir.“
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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„ BÓKUN
um samvinnu í fiskveiði- og landgrunnsmálum.
Dagana 12. og 13. janúar 1981 fóru fram í Reykjavik viðræður milli fulltrúa
ríkisstjórnar Islands og landsstjórnar Færeyja um fiskveiði- og landgrunnsmál og
urðu aðilar sammála um að vinna enn frekar saman í þeim málum einkum þar sem
þeir eiga sameiginlegra hagsmuna að gæía. Meðal annars varð samkomulag um
eftirfarandi:
1. Færeyingar viðurkenna hina mikilvægu hagsmuni Islendinga varðandi heildarveiðar á íslenska loðnustofninum. Aðilar urðu sammála um að efna til viðræðna
fyrir 1. júlí n. k. um áframhaldandi þátttöku Færeyinga í heildarveiðunum.
2. Færeyingar gera sér grein fyrir hagsmunum Islendinga vegna laxastofna sem
upprunnir eru í íslenskum ám og ábyrgð þeirra á stjórnun veiða á þeim stofnum.
í því sambandi var vitnað til samstöðu í þessum málum sem orðið hefur á 3.
hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Aðilar eru sammála um að vinna saman
að laxarannsóknum og bjóðast færeysk stjórnvöld til þess að taka við fulltrúa
islenskra stjórnvalda sem mun kanna færeyskar laxveiðar og laxarækt.
3. Aðilar munu hafa samstöðu um viðræður við aðrar þjóðir um heildarstjórnun
veiða á karfastofnunum á hafsvæðunum milli Færeyja, Islands og Grænlands.
Aðilar telja rétt að miða hlutdeild viðkomandi strandríkja í veiðum við þær
veiðar sem hafa átt sér stað innan hverrar lögsögu fyrir sig.
4. Aðilar ræddu hafsbotnsréttindi sunnan lögsögu íslands og Færeyja og voru
sammála um að halda áfram viðræðum þar um.
Fylgiskjal.

VIÐRÆÐUR
um gagnkvæmar heimildir til
kolmunnaveiða.
Dagana 12. og 13. janúar 1981 fóru
fram i Reykjavík viðræður milli fulltrúa
rikisstjórnar Islands og landsstjórnar
Færeyja um gagnkvæman rétt til fiskveiða og varð niðurstaðan sú að veita
gagnkvæmar heimildir til veiða á 20 þúsund lestum af kolmunna innan fiskveiðilögsögu Færevja og efnahagslögsögu Islands á árinu 1981. Heimild þessi nær
einnig til tilrannaveiða skips er bæði
veiðir aflann og vinnur hann um borð.
Um nánara fyrirkomulag þessara veiða
verður haft beint samband milli íslenska
sjávarútvegsráðuneytisins
og
landsstjórnar Færeyja. Að öðru leyti mun fylgt
því fyrirkomulagi og reglum sem ákveðið
var i viðræðum um gagnkvæmar fiskveiðiheimildir íslendinga og Færeyinga
sem undirritaðar voru 10. janúar 1979.
Reykjavík, 13. janúar 1981.
Staðfest:
Ólafur Jóhannesson
Steingrimur Hermannsson

SAMRÁÐINGAR
um sínamillum rættindi til
svartkjaftaveiðu.
I dögunum 12. og 13. januar 1981 fóru
samráðingar fram í Reykjavík millum
umboð fyri Islendsku Stjórnina og Föroya
Landsstýri um sínamillum fiskiveiðurættindi og varð niðurstöðan at veita
sinamillum rættindi at veiða 20 000 tons
af svartkjafti innan sjóöki Föroya og
búskaparöki íslands i árinum 1981. Hesi
rættindi umfata eisini royndarveiðu við
skipi, sum bæði fiskar og viðger veiðuna
umborð. Um nærri fyriskipanir fyri hesa
veiðu verður samband millum íslendska
fiskimálaráðið og Föroya Landsstýri. 1
aðrar mátar verður fylgt teimum fyrirskipanum og reglum, sum vórðu ásettar
í samráðingum um sínamillum fiskiveiðurættindi föroyinga og íslendinga,
sum undirritaðar vórðu 10. januar 1979.
Reykjavík, 13. januar 1981.
Staðfest:
Pauli Ellefsen
Olaf Olsen
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384. Frumvarp til laga

[193. mál]

nm ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.

7. gr., 1. mgr. laga nr. 121 30. des. 1978 um kjaramál orðist svo:
Ekki má hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign
eða lausafé frá þvi sem var fyrir 1. janúar 1981 til 1. maí 1981 nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau telji hana
óhjákvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur hlotið staðfestingu ríkisstjórnarinnar.
2. gr.
Fyrsti málsliður ákvæðis til bráðabirgða í 33. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um
stjórn efnahagsmála o. fl. orðist svo:
Vaxtaákvarðanir skulu við það miðaðar, að fyrir árslok 1981 verði komið á
verðtryggingu sparifjár og inn- og útlána, sbr. VII. kafla þessara laga um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár.
3. gr.
Við 36. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um stjórn efnahagsmála o. fl. bætist eftirfarandi ákvæði:
Stofna skal til verðtryggðra sparifjárreikninga í bönkum og sparisjóðum, þar
sem binda má fé til sex mánaða.
4. gr.
Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu framfærslukostnaðar miðað við verðlag i
janúarbyrjun 1981. Heildarútgjöld vísitölunnar þá skulu vera sú grunnupphæð, er
síðari breytingar hennar miðast við, og jafngilda því grunntölu 100 1. janúar 1981.
Síðan skal vísitalan reiknuð miðað við byrjun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og
nóvember 1981, og eftir það fjórum sinnum á ári i sömu mánuðum, eftir grundvallarreglum, sem Kauplagsnefnd setur. Við þennan útreikning skal sleppa broti úr visitölustigi, hálfu eða minna, en annars hækka í heilt stig.
Nú óskar stjórn Alþýðusambands íslands eða stjórn Vinnuveitendasambands
Islands eftir því, að vísitala framfærslukostnaðar verði reiknuð aukalega í öðrum
mánuði en skylt er að reikna hana samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, og skal
þá Kauplagsnefnd verða við þeirri ósk, enda sé hún borin fram með minnst tveggja
vikna fyrirvara.
5. gr.
Á tímabilinu 1. mars til 31. mai 1981 skal greiða verðbætur á laun, eins og þau
eru í ársbyrjun, í hlutfalli við breytingu vísitölu framfærslukostnaðar frá grunntölu hennar í janúarbyrjun til febrúarbyrjunar 1981. Þó skulu verðbætur á laun
1. mars 1981 ekki vera meira en 7 prósentustigum lægri en orðið hefði samkvæmt
ákvæðum laga nr. 13 1979. Á hverju þriggja mánaða timabili frá 1. júní, 1. sept. og
1. des. 1981 skal síðan greiða verðbætur á laun samkvæmt hlutfallslegri breytingu
á vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. febr. til 1. maí, 1. maí til 1. ágúst, og 1. ágúst
til 1. nóv. 1981.
Við útreikning á breytingu vísitölu framfærslukostnaðar samkvæmt fyrstu
málsgrein skal miða við hana að frádregnum áfengis- og tóbaksliðum.
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Verðbætur 1. júní, 1. september og 1. desember á þann hluta dagvinnulauna,
sem er yfir 725 þúsund krónur á mánuði, eða hliðstæð vikulaun og tímalaun, skulu
skerðast skv. ákvæðum 50. gr. laga nr. 13 frá 1979, og breytist þessi viðmiðunartala
í samræmi við áorðna hækkun verðbótavísitölu.
6. gr.
Verðbætur á laun samkvæmt þessum lögum skulu reiknaðar með tveimur
aukastöfum. Kauplagsnefnd tilkynnir opinberlega hverju sinni, hvaða verðbætur
skuli greiddar á laun.
7. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fresta framkvæmdum þrátt fyrir ákvæði fjárlaga
fyrir árið 1981, sem þar er gert ráð fyrir, eða í lánsfjáráætlun fyrir sama ár, telji hún
það nauðsynlegt. Tekur þetta einnig til fjárlagaliða, sem jafnframt eru ákveðnir
með öðrum lögum en fjárlögum.
8. gr.
Lög þessi öððlast þegar gildi.
Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 70 20. nóvember 1967 um verðlagsuppbót
á laun og um vísitölu framfærslukostnaðar.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir:

FylgiskjaL

BRÁÐABIRGÐALÖG
um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Forseti Islands
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér að í sambandi við þær efnahagsráðstafanir, sem ríkisstjórnin hefur nú ákveðið að grípa til beri brýna nauðsyn
til þess að setja eftirfarandi bráðabirgðalög.
1. gr.
7. gr., 1. mgr. laga nr. 121 30. des. 1978 um kjaramál orðist svo:
Ekki má hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign
eða lausafé frá því sem var fyrir 1. janúar 1981 til 1. mai 1981 nema að fengnu samþykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau telji hana
óhjákvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur hlotið staðfestingu ríkisstjórnarinnar.
2. gr.
Fyrsti málsliður ákvæðis til bráðabirgða í 33. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um
stjórn efnahagsmála o. fl. orðist svo:
Vaxtaákvarðanir skulu við það miðaðar, að fyrir árslok 1981 verði komið á
verðtryggingu sparifjár og inn- og útlána, sbr. VII. kafla þessara laga um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár.
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3. gr.
Við 36. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um sljórn efnahagsmála o. fl. bætist eftirfarandi ákvæði:
Stofna skal til verðtryggðra sparifjárreikninga í bönkum og sparisjóðum, þar
sem binda má fé til sex mánaða.
4. gr.
Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu framfærslukostnaðar miðað við verðlag i
janúarbyrjun 1981. Heildarútgjöld vísitölunnar þá skulu vera sú grunnupphæð, er
síðari breytingar hennar miðast við, og jafngilda því grunntölu 100 1. janúar 1981.
Síðan skal vísitalan reiknuð miðað við byrjun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og
nóvember 1981, og eftir það fjórum sinnum á ári i sömu mánuðum, eftir grundvallarreglum, sem Kauplagsnefnd setur. Við þennan útreikning skal sleppa broti úr vísitölustigi, hálfu eða minna, en annars hækka í heilt stig.
Nú óskar stjórn Alþýðusambands íslands eða stjórn Vinnuveitendasambands
íslands eftir því, að vísitala framfærslukostnaðar verði reiknuð aukalega í öðrum
mánuði en skylt er að reikna hana samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, og skal
þá Kauplagsnefnd verða við þeirri ósk, enda sé hún borin fram með minnst tveggja
vikna fyrirvara.
5. gr.
Á tímabilinu 1. mars til 31. maí 1981 skal greiða verðbætur á laun, eins og þau
eru í ársbyrjun, í hlutfalli við breytingu vísitölu framfærslukostnaðar frá grunntölu hennar i janúarbyrjun til febrúarbyrjunar 1981. Þó skulu verðbætur á laun
1. mars 1981 ekki vera meira en 7 prósentustigum lægri en orðið hefði samkvæmt
ákvæðum laga nr. 13 1979. Á hverju þriggja mánaða tímabili frá 1. júní, 1. sept. og
1. des. 1981 skal síðan greiða verðbætur á laun samkvæmt hlutfallslegri breytingu
á vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. febr. til 1. maí, 1. maí til 1. ágúst, og 1. ágúst
til 1. nóv. 1981.
Við útreikning á breytingu vísitölu framfærslukostnaðar samkvæmt fyrstu
málsgrein skal miða við hana að frádregnum áfengis- og tóbaksliðum.
Verðbætur 1. júni, 1. september og 1. desember á þann hluta dagvinnulauna,
sem er yfir 725 þúsund krónur á mánuði, eða hliðstæð vikulaun og tímalaun, skulu
skerðast skv. ákvæðum 50. gr. laga nr. 13 frá 1979, og breytist þessi viðmiðunartala
í samræmi við áorðna hækkun verðbótavísitölu.
6. gr.
Verðbætur á laun samkvæmt þessum lögum skulu reiknaðar með tveimur
aukastöfum. Kauplagsnefnd tilkynnir opinberlega hverju sinni, hvaða verðbætur
skuli greiddar á laun.
7. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að fresta framkvæmdum þrátt fyrir ákvæði fjárlaga
fyrir árið 1981, sem þar er gert ráð fyrir, eða í lánsfjáráætlun fyrir sama ár, telji hún
það nauðsynlegt. Tekur þetta einnig til fjárlagaliða, sem jafnframt eru ákveðnir
með öðrum lögum en fjárlögum.
8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 70 20. nóvember 1967 um verðlagsuppbót
á laun og um vísitölu framfærslukostnaðar.
Gjört i Reykjavík 31. desember 1980.
Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.)_________________
Gunnar Thoroddsen.
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[194. mál]

um aðflutningsgjöld og söluskatt af bensíni.
Flm.: Birgir ísl. Gunnarsson, Albert Guðmundsson.
1. gr.
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 120 1976, um tollskrá o. f1., skulu aðflutningsgjöld af
bensíni (tollskrárnr. 27 10 19) vera ákveðin upphæð á kg eða kr. 1.06.
2. gr.
Söluskattur af bensíni, sem lagður er á skv. lögum nr. 10 1960 með síðari
breytingum, skal vera ákveðin upphæð á hvern lítra eða kr. 11.32.
3. gr.
Aðflutningsgjöld skv. 1. gr. og söluskattur skv. 2. gr. skulu vera grunntaxtar.
Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi allt að því, að þau hækki í réttu hlutfalli
við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 93
1975. Sú hækkun má þó aldrei verða meiri en nemur hækkun á innkaupsverði bensins
erlendis frá. Grunntaxtar aðflutningsgjalda og söluskatts eru miðaðir við vísitölu
eins og hún var 1. janúar 1981, þ. e. 626.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Eins og öllum er kunnugt hafa undanfarin ár orðið miklar verðhækkanir á
heimsmarkaði á bensíni og olíu. Ekkert bendir til að þær verðhækkanir stöðvist á
næstunni. Þessar miklu hækkanir hafa að sjálfsögðu haft áhrif á verðlag hér
innanlands og eiga vissulega sinn þátt í þeirri verðbólgu sem hér hefur orðið.
1 umræðum um hið háa verð á bensíni hefur það oft komið fram, að óeðlilegt
væri að ríkið hagnaðist beinlínis á erlendu verðhækkununum, en sú hefur orðið
raunin vegna þess, hvernig háttað er skattlagningu á bensíni. Skattar ríkisins leggjast
ofan á verðið sem ákveðin prósentutala og hækka því með hækkuðu verði erlendis og
magna upp verðhækkanir á bensini hér innanlands. Tekjur ríkissjóðs af bensíninnflutningi hafa því vaxið mjög mikið og mun hraðar en verðbólgan. Árin 1978—1981
hafa tekjur ríkissjóðs af bensínsölu verið sem hér segir:
Tekjur ríkissjóðs af bensínsölu 1978—1981.
Milljónir króna.

1978

Áætlun fjárlagafrv.
1979
1980

1981

Tollur ............................... ....................
Bensíngjald ........................ ....................
Söluskattur ....................... ....................

1870
4 626
2 645

5 800
7 264
5 250

7 300
10 350
9 600

11200
16 800
14 700

Samtals

9141

18 314

27 250

42 700
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Tölur þessar tala sínu máli og sýna glöggt hve ríkissjóSur hefur notað sér hinar
miklu verðhækkanir erlendis til gífurlegrar tekjuöflunar. Tekjur ríkissjóðs af sölu
bensíns hafa meir en fjórfaldast á fjórum árum, sem er langt umfram verðbólgu.
Talið er að skattahækkanir ríkisins á bensín umfram verðlagshækkanir nemi um
13 300 milljónum króna frá því að ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar komst til valda
á árinu 1978. Þessi mikla skattahækkun á bensini hefur að sjálfsögðu orðið til að
örva verðbólgu í landinu.
Samkvæmt upplýsingum áætlanadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins eru
helstu þættir bensínverðsins eftir síðustu hækkun 24. desember s. 1. sem hér segir
(reiknað í nýjum krónum):
1.83
30.8%
Cif-verð bensíns ......................
Opinber gjöld:
Vegagjald ........................... ..................
1.24
Tollur ............................... ................
0.81
1.13
Söluskattur ...................... ..................
0.10
Annað .............................. ..................
Samtals opinber gjöld .................................................
Dreifingarkostnaður ....................................................
Verðjöfnunargjald ........................................................
Tillag til innkaupareiknings.........................................

3.28
0.69
0.06
0.09

55.1%
11.6%
1.0%
1.5%

Samtals

5.95

100.0%

Af þessu má sjá að stærsti hluti bensínverðsins í dag er opinber gjöld.
Á árinu 1979 urðu allmiklar umræður um það, að rétt væri að ríkið drægi úr
skattheimtu sinni til þess að halda verði á bensíni niðri og til að skattheimta ríkisins
magnaði ekki upp bensínverðið eins og raun ber vitni um. Einkum var sú leið talin
koma til greina að láta fasta krónutölu gilda um tolla og söluskatt. Ekkert hefur
orðið úr framkvæmdum þessarar stefnu.
Frumvarp það, sem hér er flutt, hefur þann tilgang að koma til móts við það
sjónarmið að óeðlilegt sé að ríkið hagnist sérstaklega á verðhækkun á bensíni
erlendis. Meginefni þess er því að ákveða að aðfluningsgjöld og söluskattur séu
ákveðin krónutala er miðist við kg að því er aðflutningsgjöld snertir, en við lítra
að því söluskatt snertir. Til þess að hlutur ríkissjóðs verði hins vegar ekki um of
fyrir borð borinn er ákvæði í frumvarpinu þess efnis, að sú krónutala, sem nú verði
ákveðin, sé grunntaxti er heimilt sé að hækka í samræmi við hækkun byggingarvísitölu. Er það sams konar regla og gildir nú um bensíngjaldið. Ef þessi regla yrði
lögfest mundi ríkissjóður þvi geta haldið sínum tekjum í samræmi við verðbólgu
innanlands, en eltki fengið sérstakar aukatekjur vegna verðhækkana erlendis. Ef hins
vegar dregur úr verðhækkunum erlendis, þannig að þær verði minni en hækkun
byggingarvísitölu innanlands, skal miða við hækkun á erlenda verðinu við breytingu
á grunntaxta.
í þessu frumvarpi er ráð fyrir því gert, að grunntaxtar aðflutningsgjalda og
söluskatts miðist við. verðið eins og það er í dag. Að sjálfsögðu kemur til greina
að lækka þessa taxta, ef áhugi er á að nota bensínverðið í baráttunni gegn verðbólgunni. Að svo stöddu er tillaga ekki gerð um það í þessu frv., en flm. eru
að sjálfsögðu reiðubúnir til slíks, ef ákveðinn vilji kemur fram um það.
Skýringar viS einstakar greinar.
Um 1. gr.
Samkvæmt lögum um tollskrá o. fl., nr. 120/1976, eru aðflutningsgjöld 50%
(tollskrárnr. 27 1019). Skv. upplýsingum Framkvæmdastofnunar rikisins er hluti
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aðflutningsgjalda í verði hvers lítra nú 0.81 króna. Aðflutningsgjald er hins vegar
miðað við þyngd en ekki lítra, og ef þessi tala er reiknuð í þyngd eiga aðflutningsgjöld að vera kr. 1.06 pr. kíló og er við það miðað í þessari grein frumvarpsins.
Um 2. gr.

Samkvæmt upplýsingum Framkvæmdastofnunar ríkisins mun söluskattur í verði
hvers lítra nema 11.35 krónum. Gert er ráð fyrir að það verði sá fasti söluskattur
sem greiðist af hverjum lítra.
Um 3. gr.
Til að þessi skattstofn ríkisins rýrni ekki um of í áframhaldandi verðbólgu er
ráð fyrir því gert skv. þessari grein, að þessar föstu krónutölur um aðflutningsgjöld
og söluskatt skuli vera grunntaxtar. Ráðherra sé heimilt að hækka gjöld þessi allt
að því að þau hækki í réttu hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á visitölu
byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 93/1975. Ef hins vegar dregur úr verðhækkunum
bensíns má hækkun þessara taxta þó aldrei verða meiri en nemur hækkun á innkaupsverði bensíns erlendis frá. Grunntaxtar aðflutningsgjalda og söluskatts eru
miðaðir við visitölu eins og hún var 1. janúar 1981, þ. e. 626.
4. gr. þarfnast ekki skýringar.

Sþ.

386. Fyrirspurn

[195. mál]

til iðnaðarráðherra um jöfnun raforkukostnaðar.
Frá Helga Seljan og Skúla Alexanderssyni.
Hvernig hyggst ríkisstjórnin bregðast við þeim vanda, sem blasir við Rafmagnsveitum ríkisins, Orkubúi Vestfjarða og fleirum vegna mikils kostnaðar við raforkuframleiðslu með olíu á þessum vetri?

Ed.

387. Frumvarp til laga

[196. mál]

um breyting á lögum nr. 57 20. maí 1978, um heilbrigðisþjónustu.
Flm.: Helgi Seljan, Egill Jónsson.
1. gr.
14. gr. 7.2. Norðfjarðarumdæmi 2) undirliður í lögunum orðist svo:
Eskifjörður H 2, starfssvæði Eskifjarðarkaupstaður, Helgustaðahreppur, Reyðarfjarðarhreppur og suðurbyggð Reyðarfjarðar.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þetta frv. lýtur að því, að í stað H 1 stöðvar á Eskifirði verði þar H 2 stöð, þ. e.
með tveim læknum í stað eins sem þar er nú. Frv. hefur áður verið flutt, fyrst
sem breytingartillaga við heilsugæslulögin, þegar þau voru til almennrar endurskoðunar í þinginu 1978 og þá af 1. flm. nú og Halldóri Ásgrímssyni. Breytingartillagan var felld naumlega. Á þinginu 1978—79 var frv. svo flutt svo sem það er nú,
og var Vilhjálmur Hjálmarsson þá meðflutningsmaður 1. flm. nú. Frv. hlaut eigi
afgreiðslu. Enn var það flutt á síðasta þingi, en kom ekki til afgreiðslu.
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1 greinargerð sagði þá orðrétt:
„Við setningu laga um heilsugæslu 1973 var mjög um það deilt, hvar mörk
skyldi setja varðandi skiptingu heilsugæslustöðva í H 1 og H 2 stöðvar. Segja má,
að meginlínan hafi verið sett við 2000 íbúa markið, en þó urðu þar á frávik við
meðferð frumvarpsins i þinginu, þannig að svæði með íbúafjölda undir 2000 komust
inn á H 2 — tveggja lækna stöðvar. Á Austurlandi var svo ástatt þá, að eitt heilsugæslusvæði þar var mjög nálægt þessum mörkum, þ. e. Eskifjarðarhérað, sem nær
yfir Eskifjörð, Reyðarfjörð, Helgustaðahrepp og Fáskrúðsfjarðarhrepp, þann hluta
sem er við suðurströnd Reyðarfjarðar.
Nú má segja, að þetta svæði sé rétt i jaðrinum eða með milli 1 900 og 2 000 íbúa, og
á báðum þéttbýlisstöðunum fer fólki fjölgandi. Á svæðinu hefur allt frá því lagafrumvarp um heilsugæslu fyrst kom fram verið mikill áhugi á þvi, að læknar
yrðu tveir, ekki síst á Reyðarfirði, þar sem íbúar eru á áttunda hundrað. Með hjúkrunarfræðingi í hálfu starfi hefur þó heilsugæsla þar færst í betra og öruggara horf,
en þrátt fyrir litlar fjarlægðir er þó sem fyrr full þörf á tveggja lækna stöð á
Eskifirði, hvort sem annar læknirinn yrði búsettur á Reyðarfirði eða ekki.
Um þetta liggja fyrir mjög eindregnar óskir heimamanna á svæðinu öRu,
m. a. í formi beinna samþykkta frá sveitarstjórnum.“
Hér lýkur tilvitnun í fyrri greinargerð.
Þegar breytingartillagan um H 2 stöð á Eskifirði var felld vorið 1978 réð þar
mestu um afstaða heilbrigðisráðherra, sem halda vildi nákvæmlega við þau mörk
um ibúafjölda sem miðað var við 1973. Þá, eins og nú má áreiðanlega gera eimrg,
var borið við almennum læknaskorti sem beinni mótbáru við samþykkt H 2 stöðvarinnar á Eskifirði. Að mati okkar flm. er þessi læknaskortur nær e'ngöngu bundinn
við H 1 stöðvar — eins læknis stöðvar — svo sem mörg dæmi eru um.
Flm. þykir rétt að láta hér enn á reyna, hvort Alþingi fer að eindregnum og
rökstuddum óskum heimamanna frá upphafi, og þá einnig, að nú er íbúatala svæðisins rétt við þau mörk, sem talin hafa verið eðlileg viðmiðun á skiptingu stöðva í
H 1 og H 2. Fyrir Reyðfirðinga yrði hér alveg sérstaklega um miklar úrbætur og aukið
ðryggi að ræða með búsetu annars tveggja lækna stöðvarinnar á Reyðarfirði, en
flm. gera sér grein fyrir því að þetta er umdeilt atriði, sem verður að leysa á
viðunandi hátt, þegar heimildin fyrir H 2 stöð er fengin á starfssvæðinu.

Sþ.

388. Beiðni um skýrslu

frá menntamálaráðherra uin málefni Ríkisútvarpsins.
Frá Eiði Guðnasyni, Friðrik Sophussyni, Árna Gunnarssyni, Vilmundi Gylfasyni,
Stefáni Jónssyni, Halldóri Blöndal, Sverri Hermannssyni,
Benedikt Gröndal og Albert Guðmundssyni.
Með vísan til 31. gr. laga um þingsköp Alþingis óskum við undirritaðir alþingismenn eftir því, að menntamálaráðherra flytji Álþingi skýrslu um Rikisútvarp'ð.
óskað er eftir því, að í skýrslunni verði veittar upplýsingar um hag, stöðu og
framtíðaráform Ríkisútvarpsins, bæði sjónvarps og útvarps. Sérstaklega er óskað
eftir upplýsingum um hvernig jafnaður muni hallarekstur stofnunar'nnar undanfarin
ár, hvernig fjármagna eigi byggingu nýrrar langbylgjustöðvar og hins nýja útvarpshúss, svo og hvernig leysa skuli brýnan húsnæðisvanda útvarpsins uns hið nýja hús
kemst í gagnið. Þá er einnig óskað upplýsinga um hvaða ráðstafanir séu á döfinni
til að treysta dreifikerfi útvarps og sjónvarps, þannig að tryggt sé að allir landsmenn eigi þess ævinlega kost að hlýða á dagskrá, svo og hvernig stofnuninni verði gert
fjárhagslega kleift að notfæra sér möguleikana á bsinu myndsambandi við önnur
lönd, sem skapast hafa með jarðstöðinni Skyggni.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þá er loks óskað eftir því, að í skýrslunni verði að finna upplýsingar um það,
hvenær stereóútsendingar muni ná til landsins alls og hvort í undirbúningi sé að hefja
útvarp á annarri rás og/eða sérstakt landshlutaútvarp.
Þess er óskað, að skýrslan verði tekin til umræðu á fundi sameinaðs Alþingis
fljótlega eftir að henni hefur verið útbýtt meðal þingmanna.
Alþingi, 27. jan. 1981
Eiður Guðnason.
Friðrik Sophusson.
Vilmundur Gylfason.
Stefán Jónsson.
Sverrir Hermannsson.
Benedikt Gröndal.

Árni Gunnarsson.
Halldór Blöndal.
Albert Guðmundsson.

Til forseta sameinaðs Alþingis, Alþingi.
Greinargerð.
Skammt er síðan að þess var minnst, er fimmtíu ár voru liðin frá því að Rikisútvarpið hóf starfsemi sína. Á þessum timamótum þykir hlýða að óska eftir því,
að menntamálaráðherra geri Alþingi grein fyrir stöðu Ríkisútvarpsins, hag þess og
framtíðaráformum.
Ríkisútvarpið er eign allra landsmanna og það er ein helsta menningarstofnun
íslensku þjóðarinnar. Það flytur landsmönnum fréttir og fróðleik, líf og list frá
morgni til kvölds alla ársins daga. Það rýfur einangrun afskekktra byggða og bæja
og færir þjóðina saman. En Ríkisútvarpið er ekki aðeins menningarstofnun, það er
einnig eitt veigamesta öryggistæki okkar ef vá ber að dyrum. Sýnt hefur sig á undanförnum vikum, að dreifikerfi dagskrár er eigi svo traust sem æskilegt væri. Þess
eru nýleg dæmi, að útsendingar hafa ekki náð til íbúa fjölmennra byggðarlaga langtimum saman.
Um langt skeið hefur Ríkisútvarpið mátt búa við fjárhagsörðugleika. Ekki eru
sem stendur horfur á að þar rætist úr, og er raunar fyrirsjáanlegur samdráttur í
dagskrárgerð stofnunarinnar á næstu misserum.
Hér þarf eigi heldur að fara mörgum orðum um brýnan húsnæðisvanda Rikisútvarpsins og löngu úreltan tækjakost, sem stendur eðlilegri starfsemi fyrir þrifum.
Rík ástæða sýnist nú til að menntamálaráðherra geri Alþingi grein fyrir stöðu og
hag Ríkisútvarpsins msð ítarlegri skýrslu, en Alþingi hlýtur að láta sig málefni þessarar þjóðarstofnunar miklu varða.

Nd.

389. Frumvarp til laga

[197. mál]

um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 115 19. nóv. 1936, með síðari breytingum.
Flm.: Benedikt Gröndal.
1- gr.
28. gr. laganna hljóði svo:
Tillögur til þingsályktunar skulu vera í ályktunarformi. Þær má aðeins bera
upp í sameinuðu þingi, nema þær lúti að 39. gr. stjórnarskrárinnar. Tillögu skal
prenta og útbýta, en eigi má umræða fara fram fyrr en daginn eftir útbýtingu.
Fjalli þingsályktunartillaga um stjórnskipan, utanrikis- eða varnarmál eða staðfestingu framkvæmdaáætlana skulu fara fram um hana tvær umræður. Að lokinni
fyrri umræðu skal tillögu vísað til nefndar. Við umræður gilda ákvæði 36. gr. Um
tillögu um vantraust fer fram ein umræða og gilda þá ákvæði 36. gr.
Um aðrar þingsályktunartillögur fer fram ein umræða. Flutningsmaður, en eigi
nema einn, þótt fleiri flytji, hefur allt að 10 mínútum til framsögu fyrir tillögunni.
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Þagar eftir ræðu hans skal umræðu frestað og málinu vísað til nefndar. Þegar meiri
hluti nefndar hefur skilað áliti um tillöguna, tekur forseti hana á dagskrá. Framsögumaður eða menn, svo og flutningsmaður, hafa þá allt að 5 mínútum, en eftir það er
ræðutími takmarkaður við 3 mínútur. Flutningsmaður og framsögumenn mega tala
þrisvar, en aðrir þingmenn og ráðherrar tvisvar.
2. gr.
5. mgr. 32. gr. laganna orðist svo:
Fyrirspyrjandi eða framsögumaður fyrirspyrjenda mælir fyrir fyrirspurn. Ráðherra eða ráðherrar, sem hlut eiga að máli, svara síðan fyrirspurninni. Ráðherra og
fyrirspyrjandi mega tala tvisvar hvor, ráðherra eigi lengur en 10 mínútur til svara og
5 mínútur í seinna skipti, fyrirspyrjandi 5 mínútur hvoru sinni. Aðrir þingmenn eða
ráðherrar mega ekki taka til máls um fyrirspurnina.
3. gr.

Á eftir 33. gr. laganna komi ný grein svohljóðandi:
Forseti samainaðs þings getur, þegar fundur hefur verið settur og áður en
gengið er til dagskrár, heimilað umræðu utan dagskrár um aðkallandi mál, sem ekki
þolir bið. Beri nauðsyn til getur forseti gert hlé á dagskrá og heimilað slika umræðu.
Óski þingmaður að taka til máls utan dagskrár, skal hann bera fram baiðni um
það við forseta sameinaðs þings eigi síðar en kl. 11 sama dag og umræðan á fram
að fara. Skal hann greina umræðuefni skýrt og afmarkað. Snerti málið ráðherra skal
hann látinn vita um umræðuna eigi síðar en kl. 12 sama dag.
Við umræðu utan dagskrár mega framsögumaður og ráðherra eigi tala lengur en
10 mínútur hvor, og tali þeir öðru sinni eigi meira en 5 minútur hvor. Aðrir þingmenn eða ráðherrar mega ekki tala yfir 3 mínútur í senn tvisvar sinnum.
Umræður utan dagskrár eru óheimilar í deildum.
Við umræðu utan dagskrár má engar ályktanir gera.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þetta frv. fjallar um þrjá þætti í störfum Alþingis, tillögur til þingsályktunar,
fyrirspurnir og umræður utan dagskrár. Allir hafa þessir þættir vaxið mjög á síðari
árum, stundum svo að þrengt hefur að löggjafarstarfinu, sem er meginverkefni
þingsins.
Þessar breytingar felast í frumvarpinu:
1) Tillögum til þingsályktunar er skipt í tvo flokka eftir efni þeirra. Fjalli þær um
stjórnskipan, utanríkis- eða varnarmál eða staðfestingu framkvæmdaáætlana
(t. d. vegáætlunar) er gert ráð fyrir óbreyttri meðferð, tveim umræðum og
nær ótakmörkuðum ræðutíma. Um allar aðrar tillögur skal fara fram ein
umræða. Flutningsmaður fái 10 mínútur til framsögu, en síðan verði tillögunni
vísað til nefndar án frekari umræðu. Þegar nefnd hefur afgre'tt málið fer fram
umræða um það, og fá framsögumenn nefndar og flutningsmaður 5 mínútur, en
síðan er ræðutími takmarkaður við 3 mínútur. Þingsályktunart’llögur verði aðeins
leyfðar í sameinuðu þingi. Sá heildartími, sem þær taka, mundi við þessa breytingu styttast verulega.
2) Varðandi afgreiðslú fyrirspurna verði sú breyting gerð, að einungis fyr'rspyrjandi og ráðherra, sem svarar, taki til máls. Við þetta styttist sá tími, sem þarf
til afgreiðslu á hverri fyrirspurn, og ættu þá aðrar fyrirspurnir að fá afgreiðslu
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mun fyrr. Óvíst er að tími til fyrirspurna í heild styttist, en fleiri fyrirspumum
yrði svarað.
3) Sett verði í fyrsta sinn ákvæði í þingsköp um umræður utan dagskrár, en þær
hafa á síðari árum orðið veigamikill og nauðsynlegur þáttur þingstarfa. Gert
er ráð fyrir, að slíkar umræður fari aðeins fram í sameinuðu þingi, enda ekki eðlilegt, að önnur deildin ræði ein „aðkallandi mál, sem ekki þola bið.“ Settar eru
hömlur á ræðutíma, svo að slíkar umræður fari ekki ár böndum eða ryðji öðrum
þingstörfum frá.
Starfshættir Alþingis hafa tekið miklum breytingum, síðan það var endurreist,
enda hafa verkefni þingsins og vandamál íslensks þjóðfélags vaxið hröðum skrefum
kynslóð eftir kynslóð.
Alþingi hefur samt sem áður farið með gát í meiri háttar breytingum á þingsköpum, og ekki gripið til þeirra nema á áratugs fresti (1936, 1947, 1952, 1964 og
1972). Er það viturleg stefna, enda hefðir þingsins dýrmætar.
Þrátt fyrir þetta er ekki úr vegi að hyggja nú að ýmsum breytingum, sem þingmenn hafa um skeið rætt sín á milli. Hefur hugmyndum verið komið á framfæri í
frumvörpum undanfarin ár, til dæmis varðandi nefndir þingsins. Þá er ljóst, að verði
gerð sú stjórnarskrárbreyting að skipa þinginu aftur í eina málstofu kallar það á
endurskoðun þingskapa.
í þessu frv. eru aðeins tekin til athugunar þrjú atriði, sem mörgum hefur fundist
tefja fyrir löggjafarstarfinu, höfuðverkefni þingsins. Síðustu hálfa öld hafa þingsályktunartillögur, fyrirspurnir og umræður utan dagskrár vaxið mjög að fyrirferð
í þingstörfum, fylla nú tvo fundardaga af fjórum í viku hverri, og dugir varla til.
Er augljóst, að þingið þarf að setja skorður við þsssari þróun og hefta vöxt þessara
þátta hvað tíma snertir til að bein lagasetning njóti þess forgangs, sem hún verður
að hafa.
Á Alþingi hefur til skamms tíma rikt nálega algert málfrelsi. Að vísu hafa þingmenn aðeins fengið að tala tvisvar í hverri umræðu, en þeim er sjaldan neitað um
athugasemd til viðbótar. Ræðutími hefur verið ótakmarkaður. Ákvæði þingskapa um
takmörkun umræðu hafa reynst illa, en helsta ráð forseta er að grípa til næturfunda.
Árið 1972 var stigið stórt skref í þessum efnum, er umræður um fyrirspurnir
voru takmarkaðar við 2 mínútna ræðutíma annarra en fyrirspyrjanda og ráðherra.
Þá var rætt um að stíga skrefið til fulls og heimila ekki öðrum að tala um fyrirspurn
en þeim, sem hana flytur, og ráðherra, er svarar. Nú er, að fenginni áratugs reynslu,
lagt til að skrefið verði stigið. Ekki er þó líklegt, að heildartími fyrirspurna á fundum
þ'ngsins styttist, en fleiri fyrirspurnum ætti að fást svarað og fyrr en verið hefur.
Er það til verulegra bóta.
Tillögum til þingsályktunar hefur fjölgað mjög á siðari árum. Þær, sem snerta
stjórnskipan, utanríkis- eða varnarmál, vantraust eða staðfestingu á framkvæmdaáætlunum, eru sérstaks eðlis. 1 samþykkt þeirra felst jafnan mikilvæg ákvörðun.
Er sjálfsagt, að um slíkt mál verði ávallt tvær umræður og ræðutimi verði með
sama hætti og um lagafrumvörp, nema hvað rétt er að afgreiða tillögur um traust eða
vantraust á ráðherra og ríkisstjórnir við eina umræðu og vísa þeim ekki til nefndar.
Aðrar þingsályktunartillögur eru annars eðlis. Þær eru ályktanir um hvers konar
efni, ýmist yfirlýsingar þingsins, óskir, áskoranir eða fyrirmæli um rannsóknir,
athuganir eða undirbúning frumvarpa. Þetta eru mál, sem ekki verða flutt í frumvarpsformi, en þingflokkar eða einstakir þingmenn telja mikilvægt að koma á framfæri og kynna þingi og þjóð.
Þessi síðast nefndu mál hafa í raun náð tilgangi sínum, þegar þau hafa verið
flutt á prentuðu þingskjali og mælt hefur verið fyrir þeim. Ættu þingmenn að una
vel við að geta flutt mál sitt á þennan hátt. Þegar meiri hluti nefndar hefur skilað
áliti um tillögu, kemur hún til umræðu, sem lagt er til að hafa með líku sniði og
verið hefur um fyrirspurnir. Hefur reynslan sýnt, að alþingismenn geta með ágætum
rætt mál með 2—3 mínútna ræðutíma.
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Öll nútíma þjóðþing þurfa að hafa opna leið til þess, að þingmenn geti nálega
fyrirvaralaust hafið umræðu um aðkallandi málefni, sem þola ekki bið eða ekki
verða afgreidd á viðunandi hátt innan ramma venjulegra þingmála. Er mjög mismunandi hvaða form hefur verið valið fyrir slíkar umræður.
Hér á landi hefur verið farin sú lsið, að forsetar leyfi umræður utan dagskrár.
Hefur skapast sú hefð, að þingmenn leiti eftir samþykki forseta og láti viðkomandi
ráðherra vita fyrir hádegi sama dag og umræðan á að fara fram.
Enda þótt umræður utan dagskrár gegni mikilvægu hlutverki, er ekki stafur um
þær í þingsköpum, heldur eru þær algerlega á valdi forseta. Hefur þeim oft reynst
erfitt að hemja ræðutíma og þessar umræður hafa sprengt starfsramma þingsins.
Með því að setja í þingsköp þau ákvæði, sem lagt er til í 3. gr„ mundu umræður
utan dagskrár hljóta formlega viðurkenningu, sem er óhjákvæmileg fyrr eða síðar.
Umræðurnar mundu takmarkaðar við sameinað þing og því ekki trufla afgreiðslu
lagafrumvarpa. Þá mundi sett regla um samþykki forseta, en hann verður að meta,
hvort málefni er „aðkallandi og þolir ekki bið“ eða ekki. Einnig yrði sett regla um
tilkynningu til ráðherra, og loks yrði ræðutími takmarkaður.
Rétt er að líta á þetta frv. sem hugmynd að ákvæðum um þá þætti i störfum
Alþingis, sem fjallað er um. Flutningsmanni er að sjálfsögðu ekki fast í hendi að
einstök atriði, til dæmis ræðutími, verði nákvæmlega eins og greint er, enda eðlilegt
að það séu samkomulagsatriði.

Sþ.

390. Fyrirspurn

[198. máll

til fjármálaráðherra um húseignina Laugavegi 166 (Víðishúsið).
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.
1. Hve mikill er kostnaður orðinn við húseignina?
Óskað er sundurliðunar á heildarkostnaði: a) kaupverð, b) viðgerðarkostnaður,
c) annar kostnaður og gjöld.
2. Hve mikill er áætlaður kostnaður við að koma öllu húsinu í nothæft ástand?
(Verðlag jan. 1981.)
3. Hverjar eru áætlanir varðandi viðgerðarframkvæmdir og nýtingu húsnæðisins?
4. Hverjar eru áætlaðar greiðslur fyrir leiguhúsnæði rikisstofnana og ráðuneyta á
árinu 1981? (Kostnaður vegna menntamálaráðuneytis sérstaklega tilgreindur.)
Skriflegt svar óskast

Sþ.

391. Fyrirspurn

[199. mál]

til forsætisráðherra um samráð stjórnvalda við samtök launafólks, sjómanna, bænda
og atvinnurekenda.
Frá Halldóri Blöndai.
1. Hversu var háttað samráði skv. II. kafla laga um stjórn efnahagsmála o. fl„
nr. 13 10. april 1979?
2. Fulltrúar hvaða samtaka voru kvaddir til af stjórnvöldum til þess að sitja
samráðsfundi og hversu marga fundi sat hver þeirra? Hversu margir samráðsfundir voru haldnir á árinu 1980 og hversu margir þeirra voru i desember?
3. Verður fundargerðum af samráðsfundum dreift til þingmanna?
4. Telur rikisstjórnin, að umrætt samráð hafi náð þeim tilgangi, sem að var stefnt
við setningu laganna, eða eru uppi hugmyndir um að breyta lagaákvæðum þeim,
sem samráðið varða, eða jafnvel afnema þau?
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Sþ.

392. Tillaga til þingsályktunar

[200. mál]

um fullgildingu á alþjóðasamþykkt varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra
reglna á sviði vinnumála.
(Lögð fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til þess fyrir íslands hönd að
fullgilda samþykkt nr. 144 varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna
á sviði vinnumála, sem gerð var á 61. þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf
1976, eins og hún liggur fyrir á fylgiskjalinu, sem prentað er með ályktun þessari.
Fylgisltjal.
SAMÞYKKT

nr. 144 varðandi samstarf um framkvæmd
alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunárinnar, er kom saman til 61. þingsetu
sinnar í Genf hinn 2. júní 1976 eftir
kvaðningu stjórnar Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
minnist ákvæða gildandi samþykkta og
tillagna um vinnumál, einkum Samþykktar um félagafrelsi og verndun þess, 1948,
Samþykktar um réttinn til þess að stofna
félög og semja sameiginlega, 1949, og Tillögu um samráð og samvinnu rikisstjórna
og aðila vinnumarkaðarins, 1960, sem
staðfesta rétt atvinnurekenda og verkamanna til að stofna frjáls og sjálfstæð
félög og krefjast aðgerða til þess að
stuðla að raunhæfum samráðum milli
stjórnvalda og félagssamtaka atvinnurekenda og verkamanna í landinu, svo og
ákvæða fjölmargra alþjóðlegra samþykkta og tillagna, sem kveða á um samráð félagssamtaka atvinnurekenda og
verkamanna um aðgerðir til að framfylgja þeim,

hefur fjallað um 4. dagskrármál þingsins, sem nefnist „Að koma á fót samstarfi þriggja aðila til þess að stuðla að

CONVENTION
concerning tripartite consultations
to promote the implementation
of international labour standards
The General Conference of the International Labour Organisation.
Having been convened at Geneva by
the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its
Sixty-first Session on 2 June 1976, and
Recalling the terms of existing international labour Conventions and Recommendations — in particular the Freedom
of Association and Protection of the
Right to Organise Convention, 1948, the
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, and the Consultation (Industrial and National Levels) Recommendation, 1960 — which
affirm the right of employers and workers to establish free and independent
organisations and call for measures to
promote effective consultation of the national level between public authorities
and employer’s and workers’ organisations, as well as the provisions of numerous international labour Conventions
and Recommendations which provide for
the consultation of employers’ and workers’ organisations on measures to give
effect thereto, and
Having considered the fourth item on
the agenda of the session which is entitled
„Establishment of tripartite machinery to
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framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði
vinnumála** og hefur þingið samþykkt
ákveðnar ábendingar um samstarf til
þess að stuðla að framkvæmd alþjóðlegra
reglna á sviði vinnumála, og
þar sem þingið hefur ákveðið að þessar
ábendingar skuli gerðar í formi alþjóðasamþykktar, gerir það í dag hinn 21. júní
1976 eftirfarandi samþykkt, sem nefna
má Samþykkt varðandi samstarf um
framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði
vinnumála 1976:
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promote the implementation of international labour standards”, and having
decided upon the adoption of certain proposals concerning tripartite consultations
to promote the implementation of international labour standards, and
Having determined that these proposals
shall take the form of an international
Convention,
adopts this twenty-first day of June of
the year one thousand nine hundred and
seventy-six the following Convention,
which may be cited as the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976:

1. gr.
1 þessari samþykkt merkir hugtakið
„aðalsamtök** þau samtök, sem eru helstu
málsvarar atvinnurekenda og verkamanna, sem njóta félagafrelsis.

Article 1
In this Convention the term “representative organisations” means the most
representative organisations of employers and workers enjoying the right
of freedom of association.

2. gr.
1. Hvert það aðildarriki Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem fullgildir þessa
samþykkt skuldbindur sig til þess að
beita aðferðum sem tryggi raunhæft samstarf fulltrúa ríkisstjórnarinnar, atvinnurekenda og verkamanna um þau atriði,
er varða starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og nefnd eru í 1. tölulið
5. greinar hér á eftir.

Article 2
1. Each Member of the International
Labour Organisation which ratifies this
Convention undertakes to operate procedures which ensure effective consultations, with respect to the matters concerning the activities of the International
Labour Organisations set out in Article
5, paragraph 1, below, between representatives of the government, of employers
and of workers.
2. The nature and form of the procedures provided for in paragraph 1 of
this Article shall be determined in each
country in accordance with national practice, after consultation with the representative organisations, where such
organisations exist and such prócedures
have not yet been established.

2. Eðli og form þeirra aðgerða, sem
um getur í 1. tölulið þessarar greinar
skal ákvarða í hverju landi fyrir sig i
samræmi við landsvenjur að höfðu samráði við aðalsamtökin, þar sem slík samtök starfa, ef slíkum aðferðum hefur ekki
þegar verið komið á.
3. gr.
1. Fulltrúar atvinnurekenda og verkamanna í sambandi við aðgerðir þær sem
kveðið er á um í þessari samþykkt skulu
kjörnir með frjálsum kosningum af aðalsamtökum þeirra, þar sem þau fyrirfinnast.
2. Atvinnurekendur og verkamenn
skulu eiga jafnmarga fulltrúa í öllum
nefndum sem samstarf annast.

Article 3
1. The representatives of employers
and workers for the purposes of the procedures provided for in this Convention
shall be freely chosen by their representative organisations, where such organisations exist.
2. Employers and workers shall be represented on an equal footing on any
bodies through which consultations are
undertaken.
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4. gr.

1. Hlutaðeigandi stjórnvald skal annast stjórnun þeirra aðgerða, sem þessi
samþykkt kveður á um.
2. Hlutaðeigandi stjórnvald og aðalsamtökin, þar sem þau fyrirfinnast, skulu
gera viðeigandi ráðstafanir til þess að
fjármagna nauðsynlega þjálfun þátttakenda í þessum aðgerðum.

Article 4
1. The competent authority shall assume responsibility for the administrative
support of the procedures provided for in
this Convention.
2. Appropriate arangements shall be
made between the competent authority
and the representative organisations,
where such organisations exist, for the
financing of any necessary training of
participants in these procedures.

c. endurtekna athugun á hæfilegum
fresti á ófullgiltum samþykktum og
tillögum, sem ekki hafa enn verið
framkvæmdar, til þess að athuga
hvað gera mætti til þess að stuðla að
framkvæmd þeirra eða fullgildingu,
eftir þvi sem við á;
d. spurningar, sem upp kunna að koma
í sambandi við skýrslur, sem gefa
skal Alþjóðavinnumálaskrifstofunni
samkvæmt 22. grein stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar;
e. tillögur um uppsagnir fullgiltra samþykkta.
2. Til þess að tryggja nægilega athugun
á þeim málum, sem um ræðir í 1. tölulið
þessarar greinar skulu fundir haldnir á
hæfilegum fresti, er ákveðinn skal með
samkomulagi, en eigi sjaldnar en einu
sinni á ári.

Article 5
1. The purpose of the procedures
provided for in this Convention shall be
consultations on —
(a) government replies to questionnaires
concernig items on the agenda of the
International Labour Conference and
government comments on proposed
texts to be discussed by the Conference;
(b) the proposals to be made to the competent authority or authorities in connection with the submission of Conventions and Recommendations pursuant to article 19 of the Constitution
of the International Labour Organisation;
(c) the re-examination at appropriate
intervals of unratified Convention
and of Recommendations to which
effect has not yet been given, to consider what measures might be taken
to promote their implementation and
ratification as appropriate;
(d) questions arising out of reports to be
made to the International Labour
Office under article 22 of the Constitution of the International Labour
Organisation;
(e) proposals for the denunciation of
ratified Conventions.
2. In order to ensure adequate consideration of the matters referred to in
paragraph 1 of this Article, consultations
shall be undertaken at appropriate intervals fixed by agreement, but at least once
a year.

6. gr.
Þegar hæfilegt þykir, að höfðu samráði
við aðalsamtökin, þar sem þau fyrirfinnast, skal hlutaðeigandi stjórnvald gefa út

Article 6
When this is considered appropriate
after consultation with the representative
organisations, where such organisations

5. gr.

1. Tilgangur þeirra aðgerða, sem þessi
samþykkt kveður á um skal vera að haft
sé samráð um:
a. svör ríkisstjórna við spurningum
varðandi
dagskrármál
Alþjóðavinnumálaþingsins og athugasemdir
ríkisstjórna við þá tillögutexta, sem
ræða skal á þinginu;
b. þær tillögur til hlutaðeigandi stjórnvalda, sem gera skal um leið og samþykktir og tillögur eru lagðar fyrir
þau í samræmi við 19. grein stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar;
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ársskýrslu um starfsemi þá, sem um ræCir í þessari samþykkt.

exist, the competent authority shall issue
an annual report on the working of the
procedures provided for in this Convention.

7. gr.
Formlegar fullgildingar á þessari samþykkt skulu sendar framkvæmdastjóra
Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar til skrásetningar.

Article 7
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration.

8. gr.
1. Þessi samþykkt skal einungis bindandi fyrir þau aðildarríki Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem hafa látið framkvæmdastjórann skrá fullgildingar sínar.

Article 8
1. This Convention shall be binding
only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the
Dir éctor-General.
2. It shall come into force twelve
months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall
come into force for any Member twelve
months after the date on which its ratification has been registered.

2. Hún gengur í gildi tólf mánuðum
eftir að fullgildingar tveggja aðildarríkja
hafa verið skráðar hjá framkvæmdastjóranum.
3. Síðan gengur þessi samþykkt í gildi,
að því er snertir hvert aðildarriki, tólf
mánuðum eftir að fullgilding þess hefur
verið skráð.
9. gr.
1. Aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, getur sagt henni upp að liðnum tiu árum frá fyrstu gildistöku hennar. Tilkynningu um uppsögn skal senda
framkvæmdastj óra
Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar til skrásetningar. Slík uppsögn öðlast ekki gildi fyrr en ár er liðið
frá skrásetningardegi hennar.
2. Hvert það aðildarríki, sem fullgilt
hefur samþykkt þessa, en notfæri sér
ekki innan árs frá lokum tíu ára tímabilsins, sem um getur í fyrri tölulið, rétt
þann til uppsagnar, sem kveðið er á um
í þessari grein, skal bundið af henni annað tiu ára tímabil, og síðan getur það
sagt þessari samþykkt upp að loknu
hverju tiu ára tímabili í samræmi við
ákvæði þessarar greinar.
10. gr.

1. Framkvæmdastjóri Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum
aðildarríkj um
Alþj óðavinnumálastofnunarinnar skráningu allra fullgildinga og
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Article 9
1. A Member which has ratified this
Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on
which the Convention first comes into
force, by an act communicated to the
Director-General of the International
Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one
year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified
this Convention and which does not,
within the year following the expiration
of the period of ten years mentioned in
the preceding paragraph, exercise the
right of denunciation provided for in this
Article, will be bound for another period
of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration
of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.
Article 10
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all
Members of the International Labour
Organisation of the registration of all
196
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uppsagna, sem aðildarríki stofnunarinnar hafa sent honum.
2. Þegar framkvæmdastjórinn tilkynnir aðildarríltjum stofnunarinnar skrásetningu annarrar fullgildingarinnar, sem
honum berst, skal hann vekja athygli
þeirra á, hvaða dag samþykktin gangi í
gildi.

ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the
Organisation.
2. When notifying the Members of the
Organisation of the registration of the
second ratification communicated to him,
the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

11. gr.
Framkvæmdastj óri Alþj óðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna til skrásetningar samkvæmt 102. grein sáttmála Sameinuðu
þjóðanna, allar upplýsingar um fullgildingar og uppsagnir, sem hann hefur skrásett í samræmi við ákvæði undanfarandi
greina.

Article 11
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance
with Article 102 of the Charter of the
United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the
provisions of the preceding Articles.

12. gr.
Þegar stjórn Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar kann að álíta það nauðsynlegt
skal hún leggja fyrir allsherjarþingið
skýrslu um framkvæmd þessarar samþykktar og athuga jafnframt, hvort æskilegt sé að setja á dagskrá þingsins breytingar á henni allri eða hluta hennar.

Article 12
At such times it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to
the General Conference a report on the
working of this Convention and shall
examine the desirability of placing on
the agenda of the Conference the question
of its revision in whole or in part.

13. gr.
1. Ef þingið gerir nýja samþykkt, sem
breytir þessari samþykkt að meira eða
minna leyti og sú samþykkt mælir ekki
fyrir á annan veg, þá skal:
a. fullgilding aðildarríkis á hinni nýju
samþykkt ipso jure hafa í för með
sér tafarlausa uppsögn þessarar samþykktar, hvað sem ákvæðum 9. gr.
hér að framan líður, ef hin nýja samþykkt öðlast gildi og þá frá þeim
tíma er það gerist;

Article 13
1. Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new
Convention otherwise provides —
(a) the ratification by a Member of the
new revising Convention shall ipso
jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9
above, if and when the new revising
Convention shall have come into
force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force
this Convention shall cease to be open
to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case
remain in force in its actual form and
conteiit for those Members which have
ratified it but have not ratified the revising Cónvéntion.

b. aðildarríkjum ekki heimilt að fullgilda þessa samþykkt, eftir að hin
nýja samþykkt gekk í gildi.
2. Þessi samþykkt skal, hvað sem öðru
líður, halda gildi sínu eins og hún er að
fðrmi og efni hvað snertir þau aðildarríki, sem hafa fullgilt hana en ekki hina
nýju samþykkt.
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Article 14
The English and French versions oi
the text of this Convention are equally
authoritative.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) er svo sem kunnugt er byggð upp á annan
hátt en aðrar alþjóðlegar stofnanir. Allsherjarþing hennar og stjórn eru skipuð
fuHtrúum rikisstjórna atvinnurekenda og verkalýðs í hlutföllunum 2:1:1. Sama
regla gildir um nefndir allar á vegum stofnunarinnar. Þannig byggist Alþjóðavinnumálastofnunin og öll starfsemi hennar á samstarfi þessara þriggja aðila.
Stofnunin hefur leitast við að stuðla að sams konar samvinnu innan einstakra
aðildarríkja og hafa fjölmargar samþykktir Alþjóðavinnumálaþings að geyma ákvæði
um að stjórnvöld skuli hafa fulltrúa atvinnurekenda og launþega með í ráðum um
framkvæmd ákvæða þeirra eða reglna, sem í þeim felast.
Á fundi sínum í nóvember 1973 ákvað svo stjórn ILO að allsherjarþingið skyldi
fjalla um samstarf stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins til þess að stuðla að
framkvæmd alþjóðlegra samþykkta og reglna á sviði vinnumála. Var ákveðið að
fyrri umræða um málið skyldi fara fram á þinginu 1975.
Á Alþjóðavinnumálaskrifstofunni var samin skýrsla um málið. 1 henni var gerð
grein fyrir viðleitni ILO til eflingar samstarfi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Þar er og gerð grein fyrir þvi, hvernig þessum málum er háttað í einstökum
aðildarríkjum. í skýrslunni voru einnig bornar fram ýmsar spurningar til ríkisstjórna til þess að kynnast afstöðu þeirra til þess hvort setja bæri alþjóðlegar reglur
um þetta efni og hvað í þeim skyldi felast ef settar yrðu.
Að fengnum svörum ríkisstjórna samdi Alþjóðavinnumálaskrifstofan aðra
skýrslu. Hefur hún að geyma greinargerð um svör ríkisstjórna við fyrr nefndum
spurningum svo og drög að samþykkt, sem samin voru með hliðsjón af þeim.
Þessi síðari skýrsla var svo lögð fyrir allsherjarþingið árið 1975 og fjallaði sérstök þingnefnd um málið. Gerðar voru ýmsar breytingar á þeim texta, sem fyrir
lá og samþykkt ný drög að samþykkt og tillögu. Einnig var samþykkt að taka
þetta mál til siðari umræðu á næsta reglulega þingi árið 1976.
Aðildarríkjunum var síðan send skýrsla um umræður um málið á þinginu
1975 og þá afgreiðslu, sem það fékk. Var ríkisstjórnum gefinn kostur á að gera
sínar athugasemdir við þau drög, sem höfðu verið samþykkt. Að þeim athugasemdum
fengnum samdi Alþjóðavinnumálaskrifstofan ný drög að samþykkt og tillögu, sem
lögð voru fyrir þingið 1976.
Á þinginu var mikill áhugi fyrir þátttöku i þeirri nefnd, sem um þetta mál
fjallaði svo að nefndin varð fjölmenn. I almennum umræðum í nefndinni lögðu
fulltrúar bæði atvinnurekenda og verkamanna áherslu á nauðsyn þess að setja samþykkt, (convention) sem tryggði það, að samtök þeirra væru höfð með í ráðum
um framkvæmd samþykkta ILO, en samþykkt er bindandi fyrir þau aðildarríki,
sem hana fullgilda. Hins vegar vildu fulltrúar sumra ríkisstjórna láta nægja að
samþykkja tillögu (recommendation) en í því formi felast einungis tilmæli til rikisstjórna um að taka til greina það sem í tillögunni felst.
Niðurstaðan varð sú að gerð var samþykkt um málið og einnig tillaga, sem
hefur að geyma nokkru víðtækari ákvæði. Með samþykktinni greiddu 305 þingfulltrúar atkvæði, en enginn á móti. Tillagan var samþykkt með 354 atkvæðum án
mótatkvæða. Tillaga þessi er prentuð sem viðauki við athugasemdir þessar.
Með fullgildingu uihræddrar samþykktar skuldbindur aðildarríki sig til þess að
tryggja það, að rikisstjórn þess hafi raunhæf samráð og samvinnu við samtök atvinnurekenda og launþega um málefni, er varða Alþjóðavinnumálastofnunina eða
samskipti rikisins við hana. Á Norðurlöndum hefur slíkri samvinnu verið komið
á fyrir löngu með stofnun samstarfsnefnda, sem skipaðar eru fulltrúum hinna
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þriggja aðila. Mundi sá háttur sjálfsagt verSa á hafður hér á landi ef Island fullgildir samþykktina.
Alls hafa nú 20 aðildarríki fullgilt þessa samþykkt þ. á m. Norðurlöndin fjögur.
Leitað var álits Alþýðusambands íslands og Vinnuveitendasambands Islands á
þvi hvort ísland ætti að fullgilda samþykktina. I svari Alþýðusambandsins segir
að miðstjórn þess hafi á fundi sínum 18. desember 1979 samþykkt einróma að leggja
til að Island fullgilti samþykktina. Vinnuveitendasambandið lýsti því yfir að það
sjái ekkert því til fyrirstöðu að Island fullgilti samþykktina.
Island hefur verið aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni síðan 1945, en málefnum hennar hefur hingað til ekki verið sinnt sem skyldi. Frá upphafi hefur Alþjóðavinnumálaþingið gert 153 samþykktir (conventions) og hefur tsland fullgilt
13 þeirra.
Með þvi samstarfi stjórnvalda og samtaka launþega og atvinnurekenda, sem
kveðið er á um i þessari umræddu samþykkt, má ætla að betri skipan verði komið
á samskipti við Alþjóðavinnumálastofnunina og betur verði unnið að framgangi
þeirra mála sem hún beitir sér fyrir. Er því lagt til að Alþingi veiti rikisstjórninni
heimild til þess að fullgilda þessa samþykkt.
Viðauki.

Tillaga nr. 152 varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna
á sviði vinnumála og viðbrögð ríkja við starfsemi
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, er kom saman til 61. þingsetu
sinnar í Genf hinn 2. júní 1976 eftir kvaðningu stjórnar Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
minnist ákvæða gildandi samþykkta og tillagna um vinnumál, einkum Samþykktar um félagafrelsi og verndun þess, 1948, Samþykktar um réttinn til þess að
stofna félög og semja sameiginlega, 1949, og tillögu um samráð og samvinnu ríkisstjórna og aðila vinnumarkaðarins, 1960, sem staðfestir rétt atvinnurekenda og
verkamanna til að stofna frjáls og sjálfstæð félög og krefjast aðgerða til þess að
stuðla að raunhæfu samstarfi stjórnvalda og félagssamtaka atvinnurekenda og verkamanna í landinu svo og ákvæða fjölmargra alþjóðlegra samþykkta og tillagna, sem
kveða á um samstarf félagssamtaka atvinnurekenda og verkamanna til að framfylgja þeim,
hefur fjallað um 4. dagskrármál þingsins, sem nefnist „Að koma á fót samstarfi þriggja aðila til þess að stuðla að framgangi alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála“ og hefur þingið samþykkt ákveðnar ábendingar um samstarf til þess að
stuðla að framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála og viðbrögð rikja við
starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, og
þar sem þingið hefur ákveðið að ábendingar þessar skuli gerðar i tillöguformi
gerir það í dag hinn 21. júní 1976 eftirfarandi tillögu, sem nefna má Tillögu varðandi samstarf um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, 1976:
1. I þessari tillögu merkir hugtakið „aðalsamtök** þau samtök, sem eru helstu
málsvarar atvinnurekenda og verkamanna, sem njóta félagafrelsis.
2. (1) Sérhvert aðildarríki Alþjóðavinnumálastofnunarinnar ætti að beita aðgerðum, sem tryggi raunhæft samstarf fulltrúa ríkisstjórnar, atvinnurekenda og
verkamanna um málefni, sem varða starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar i
samræmi við 5.—7. gr. þessarar tillögu.
(2) Eðli og form þeirra aðgerða, sem um getur í málsgrein (1) i þessari grein,
ætti að ákvarða i hverju landi fyrir sig í samræmi við landsvenjur að höfðu samráði
við aðalsamtökin þar sem slíkum aðgerðum hefur ekki verið komið á.
(3) Til dæmis gæti samstarf átt sér stað:
a. í nefndum, sem skipaðar væru sérstaklega til þess að fjalla um málefni varðandi starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar;
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b. í stofnunum, sem hafa almennu hlutverki að gegna á sviði efnahagsmála, félagsmála eða vinnumála;
c. í ýmsum stofnunum, sem hafa sérstöku hlutverki að gegna í sérstökum málaflokkum; eða
d. skriflega ef þeir, sem annast þetta samstarf, eru ásáttir um að sá háttur eigi
við og sé fullnægjandi.
3. (1) Fulltrúa atvinnurekenda og verkamanna í því samstarfi, sem um ræðir
í þessari tillögu, ætti að kjósa í frjálsum kosningum í samtökum þeirra.
(2) Atvinnurekendur og verkamenn skulu eiga jafnmarga fulltrúa í nefndum
sem samstarf annast.
(3) 1 samvinnu við hlutaðeigandi samtök atvinnurekenda og verkamanna ætti
að gera, ráðstafanir til þess að kostur sé á viðeigandi þjálfun, sem geri þeim, sem
þátt taka i samstarfinu, fært að inna starf sitt af hendi með góðum árangri.
4. Hlutaðeigandi stjórnvald ætti að annast stjórnun og fjármögnun þeirrar
starfsemi sem um ræðir í þessari tillögu þ. á m. fjármögnun þjálfunarstarfsemi ef
nauðsyn krefur.
5. Tilgangur þeirra aðgerða, sem þessi tillaga kveður á um ætti að vera að
haft sé samráð:
a. um svör ríkisstjórna við spurningum varðandi dagskrármál Alþjóðavinnumálaþingsins og athugasemdir ríkisstjórna um þá tillögutexta, sem ræða skal á
þinginu;
b. um þær tillögur til hlutaðeigandi stjórnvalda, sem gera skal um leið og samþykktir og tillögur eru lagðar fram í samræmi við 19. grein stofnskrár Alþjóðavinnumálastofnunarinnar;
c. í samræmi við landsvenjur, um undirbúning lagasetningar eða annarra aðgerða
til þess að framfylgja alþjóðavinnumálasamþykktum og tillögum, sér i lagi
fullgiltum samþykktum (þ. á m. aðgerða til að framfylgja ákvæðum um samráð
eða samvinnu fulltrúa atvinnurekenda og verkamanna);
d. um endurtekna athugun á hæfilegum fresti á ófullgiltum samþykktum og tillögum, sem ekki hafa enn verið framkvæmdar, til þess að athuga hvað gera
mætti til þess að stuðla að framkvæmd þeirra eða fullgildingu, eftir því sem
við á;
e. um spurningar, sem upp kunna að koma í sambandi við skýrslur, sem gefa skal
Alþjóðavinnumálaskrifstofunni samkvæmt 19. og 22. grein stofnskrár Alþjóðavinnumálastof nunarinnar;
f. um tillögur um uppsögn fullgiltra samþykkta.
6. Að höfðu samráði við aðalsamtökin ætti hlutaðeigandi stjórnvald að ákvarða
að hve miklu leyti ætti að nota þessar aðferðir við samstarf í öðrum sameiginlegum
hagsmunamálum svo sem:
a. undirbúningi, framkvæmd og mati á tæknilegu samstarfi, sem Alþjóðavinnumálastofnunin tekur þátt í;
b. aðgerðum samkvæmt ályktunum og öðrum ákvörðunum gerðum af Alþjóðavinnumálaþinginu, svæðisþingum, fagnefndum og öðrum fundum, sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur boðað til;
c. til að stuðla að aukinni þekkingu á starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar,
sem veigamikils þáttar í mótun stefnu í efnahags- og félagsmálum.
7. 1 þvi skyni að tryggja nægilega athugun þeirra mála, sem um ræðir i undanfarandi greinum ætti að hafa fundi á hæfilegum fresti, sem ákveðinn sé með samkomulagi, en a. m. k. einu sinni á ári.
8. Gera ætti ráðstafanir, sem hæfa aðstæðum og venju í hverju landi, til þess
að tryggja samræmi milli þeirra aðgerða, sem kveðið er á um í þessari tillögu og
starfsemi þeirra stofnana í landinu, sem fjalla um hliðstæð málefni.
9. Hlutaðeigandi stjórnvald ætti að gefa út ársskýrslu um árangur þeirra aðgerða, sem kveðið er á um i þessari tillögu, þegar ástæða er talin til þess, að höfðu
samráði við aðalsamtökin.
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Nd.

393. Frumvarp til laga

[201. mál]

um sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja.
Flm.: Pétur Sigurðsson, Matthias Bjarnason, Halldór Blöndal.
1. gr.
íbúðir og heimili aldraðra, sem sérhönnuð eru fyrir aldrað fólk og öryrkja, skulu
njóta sérstakra styrkja, framlaga og lánafyrirgreiðslu úr Byggingarsjóði ríkisins og
öðrum sjóðum sem slíkar heimildir hafa.
2. gr.

A:
B:
C:
D:
E:

Til íbúða og heimila aldraðra og öryrkja teljast:
Hjúkrunarheimili,
Dvalarheimili og hjúkrunardeildir,
Verndaðar íbúðir,
Þjónustuíbúðir,
Dagheimili og daghjúkrunarheimili.

3. gr.
Hjúkrunarheimili eru ætluð öldruðu fólki og öryrkjum sem þurfa á sérstakri
umönnun, þjónustu, eftirliti, hjúkrun og endurhæfingu að halda.
Dvalarheimili og hjúkrunardeildir eru ætluð öldruðu fólki og öryrkjum sem
ekki er fært um að annast eigið heimilishald án aðstoðar.
í dvalarheimili getur verið hjúkrunardeild sem gegnir sama hlutverki og hjúkrunarheimili.
íbúðir fyrir aldraða geta verið hluti af dvalarheimilí og teljast þá til verndaðra
ibúða.
4. gr.
Verndaðar íbúðir eru sérhannaðar fyrir aldraða og öryrkja og geta verið af
breytilegri stærð.
Ibúar þeirra skulu eiga kost á þjónustu við þrif íbúðar, þvotta og innkaup
daglegra þarfa.
Þessar íbúðir skulu búnar kall- og/eða aðvörunarkerfi til þjónustumiðstöðvar
sem svari slíku kalli og veiti aðstoð þegar þess gerist þörf.
í þjónustumiðstöð skal vera aðstaða fyrir lækni, hjúkrunarkonu og endurhæfingu svo og til félags- og tómstundastarfs.
Þjónustuíbúðir aldraðra og öryrkja eru sérhannaðar íbúðir og geta verið af
breytilegri stærð. íbúar þeirra skulu eiga kost á þjónustu við þrif íbúðar, þvótta og
innkaup daglegra þarfa. Þjónustuíbúðir skulu hafa sérstaka húsvörslu.
Verndaðar íbúðir og þjónustuíbúðir geta verið í sambyggingum, raðhúsum eða
sérstæðum smáhýsum.
5- gr.
Dagheimili og daghjúkrunarheimili eru fyrir aldraða og öryrkja sem geta dvalist
á eigin heimili á kvöldin, um nætur og helgar. Þessi heimili skulu veita sömu
þjónustu og veitt er á hjúkrunar- og dvalarheimilum og geta verið hluti þeirra svo
og þjónustumiðstöðva aldraðra.
Daghsimili mega hafa á hendi flutningaþjónustu vistmanna sinna að heiman
og heim fyrir þá sem þurfa.
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6. gr.
Dvalarheimili aldraðra skulu veita þjónustu, svo sem fullt fæði, þvotta, þrif,
umönnun, lyf, læknishjálp, hjúkrunarhjálp, hjúkrun, endurhæfingu og félagsstarf og
skulu þau einnig búin sameiginlegum vistarverum til vinnu og tómstundastarfs.
Ibúðir þessara heimila skulu búin kall- og/eða aðvörunarkerfi til vaktar sem sé
lil staðar allan sólarhringinn.
Aðstaða skal vera í heimilinu fyrir lækni, hjúkrunarkonu og endurhæfingarstarf.
Heimilt er dvalarheimili að taka til vistunar sjúklinga til umönnunar, eftirlits og
léttrar hjúkrunar að undangengnu mati trúnaðarlækna sjúkratrygginga.
7. gr.
Enginn má setja á stofn eða reka dvalarheimili eða hjúkrunarheimili fyrir
aldraða nema með leyfi ráðherra. Sama máli gegnir um allar meiri háttar breytingar
á húsakynnum og starfsemi slíkra heimila.
8. gr.
Beiðni til ráðherra til rekstrarleyfis skulu fylgja upplýsingar um verksvið heimilanna, staðsetningu, uppdrættir af byggingum og lóðum og umhverfi og afstöðu
til nágrennis ásamt lýsingu af húsakynnum. Enn fremur fylgi greinargerð um
eigendur þess og fjárhagsástæður og skýrsla um starfsáætlun, um stjórn, starfsfólk og rekstrarfyrirkomulag og hve mörgum vistmönnum heimilisins er ætlað að
sinna og með hvaða kjörum.
Umsögn heilbrigðismálaráða viðkomandi heilsugæsluumdæma um nauðsyn og
gagnsemi heimilisins skal einnig fylgja umsókn um rekstrarleyfi.
Ráðherra veitir því aðeins leyfið að heimilið fullnægi heilbrigðiskröfum og ætla
megi að það geti leyst verkefni sitt á viðunandi hátt.
9. gr.
Rekstur dvalar- og hjúkrunarheimila skal lúta stjórn 3 eða 5 manna. Um stjórn
hjúkrunarheimila gilda ákvæði 30. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978. Eigendur hjúkrunar- og dvalarheimila skipa stjórnir þeirra til 4 ára í senn. Sé sveitarfélag eigandi dvalarheimilis getur sveitarstjórn falið félagsmálaráði eða félagsmálanefnd stjórn þess. Starfsmannaráði er heimilt að tilnefna einn mann af sinni hálfu
til setu á fundum stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétti. Sama gildir um
vistmannaráð. Hjúkrunardeild í dvalarheimili er undir stjórn dvalarheimilisins.
10. gr.
Nú byggir sveitarstjórn eða annar aðili, sem til þess hefur heimild skv. 8. gr.,
hjúkrunarheimili eða hjúkrunardeild við dvalarheimili og skal þá kostnaðarhlutdeild
ríkissjóðs vera 60% af kostnaði við byggingu, búnað og frágang lóðar. Viðhald
fasteigna, tækja og lóðar greiða ríkissjóður og aðrir eignaraðilar í hlutfalli við stofnkostnaðarframlög.
11- gr.
Daggjaldanefnd, sbr. lög um almannatryggingar, nr. 67/1971, 46. gr., ákveður daggjöld á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Sjúkratryggingar greiða daggjöld vegna
dvalar á hjúkrunarheimili eða hjúkrunardeild, sbr. 42. gr. laga um almannatryggingar.
Nú veitir dvalarheimili ellihrumu fólki meiri umönnun og þjónustu en almennt gerist
á slíkum heimilum og skal þá daggjaldanefnd meta þá þjónustu.
Aukadaggjald, sem af þessari þjónustu leiðir, greiða sjúkratryggingar.
12. gr.
Stjórn dvalarheimilis ákveður vistun fólks á heimilinu að fengnum tillögum
forstöðumanns og umsögn heilbrigðismálaráðs. Stjórn hjúkrunarheimila og hjúkrunardeilda ákveður vistun á þessum stofnunum að fengnu mati þjónustumiðstöðvar.
Vistmenn á dvalarheimili eiga forgang að vistun á hjúkrunardeild á sama heimili.
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13. gr.
Þau dvalarheimili og hjúkrunardeildir þeirra, sem starfandi eru viö gildistöku
þessara laga, skulu í hvivetna háð ákvæðum þeirra.
14. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, m. a.
búnað húsa, aðbúnað og þjónustu við vistmenn og um starfslið heimilanna.
15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög um dvalarheimili aldraðra,
nr. 28/1973.
Greinargerð.
Um langt skeið hefur verið viðurkennt af alþingismönnum, ráðamönnum í
heilbrigðismálum og þeim, sem starfa að ýmsum þáttum öldrunarmála, að setja
þyrfti heildarlöggjöf um öldrunarþjónustu, sem næði yfir eða tengdi saman bæði
heilbrigðis- og félagslega þjónustu. Hin ítarlegu lög um heilbrigðisþjónustu bera með
sér að þessi hefur ætlunin verið, sbr. 19. grein laganna sem fjallar um þjónustu
heiisugæslustöðva, en það er eina grein þessa lagabálks sem vitnar beint til sérstöðu
og sérþarfa aldraðra.
Víða eru ákvæði í lögum sem varða aldraða. Má þar helst telja lög um almannatryggingar, ákvæði um hjúkrun í heimahúsum, reglugerð um heimilisþjónustu aldraðra
frá 1971 sem byggð er á lögum frá 1952, ákvæði í lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins
um lán til húsnæðis aldraðra, bæði bygginga og breytinga, og lög um dvalarheimili
aldraðra frá 1973, sem fjalla um einn þátt húsnæðismála aldraðra og þá þjónustu
sem þar á að veita.
Hinn 17. apríl 1979 skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra nefnd til að endurskoða lög um dvalarheimili fyrir aldraða. Mun á bak við skipun þessarar nefndar
og störf, sem hún átti að vinna, hafa legið sú hugsun að fram mundu koma nýtilegar tillögur að nýrri löggjöf varðandi sem flesta þætti öldrunarþjónustunnar.
ólafur Ólafsson landlæknir var skipaður formaður nefndarinnar og aðrir nefndarmenn voru Pétur Sigurðsson stjórnarformaður Hrafnistu, dvalarheimilis aldraðra
sjómanna, Þór Halldórsson yfirlæknir og Adda Bára Sigfúsdóttir borgarfulltrúi.
Ársæll Jónsson læknir var ritari nefndarinnar þar til í lok nóvember, að hann hélt
til starfa erlendis, og tók þá Adda Bára Sigfúsdóttir við ritarastörfum.
Nefndin náði samkomulagi um að miða frumvarpið fyrst og fremst við að tengja
sem best saman það þjónustustarf, sem þegar er unnið í landinu af ýmsum aðilum,
og byggja á stofnunum og stjórnsýslueiningum, sem fyrir eru, eftir því sem unnt er.
Þrátt fyrir þetta samkomulag og það mikla starf, sem nefnd þessi vann, undir mikilli
pressu á stuttum tíma, virtist mönnum sem afraksturinn stefndi um of að miðstýringu, fjölgun nefnda og að meira væri hugsað um æðstu stjórnun og frekari ráð
embættismanna heilbrigðiskerfisins en nauðsyn væri. Auk þess væri ekki, þegar rætt
væri um vandamál aldraðra, nægilegt tillit tekið til hins félagslega þáttar.
Nefndin fjallaði ekki um tryggingamál aldraðra, en leitaðist við í starfi sínu
að tengja saman þá þjónustu, sem fyrir er, auka og bæta aðra félagslega þjónustu og
heilbrigðisþjónustu aldraðra.
Meginuppistaða þess frumvarps, sem nefnd þessi skilaði, var IIí. kafli frv., sem
fjallaði um dvalarheimili aldraðra, en I. kafli fjallaði um skipulag öldrunarþjónustu
og II. kafli um heimaþjónustu.
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I kaflanum um dvalarheimili aldraðra var helsta nýmælið, að inn í frv. voru
tekin ákvæði um hjúkrunarheimili aldraðra og tillaga gerð um að lögfesta tilvist
hjúkrunardeildanna sem starfað hafa við dvalarheimilin um langt árabil.
Flutningsmenn þessa frumvarps um sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja
hafa talið rétt að taka einn lið þessa margþætta máls fyrir og flytja sérstakt frumvarp um þann þáttinn sem er einna þýðingarmestur — húsnæðismálin.
Innan þessa frumvarps eru svo ákvæði um þá þjónustu sem veita skal í hjúkrunarheimilunum og dvalarheimilunum og sömuleiðis í vernduðum íbúðum og þjónustuíbúðum, svo þær falli undir skilgreiningu þessara laga.
í kjölfarið eiga svo að fylgja ákvæði um lán og styrki til slíkra bygginga sem
heyra undir önnur lög sem um slík mál fjalla. Má t. d. strax benda á napðsyn þess,
að bundið verði í lögum ákvæði sem tryggi að hagkvæm lán fáist til kaupa á öllum
búnaði kall- og/eða aðvörunarkerfa og að tollur verði ekki afgreiddur af þeim, og
má reyndar hið sama segja um margt sem heyrir til búnaðar slíkra sérhannaðra íbúða.
Ekki er gert ráð fyrir langlegudeildum í lögum þessum. Flm. telja að þær beri
alfarið að staðsetja í tengslum við eða innan veggja sjúkrahúsa vegna eðlis þeirrar
hjúkrunar og þjónustu sem þarf að veita.
Hjúkrunarheimilin munu þó að sjálfsögðu koma til með að hafa slíka sjúklinga á
sínum hjúkrunarþyngstu deildum. Má benda á þá stefnu, sem stjórnendur Hrafnistu
tóku upp fyrir mörgum árum, að skilja ekki að maka eða sambýlisfólk fyrr en
yfir lyki, þótt tilflutningur þyrfti í sumum tilfellum að eiga sér stað milli deilda. Það
húsnæði, sem lög þessi fjalla um, er allt ætlað sem heimili þeirra, sem þar búa, og
því ekki spítali í þeirri merkingu sem við íslendingar þekkjum. Ekki eru í frv.
þessu ákvæði um fjármögnun nema til hjúkrunarheimilanna. 1 tillögum hinnar
ráðherraskipuðu nefndar var lagt til að fjármögnun þeirra yrði á sama hátt og getur
um í 34. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978, um kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs
í stofnkostnaði vegna byggingar og búnaðar. Sú grein kveður á um að framlag ríkissjóðs til sjúkrahúsbygginga skuli vera 85% af kostnaði við byggingu og búnað.
1 10. grein þessa frv. eru hins vegar ákvæði um 60% kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs
í byggingu hjúkrunarheimila og 40% frá sveitarfélögum eða öðrum aðila sem heimild
hefur til að byggja hjúkrunarheimili eða hjúkrunardeild.
Flm. draga ekki úr gildi þess eða þörf, að fjármagn, sem næmi allt að 85%
af stofnkostnaði, væri framlag úr ríkissjóði.
En mikið hefur þegar verið ákveðið að ráðast í, bæði byggingu og stækkanir
nauðsynlegra sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og nýs búnaðar, auk þess sem allur
rekstrarkostnaður stórhækkar með hverju ári.
Nauðsyn nýrra hjúkrunarheimila fyrir aldraða og öryrkja er þó svo brýn, sérstaklega á öllu höfuðborgarsvæðinu, að 60% framlag verður að teljast nauðsynlegt
til að fá sveitarfélög, sem lítið eða ekkert hafa látið sig mál þessi varða, til að taka
til hendi og leysa úr læðingi orku einstaklinga, félaga og samtaka þeirra til að takast
á við þetta verkefni.
Þá má benda á að úrlausn þessa vanda er að verða brýn víðar um land og fullur
hugur í heimamönnum að hefjast handa á þessu sviði. Slíkt framlag úr ríkissjóði
getur skipt sköpum um hvort af stað sé farið eða ekki.
Þeir, sem þegar hafa af litlum efnum, en frábærum dugnaði, komið upp dvalarheimilum, geta, ef frv. þetta verður samþykkt, gert raunhæfar áætlanir um framkvæmdir við hjúkrunardeildir í tengslum við þau.
Þetta framlag ríkisins, 60%, er hið sama og gilti um byggingar hinna eldri
sjúkrahúsa um landið. Flest eru þau nú að stórum hluta nýtt sem hjúkrunarheimili
og langlegudeildir aldraðra.
Nánar verður gerð grein fvrir máli þessu i framsögu.

Alpt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
1. gr.
Hér er kveðið á um að sérhannaðar ibúðir og heimili fyrir aldrað fólk og ðryrkja
skuli njóta sérstakrar fyrirgreiðslu í formi styrkja, framlaga og lána.
I greininni er getið um Byggingarsjóð ríkisins, en hann veitir þegar lán til ibúða
aldraðra.
Fleiri sjóðir eru til sem slíkar heimildir hafa, t. d. sjúkrasjóðir í eigu félaga.
2. gr.
I þessari grein koma fram þau heimilis- og ibúðaheiti sem frv. fjallar um.
3. gr.
Þessi grein skilgreinir hjúkrunarheimili, dvalarheimili aldraðra og hjúkrunardeildir. 1 gildandi lögum um dvalarheimili aldraðra er tekið fram að þau séu ætluð
fólki sem ekki þarfnast vistunar á sjúkrahúsi. Hér er sú skilgreining felld niður,
en í stað þess sagt að dvalarheimili aldraðra séu ætluð þeim sem ekki geti annast
eigið heimilishald án aðstoðar. Skilgreiningin á hjúkrunarheimili aldraðra er í
samræmi við 24. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, 4. lið, en þar segir: Hjúkrunar- og
endurhæfingarheimili er vistheimili fyrir sjúklinga, sem búið er að sjúkdómsgreina,
en þarfnast meðferðar, sem hægt er að veita utan almennra og sérhæfðra sjúkrahúsa.
4. gr.
Þessi grein skilgreinir verndaðar íbúðir og þjónustuíbúðir. Akvæði um slíkar
íbúðir, um búnað þeirra og þjónustu, sem láta á í té íbúum þeirra, hefur ekki verið
bundið i lögum áður. Slíkt ákvæði auðveldar lánastofnunum, opinberum aðilum og
öðrum nauðsynlega fyrirgreiðslu og að meta rétt hvort takmarkað fyrirgreiðslufé fari
til þeirra framkvæmda sem koma að bestum notum.
Ekki sýnist flm. þörf á að flytja sérstaka tillögu um þjónustumiðstöð aldraðra.
Hin stærri sveitarfélög hafa þegar komið slíkri þjónustu á fót, og þegar nauðsynlegt
húsnæði liggur fyrir, bæði það, sem hér er getið um, og langlegudeildir, þarf ekki
að efa að nauðsynlegt samstarf aðila komist á án lagaboða.
Samkv. lögunum um heilbrigðisþjónustu, ákvæði 19. gr. um heilsugæslustöð, er
staðsetning slíkrar þjónustu sjálfsögð þar. Á hinum stærri dvalarheimilum er slík
aðstaða og þjónusta fyrir hendi.
í hinu nýja hjúkrunarheimili Hrafnistu Hafnarfirði, sem verið er að byggja,
verður fullkomin þjónustumiðstöð sem þjóna mun ekki aðeins dvalarheimilinu og
hjúkrunarheimilinu, heldur einnig dagheimili, daghjúkrunarheimili, vernduðum íbúðum og þjónustuibúðum sem fyrirhugað er að byggja í næsta nágrenni.
5. gr.
Þessi grein skilgreinir dagheimili og daghjúkrunarheimili og vísast um frekari
skýringar til 3. gr.
Ákvæði um flutningaþjónustu í niðurlagi greinarinnar er til að fyrirbyggja hugsanlegt stríð við þá, sem atvinnu af akstri hafa, um rétt til vinnu.
6. gr.
Þessi grein fjallar um þá þjónustu, sem dvalarheimili skal skylt að láta í té, og um
kall- og/eða aðvörunarkerfi, sólarhringsvakt og starfsaðstöðu heilbrigðisstétta.
7. gr.
Greinin samsvarar 2. gr. gildandi laga um dvalarheimili aldraðra.
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8. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru þau sömu og í gildandi lögum um dvalarheimili,
að því undanskildu að hér eiga heilbrigðismálaráð viðkomandi heilsugæsluumdæma
að vera umsagnaraðilar í stað héraðslækna og sveitarfélaga.
9. gr.

Hér er ákveðið að með stjórn hjúkrunarheimila verði farið eins og ákvæði um
stjórnir sjúkrahúsa segja til um í 30. gr. laga um heilbrigðisþjónustu. Ákvæðin
um stjórnir dvalarheimila eru í höfuðdráttum eins og í 6. gr. gildandi laga, en hér er
þó kveðið nánar á um með hvaða hætti starfsmenn og vistmenn tilnefni fulltrúa sína
til setu á stjórnarfundum. Gert er ráð fyrir að stofnuð verði vistmanna- og starfsmannaráð og þau tilnefni fulltrúa í stjórn.
10. gr.
Þó að hjúkrunarheimili og hjúkrunardeildir falli undir skilgreiningu heilbrigðisþjónustulaganna á sjúkrahúsi, sbr. 23. og 24. gr. þeirra laga, er hér kveðið svo á, að
framlag ríkissjóðs til nýbygginga hjúkrunarheimila og hjúkrunardeilda skuli vera
60%, en þar er ákveðið að framlag ríkissjóðs til bygginga sjúkrahúsa skuli vera 85%
af kostnaði við byggingu og búnað. í greininni er einnig ákvæði um frágang lóðar og
að viðhald tækja, búnaðar og lóðar skuli greiðast af eigsndum í sama hlutfalli
og stofnkostnaður.
Ekki er gert ráð fyrir framlagi ríkissjóðs til byggingar dvalarheimila.
H. gr.

Ákvæði þessarar greinar um ákvörðun daggjalda á dvalarhsimilum er í samræmi
við ákvæði gildandi laga um dvalarheimili. Ákvæðið um greiðslu sjúkratrygginga á
hjúkrunarheimilum og hjúkrunardeildum er í samræmi við að þessar stofnanir eru
sjúkrastofnanir. Það nýmæli er í greininni, að sjúkratryggingum er ætlað að greiða
aukadaggjald, ef dvalarheimili veitir að mati daggjaldanefndar ellihrumu fólki meiri
umönnun og þjónustu en almennt daggjald á dvalarheimili gstur staðið undir.
12. gr.
Greinin fjallar um vistun á dvalarheimili, hjúkrunarheimili og hjúkrunardeildum.
Gert er ráð fyrir að umsögn þjónustumiðstöðvar fylgi tillögu forstöðumanns um vist
á dvalarheimili, og mat þjónustumiðstöðvar er skilyrði fyrir vistun á hjúkrunarheimili eða hjúkrunardeild.
13. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
14. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
15. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
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Sþ.

394. Tillaga til þingsályktunar

[202. mál]

um kjör þingmannanefndar, er vinni að auknu samstarfi Islendinga, Færeyinga og
Grænlendinga.
Flm.: Árni Gunnarsson, Stefán Jónsson, Halldór Ásgrímsson, Sverrir Hermannsson,
Matthías Á. Mathiesen, Páll Pétursson.
Alþingi ályktar að kjósa fjóra þingmenn í nefnd, einn úr hverjum þingflokki,
er hafi það hlutverk, ásamt þingmannanefndum frá Færeyjum og Grænlandi, að
vinna að auknu samstarfi um sameiginleg hagsmunamál þjóðanna.
Greinargerð.
Lengi hefur verið um það rætt á Islandi, í Færeyjum og á Grænlandi, hve nauðsynlegt sé að auka öll samskipti þessara þjóða á þeim mörgu sviðum er hagsmunir
þeirra gætu verið sameiginlegir. Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar í þessa átt. Á
síðari árum hefur áhugi manna einkum beinst að þvi, að þessi samvinna gæti komist
i fastar skorður og að hún tæki á sig ákveðnari mynd en verið hefur.
Samskipti þessara grannþjóða hafa verið nokkuð tilviljanakennd, en þeim ekki
beint í ákveðinn farveg. Engin ein þjóðanna getur tekið ákvörðun um hvernig samstarfinu skuli háttað, og er því nauðsynlegt að koma á fót fastri samstarfsnefnd
þingmanna þjóðanna, er móti og geri tillögur um hvaða leiðir skuli farnar. Samstarfið getur verið á breiðum grundvelli, og má þar nefna atvinnu- og landbúnaðarmál, samgöngumál, orkumál, menningarmál, og þó ber einkum að nefna fiskveiðar
og fiskvinnslumál.
Innan Norðurlandaráðs hefur talsvert verið fjallað um samvinnu af þessu tagi.
I því sambandi er rétt að benda sérstaklega á álit nefndar, sem heitir „Nordiska
ministerrádets Ámbetsmannakomitén för regionalpolitik“ (NÁRP). 1 þvi áliti segir
m. a., að þar skuli „prioriteras aktiva insatser för at fá till stánd ett regionalt samarbete mellan Island, Grönland och Fáröarna“.
Þessi þingsályktunartillaga er því í fullu samræmi við niðurstöður þessarar
nefndar og í samræmi við álit Norðurlandaráðs. Samhljóða tillaga hefur verið lögð
fram í færeyska Lögþinginu, og eru flutningsmenn úr öllum flokkum.
Sérstök undirnefnd á vegum NÁRP-nefndarinnar tók til starfa í desember á
s. 1. ári. I henni eiga sæti embættismenn frá íslandi og Færeyjum. Islensku fulltrúarnir eru þeir Bjarni Einarsson framkvæmdastjóri byggðadeildar Framkvæmdastofnunar og Jónas Hallgrímsson bæjarsljóri á Seyðisfirði. Síðar munu fulltrúar
frá Grænlandi taka þátt í störfum nefndarinnar. Á fjárlögum Norðurlandaráðs eru
nú 200 þúsund norskar krónur, sem m. a. er ætlað að greiða laun starfsmanns
þessarar nefndar, en hann mun hafa aðsetur á Færeyjum eða á Islandi. Starf hans
hefur þegar verið auglýst og eru umsækjendur um 20.
Þessum starfsmanni er ætlað það hlutverk að vinna að margvíslegum verkefnum er gætu stuðlað að nánari samvinnu þjóða á svæði, sem stundum hefur verið
nefnt „Vest-Norden“, en þar eru fyrrnefndar þrjár þjóðir einkum hafðar í huga.
Verði þessi starfsmaður búsettur í Færeyjum hefur verið ákveðið að hann hafi
einnig starfsaðstöðu hjá Framkvæmdastofnun.
Með starfi fyrrnefndra embættismannanefnda hefur verið lagður grunnur að
nýjum og auknum möguleikum á samvinnu þjóðanna þriggja. Það er því bæði
eðlilegt og sjálfsagt, að stjórnmálamenn veiti þessu máli nauðsynlegan stuðning
og að Alþingi kjósi samstarfsnefnd.
Með þessari þingsályktunartillögu fylgir álit NÁRP-nefndarinnar, sem áður er
getið í greinargerð.
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FylgiskjaL

Úrdráttur úr Nordisk regionalpolitiskt samarbete.
Utvardering av verksamheten hittils och förslag til nytt handlingsprogram.
Nordiska ministerrádet — Ámbetsmannakomitén för regionalpolitik (NÁRP).
6.3.3. Island, Grönland och Fáröarna bör integreras báttre i det regionalpolitiska
samarbetet.
Det finns en pátaglig risk att det nordiska regionalpolitiska samarbetet i alltför
hög grad koncentreras pá de likartade problem som följer av Norges, Sveriges och
Finland geografiska förhállanden samt det ekonomiska och befolkningsmássiga
utbytet mellan dem. Dette kan lede til att problemen i „vástra“ Norden, dvs. inom
Island, Grönland och Fáröarna, skjuts i bakgrunden, vilket ocksá kan förklaras av
att problemen dár ár mindre kánda och studerade pá nordisk nivá án vad gáller
de tre förstnámnda lánderna. Denna risk för snedbalans bör uppmárksammas sá
mycket mera som just regionalpolitiskt samarbete torde vara ett sárskilt naturligt
instrument för att báttre integrera de tre ö-regionerna i nordvást i hela det nordiska
samarbetet. Denna aspekt har i utredningsarbetet sárskilt framhállits frán dansk sida.
Minister Matthiasen anförde vid ministermöted den 24. april bl. a.:
Jeg vil fremhæve den betydning, vi ogsá fra dansk side tillægger Islands medinddragelse i det regionalpolitiske samarbejde. Efter vores opfattelse peger det aktuelle
„fiskeodlingsprojekt“ pá Island frem mod en inddragelse ogsá af Grönland og
Færöerne i samarbejdet.
Det regionalpolitiska samarbetet rörande dessa omráden bör kunna utvecklas
pá i huvudsak tvá sátt, varvid Island aktiva deltagende i NÁRP:s arbete frán 1978
ár en grundlággende förutsáttning. Dels bör möjligheterna till ett samarbete inom
den nordiska regionen Island, Grönland och Fáröarna uppmárksammas och ett
sádant samarbete stödjas med erfarenheter frán andra delar av Norden. Ett sádant
regionalt samarbete blir ett viktigt block i det gránsregionala samarbete som i
princip diskuteras i följande avsnitt (6.3.4) och som utvecklas i förslaget til átgárdsprogram. Anknytningen till vissa transportfrágor — báde inom regionen och i
förhállande till övrige Norden — ár uppenbar. — Dels bör ett systematiskt udbyte
av erfarenheter m. m. mellan dessa regioner och andra delar av Norden med likartade
förhállanden kunna bli av stort várde. Av sárskilt intresse kan hár bli att etablera
mera direkta kontakter mellan Grönland och övriga lánder, inklusive Island.
6.3.4. Vidgat och utvecklat gránssamarbete.
Som har framgátt redan av den översiktliga utvárderingen i kapitel 5 tillhör
utvecklingen av samarbetet över riksgránserna — báde inom större regioner och i
mera begránsade gránstrakter — ett av de mest positiva inslagen i de gángna árens
samarbete. Den politiska och geografiska decentraliseringen och inriktningen mot
mál i termer av inomregional balans och fungerande regioner (jfr. kapitel 4) kommer
áven i fortsáttningen att medverka til att regioner i gránsomrádena kommer att
stá i fokus för det nordiska samarbetet. De speciella hindren för att ocksá sádane
regioner skall fungera vál máste sá lángt möjligt undanröjas. Tendensen till ökad
regional förankring av den regionalpoltiska planeringen och en ev. „regionalisering“
av de nationella regionalpolitiska medlen (jfr. avsnitt 7.2.3.4) bör följas upp pá
nordisk nivá.
Dette samarbete bör alltsá fortsátta och utvidgas, vilket nármare behandlas i
förslaget till arbetsprogram. Det bör vara en strávan att pá ett balanserat sátt fá med
hela Norden i det regionalpolitiska samarbetet.
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Fölgande delmál bör mot nu angivna bakgrund kunna stállas upp för det
nordiska regionalpolitiska samarbetet:
b) Medverka til ökad nordisk samverkan ocksá genom kunskapsöverföring m. m.
áven mellan likartede regioner som inte ligger geografiskt nára varandra. Speciell
uppmárksamhet bör i detta sammanhang riktas mot Island, Grönland och.
Fáröarna.
Inom NÁRP bör prioriteras aktiva insatser för att fá till stánd ett regionalt
samarbete mellan Island, Grönland och Fáröarna.

Ed.

395. Frumvarp til laga

[203. mál]

um veitingu rikisborgararéttar.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.

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

Rikisborgararétt skulu öClast:
Bareuther, Gudrun, húsmóðir í Reykjavík, f. í V-Þýskalandi 28. september 1936.
Bronwyn Kolbrún Kjartansdóttir, barn í Vestmannaeyjum f. á Islandi 6. febrúar
1980.
Butt, David John, bifvélavirki á Akranesi, f. í Englandi 15. október 1947.
Clarke, Michael John, tónlistarkennari á Akureyri, f. í Englandi 6. ágúst 1949.
Clifford, Helene Arndís, verkakona í Vestmannaeyjum, f. á Islandi 18. október
1963.
Driscoll, Kári, barn á Egilsstöðum, f. á Islandi 6. apríl 1980.
Duffield, Mark Peter, nemandi á Neskaupstað, f. í Englandi 28. nóvember 1963.
Enos, Mary Ann, starfsstúlka á Seltjarnarnesi, f. í Bandaríkjunum 3. desember
1962.
Enos, James Páll, nemi i Reykjavik, f. 12. desember 1964 í Bandaríkjunum.
Gehrig, Ursula Friedel Else, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 4. febrúar
1941.
Hansen, Kari Lund, sjúkraliði í Reykjavík, f. í Noregi 14. mars 1935.
Jouhki, Ritva Leena, húsmóðir í Reykjavík, f. í Finnlandi 14. júní 1946.
Kiinstlich, Catherine Dory Anne, menntaskólakennari í Reykjavík, f. í Frakklandi 16. ágúst 1937.
Lilleskog, Anny Petra, húsmóðir á Svalbarðsströnd, f. í Noregi 10. júlí 1944.
Ohl, Elisabeth Margarethe, auglýsingateiknari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 15.
mai 1932.
Perkins, Wayne Dexter, tölvustjóri í Garðakaupstað, f. í Bandaríkjunum 24.
janúar 1952.
Platek, Elvira, húsmóðir í Njarðvík, f. í Ástralíu 18. mars 1954.
Rasmussen, Anna Ingeborg, barn á Akureyri, f. á Islandi 21. janúar 1974.
Spencer, Carl John, skrifstofustjóri í Reykjavík, f. í Kanada 13. október 1943.
Thorsteinsson, Ásbjörg, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 13. nóvember 1937.
Wright, Linda, húsmóðir i Reykjavík, f. á Islandi 26. mars 1955.
Þórunn Guðmundsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Kólumbíu 1. ágúst 1974.
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2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skal
hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslensk nöfn samkvæmt
lögum um mannanöfn.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Umsækjendur þeir, sem teknir hafa verið á lagafrumvarp þetta, fullnægja skilyrðum, sem sett hafa verið af allsherjarnefndum beggja þingdeilda, sbr. nefndarálit
á þskj. nr. 830 á 99. löggjafarþingi 2. mai 1978. Umsækjandi nr. 3 fullnægir þó ekki
skilyrðum um dvalartíma fyrr en 22. apríl 1981, en er kvæntur íslenskri konu.

Sþ.

396. Fyrirspurn

[204. mál]

til fjármálaráðherra um ríkisstofnanir og ráðuneyti.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.
1. Óskað er sundurliðunar á útgjaldaliðum eftirtalinna ríkisstofnana og ráðuneyta
á árinu 1980 í samræmi við það sem tilgreint er í lið 2—3 og 4:
a) Póstur og sími.
b) Rafmagnsveitur ríkisins.
c) Vegagerð ríkisins.
d) Orkustofnun.
e) Landsvirkjun.
f) Ríkisspítalarnir.
g) Háskóli Islands.
h) Flugmálastjórn.
i) Ríkisútvarpið (hljóðvarp og sjónvarp).
j) Einstök ráðuneyti.
k) Ríkisbankarnir.
2. a)
b)
c)
d)

Heildarlaunagreiðslur.
Föst yfirvinna.
önnur yfirvinna.
Hlutfall yfirvinnu í heildarlaunagreiðslum.

3. Enn fremur óskast sundurliðaður bifreiðakostnaður sem færður er til rekstrargjalda með tilliti til eftirfarandi atriða:
a) Fjöldi rikisbifreiða og rekstrarkostnaður.
b) Notkun bílaleigu- og leigubifreiða.
c) Greiðslur fyrir afnot af bifreiðum starfsmanna.
4. Sundurliðun á risnukostnaði á árinu 1980.
Skriflegt svar óskast.
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Sþ.

397. Tillaga til þingsályktunar

[205. mál]

um graskögglaverksmiðju.
Flm.: Davíð Aðalsteinsson, Alexander Stefánsson, Friðjón Þórðarson,
Skúli Alexandersson, Eiður Guðnason, Jósef H. Þorgeirsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa þátttöku ríkisins í stofnun
og rekstri graskögglaverksmiðju í Borgarfirði í samvinnu við heimaaðila.
Greinargerð.
Sögu íslensks fóðuriðnaðar má rekja til ársins 1948 þegar Klemens á Sámsstöðum hóf framleiðslu á grasmjöli. Um tveggja áratuga skeið eða síðan 1961 hefur
hraðþurrkað grænfóður verði framleitt í verksmiðjum hér á landi. Nú eru starfandi
fjórar verksmiðjur í eigu ríkisins auk verksmiðjunnar í Brautarholti sem er í einkaeign. Eimingargeta í heild er orðin um það bil 20 tonn af vatni á klst. og framleiðslan 10—12 þúsund tonn árlega. í undirbúningi er bygging graskögglaverksmiðju i Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu og í Hólminum i Skagafirði. Fyrirhugað
er að nýta innlenda orku til hraðþurrkunar í stað svartolíu eins og gert er í þeim
verksmiðjum sem nú starfa. Eins og eftirfarandi framleiðslutölur bera með sér,
voru stærstu skrefin í uppbyggingu fóðuriðnaðar stigin frá 1971—1978, en síðan
hefur verið kyrrstaða.
Framleiðsla graskögglaverksmiðjanna hefur verið árlega sem hér segir:
1961
230 tonn Stórólfsvallarbú eina verksm.
1962
404 tonn Stórólfsvallarbú eina verksm.
1963
394 tonn Stórólfsvallarbú eina verksm.
1964
844 tonn Fóður og fræ byrjar.
1965
1012 tonn Brautarholt byrjar.
1966
1331 tonn.
1967
909 tonn.
1968
1392 tonn.
1969
1325 tonn.
1970
1371 lonn.
1971
2380 tonn Landnámið kaupir Stórólfsvallarbúið.
1972
2928 tonn.
1973
3550 tonn.
1974
3626 tonn Fóðuriðjan byrjar.
1975
5427 tonn Flatey byrjar.
1976
7866 tonn.
1977
8197 tonn.
1978
11140 tonn.
1979
9671 tonn.
1980
12858 tonn.
Segja má að sala graskögglaframleiðslunnar hafi gengið greiðlega flest árin
þrátt fyrir harða samkeppni við niðurgreiddar fóðurvörur frá Efnahagsbandalagslöndunum, enda láta bændur mjög vel af hinni íslensku framleiðslu. Haldgóðar
rannsóknir hafa jafnframt farið fram á gæðum graskögglanna. Niðurstöður þeirra
rannsókna sýna að graskögglar eru fullkomlega samkeppnisfærir við innflutt kjarnfóður sem fóðurbætir fyrir jórturdýr að vissu marki. Einnig hefur komið fram,
að notagildi grasköggla til fóðrunar er meira en fóðurgildisákvarðanir á þeim benda
til. Talið er að hið drjúga notagildi stafi af jákvæðum samverkandi áhrifum gras-
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kðgglanna og heyfóðurs. Rannsóknir og niðurstöður þeirra eru samhljóða rannsóknum á sama sviði erlendis. Rétt er að geta þess, að samkvæmt ujpplýsingum frá
Búnaðarfélagi Islands má grasmjöl nema 15—20% í fóðurblöndum handa varphænum. Sama gildir um fóður varpfugla í uppeldi. I fóðri svína, annarra en sláturgrísa, má grasmjölið nema 15—20% af heildarfóðrinu. Miðað við það magn af fóðurblöndum, sem nú er notað til hænsna- og svínafóðurs hér á landi, mætti nota í þær
1500—2000 tonn af grasmjöli. Graskögglar þykja mjög góðir sem kjarnfóður handa
hrossum. Óhætt mun að fullyrða að bændur telji sig hafa góða reynslu af notkun
grasköggla og betri en fóðurgildismælingar segja til um.
Jafnframt aukningu innlendrar fóðurframleiðslu hefur dýrmætum gjaldeyri
verið eytt til kaupa á erlendu kjarnfóðri undanfarin ár. Innflutningur á kjarnfóðri
árið 1979 var 84 918 tonn, enda hefur innflutningur kjarnfóðurs ekki verið meiri i
annan tíma, en saman fór mjög erfitt árferði og lágt verð á fóðurbæti. Árlegur
meðalinnflutningur á kjarnfóðri frá 1970 til 1979 var um 66 þús. tonn. Svo sem
kunnugt er var innflutningur á liðnu ári miklu minni, líklega tæp 60 þús. tonn.
Eftirfarandi tölur sýna innflutning á kjarnfóðri frá 1970.
Ár

Tonn

Ár

Tonn

1970
70 910
55 367
1975
1971
59 903
1976
67 046
1972
58 175
1977
71 194
1973
65 309
73 460
1978
1974
84 918
58 134
1979
Búnaðarþing 1976 gerði ályktun um innlenda fóðurframleiðslu þar sem jafnframt er skorað á landbúnaðarráðherra að skipa nefnd til þess að gera heildaráætlun um eflingu fóðuriðnaðar á Islandi er fullnægt geti að mestu fóðurbætisþörf
landbúnaðarins. Nefndin var skipuð 7. maí sama ár til þess að vinna að þessu verkefni. í nefndinni sátu sjö valinkunnir menn með staðgóða þekkingu og reynslu í
málefnum islensks landbúnaðar.
Nefndin vann allítarlegt álit en þar stendur meðal annars:
„Að vandlega athuguðu máli telur nefndin því réttmætt að gera skipulegt átak
til að stórauka fóðuriðnað í því skyni að draga sem frekast má verða úr innflutningi erlends fóðurs. Bersýnilega þarf að mörgu að hyggja að þvi er varðar skipulag,
uppbyggingarhraða, fjármögnun, rekstrarform, eignaraðild, dreifingarkerfi o. fl., o.
fl.“ Fram kemur í nefndarálitinu að auka beri afköst hins innlenda fóðuriðnaðar
í um það bil 40 þús. tonn árlega, en æskilegt væri að því marki yrði náð 1990.
I nefndarálitinu stendur: „Eins og fram kemur víðar í þessari álitsgerð, telur
nefndin brýna nauðsyn að nota innlenda orku til þurrkunar í verksmiðjunum eftir
því sem tök eru á og álítur það raunar hafa meginþýðingu fyrir framgang þeirrar
ráðagerðar sem hér er verið að ræða. Kemur hér einkum til greina nýting jarðhita,
þ. e. að byggja verksmiðjur þar sem hans er kostur, án mikils hitaveitukostnaðar.
Segja má að framleiðslugeta þeirra verksmiðja sem fyrir eru í landinu hafi
verið næstum fullnýtt á liðnu sumri. Framleiddar voru 12 548 lestir af graskögglum,
400 lestir af mjöli og 350 lestir af graskökum. Heildarframleiðslan var því 13 208
lestir af hraðþurrkuðu fóðri. Þrátt fyrir þær verksmiðjur, sem fyrirhugað er að
hyggja í Hólminum og í Saltvík, er langt frá því, að innlendur fóðuriðnaður hafi
náð þeirri hlutdeild á hérlendum fóðurmarkaði sem vísustu menn telja æskilegt,
og fyrir því má telja upp fjölmörg rök í ríkari mæli en gert hefur verið í þessari
greinargerð. Þess vegna er augljóst að bygging fleiri graskögglaverksmiðja þarf að
koma til ef einhver alvara er í því að auka innlendan fóðuriðnað með sem hagkvæmastan rekstur í ljósi staðsetningar og landkosta að markmiði. Með því móti
verður enn frekar treyst þjóðhagslegt gildi landbúnaðar.
Áhugi á byggingu graskögglaverksmiðju í Borgarfjarðarhéraði hefur verið
meðal heimamanna um langt skeið. Fyrir um það bil áratug fóru fram kannanir
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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á staðsetningu slíkrar verksmiðju, en ekkert varð úr framkvæmdum þá, m. a. vegna
forgangsröðunar er gerð var samkvæmt lögum um Stofnlánadeild landbúnaðarins,
landnám, ræktun og byggingar í sveitum. Þegar frumhönnun á hitaveitu fyrir
Akranes og Borgarnes var gerð af Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsens árið 1973
var stofnun og starfræksla graskögglaverksmiðju tekin inn á áætlun um hitaveituna
og þótti líklegt að slík verksmiðja gæti orðið arðbært fyrirtæki sem nýtti umframorku frá hitaveitunni. En síðan hefur lítið gerst þar til á liðnu ári. Bygging graskögglaverksmiðju var rædd á sameiginlegum fundi allra oddvita i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og stjórnar Búnaðarsambands Borgarfjarðar, en sá fundur var haldinn
26. mars 1980. Á þessum fundi kom fram mikill áhugi á að setja á fót graskögglaverksmiðju í héraðinu. Kosin var þriggja manna nefnd til þess að vinna að þessu
þýðingarmikla máli. 1 nefndinni eru: Bjarni Guðráðsson, Nesi, Sigurður Sigurðsson,
Stóra-Lambhaga, og Sveinn Bjarnason, Brennistöðum. Bjarni Arason hefur starfað
með nefndinni.
Nefndin hefur unnið af krafti að þessu máli og telur mjög álitlegt að reisa
verksmiðju er nýti umframorku frá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar til fóðuriðnaðar. Viðhorf forráðamanna hitaveitunnar til slíkrar orkusölu hafa verið könnuð
og er ekki hægt að segja annað en öll viðbrögð hafi verið mjög jákvæð. Nefndin
hefur rætt við landbúnaðarráðherra og landnámsstjóra. 7. nóv. 1980 hélt nefndin
fund með oddvitum í héraðinu og lagði þar til að stofnað yrði félag um uppbyggingu og rekstur graskögglaverksmiðju sem yrði skipað einstökum sveitarfélögum
í héraðinu og að auki Andakílsárvirkjun, Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar og
Kaupfélagi Borgarfjarðar. öllum þessum aðilum voru send bréf og málið kynnt
og leitað eftir stuðningi. Svör hafa borist frá flestum ef ekki öllum og undirtektir
mjög jákvæðar og bera vitni áhuga. Málið var einnig kynnt sveitarstjórnum á
sunnanverðu Snæfellsnesi og þar er einnig mikill áhugi á þátttöku.
Af framansögðu er augljóst að mikill og eindreginn stuðningur við þessar ráðagerðir er fyrir hendi i héraðinu, enda hlýtur slíkt að vera mjög mikilvægt. Stofnsetning graskögglaverksmiðju kostar mikið fé, enda er útilokað að heimamenn ráði
við slíka fjárfestingu án þátttöku ríkissjóðs. Ekki skal lagt mat á það hér, hve stór
eignarhluti ríkissjóðs þyrfti að vera í verksmiðjunni, en vafalaust yrði þar um að
ræða stærstan eignarhlut þeirra sem þar ættu hlut að máli.
Segja má að hugmyndir þær, sem stuðst er við í ráðagerðum um byggingu graskögglaverksmiðju í Borgarfjarðarhéraði, byggist á því að nýta umframhita úr vatni
hitaveitunnar á þann hátt að aðeins nokkur hluti hitans verði tekinn úr vatninu,
en síðan verði því veitt á ný inn á stofnæð veitunnar. Þess vegna hefur verið hugað
að ræktunarlandi fyrir verksmiðjuna sem næst aðalveituæð hitaveitunnar. Vilyrði
liggja fyrir um ræktunarland í Andakílshreppi sem nægði til 3000 tonna ársframleiðslu verksmiðjunnar eða 600—700 ha. lands. Umrætt land er svo að segja í slóð
aðalveituæðar hitaveitunnar. Enn fremur skal þess getið, að nægjanlegt land fyrir
þá verksmiðju, sem hér er rætt um, er i Reykholtsdal í grennd við Deildartunguhver.
Gert er ráð fyrir verksmiðju með eimingargetu 5000 kg vatns á klst. Talið er
að hitaþörf bandþurrkara með þessari afkastagetu sé sem svarar hitafalli úr 90° C
í 70° C á 83.6 1/sek. eða úr 90° C í 60° C, 55.6 1/sek. (Stefán Örn Stefánsson, verkfr).
Lauslega áætlað mun rennsli í aðveitu 1982—1985 verða um 140 1/sek. í Aandakílshreppi. Hitastig er áætlað 94° C. Til þess að graskögglaverksmiðjan fengi nægan
varma þyrfti hitafall að vera 12° C. Eins og þessar tölur benda til er hér um að ræða
næga og hagkvæma orku þann tíma sem graskögglaverksmiðjan starfar ár hvert,
þegar minnst er þörfin fyrir upphitun húsa yfir sumartímann. Þrátt fyrir það hefur
verið hugað að möguleikum á starfrækslu slíkrar verksmiðju til fleiri nota. 1 athugun er í samráði við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins hvort verksmiðjan gæti komið
að notum til fiskþurrkunar í ljósi þess að lengja starfstíma hennar ár hvert.
í þessari greinargerð hafa verið raktir nokkrir meginþættir að því er varðar
gildi fóðuriðnaðar í landinu. Jafnframt hefur verið greint frá helstu atriðum vegna
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stofnunar graskögglaverksmiðju í Borgarfjarðarhéraði og á hvaða stigi undirbúningur er heima fyrir.
Það er skoðun okkar flutningsmanna, að næsta skref sé að kanna vilja Alþingis
til þessa þjóðþrifamáls.

Ed.

398. Breytingartillaga

[203. mál]

við frv. til 1. um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá Stefáni Jónssyni, Eiði Guðnasyni og Salome Þorkelsdóttur.
2. gr. orðist svo:

Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu
þá börn hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn.

Sþ.

399. Fyrirspurnir.

[206. mál]

I. Til forsætisráðherra um almennar skoðanakannanir.
Frá Alexander Stefánssyni.
Hvað líður undirbúningi að setningu reglna eða laga um almennar skoðanakannanir skv. þingsályklun er samþykkt var á Alþingi 23. mai 1979?
II. Til félagsmálaráðherra um málefni hreyfihamlaðra.
Frá Alexander Stefánssyni.
Hvað hefur rikisstjórnin látið gera varðandi framkvæmd þingsályktunar,
sem samþykkt var á Alþingi 22. maí 1980, um málefni hreyfihamlaðra?
III. Til félagsmálaráðherra um kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.
Hvað líður framkvæmd þingsályktunar um kannanir á tekjuskiptingu og
launakjörum sem samþykkt var á Alþingi 28. apríl 1980?
IV. Til félagsmálaráðherra um lán til íbúðabygginga.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Hvenær verður skammtímalánum og lausaskuldum vegna íbúðabygginga
breytt í föst lán til lengri tíma?
2. Hvernig verður fjármagns aflað til hinna föstu lána?
3. Hver verða kjör hinna föstu lána: a) Vextir, b) Lánstími?
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400. Frumvarp til laga

[207. mál]

um breyting á lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 og
nr. 20/1980.
Flm.: Friðrik Sophusson, Halldór Blöndal, Matthías Á. Mathiesen.
1. gr.
Aftan við 3. tl. C-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna komi ný mgr. er orðist svo:
Nú nýtist námsmanni eða maka hans ekki námsfrádráttur samkvæmt þessum
tölulið meðan á námi stendur og er honum þá heimilt að draga fjárhæð, er svarar
hinum ónýtta námsfrádrætti, frá tekjum næstu fimm ára eftir að námi lýkur og
skal við notkun þessarar heimildar taka tillit til þeirrar lækkunar í tekjuskattsstofni,
er foreldri námsmanna kynni að hafa noiið skv. ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 66. gr. Fjárhæð
frádráttarins fyrir hvert þessara ára skal hækka eða lækka samkvæmt ákvæðum
26. gr.
2. gr.
Við 1. mgr. 1. tl. E-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna bætist nýr málsliður er orðist svo:
Enn fremur skal heimilt að draga frá sem vaxtagjöld vexti og gjaldfallnar verðbætur af námslánum sem veitt eru með heimild í lögum um námslán og námsstyrki.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þeim mönnum, er ekki hafa notið heimildar þeirrar er fólst í E-lið 13. gr. laga
nr. 68/1971 vegna brottfalls þess ákvæðis við gildistöku laga nr. 40/1978, skal heimilt
að nýta sér heimild þá, er í lögum þessum felst, og skal kveðið nánar á um framkvæmd þess í reglugerð.
Greinargerð.
Ákvæði það, sem í 1. gr. frv. er gerð tillaga um, er að efni til úr lögum um
sama efni nr. 70 frá 28. apríl 1962. Stóð heimildarákvæði þessa efnis í lögum allt
til þess að það féll niður 1. janúar 1980 við gildistöku nýju laganna um tekjuskatt
og eignarskatt nr. 40/1978, sbr. lög nr. 7/1980.
Ákvæðið kom á sínum tíma inn í lögin i tengslum við stofnun Lánasjóðs ísl.
náinsmanna. í upphaflegri gerð frumvarps til laga nr. 70/1962 var við það miðað,
að endurgreiðslur námslána yrðu frádráttarbærar frá skatti næstu 5 ár eftir námslok. Frá þeirri hugmynd var þó fallið í meðförum Alþingis, m. a. vegna ábendinga
frá ýmsum félögum háskólamanna. Þótti sýnt að þessi skipan hvetti um of til lántöku, þar sem þeim námsmönnum, er leitast við að afla sér vinnutekna með náminu
og hafa til þess aðstöðu, væri þannig mismunað, þrátt fyrir sama námskostnað. Naut
ákvæði þetta víðtæks stuðnings meðal þingmanna og var samþykkt mótatkvæðalaust.
Fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps flutti á síðasta þingi frumvarp sama
efnis og 1. gr. mælir fyrir um og kom þá berlega í ljós, að mikill áhugi er á málinu
meðal námsmanna, og bárust fjölmargar samþykktir og ályktanir því til stuðnings.
Frumvarpið náði þó ekki fram að ganga, en sökum mikilvægis þessa máls og með
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tilliti til nokkuð breyttra forsendna þykir flutningsmönnum rétt að flytja það nú
á ný í lítið eitt breyttu formi.
Með frumvarpi þessu er viðurkennt að fjárfesting námsmanna í menntun sé ekki
í skattalögum metin minna en önnur fjárfesting, því sé rétt og skylt að taka nokkurt
tillit til hennar við skattlagningu árin eftir að til hennar er stofnað. Má öilum ljóst
vera að námsmaður, sem t; d. treystir á lántökur til að standa straum af útlögðum
kostnaði og uppihaldi meðan á námi stendur, er þannig að ráðstafa tekjum er siðar
verður aflað og þá m. a. í krafti þeirrar menntunar er hann hefur aflað sér. Þannig
er augljóslega margt líkt með fjárfestingu í menntun og annarri fjárfestingu sem
að vissu marki er viðurkennd til frádráttar í lögunum. Þar við bætist að námsmaður,
sem leggur út í framhaldsnám eftir tuttugu ára aldur, horfir fram á skemmri
starfstíma af þeim sökum. Þvi er það alveg Ijóst, að kröfur t. d. háskólamanna til
launa hljóta að taka mið af þessu i mun rikara mæli en verið hefur, ef frumvarp
þetta nær ekki fram að ganga. Hefur sá skilningur þegar komið fram í ályktunum
samtaka þeirra. Ótímabært brottfall samsvarandi heimilda var því sist til þess fallið
að stuðla að auknum launajöfnuði i þjóðfélaginu.
í lögunum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 40/1978, sbr. lög nr. 7/1980, eru
heimildir til frádráttar á vöxtum og verðbótum stórlega skertar frá þvi sem áður
var. Þannig eru það nú einungis vextir og verðbætur, er stafa af lánum vegna bygginga eða kaupa á íbúðarhúsnæði, sem koma til frádráttar tekjum. Skv. því falla verðbætur af námslánum nú utan þessarar heimildar. Á það ber að minna, að brátt verður
lagt fram á þinginu frumvarp til laga um breytingar á lögum um Lánasjóð islenskra
námsmanna, en í því frumvarpi verður væntanlega gert ráð fyrir stórauknum endurgreiðslum, allt í hlutfalli við tekjur á ári hverju. Þannig verða námslánin nú mjög
nátengd tekjuskattinum. Að öllu samanlögðu virðist því augljóst, að greiðslubyrði
þeirra, er ljúka langskólanámi, á enn eftir að aukast mjög verulega frá því sem nú er,
enda eru námslán venjulega endurgreidd með tekjum sem yfirleitt lenda í efsta
skattþrepi.
Flutningsmenn telja eðlilegt að koma til móts við þarfir þeirra, sem leggja
á sig langt framhaldsnám, ekki síst með hliðsjón af harðari endurgreiðslureglum
Lánasjóðs isl. námsmanna og minnkandi líkum á auka- og sumarvinnuframboði
fyrir skólafólk.
Greinargerð með einstökum greinum.
1. gr.

Námsfrádráttur hérlendis er nú að hámarki 725 000 kr. vegna tekjuársins 1980
og 1 450 000 kr. við skóla erlendis. í mörgum tilvikum nýtist þessi frádráttur ekki
vegna tekjuskorts, en fólk hefur framfærslu af lánum. Að öðru leyti skýrir greinin
sig sjálf.
2. gr.
Hér er lagt til, að farið sé með verðbætur og vexti af námslánum eins og um lán
til húsbygginga eða húskaupa. Á slíkum frádrætti er ákveðið hámark eins og kunnugt
er. Það hámark breytist ekki skv. frv. þótt menn þurfi að greiða samtímis af námslánum og húsalánum.
Ákvæði til bráðabirgða.

Með þessu ákvæði er brúað bil sem varð vegna gildistöku nýju laganna á s. 1. ári.
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Sþ.

401. Fyrirspurnir.

[208. mál]

I. Til fjármálaráðherra um skýrslu um afkomu rikissjóðs 1980.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen.
Hvenær má vænta skýrslu fjármálaráðherra um afkomu rikissjóðs 1980,
samkv. bráðabirgðatölum ríkisbókhalds?
II. Til félagsmálaráðherra um könnun á kjörum og aðbúnaði farandverkafólks.
Frá Karli Steinari Guðnasyni.
Hinn 18. mars 1980 skipaði félagsmálaráðherra nefnd til að kanna gildandi
lög og reglur um kjör og aðbúnað farandverkafóllks, þ. m. t. erlends farandverkafólks, hér á landi og gera tillögur til úrbóta í þeim efnum.
f fréttatilkynningu er frá því greint, að nefndin skuli skila áliti innan þriggja
mánaða.
1. Hefur nefndin skilað áliti?
2. Ef svo er, hvaða tillögur gerir nefndin til úrbóta á málefnum farandverkafólks, þ. m. t. erlends farandverkafólks, hér á landi?

Ed.

402. Nefndarálit

[189. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt málið og leggur meiri hluti nefndarinnar til að frv. verði
samþykkt með breytingartillögum sem meiri hluti nefndarinnar flytur á sérstöku
þingskjali.
Til skýringar á breytingartillögunum skal sett fram eftirfarandi lýsing á því,
hvernig skattakerfið yrði að því er vaxtafrádrátt einstaklinga varðar eftir samþykkt
tillagna meiri hluta nefndarinnar.
Að því er vaxtafrádrátt einstaklinga utan atvinnurekstrar varðar er haldið fast
við þá meginreglu, að einungis vaxtagjöld vegna skulda, sem til er stofnað vegna
öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota, eru frádráttarbær. Hins vegar er lagt til að
allveruleg rýmkun verði gerð á skilyrðum fyrir frádráttarbærni slikra vaxtagjalda.
Ef breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar ná fram að ganga felast í frumvarpinu
eftirtaídar breytingar frá ákvæðum gildandi laga að þessu leyti:
1. Hámark vaxtafrádráttar fyrir einhleypinga er hækkað úr 1500 000 gkr. i
2 500 000 gkr. Miðað við skattvísitölu 145 felst í þessu að hámark frádráttarbærni
verður á gjaldárinu 1981 3 625 000 gkr. fyrir einhleypinga, en 7 250 000 gkr.
fyrir hjón.
2. Verulegar endurbætur á íbúðarhúsnæði eru að því er vaxtafrádráttinn varðar
lagðar að jöfnu við íbúðarkaup. Eru mörkin sett við að endurbæturnar nemi 7%
eða meiru af fasteignamati íbúðarinnar i árslok.
3. Skilgreiningin á þeim lánum, sem eru frádráttarbær án tillits til þsss, hversu
langt er liðið frá öflun ibúðarhúsnæðis, er rýmkuð á tvennan hátt þannig:
a) Að undir þennan flokk lána falla nú öll fasteignaveðlán til tveggja ára eða
lengri tíma, en í lögunum er krafist a. m. k. þriggja ára lánstíma, og

1583

Þingskjal 402—403

b) að á gjaldárinu 1981 séu lán til tveggja ára eða lengri tíma til öflunar íbúðarhúsnæðis, sem tryggð eru með sjálfskuldarábyrgð þriðja manns, lögð að jöfnu
við fasteignaveðtryggð lán. Eftir þessar breytingar ætti mikið af vaxtaaukalánum þeim, sem vsitt hafa verið að undanförnu, að falla innan skilgreiningarinnar.
4. Þau tímamörk frá kaupári eða upphafsári byggingar, sem lausaskuldir eru
frádráttarbærar, eru rýmkuð allverulega. Er frádráttarbærni lausaskulda tengdra
íbúðarkaupum lengd úr tveimur árum í þrjú ár, en frádráttarbærni lausaskulda
tengdra íbúðarbyggingum lengd úr fjórum árum í sex talið frá og með því ári
sem bygging er hafin á.
Auk framangreindra atriða tekur Kjartan Jóhannsson eftirfarandi fram:
Með þeim breytingum, sem hér er gerð tillaga um, er komið til móts við húsbyggjendur og íbúðarkaupendur og þar með þau sjónarmið, sem Alþýðuflokkurinn
hefur sérstaklega beitt sér fyrir.
I þessu sambandi má minna á að vaxtafrádráttur af því tagi, sem hér er leyfður,
er frávik frá grundvallarreglum þessara skattalaga. Ótakmarkaðar heimildir til vaxtafrádráttar bjóða upp á misnotkun af hálfu atvinnurekenda, sem flutt gætu lán vegna
rekstrar yfir á einkaframtal. Á hinn bóginn er ljóst að svo mjög er þjarmað að
húsbyggjendum og íbúðarkaupendum við gildandi lána- og vaxtastefnu ríkisstjórnarinnar, að brýna nauðsyn ber til þess að koma til móts við þá með allrúmum undantekningarákvæðum, sem heimila vaxtafrádrátt vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til
eigin nota. Einmitt það er megininntak þeirra breytinga, sem hér eru gerðar tillögur
um, og kemur rýmkun ákvæðanna í veigamiklum atriðum til móts við sjónarmið
Alþýðuflokksins í þessum efnum, sem hann hefur kynnt sérstaklega í nefndinni.
Þótt hér sé um viðkvæmt og vandasamt mál að ræða, verður að teljast rétt að
stíga þetta skref, enda verður að gera ráð fyrir að Alþingi sé reiðubúið að skoða
þessi mál nánar, þegar reynsla hefur fengist á framkvæmd þeirra, og þá með afturvirkni í huga ef sérstakt óréttlæti skyldi koma í ljós.
Alþingi, 9. febr. 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Ed.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.

403. Breytingartillögur

[189. máll

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
1. 1. gr. frumvarpsins orðist svo:
6. og 7. töluliðir A-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna verði 7. og 8. töluliðir, en við
bætist nýr töluliður er verði 6. töluliður og orðist svo:
Kostnað vegna handverkfæra innan viss hámarks er launþegar í löggiltum
iðngreinum þurfa að leggja sér til vegna starfs síns. Ríkisskattstjóri skal setja
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og getur hann ákveðið hámark
árlegs frádráttar mismunandi eftir iðngreinum. Þá er þeim, er hafa tekjur skv.
1. málsgr. 1. töluliðs A-liðs 7. gr. af hljóðfæraleik og leggja sjálfir til hljóðfæri,
heimilt að færa til frádráttar kostnað vegna hljóðfæranna eftir nánari reglum
sem ríkisskattstjóri setur.
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2. 2. gr. frumvarpsins orðist svo:
1. töluliður E-liðs 1. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo:
Vaxtagjöld, afföll og gengistöp skv. 2. mgr. 51. gr„ að því marki sem þau eru
umfram vaxtatekjur skv. 3.—5. tl. 1. mgr. 8. gr., allt að 2 500 000 gkr. (25 000 nýkr.)
hjá hverjum manni, en 5 000 000 gkr. (50 000 nýkr.) hjá hjónum, enda séu gjöld
þessi af skuldum sem sannanlega eru notaðar til öflunar á íbúðarhúsnæði til
eigin nota eða endurbóta á því. Endurbót telst það í þessu sambandi ef heildarkostnaður við endurbæturnar á skattárinu er 7% eða meira af fasteignamati
íbúðarhúsnæðisins í árslok.
Vaxtagjöld vegna annarra skulda en fasteignaskulda til tveggja ára eða
lengri tíma er þó einungis heimilt að draga frá tekjum:
a) Að því er ibúðarkaup eða endurbætur varðar á næstu 3 skattárum talið frá
og með kaupári eða þvi ári er endurbæturnar eiga sér stað.
b) Að því er nýbyggingar varðar á næstu 6 skattárum talið frá og með því ári,
sem bygging er hafin á, eða til og með því ári sem húsnæðið er tekið til
íbúðar ef það er síðar.
3. 3. gr. (ný gr.) frumvarpsins orðist svo:
1. málsliður 2. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo:
1 stað frádráttar samkvæmt D- og E-liðum 1. mgr. þessarar greinar má að vali
manns draga 10% af tekjum skv. 1. tl. A-liðs 7. gr. þegar frá þeim hafa verið
dregnir þeir liðir sem um ræðir í 1.—6. tl. A-liðs 1. mgr. þessarar greinar.
4. Á eftir 3. gr. frumvarpsins (sem verður 4. gr.) bætist við nýtt ákvæði er verði
ákvæði til bráðabirgða og orðist svo:
Við skattlagningu á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 skulu lán með sjálfskuldarábyrgð til tveggja ára eða lengri tíma lögð að jöfnu við sambærileg fasteignaveðlán að því er varðar frádráttarbærni vaxtagjalda, sbr. 1. tölulið E-liðs
1. mgr, 30. gr. laga þessara.

Ed.

404. Breytingartillaga

[189. máll

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 18. maí 1980, um tekjuskatt og eignarskatt.
Frá Lárusi Jónssyni og Eyjólfi Konráð Jónssyni.

Á eftir 3. gr. frumvarpsins bætist nýtt ákvæði er verði ákvæði til bráðabirgða og
orðist svo:
Við álagningu skatta á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 skulu vaxtagjöld,
verðbætur, afföll og gengistöp samkvæmt 1., 2. og 4. tl. 1. mgr. 51. gr. laganna, sem
menn bera og ekki eru í tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, vera
frádráttarbær, þó að hámarki 3 000 000 gkr. (30 000 nýkr.). Hjá hjónum skal þetta
hámark vera helmingi hærra. Til gjalda sem verðbætur og gengistöp skv. 1. mgr.
51. gr. laganna, sem menn bera og ekki eru í tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, teljast aðeins gjaldfallnar verðbætur og gengistöp á afborganir og
vexti.
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[189. mál]

um frv. til laga um breyt. á lðgum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyt. á þeim lögum.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefnd klofnaði í afstöðu sinni til frv. sem fjallar einvörðungu um breytingu á tveim greinum skattalaga. Fyrri breytingin gerir ráð fyrir að
kostnaður vegna handverkfæra og hljóðfæra verði frádráttarbær til skatts, en svo
hefur ekki verið síðan tekin var upp sú regla, að 10% af brúttótekjum launþega eru
frádráttarbær til tekjuskatts.
Hér er um varhugavert afturhvarf að ræða frá meginstefnu gildandi skattalaga,
að draga úr fjölda frádráttarliða, þar sem slíkt er forsenda snurðulausrar framkvæmdar á staðgreiðslukerfi skatta ef til framkvæmda kemur. Hvers eiga vísindamenn að gjalda sem þurfa að kaupa fagtímarit o. s. frv., o. s. frv.?
Þá vaknar sú spurning, hvort ekki sé eðlilegra að endurskoða ákvæði um skattafrádrátt farmanna og fiskimanna ellegar námsmanna við ríkjandi aðstæður en að
taka upp slík ákvæði að nýju í skattalög.
Önnur meginbreytingin, sem felst í frv. og breytingartlllögu meiri hl. nefndarinnar við hana, er að heimila rýmri frádrátt vaxtakostnaðar en er í gildandi lögum
um þetta efni. Lög nr. 7 frá 1980, sem núv. ríkisstjórn ber ábyrgð á, hefðu endanlega
gert ungu fólki ókleift með öllu að rísa undir vaxtagreiðslum og byggingarkostnaði
eigin húsnæðis.
Þessar breytingartillögur stefna í rétta átt, en verða ákaflega flóknar i framkvæmd og þröngum skilyrðum háð að þær verði fólki, sem aflar sér eigin húsnæðis,
til nægjanlegs stuðnings.
Sönnnunarskylda er t. d. lögð á framteljanda um að fasteignaveðskuldir séu
„sannanlega notaðar til öflunar eigin húsnæðis“. Þá verður að segjast að takmörkun
vaxta- og verðbótafjárhæðar, sem frádráttarbær yrði fyrir húsbyggjendur, við 7.2
millj. króna hámark fyrir hjón við álagningu í ár skv. till. meiri hl. nefndarinnar er
ekki mikil ofrausn, ef höfð er í huga sú stefna sem verið hefur í framkvæmd um
skeið í lánamálum þeirra.
Þessu til viðbótar er ekkert komið til móts við fólk, sem af ýmsum ástæðum
hefur safnað skuldum án þess að þær séu beint tengdar öflun húsnæðis, t. d. ef um
tekjumissi er að ræða vegna langvarandi forfalla fyrirvinnu heimilis, sem hefur getað
haft skuldasöfnun í för með sér til þess að afstýra sölu á íbúð fjölskyldunnar, svo
að dæmi sé tekið.
Höfuðgalli þessara þröngu skilyrða fyrir heimild til frádráttar vaxta er þó sá,
að fólk mun almennt eltki hafa gert ráð fyrir þeim þegar það stofnaði til skulda á
s. 1. ári.
Við undirritaðir fulltrúar sjálfstæðismanna í fjárhags- og viðskiptanefnd leggjum til að i ár gildi óbreyttar reglur um frádrátt vaxtakostnaðar, gengistaps og
verðtryggingar sem giltu i fyrra, en að nú verði sett ákvæði inn í skattalög, sem
tryggi betur hagsmuni þeirra, sem eru að afla sér eigin húsnæðis, en till. meiri hl.
gera, ef þau ákvæði koma til framkvæmda á næsta ári, þó með þeirri takmörkun, að
hámarksfrádráttur verði 3 millj. hjá einstaklingi að viðbættri hækkun skv. skattvísitölu. Þetta er í samræmi við þá stefnu sjálfstæðismanna að gefa almenningi
kost á að vita hvaða afleiðingar ákvarðanir þeirra í fjármálum hafa, þegar þær eru
teknar, á þá skattbyrði sem þeim verður ætlað að axla þegar til skattlagningar kernur
á tekjur og eignir viðkomandi árs.
Alþingi, 9. febr. 1981.
Lárus Jónsson,
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Ey. Kon. Jónsson.
199
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Sþ.

406. Nefndarálit

[18. mál]

um till. til þál. um réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna og fengið umsagnir lagadeildar Háskóla íslands,
sifjalaganefndar og Lögmannafélags íslands. Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Fjarverandi voru Guðmundur G. Þórarinsson og Halldór Blöndal.
Alþingi, 10. febr. 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
Birgir Isl. Gunnarsson,
Steinþór Gestsson.
form., frsm.
fundaskr.
Guðrún Helgadóttir.
Páll Pétursson.

Nd.

407. Frumvarp til laga

[209. mál]

um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
27. tl. 3. gr. laganna orðist svo:
Að lækka eða fella niður gjöld af allt að 500 fólksbifreiðum árlega fyrir bæklað
fólk eða lamað svo og fólk með lungnasjúkdóma, hjartasjúkdóma og aðra hliðstæða
sjúkdóma, allt á svo háu stigi að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis.
Lækkun gjalda af hverri bifreið má nema allt að 12 000 krónum og heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi allt að 24 000 krónum.
Þó skal heimilt að lækka gjöld af allt að 25 bifreiðum árlega um allt að 24 000
krónur fyrir þá sem mestir eru öryrkjar en geta þó ekið sjálfir sérstaklega útbúinni
bifreið. Heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi má nema allt að 48 000
krónum af hverri bifreið samkvæmt þessari málsgrein.
Fjármálaráðherra er heimilt að breyta fjárhæðum skv. 2. og 3. málsgr. til samræmis við þróun framfærsluvísitölu og vegna breytinga sem kunna að verða á aðflutningsgjöldum af bifreiðum.
öryrki sem fengið hefur eftirgjöf gjalda af bifreið samkvæmt ákvæðum þessarar
heimildar getur sótt um eftirgjöf að nýju að fjórum árum liðnum talið frá tollafgreiðsludegi bifreiðar vegna eldri eftirgjafar. Þó getur öryrki sem fengið hefui
eftirgjöf skv. 3. málsgr. sótt um eftirgjöf að nýju að þremur árum liðnum.
Aðilar sem njóta tollívilnunar skv. 41. tl. 3. gr. geta notið hálfrar ívilnunar
skv. 2. málsgr.
Fjármálaráðherra skipar fimm manna nefnd er úrskurðar umsóknir og gerir
tillögur um eftirgjöf gjalda af ofangreindum bifreiðum. Skulu fjórir nefndarmenn
vera læknar og skipaðir samkvæmt tilnefningu Öryrkjabandalags íslands en sá
fimmti skipaður án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar.
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framangreint
fólk gjöld af gervilimum sem ekki verða gerðir hér á landi svo og af áhöldum og
hjálpartækjum sem sérstaklega eru gerð með tilliti til þarfa þess og henta ekki öðru
fólki.
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2. gr.
Á eftir 22. tl. 3. gr. laganna komi ný heimild er orðist svo:
23. Að heimila tímabundna afhendingu vara án greiðslu gjalda, til þess að fram
geti farið á vörum þessum á ábyrgð farmflytjanda og innflytjanda nægileg aðvinnsla til að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum. Heimild þessa má
binda skilyrðum um vörslu og meðferð vörunnar, svo og að fullnægjandi tryggingar séu settar fyrir greiðslu áfallinna gjalda og öðrum kostnaði sem leiða kann
af leyfisveitingunni. Heimild þessa má takmarka við ákveðna vöruflokka.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 11 29. mars
1979 og lög nr. 19 30. apríl 1980.
Athugasemdir við lagafrjimvarp þetta.
Frumvarp þetta gerir í fyrsta lagi ráð fyrir breytingu á núgildandi 27. tl. 3. gr.
laga nr. 120 31. desember 1976 um tollskrá o. fl. og í öðru lagi upptöku nýrrar heimildar í 3. gr. laganna er verði 23. tl. 3. gr. Verður gerð nánari grein fyrir efni einstakra greina hér á eftir.
Um 1. gr.

Frá því að núgildandi lög nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. voru sett hafa tvívegis
verið gerðar breytingar á 27. tl. 3. gr. laganna, sbr. lög nr. 11 29. mars 1979 og lög
nr. 19 30. apríl 1980. Af þessum sökum svo og vegna nýmæla i frumvarpi þessu er
talið eðlilegt að 27. tl. 3. gr. verði lögfestur að nýju í heild sinni og tilvitnuð breytingarlög afnumin frá sama tíma.
í 1. mgr. er gert ráð fyrir að fólksbifreiðum, sem öryrkjar geta sótt um eftirgjöf aðflutningsgjalda á, verði fjölgað um 100 miðað við núgildandi lög, þ. e. úi
400 í 500 bifreiðar á ári. Um ástæður þessarar fjölgunar vísast til greinargerðar
um 5. mgr.
Samkvæmt 2. mgr. 27. tl. 3. gr. gildandi laga getur svonefnd lægri eftirgjöi
numið allt að 7 500 nýkr. vegna eftirgjafar gjalda (tolls) auk lækkunar innflutningsgjalds um allt að sömu fjárhæð þannig að heildarlækkun gjalda af hverri
bifreið getur numið allt að 15 000 nýkr. Frumvarpið gerir ráð fyrir að eftirgjöf tolls
og innflutningsgjalds hækki um 60% þannig að föst tolleftirgjöf geti numið allt að
12 000 nýkr., auk lækkunar innflutningsgjalds um allt að sömu fjárhæð, og getui
því lægri eftirgjöf numið allt að 24 000 nýkr.
Svonefnd hærri eftirgjöf, sem skv. 3. mgr. 27. tl. 3. gr. gildandi laga er heimilt
að veita þeim 25 aðilum (af 400) sem mestir eru öryrkjar, getur numið allt að
helmingi hærri fjárhæð en lægri eftirgjöf skv. 2. mgr. eða samtals 30 000 nýkr.
Vegna margs konar aukabúnaðar sem sérstaklega kann að þurfa að panta með
bifreiðum þessara aðila er talið rétt að halda óbreyttri reglu um helmingi hærri
eftirgjöf þeim til handa. í frumvarpi þessu er því gert ráð fyrir fastri tolleftirgjöf
allt að 24 000 nýkr. auk lækkunar innflutningsgjalds um allt að sömu fjárhæð og
getur því hærri eftirgjöf numið allt að 48 000 nýkr. I þessu sambandi er rétt að
vekja athygli á að söluskattur er eigi greiddur af þeim hluta aðflutningsgjalda sem
felldur er niður. Reynsla undanfarinna ára hefur leitt í ljós að 25 bifreiðar árlega
fyrir þá sem mestir eru öryrkjar er nægjanlegur fjöldi að mati Uthlutunarnefndar
bifreiða til öryrkja. Er því gert ráð fyrir óbreyttum fjölda þeirra.
í frumvarpi þessu er 4. mgr. 27. tl. nýmæli sem gerir ráð fyrir heimild til handa
fjármálaráðherra að breyta fjárhæðum skv. 2. og 3. mgr. til samræmis við þróun
framfærsluvísitölu svo og vegna breytinga sem kunna að verða gerðar á álagningu
og innheimtu aðflutningsgjalda vegna innflutnings á bifreiðum. Með því að framan-
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greindar fjárhæðir eru nú bundnar í lögum hefur eins og fyrr var rakið reynst
tvívegis nauðsynlegt að fá lögum breytt til leiðréttingar á þeim vegna verðlagsbreytinga. Nýmæli þetta leiðir til þess að eigi þarf framvegis að leita eftir lagabreytingu til leiðréttingar á nefndum fjárhæðum vegna verðlagsþróunar i landinu.
Er eigi talin þörf á að rökstyðja frekar nauðsyn þess að ákvæði þetta verði lögfest.
I framkvæmd fer aðalúthlutun svonefndra öryrkjaleyfa fram að öllu jöfnu í mars
eða apríl ár hvert en ónotuðum leyfum úthlutað aftur í september. Er því gert ráð
fyrir að fjárhæðir þær sem getið er um í 2. og 3. mgr. 27. tl. verði útreiknaðar tvisvar
á ári miðað við ofangreind tímamörk.
f 5. mgr. 27. tl. er einnig að finna nýmæli þar sem kveðið er á um lágmarkstíma þann sem líða verður frá fyrri eftirgjöf þar til öryrki getur sólt um eftirgjöf
að nýju. f framkvæmd gildir nú sú regla að 5 ár verða að líða frá tollafgreiðsludegi
bifreiðar, sem öryrki hefur fengið tollívilnun á vegna örorku, þar til hann getur
komið til álita að nýju við úthlutun svonefndra öryrkjaleyfa. Frumvarpið gerir
ráð fyrir styttingu þessa tíma. öryrki sem fengið hefur lægri eftirgjöf skv. 2. mgr.
getur sótt um eftirgjöf að nýju að fjórum árum liðnum talið frá tollafgreiðsludegi
bifreiðar vegna eldri eftirgjafar, en öryrki sem fengið hefur hærri eftirgjöf skv.
3. mgr. getur sótt um eftirgjöf að nýju að þremur árum liðnum. 1 báðum tilvikum
verða viðkomandi aðilar eftir atvikum að sýna fram á fjögurra eða þriggja ára
eignarhald á bifreið þeirri sem þeir fengu síðast eftirgefin aðflutningsgjöld á eða
annarri eða öðrum bifreiðum sem komu í hennar stað. Vegna styttingar nefnds
tímamarks er talið hæfilegt að fjölga bifreiðum um 100 eins og fyrr var rakið.
Með fyrrnefndum lögum nr. 11 29. mars 1979 um breyting á tollskrárlögum
var lögfest svohljóðandi ákvæði sem 4. mgr. 27. tl. 3. gr. laganna:
„Aðilar, sem njóta tollívilnunar samkvæmt 41. tl„ geta eigi jafnframt fengið
eftirgjöf samkvæmt þessum tölulið**.
Umræddir aðilar eru bifreiðastjórar sem stunda akstur leigubifreiða til fólksflutninga, akstur sendiferðabifreiða eða kennslu í bifreiðaakstri. Samkvæmt tilvitnuðum 41. tl. 3. gr. tollskrárlaga er heimilt að lækka toll á bifreiðum til nefndra
aðila úr 90% í 40% sé um aðalstarf að ræða en úr 90% í 65% sé um aukastarf að
ræða. Reglur nr. 234/1980 gilda nú um notkun heimildarinnar. Frumvarp þetta
gerir ráð fyrir þeirri breytingu á gildandi lögum að þessir aðilar geti auk tollívilnunar skv. 41. tl. notið hálfrar ivilnunar skv. 2. mgr. 27. tl„ þ. e. hálfrar lægri
eftirgjafar.
1 frumvarpi þessu er 8. mgr. 27. tl. 3. gr. samhljóða 6. mgr. 27. tl. 3. gr. fyrrnefndra laga nr. 11 29. mars 1979 að öðru leyti en því að orðunum „samkvæmt
læknisvottorði“ hefur verið sleppt. Lagt er til að tilvitnuð orð verði felld brott úr
27. tl. 3. gr. þar sem þau hafa í framkvæmd torveldað notkun heimildarákvæðisins.
Um 2. gr.
Lagt er til skv. 2. gr. frumvarpsins að upp verði tekið í 3. gr. tollskrárlaga nýtt
heimildarákvæði er feli í sér heimild til handa fjármálaráðuneytinu til að leyfa
tímabundna afhendingu á vörum til þess að á þeim geti farið fram nægileg aðvinnsla
til að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum. Eigi þarf að fjölyrða um að
brýnt hagsmunamál er jafnt innflytjenda sem erlendra viðsemjenda þeirra að aðilar
þessir eigi þess kost að gera viðeigandi ráðstafanir til að verja innfluttar vörur
skemmdum eins fljótt og mögulegt er eftir að þær hafa verið fluttar til landsins.
Eðlilegast er að vörur séu tollafgreiddar sem fyrst eftir að þær eru fluttar til landsins
og þeim þar með komið á markað en ýmis atvik geta hins vegar orðið þess valdandi
að einhver dráttur verði þar á. Glöggt dæmi um slíkt eru sveiflur í innflutningi og
sölu bifreiða sem iðulega hafa leitt til þess að vörur þessar hafa staðið lengi
óvarðar i geymslum farmflytjenda og m. a. orðið fyrir ryðskemmdum af þeim sökum. Er erfitt að komast hjá slíkum skemmdum vegna veðráttu hér á landi en hins
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vegar er það hagsmunamál landsmanna að heimild sé í lögum til þess að hægt sé
að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir i þessum efnum og ryðverja bifreiðar sem fyrst
eftir innflutning. Eins og áður greinir er með frumvarpi þessu lagt til að heimildarákvæði þar að lútandi verði lögfest en jafnframt gert ráð fyrir að fjármálaráðuneytið setji nánari reglur um framkvæmd heimildarinnar.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

NtL

408. Nefndarálit

[5. mál]

um frv. til barnalaga.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt ásamt
breytingartillögum sem hún flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 9. febr. 1981.
Jósef H. Þorgeirsson.
Ólafur Þ. Þórðarson,
Friðrik Sophusson,
fundaskr.
form., frsm.
Brynjólfur Sveinbergsson.
Eggert Haukdal.
Vilmundur Gylfason.
Garðar Sigurðsson.

Nd.

409. Breytingartillögur

[5. máll

við frv. til barnalaga.
Frá allsherjarnefnd.
1. 5. gr. orðist svo:

2.

3.
4.
5.
6.

Dómari metur á grundvelli sönnunargagna máls, hvort vefengingarkrafa
samkvæmt 4. gr. verði tekin til greina.
8. gr. orðist svo:
Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns
fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega og vottfast, og telst hann þá faðir barnsins. Ef barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún
styrkt með staðfestingu lögráðamanns. Nú bjuggu móðir barns og maður, sem
hún lýsir föður þess, saman samkvæmt því, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum, við fæðingu barnsins, og jafngildir það þá
faðernisviðurkenningu. Nú hafa maður, sem kona hefur lýst föður að barni
sínu, og konan tekið aftur upp sambúð samkvæmt því, er greint var, og jafngildir það faðernisviðurkenningu, enda sé barn ófeðrað.
Við 17. gr.
1 stað orðanna „er barn nær 24 ára aldri'* komi orðin: er barn nær 20 ára aldri.
Við 23. gr. Aftan við 1. málsgr. bætist: eða í verðtryggðum ríkisskuldabréfum.
Við 25. gr. 1 1. málsgr. falli niður orðin „barnsfararkostnað og“.
29. gr. orðist svo:
Tryggingastofnun ríkisins er skylt að greiða foreldri barns, sem á framfærslurétt hér á landi, og öðrum þeim aðiljum, sem greinir í 31. gr., framfærslueyri
(meðlag) með barni, skilgetnu eða óskilgetnu, samkvæmt yfirvaldsúrskurði eða

1590

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
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staðfestum samningi, þó innan þeirra marka um fjárhæð og aldur barns, er
greinir í almannatryggingalögum, svo sem þau mæla fyrir um þetta atriði hverju
sinni, sbr. 14. gr. og 73. gr. laga nr. 67/1971, 3. gr. laga nr. 96/1971, 1. og 2. gr.
laga nr. 85/1980, sbr. 9. gr. laga nr. 62/1974.
Kröfu foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins skal fylgja meðlagsúrskurður
löglega birtur. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalífeyri þegar
skilríki liggja fyrir um, að barn verði ekki feðrað, sbr. 1. gr. laga nr. 85/1980.
Á sama hátt getur barnsmóðir fengið meðlag með barni þegar eftir að barnsfaðernismál er höfðað, sbr. 45. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
Um kröfu þessa svo og endurgreiðslu hennar gilda að öðru leyti ákvæði
73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. iaga nr. 85/1980, þ. á m. um endurgreiðslu ríkissjóðs á meðlögum, er Tryggingastofnun ríkisins greiðir vegna barnsfeðra, sem
framfærslurétt eiga erlendis.
30. gr. orðist svo:
Um aðgang barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins vegna framfærslueyris, sbr. 25. gr. 1. málsgr., fer svo sem segir í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr.
laga nr. 85/1980.
Foreldri á aðgang að Tryggingastofnun ríkisins um þær greiðslur sem
greinir í 19. gr., og barnsmóðir um greiðslur samkvæmt 25. gr. 2. málsgr. og
26. gr. 1. málsgr. þessara laga, enda fer um sndurkröfurétt Tryggingastofnunarinnar eftir því sem fyrir er mælt í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr.
85/1980.
Með reglugerð, sem félagsmálaráðherra setur, má ákveða hámark þeirra
greiðslna, sem Tryggingastofnunin innir af hendi samkvæmt 1. og 2. málsgr.
32. gr. orðist svo:
Um skyldu foreldris til að greiða Innheimtustofnun sveitarfélaga meðlög
og um innheimtuúrræði þeirrar stofnunar segir í 5. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 54/1971.
35. gr. 6. málsgr. orðist svo:
Ákvæði þessarar greinar eiga við um kynforeldri, kjörforeldri, stjúpforeldri
og fósturforeldri, sbr. 14. gr. 3. málsgr., svo og um sambúðarforeldri, þ. e. karl
eða konu, sem er í sambúð við kynmóður barns eða kynföður samkvæmt því er
greinir á þjóðskrá eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum.
V'ð 36. gr.
a. í stað orðanna „8. gr. 2. málsgr.“ í 3. mgr. komi orðin: 35. gr. 6. málsgr.
b. I stað orðanna „8. gr. 2. málsgr.“ í 4. mgr. komi orðin: 35. gr. 6. málsgr.
Við 37. gr.
a. í síðara skipti sem vitnað er til „8. gr. 2. málsgr.“ í 2. málsgr. greinarinnar
komi í staðinn: 35. gr. 6. málsgr.
b. Á eftir orðunum „8. gr. 2. málsgr.“ í 3. málsgr. greinarinnar bætist við orðin:
og 35. gr. 6. málsgr.
c. 4. málsgr. orðist svo:
Foreldri ósjálfráða barns, sem eigi er skilgetið, getur óskað þess, að
dómsmálaráðuneytið kveði svo á, að því sé falin forsjá barns síns, þ. á m.
ef hitt foreldri barns er ekki hæft til að hafa á hendi forsjá þess, svo og
ef hitt foreldri barns hefur veitt samþykki sitt til að barn sé ættleitt. Ráðuneytið ræður þessu máli til lykta eftir því sem best hentar hag barns, og skal
þá m. a. tekið t llit til tengsla barns við foreldri að undanförnu.
Við 38. gr. 1. og 2. málsgr. Á eftir orðunum „8. gr. 2. málsgr.“ bætist við orðin:
og 35. gr. 6. málsgr.
Við 40. gr. 3. málsgr. I stað orðanna „20 000 króna dagsektum" komi orðin:
200 króna dagsektum.
Við 42. gr. 2. málsgr. Niður falli orðin „eða annarra lasta.“
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[13. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur tekið frv. þetta til meðferðar og leggur til að það verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Davíð Aðalsteinsson.
Alþingi, 10. febr. 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Salome Þorkelsdóttir,
form.
fundaskr., frsm.
Jón Helgason.
Karl Steinar Guðnason.
Gunnar Thoroddsen.

Ed.

411. Nefndarálit

[6. mál]

um frv. til laga um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur tekið frv. þetta til meðferðar og leggur til að það verði samþykkt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Davíð Aðalsteinsson.
Alþingi, 10. febr. 1981.
Ólafur Ragnar Grimsson,
Salome Þorkelsdóttir,
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form.
fundaskr.
frsm.
Jón Helgason.
Gunnar Thoroddsen.
Karl Steinar Guðnason.

Ed.

412. Frumvarp til laga

[189. mál]

um breyting á lögum, nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög
nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
(Eftir 2. umr. í Ed., 10. febr.)
1- gr.
6. og 7. töluliðir A-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna verði 7. og 8. töluliðir, en við
bætist nýr töluliður er verði 6. töluliður og orðist svo:
Kostnað vegna handverkfæra innan viss hámarks er launþegar í Iöggiltum iðngreinum þurfa að leggja sér til vegna starfs síns. Ríkisskattstjóri skal setja nánari
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og getur hann ákveðið hámark árlegs frádráttar
mismunandi eftir iðngreinum. Þá er þeim, er hafa tekjur skv. 1. málsgr. 1. töluliðs
A-liðs 7. gr. af hljóðfæraleik og leggja sjálfir til hljóðfæri, heimilt að færa til frádráttar
kostnað vegna hljóðfæranna eftir nánari reglum sem ríkisskattstjóri setur.
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2. gr.
1. töluliður E-liðs 1. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo:
Vaxtagjöld, afföll og gengistöp skv. 2. mgr. 51. gr., að því marki sem þau eru
umfram vaxtatekjur skv. 3.—5. tl. 1. mgr. 8. gr., allt að 2 500 000 gkr. (25 000 nýkr.)
hjá hverjum manni, en 5 000 000 gkr. (50 000 nýkr.) hjá hjónum, enda séu gjöld
þessi af skuldum sem sannanlega eru notaðar til öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin
nota eða endurbóta á því. Endurbót telst það í þessu sambandi ef heildarkostnaður við
endurbæturnar á skattárinu er 7% eða meira af fasteignamati íbúðarhúsnæðisins i
árslok.
Vaxtagjöld vegna annarra skulda en fasteignaskulda til tveggja ára eða lengri
tíma er þó einungis heimilt að draga frá tekjum:
a) Að því er íbúðarkaup eða endurbætur varðar á næstu 3 skattárum talið frá og
með kaupári eða því ári er endurbæturnar eiga sér stað.
b) Að því er nýbyggingar varðar á næstu 6 skattárum talið frá og með því ári,
sem bygging er hafin á, eða til og með því ári sem húsnæðið er tekið til íbúðar
ef það er síðar.
3. gr.
1. málsliður 2. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo:
1 stað frádráttar samkvæmt D- og E-liðum 1. mgr. þessarar greinar má að vali
manns draga 10% af tekjum skv. 1. tl. A-liðs 7. gr. þegar frá þeim hafa verið dregnir
þeir liðir sem um ræðir í 1.—6. tl. A-liðs 1. mgr. þessarar greinar.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts
á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980.
Ákvæði til bráðabirgða.
Við skattlagningu á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 skulu lán með sjálfskuldarábyrgð til tveggja ára eða lengri tíma lögð að jöfnu við sambærileg fasteignaveðlán
að því er varðar frádráttarbærni vaxtagjalda, sbr. 1. tölulið E-liðs 1. mgr. 30. gr. laga
þessara.

Sþ.

413. Fyrirspurnir.

[210. mál]

I. Til viðskiptaráðherra um vaxtabreytingar.
Frá Friðrik Sophussyni.
1. Hverrng hafa raunvextir í bönkum breyst á innlánahlið og útlánahlið frá
áramótum?
2. Eru ráðgerðar hækkanir á þjónustugjöldum banka?
Hve miklar?
3. Með hvaða hætti ætlar ríkisstjórnin að lækka vexti 1. mars?
II. Til fjármálaráðherra um greiðslufrest á tollum.
Frá Friðrik Sophussyni.
Hvenær stefnir ríkisstjórnin að því að veita greiðslufrest af tollum? Hve
mikinn? Hve langan?
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III. Til fjármálaráðherra um fyrirhugaðar gjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækja.
Frá Friðrik Sophussyni.
1. Hvaða áætlaðar hækkanir á gjaldskrá eftirtalinna B-fyrirtækja lágu til grundvallar fjárhagsáætlun þeirra í fjárlögum þessa árs?
a) Póstur og sími.
b) Ríkisútvarpið.
c) Rafmagnsveitur ríkisins.
d) Skipaútgerð ríkisins.
2. Hvaða breytingar þarf að gera á hækkunaráætlunum miðað við breyttar
forsendur til að fjárhagsáætlanir fyrirtækjanna standist?

Sþ.

414. Fyrirspurnir.

[211. mál]

I. Til iðnaðarráðherra um húshitunaráætlun.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. Hefur verið gerð húshitunaráætlun fyrir tímabilið 1981—1983 um nýtingu
innlendra orkugjafa til húshitunar í stað olíu, svo sem gera skal samkvæmt
14. gr. laga um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, nr. 53 28. maí 1980?
2. Hvaða tillögur eru um framkvæmdir í orkumálum, sem nauðsynlegar teljast
til þess að sem flestir landsmenn búi við innlenda orkugjafa eða njóti orku
frá olíukyntri fjarvarmaveitu í árslok 1983?
3. Hver er áætlaður kostnaður framkvæmdanna?
4. Hvernig skiptast framkvæmdirnar:
a) milli ára,
b) með tilliti til innlendra orkugjafa og olíu til fjarvarmaveitna?
II. Til samgönguráðherra um skilyrði fyrir rikisábyrgð vegna lántöku Flugleiða.
Frá Kjartani Jóhannssyni.
Með hvaða hætti hafa Flugleiðir hf. efnt skilyrði þau, sem sett voru við
ákvörðun um heimild til ríkisábyrgðar vegna lántöku fyrirtækisins?

Nd.

415. Nefndarálit

[189. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr.
lög nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um málið á sameiginlegum fundum með fjárhags- og
viðskiptanefnd Ed.
Nánari grein verður gerð fyrir afstöðu Brynjólfs Sveinbergssonar, Halldórs
Ásgrímssonar og Guðmundar J. Guðmundssonar í framsögu.
Sighvatur Björgvinsson tekur fram eftirfarandi:
Um mál þetta hefur verið fjallað sameiginlega af hálfu fjárhags- og viðskiptanefnda beggja þingdeilda. Við skoðun málsins í nefndunum settu fulltrúar AlþýðuAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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flokksins fram ýmsar hugmyndir um breytingar á upphaflegu frumvarpi ríkisstjórnarinnar, sem allar miðuðu að því að komið yrði til móts við hagsmuni húsbyggjenda og íbúðarkaupenda og greiða fyrir því, að þeir gætu nýtt sér vaxtakostnað
af lánum vegna öflunar eigin húsnæðis til frádráttar við álagningu tekjuskatts.
Fulltrúar ríkisstjórnarinnar i fjárhags- og viðskiptanefndum hafa komið til móts
við þessi sjónarmið Alþýðuflokksins og fallist á þær tillögur, sem fulltrúar hans í
fjárhags- og viðskiptanefndum þingsins gerðu. Flestar breytingar á frumvarpi ríkisstjórnarinnar til rýmkunar á vaxtafrádráttarmöguleikum húsbyggjenda, sem gerðar
hafa verið í meðferð Alþingis, eru þannig til komnar.
Þar sem þannig hefur verið komið til móts við sjónarmið Alþýðuflokksins af
hálfu stjórnarliða mun ég fallast á það samkomulag, sem ég tel að náðst hafi í
nefndinni með stjórnarliðum og Alþýðuflokknum, og mæli með afgreiðslu frv. eins
og það er nú úr garði gert. Mér er að sjálfsögðu ljóst, að hér er um ný og vandasöm
ákvæði að ræða, sem framkvæmdaörðugleikar kunna að vera á og ekki verða fyrir
séð, en í ljós geta komið við álagningu, og ég geri ráð fyrir, að ef svo fer muni Alþingi
endurskoða þessi ákvæði og þá með afturvirkni í huga ef sérstakt óréttlæti kann að
koma í Ijós.
Hugmyndir hafa komið fram um að veitt verði heimild til því sem næst ótakmarkaðs vaxtafrádráttar, t. d. vaxtafrádráttar af því tagi, sem næði til allra, auk
íbúðarbyggjenda, en takmarkaðist e. t. v. við eitthvert hámarksþak. Slík frádráttarheimild væri fráhvarf frá grundvallarreglum gildandi skattalaga, sem allir flokkar
þingsins hafa verið sammála um, og heimildir af því tagi bjóða upp á þá grófu
misnotkun, að atvinnurekendur gætu flutt lán vegna rekstrar atvinnufyrirtækja sinna
yfir á einkaframtal sitt og fengið vaxtagjöld af rekstrarlánum fyrirtækja sinna þannig
til frádrags við skattlagningu á eigin tekjur. Alþýðuflokkurinn er alfarið andvígur
þvi, að heimildir séu veittar sem bjóða upp á slika misnotkun, en telur nauðsynlsgt
að koma til móts við húsbyggjendur og íbúðarkaupendur í landinu með rýmilegum
frádráttarhsimildum, m. a. sökum þess, hversu mjög er nú að þessum aðilum
þjarmað með gildandi lána- og vaxtastefnu ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 11. febr. 1981.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.

Nd.

Brynjólfur Sveinbergsson,
Sighvatur Björgvinsson.
fundaskr.
Guðmundur J. Guðmundsson.

416. Breytingartillaga

[189. máll

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 18. maí 1980, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög
nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
Frá Matthiasi Á. Mathiesen, Albert Guðmundssyni og Matthíasi Bjarnasyni.
Á eftir 3. gr. frumvarpsins bætist nýtt ákvæði er verði ákvæði til bráðabirgða og
orðist svo:
Við álagningu skatta á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 skulu vaxtagjöld,
verðbætur, afföll og gengistöp samkvæmt 1., 2. og 4. tl. 1. mgr. 51. gr. laganna, sem
menn bera og skki eru í tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, vera
frádráttarbær, þó að hámarki 3000 000 gkr. (30 000 nýkr.). Hjá hjónum skal þetta
hámark vera helmingi hærra. Til gjalda sem verðbætur og gengistöp skv. 1. mgr.
51. gr. laganna, sem menn bera og ekki eru í tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, teljast aðeins gjaldfallnar verðbætur og gengistöp á afborganir og
vexti.
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[189. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyt. á þeim lögum.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Af hálfu þingmanna Sjálfstæðisflokksins var flutt snemma á þessu þingi frumvarp til laga um breytingu á tekju- og eignarskattslögunum til lagfæringar og leiðréttingar á þeim ákvæðum sem varða frádrátt vegna vaxtakostnaðar, en þau ákvæði
voru samþykkt á síðasta þingi sem frv. frá núverandi ríkisstjórn (lög nr. 7/1980).
Eðlilegast hefði verið að taka það mál til afgreiðslu og koma fram með breytingartillögur. Þess í stað leggur ríkisstjórnin fram annað frumvarp um leið og hún
boðar flutning fleiri frumvarpa síðar á þinginu um breytingar á tekju- og eignarskattslögunum.
Framkvæmd hinna nýju tekju- og eignarskattslaga hefur að sjálfsögðu leitt i
ljós hvað lagfæra þarf, og hafa verið fluttar ýmsar tillögur þar að lútandi af hálfu
sjálfstæðismanna, en hafa ekki náð fram að ganga enn sem komið er.
Sú athugun, sem fulltrúum þingflokkanna var ætlað að gera á framkvæmd þessarar löggjafar á s. 1. ári, hefur enn fremur dregist og er því nauðsynlegt að frv. til
breytinga á tekju- og eignarskattslögum komi aftur fyrir þetta þing.
Um þetta frumvarp náðist ekki samstaða, enda þótt ljóst sé af þeim breytingum,
sem samþykktar voru í háttvirtri efri deild, að ýmsar ábendingar sjálfstæðismanna
hafa veríð teknar til greina og frumvarpið því lagfært.
Fyrri breytingin, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er að kostnaður vegna handverkfæra og hljóðfæra verði frádráttarbær til skatts, en svo hefur ekki verið síðan
tekin var upp sú regla, að 10% af brúttótekjum launþega eru frádráttarbærar til
tekjuskatts.
Hér er um varhugavert afturhvarf að ræða frá meginstefnu gildandi skattalaga,
að draga úr fjölda frádráttarliða, þar sem slíkt er forsenda snurðulausrar framkvæmdar á staðgreiðslukerfi skatta ef til framkvæmda kemur. Hvers eiga vísindamenn að
gjalda sem þurfa að kaupa fagtímarit o. s. frv., o. s. frv.?
Þá vaknar sú spurning, hvort ekki sé eðlilegra að endurskoða ákvæði um skattafrádrátt farmanna og fiskimanna ellegar námsmanna við ríkjandi aðstæður en að
taka upp slík ákvæði að nýju í skattalög.
Önnur meginbreytingin, sem felst í frv., er að heimila rýmri frádrátt vaxtakostnaðar en er í gildandi lögum um þetta efni. Lög nr. 7 frá 1980 hefðu endanlega gert
ungu fólld ókleift með öllu að rísa undir vaxtagreiðslum og byggingarkostnaði eigin
húsnæðis.
Þessar breytingar stefna í rétta átt, en verða ákaflega flóknar og erfiðar og ekki
fólki, sem aflar sér eigin húsnæðis, til nægjanlegs stuðnings.
Það verður að segjast að takmörkun vaxta- og verðbótafjárhæðar, sem frádráttarbær yrði fyrir húsbyggjendur, við 7.2 millj. kr. hámark fyrir hjón við álagningu í
ár skv. frumvarpinu er ekki mikil ofrausn, ef höfð er í huga sú stefna sem verið hefur
í framkvæmd um skeið í lánamálum þeirra.
Þá er ekkert komið til móts við fólk, sem af ýmsum ástæðum hefur safnað
skuldum án þess að þær séu beint tengdar öflun húsnæðis, t. d. ef um tekjumissi
er að ræða vegna langvarandi forfalla fyrirvinnu heimilis, sem hefur getað haft
skuldasöfnun í för með sér til þess að afstýra sölu á íbúð fjölskyldunnar, svo að
dæmi sé tekið.
Höfuðgalli þessara þröngu skilyrða fyrir heimild til frádráttar vaxta er þó sá,
að fólk mun almennt ekki hafa gert ráð fyrir þeim þegar það stofnaði til skulda á
s. 1. ári.
Þessu til viðbótar er ekkert litið til skuldasöfnunar námsmanna, og hefur þvi
verið flutt frumvarp af hálfu sjálfstæðismanna um frádrátt verðtryggingargreiðslna
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og vaxtagjalda námsmanna með þeim hætti, að þau lán njóti sömu skattmeðferðar og
fjárfestingarlán til ibúða.
Undirritaðir fulltrúar sjálfstæðismanna í fjárhags- og viðskiptanefnd leggja til
að í ár gildi óbreyttar reglur um frádrátt vaxtakostnaðar, gengistaps og verðtryggingar
sem giltu í fyrra, en að nú verði sett ákvæði inn í skattalög, sem tryggi betur hagsmuni þeirra, sem afla sér eigin húsnæðis, en frumvarpið gerir ráð fyrir, ef þau ákvæði
koma til framkvæmda á næsta ári, þó með þeirri takmörkun, að hámarksfrádráttur
verði 3 millj. hjá einstaklingi að viðbættri hækkun skv. skattvísitölu. Þetta er í samræmi við þá stefnu sjálfstæðismanna að gefa almenningi kost á að vita hvaða afleiðingar ákvarðanir þeirra í fjármálum hafa, þegar þær eru teknar, á þá skattbyrði
sem þeim verður ætlað að axla þegar til skattlagningar kemur á tekjur og eignir
viðkomandi árs.
Alþingi, 12. febr. 1981.
Matthías Á. Mathiesen,
frsm.

Ed.

Albert Guðmundsson.

Matthías Bjarnason.

418. Nefndarálit

[12. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 38/1971, um Kennaraháskóla íslands.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið. Á fund nefndarinnar komu Baldur Jónsson
rektor Kennaraháskólans og fulltrúar menntamálaráðuneytisins, Árni Gunnarsson og
Sigríður Thorlacius, og gáfu upplýsingar um málið.
Nefndin mælir msð að frv. verði samþykkt óbreytt.
Davíð Aðalsteinsson, Karl Steinar Guðnason og Gunnar Thoroddsen voru
fjarstaddir.
Alþingi, 12. febr. 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Salome Þorkelsdóttir,
form.
fundaskr.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Nd.

Jón Helgason,
frsm.

419. Tillaga til þingsályktunar

[212. mál]

um breytingu á reglugerð um sjómannafrádrátt.
Flm.: Sighvatur Björgvinsson, Pétur Sigurðsson.
Alþingi ályktar að skora á fjármálaráðherra að gera þá breytingu á reglugerð
nr. 310 frá 27. júní 1980, um sjómannafrádrátt, að dagfjöldi skv. 2. gr., sem sjómannafrádráttur er heimilaður fyrir, sbr. 1. gr., verði ákveðinn með hliðsjón af ráðningartíma í stað lögskráningardaga.
Greinargerð.
Hér er um að ræða einfalda leiðréttingu, sem sjómenn hafa óskað eftir að
gerð verði, og rökstudd með einföldum og ljósum rökum. Ósk þessi var m. a.
fram borin við fjárhags- og viðskiptanefndir beggja deilda Alþingis nú í febrúar.
Nánari grein verður gerð fyrir málinu í framsögu.
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420. Lög
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[189. mál]

um breyting á lðgum, nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr.
7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum.
(Afgreidd frá Nd. 12. febr.)
Samhljóða þskj. 412.

Ed.

421. Frumvarp til laga

[213. mál]

um breyting á lögum nr. 35 23. maí 1975, um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um
dýralækna.
Flm.: Egill Jónsson, Sveinn Jónsson.
1. gr.
1 stað 16. töluliðar 1. gr. laganna komi tveir töluliðir, er hljóði svo (og breytist
aðrir töluliðir laga nr. 31/1970 samkvæmt þvi):
16. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaðahreppi og Vopnafjarðarhreppi, Seyðisfjörður og Suður-Múlasýsla að mörkum milli Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps og mörkum milli Eskifjarðarkaupstaðar og Reyðarfjarðarhrepps.
17. Norðfjarðarumdæmi: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður, Norðfjarðarhreppur,
Helgustaðahreppur og Eskifjarðarkaupstaður.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að á Austurlandi verði stofnað nýtt dýralæknisumdæmi til viðbótar þeim sem fyrir eru.
Augljóst er, að miðað við samgöngur á Austurlandi og sívaxandi kröfur varðandi
heilbrigðiseftirlit og dýralæknisstörf er hér um nauðsynjamál að ræða.
Fyrir liggja tilmæli frá sveitarstjórn Norðfjarðarhrepps, Búnaðarsambandi
Austurlands og Búnaðarþingi um flutning málsins og samþykkt þess á Alþingi.

Nd.

422. Frumvarp til laga

[214. mál]

um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýralækna, sbr. lög nr. 38 24. mai 1972
og lög nr. 74 31. maí 1976.
Flm.: Halldór Blöndal, Árni Gunnarsson.
1. gr.
15. töluliður 2. gr. laganna orðist svo:
Vestur-Þingeyjarþingsumdæmi: Bárðdælahreppur og þeir bæir vestan Fljótsheiðar, sem eru í Reykdælahreppi og Aðaldælahreppi norðan Hafralækjarskóla.
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2. grÁ eftir 15. tölulið 2. gr. laganna komi nýr töluliður, en aðrir töluliðir breytist
samkvæmt því:
Austur-Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austanverð. Húsavík og
Kelduneshreppur í Norður-Þingeyjarsýslu.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

Greinargerð.
1 svo stóru dýralæknishéraði sem Þingeyjarþingsumdæmi er og þar sem fjarlægðir eru svo miklar er borin von að einn dýralæknir geti sinnt nema broti af því
sem gera skal. Það hefur líka sýnt sig að sögn héraðsdýralæknis Bárðar Guðmundssonar, að þýðingarmikil eftirlitsstörf, svo sem árleg kúa- og fjósaskoðun, hugsanlegar fyrirbyggjandi aðgerðir gegn sjúkdómum, upplýsingaþjónusta og fræðsla hafa
að miklu leyti verið vanrækt vegna tímaskorts. Af þeim sökum telur hann heppilegt
að dýralæknisumdæminu verði skipt svo sem gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu,
og gerir hann ráð fyrir að héraðsdýralæknarnir verði báðir búsettir á Húsavik.
Bárður Guðmundsson héraðsdýralæknir hefur gefið eftirfarandi upplýsingar
um dýralæknisumdæmið í Þingeyjarþingi:
„I. Stærð héraðsins: Afmarkast af Jökulsá á Fjöllum að austan, en Ljósavatnsskarði að vestan.
í þvi eru eftirtaldir hreppar auk Húsavíkur: Kelduneshreppur, Tjörneshreppur, Reykjahreppur, Skútustaðahreppur, Reykjadalshreppur, Aðaldælahreppur, Ljósavatnshreppur og Bárðdælahreppur.
II. Fjöldi búfjár (haust 1979):

Nautgripir samtals 3394, þar af 2014 mjólkurkýr.
Sauðfé samtals 44259.
Hross samtals 916.
Svín samtals 485.
III. Vegalengdir:

Héraðsdýralæknir situr nú á Húsavík, en þaðan eru um 100 km á þá bæi,
sem liggja lengst í burtu. Aðalpraksisinn er í um 20—40 km fjarlægð frá
Húsavik.
Til næsta dýralæknis, sem er á Akureyri, eru um 91 km á sumrin, en um
110 km á veturna (um Dalsmynni). Næsti dýralæknir austan við Húsavik situr
á Þórshöfn. Ekkert raunhæft samslarf getur verið með þessum dýralæknum,
ekki er hægt að skiptast á um helgarvaktir eða leysa hver annan af i sumarleyfum sökum fjarlægðar.
IV. Starfsskyldur héraðsdýralæknisins:

Til þess að í ljós komi hver þörfin er fyrir dýralækna í héraðinu tel ég
rétt að fram komi hvers er krafist af héraðsdýralækninum.
1. Vaktskylda allan sólarhringinn árið um kring.
2. Fylgjast með útbreiðslu sjúkdóma í búfé, lækna búfé og gera fyrirbyggjandi
aðgerðir til varnar útbreiðslu búfjársjúkdóma.
3. Sinna almennum sjúkravitjunum og hafa viðtalstíma.
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4. Eftirlitsstörf:
a. Eftirlit með allri mjólkurframleiðslu í héraðinu þannig að skoða skal
öll fjós og útbúnað, gera um þau skýrslur og gera tillögur um úrbætur
árlega. Fylgjast skal einnig með að úrbætur séu gerðar. Skoða allar
mjólkurkýr í héraðinu árlega í því augnamiði að finna og meðhöndla
júgurbólgu.
b. Eftirlit með mjólkurflutningum og vinnslu mjólkur í mjólkurbúinu.
c. Eftirlit með slátrun og meðferð sláturafurða. Hér er eitt stórt sláturhús,
að haustinu er hér slátrað um 40—50 þús. fjár. Einnig er slátrað um 1500
nautgripum og um 500—600 svínum árlega. 1 aðalsláturtíð á haustin
hefur dýralæknirinn eftirlit með öllu, sem fram fer i sláturhúsinu, og
getur því ekki sinnt nema brýnustu útköllum á meðan.
Kjötiðja er starfrækt í sláturhúsinu allt árið og skal héraðsdýralæknirinn hafa eftirlit með þeirri starfsemi sem þar fer fram.
d. Eftirlit með klakstöðvum fyrir lax. Þær eru tvær í þessu héraði og skal
héraðsdýralæknirinn hafa eftirlit með sótthreinsun á hrognum og hafa
almennt eftirlit þar.
5. Útvegun lyfja og upplýsingaþjónusta.
6. Skýrslugerðir."

Ed.

423. Lög

[13. mál]

um breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám.
(Afgreidd frá Ed. 16. febr.)
Samhljóða þskj. 14.

Ed.

424. Lög

[6. mál]

um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar.
(Afgreidd frá Ed. 16. febr.)
Samhljóða þskj. 257 (sbr. 6).

Nd.

425. Frumvarp til laga

[215. mál]

um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
Flm.: Pétur Sigurðsson, Ólafur G. Einarsson.
1- gr.

I stað orðanna „elliheimili eða annarri slíkri stofnun" í 3. málsgr. 2. gr. laganna

komi: sérhönnuðum heimilum og íbúðum aldraðra og öryrkja byggðum i tengslum
við þjónustumiðstöð aldraðra eða heilsugæslustöð.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2. gr.
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Greinargerð.
Síðustu misserin hefur umræða um úrbætur á margháttuðum vandamálum
aldraðra verið ofarlega á baugi i fjölmiðlum.
Hafa einstakir þættir þessa vandamáls verið ræddir og komið fram tillögur um
margar nútímalegar úrlausnir og einnig þær sem kalla mætti „plástra á neyðina“.
Er þá átt við húsnæðismál aldraðra, sem tvímælalaust eru einn þýðingarmesti þáttur
þessa vandamáls.
Á nokkrum stöðum hér á landi eru í undirbúningi eða þegar hafnar framkvæmdir,
sem eiga að létta á mikilli þörf fyrir sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja og
munu um leið létta á sókn i vistun á þau dvalar- og hjúkrunarheimili sem þegar
starfa eða eru í byggingu.
Hér er um að ræða einstakar sérhannaðar íbúðir aldraðra og öryrkja, sambyggðar eða sérstæðar, sem fyrirhugað er að byggja í næsta nágrenni þjónustumiðstöðva aldraðra eða heilsugæslustöðvanna, en þær eiga einnig að gegna slikri þjónustu, flestar fyrir fleiri en eitt sveitarfélag.
Þegar er ljóst, að fólk víðar að en úr því sveitarfélagi, sem slík stöð er staðsett í, vill eignast eða leigja slíkar íbúðir. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi, að
fleiri sveitarfélög komi sér saman um og standi fyrir byggingu þeirra eða félagssamtök sem eiga sitt félagssvæði í mörgum sveitarfélögum.
Ef umtalsverður aðflutningur aldraðra af þessum sökum verður til eins sveitarfélags og þeir öðlast sveitfesti þar, má gera ráð fyrir auknum útgjöldum vegna þessa
fólks, en litlum eða engum skatttekjum á móti.
Þótt enn séu engin bein búsetuhöft á öldruðu fólki og það geti keypt sér hús
eða íbúð hvar sem er, aldursins vegna, eða flutt til barna sinna og öðlast sveitfesti
af þessum ástæðum, er ljóst að lítið sveitarfélag getur orðið fyrir umtalsverðum
fjárútlátum sé um hóp fólks að ræða.
1 lögum nr. 35/1960, um lögheimili, eru í 2. gr. ákvæði um hvar heimili manns
skuli teljast.
í sömu grein er einnig getið undantekninganna, en um þær segir: „Það telst
eigi heimili, þó að maður dveljist í skóla, sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili eða
annarrí slíkri stofnun, vinnuhæli eða fangahúsi, eða ef hann dvelst eingöngu eða
aðallega til lækninga eða heilsubótar“. — Samkvæmt frumvarpi þessu er lagt til,
svo framangreint vandamál komi ekki upp, að í stað „elliheimili eða annarri slíkri
stofnun" komi: „sérhönnuðum heimilum og íbúðum aldraðra og öryrkja byggðum
í tengslum við þjónustumiðstöð aldraðra eða heilsugæslustöð."

Nd.

426. Frumvarp til barnalaga.

[5. mál]

(Eftir 2. umr. í Nd., 16. febr.)
Samhljóða þskj. 5 með þessum breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Dómari metur á grundvelli sönnunargagna máls, hvort vefengingarkrafa
samkvæmt 4. gr. verði tekin til greina.
8. gr. hljóðar svo:
Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns
fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega og vottfast, og telst hann þá faðir barnsins. Ef barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún
styrkt með staðfestingu lögráðamanns. Nú bjuggu móðir barns og maður, sem
hún lýsir föður þess, saman samkvæmt því, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt
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öðrum ótvíræðum gögnum, við fæðingu barnsins, og jafngildir það þá faðernisviðurkenningu. Nú hafa maður, sem kona hefur lýst föður að barni sínu, og konan
tekið aftur upp sambúð samkvæmt því, er greint var, og jafngildir það faðernisviðurkenningu, enda sé barn ófeðrað.
17. gr. hljóðar svo:
Framfærsluskyldu lýkur, er barn verður 18 ára. Skyldu til greiðslu meðlags
lýkur fyrir þann tíma, ef barn giftist, nema valdsmaður ákveði annað. Framlag til
menntunar eða starfsþjálfunar barns er heimilt að ákveða allt til þess, er barn nær
20 ára aldri.
Ákvæði 20. gr. 1. málsgr. eiga við um ákvarðanir valdsmanns samkv. 1. málsgr.
23. gr. hljóðar svo:
Framfærslueyrir samkvæmt ákvæðum þessa kafla tilheyrir barni. Nú er greidd
af hendi fúlga til þess að fullnægja framfærsluskyldu, og skal þá varðveita fúlguféð með þeim hætti, sem fyrir er mælt almennt um fé ófjárráða, sbr. 38. gr. laga nr.
95/1947, eða í verðtryggðum ríkisskuldabréfum.
Sá, sem stendur straum af útgjöldum vegna framfærslu barns, getur krafist þess,
að framfærslueyrir sé ákveðinn og innheimtur, enda hafi viðkomandi forsjá barns
eða hafi haft hana, er forsjárskyldu lauk, eða hafi barnið í fóstri samkvæmt lögmætri
skipan. Nú hefir verið innt af hendi framfærsluframlag af hendi almannavalds,
og hefir þá viðkomandi stjórnvald eða stofnun rétt þann, sem í 1. málslið greinir.
25. gr. hljóðar svo:
Valdsmaður getur úrskurðað föður barns til að greiða framfærslueyri með konu
samtals í þrjá mánuði fyrir og eftir fæðingu barns.
Nú sýkist kona vegna meðgöngu eða barnsfara, og er valdsmanni þá rétt að
úrskurða barnsföður til að greiða henni mánaðarlega styrk til hjúkrunar og framfærslu, þó ekki lengur en 9 mánuði eftir fæðingu.
Skylda má menn til greiðslu framlaga samkvæmt þessari grein, þótt barn fæðist
andvana.
29. gr. hljóðar svo:
Tryggingastofnun ríkisins er skylt að greiða foreldri barns, sem á framfærslurétt hér á landi, og öðrum þeim aðiljum, sem greinir í 31. gr., framfærslueyri (meðlag)
með barni, skilgetnu eða óskilgetnu, samkvæmt yfirvaldsúrskurði eða staðfestum
samningi, þó innan þeirra marka um fjárhæð og aldur barns, er greinir í almannatryggingalögum, svo sem þau mæla fyrir um þetta atriði hverju sinni, sbr. 14. gr.
og 73. gr. laga nr. 67/1971, 3. gr. laga nr. 96/1971, 1. og 2. gr. laga nr 85/1980, sbr.
9. gr. laga nr. 62/1974.
Kröfu foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins skal fylgja meðlagsúrskurður
löglega birtur. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalífeyri þegar skilríki
liggja fyrir um, að barn verði ekki feðrað, sbr. 1. gr. laga nr. 85/1980. Á sama hátt
getur barnsmóðir fengið meðlag með barni þegar eftir að barnsfaðernismál er
höfðað, sbr. 45. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
Um kröfu þessa svo og endurgreiðslu hennar gilda að öðru leyti ákvæði 73. gr.
laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980, þ. á m. um endurgreiðslu ríkissjóðs á
meðlögum, er Tryggingastofnun ríkisins greiðir vegna barnsfeðra, sem framfærslurétl
eiga erlendis.
30. gr. hljóðar svo:
Um aðgang barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins vegna framfærslueyris,
sbr. 25. gr. 1. málsgr., fer svo sem segir í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga
nr. 85/1980.
Foreldri á aðgang að Tryggingastofnun ríkisins um þær greiðslur sem greinir
í 19. gr., og barnsmóðir um greiðslur samkvæmt 25. gr. 2. málsgr. og 26. gr. 1. málsgr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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þessara laga, enda fer um endurkrðfurétt Tryggingastofnunarinnar eftir því sem fyrir
er mælt í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
Með reglugerð, sem félagsmálaráðherra setur, má ákveða hámark þeirra greiðslna,
sem Tryggingastofnunin innir af hendi samkvæmt 1. og 2. málsgr.
32. gr. hljóðar svo:
Um skyldu foreldris til að greiða Innheimtustofnun sveitarfélaga meðlðg og um
innhe.mtuúrræði þeirrar stofnunar segir í 5. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 54/1971.
35. gr. hljóðar sVo:
Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjárog uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barna og þörfum. Foreldrum
ber að afla börnum sínum lögmæltrar fræðslu og ala með þeim iðjusemi og siðgæði.
Barnið á rétt á forsjá foreldra sinna uns það verður sjálfráða, en einstakar forsjárskyldur geta þó haldist lengur, ef þarfir barns krefjast þess. Um framfærsluskyldu segir í 17. gr.
Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir forsjáraðilja til að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyidum. Þeir, sem hafa forsjá
barns á hendi, hafa rétt og skyldu til að vera fjárráðamenn barnsins, sbr. 24. gr.
laga nr. 95/1947.
Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því, að barn þeirra fái menntun og
starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál.
Foreldrum ber að hafa samráð við börn sín, áður en persónulegum málefnum
þeirra er ráðið til lykta, eftir því sem gerlegt er, þ. á m. með tilliti til þroska barns.
Ákvæði þessarar greinar eiga við um kynforeldri, kjörforeldri, stjúpforeldri
og fósturforeldri, sbr. 14. gr. 3. málsgr., svo og um sambúðarforeidri, þ. e. karl eða
konu, sem er í sambúð við kynmóður barns eða kynföður samkvæmt því er greinir
á þjóðskrá eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum.
36. gr. hljóðar svo:
Skilgetið, ósjálfráða barn á rétt á forsjá foreldra, sem búa samvistum, og eru
þau forsjárskyld við barnið.
Nú eru foreldrar skildir að borði og sæng eða lögskildir, og fer þá um forsjá
barns samkvæmt því, er segir í skilnaðarbréfi eða dómi, sbr. 38. gr.
Nú gengur lögskilið foreldri, sem hefir forsjá barns síns, í hjúskap að nýju
og er forsjá barns þá einnig í höndum stjúpforeldris. Ef lögskilið foreldri stofnar
til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr., er forsjá barns einnig hjá sambúðarforeldri.
Ákvæði þessarar málsgreinar á einnig við um sambúðarfólk, er slítur samvistir, þar
sem öðru foreldri hefir verið fengin forsjá barns.
Nú er annað foreldri látið, og hefir hitt þá forsjá barns og stjúpforeldri að auki,
ef foreldri gengur að nýju i hjúskap, og að sínu leyti sambúðarforeldri, ef foreldri
hefir stofnað til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú eru báðir kynforeldrar barns
látnir, en stjúpforeldri eða sambúðarforeldri er á lifi, og hefir það þá forsjá barns,
nema önnur skipan sé á gerð af hálfu almannavaids.
37. gr. hljóðar svo:
Ósjálfráða barn ógiftra foreldra, sem saman búa, sbr. 8. gr. 2. mgr., á rétt á
forsjá þeirra beggja, og eru þau forsjárskyld við það samkvæmt 35. gr.
Nú búa foreldrar óskilgetins barns eigi saman, sbr. 8. gr. 2. mgr., og á þá barnið
rétt á forsjá móður, sem er forsjárskyld við það, samkvæmt 35. gr., eða föður, ef
honum hefir verið falin forsjá barnsins. Stjúpforeldri hefir einnig forsjá barns, ef því
er að skipta, svo og sambúðarforeldri, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú andast móðir barns
eða faðir, sem falin hefir verið forsjá barnsins, og fer þá stjúpforeldri (sambúðarforeldri) með forsjá barnsins, en ella hitt kynforeldrið, nema almannavald geri aðra
skipan á.
Um forsjá barna foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og 35.
gr. 6. málsgr., og slíta samvistir fer sem i 38. gr. segir.
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Foreldri ósjálfráða barns, sem eigi er skilgetið, getur óskað þess, að dómsmálaráðuneytið kveði svo á, að því sé falin forsjá barns síns, þ. á m. ef hitt foreldri barns
er ekki hæft til að hafa á hendi forsjá þess, svo og ef hitt foreldri barns hefur veitt
samþykki sitt til að barn sé ættleitt. Ráðuneytið ræður þessu máli til lykta eftir því
sem best hentar hag barns, og skal þá m. a. tekið tillit til tengsla barns við foreldri að
undanförnu.
38. gr. hljóðar svo:
Nú slíta foreldrar, sem eru giftir, eða búa saman, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og 35. gr.
6. málsgr., samvistir. Ákveða þau þá, hvort þeirra fari með forsjá barns, nema í bága
komi við þarfir barnsins. í síðastgreinda tilvikinu, svo og þegar foreldra skilur á,
skal ráða málefni til lykta með úrlausn dómsmálaráðuneytis að fenginni umsögn
barnaverndarnefndar, eftir sanngirni og því, sem best hentar hag og þörfum barns.
Forsjá barns skal vera óskipt hjá öðru foreldrinu. Nú er hvorugt foreldra hæft til að
fara með forsjá barns, að dómi barnaverndarnefndar (barnaverndarráðs), og skal
dómsmálaráðuneytið þá skipa máli eftir því sem best hentar hag og þörfum barnsins.
Forsjármálum skal ávallt skipa, þegar leyfi er veitt til skilnaðar að borði og sæng
og við úrlausn um lögskilnað. Dómsmálaráðuneyti eða dómstóll geta ákveðið til bráðabirgða, hvernig fara skuli um forsjá barns foreldra, sem krafist hafa skilnaðar að
borði og sæng eða lögskilnaðar. Dómsmálaráðuneytið getur og mælt fyrir um slíka
skipan vegna samvistarslita foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. málsgr.
og 35. gr. 6. málsgr. Ákvæði 1. málsgr. eiga hér við að sínu leyti. Breyta má þessum
ákvörðunum vegna breyttra aðstæðna. Ákvörðun til bráðabirgða bindur ekki hendur
úrskurðarvalds, þegar skipa skal forsjá barns til frambúðar.
Um ákvörðun framfærslueyris með barni vegna samvistarslita foreldra fer
samkvæmt ákvæðum IV. kafla, sbr. m. a. 24. gr.
40. gr. hljóðar svo:
Nú er forsjá barns aðeins í höndum annars foreldris, og á barnið þá rétt á umgengni við hitt foreldra sinna, enda er foreldri skylt að rækja umgengni og samneyti
við barn og hlíta nánari skilmálum, er að því lúta. Ef sérstök atvik valda þvi að mati
dómsmálaráðuneytisins, að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag þess og
þörfum, getur ráðuneytið kveðið svo á, að umgengnisréttar njóti ekki við.
Ef foreldrar verða sammála um, hvernig skipa skuli umgengnisrétti, skal eftir
því farið, nema sú skipan komi í bága við hag og þarfir barnsins að mati dómsmálaráðuneytisins. Ef foreldra greinir á um þetta efni, kveður dómsmálaráðuneytið á
um inntak þess réttar og hversu honum verði beitt, nema ráðuneytið telji rétt að
synja um umgengnisrétt, eins og á stendur, sbr. 1. málsgr. Leita skal umsagnar barnaverndarnefndar, þegar ástæða þykir til þess, svo og liðsinnis hennar eða sérstaklega
tilnefnds tilsjónarmanns í sambandi við framkvæmd umgengnisréttarins.
Nú torveldar það foreldri, sem hefir forsjá barns, að h tt fái að umgangast barnið,
og getur dómsmálaráðuneytið þá knúið það að viðlögðum allt að 200 króna dagsektum, er renni til ríkissjóðs, til að láta af tálmunum. öðrum lagaúrræðum verður
eigi beitt til framdráttar umgengisrétti.
Nú er annað foreldri barns lát ð eða bæði, og geta nánir ættingjar látins foreldris þá krafist þess, að dómsmálaráðuneytið mæli fyrir um umgengnisrétt þeirra
við barn. Ráðuneytið ræður máli til lykta eftir því sem best hentar hag barnsins.
Ágreiningsefni út af umgengnisrétti lúta ávallt úrlausn dómsmálaráðuneytisins,
sem breytt getur ákvörðunum sínum að ósk annars foreldris, ef hagur og þarfir barns
gera slíkt réttmætt.
42. gr. hljóðar svo:
Foreldrar geta falið öðrum forsjá barna að nokkru leyti eða öllu. Þeir geta þó
hvenær sem er tekið í sínar hendur forsjá barnsins, nema almannavald telji barninu hentara, að ráðstöfun haldist, sbr. lög 53/1966, 36. gr. 3. málsgr. Ákvæði þetta á
ekki við um ættleiðingu.
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Ef sá, sem fer með forsjá barns, misbeitir forráðum sínum eða vanrækir forsjárskyldur, eða hann er hneigður til drykkjuskapar eða óhæfur af öðrum ástæðum
til forsjár, getur dómsmálaráðuneytið svipt hann forsjá barns og falið öðrum forsjá
þess, sbr. lög 53/1966, m. a. 26. og 36. gr. Nú er annað foreldri slíkum annmarka háð,
og má þá fela hinu að fara með forsjá barnsins.
Almannavald getur svipt foreldri, annað eða bæði, forsjá barns eftir þvi sem lög
mæla fyrir um.

Sþ.

427. Fyrirspurn

[216. mál]

til iðnaðarráðherra um saltverksmiðju á Reykjanesi.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen.
Hvenær má gera ráð fyrir að ákvörðun liggi fyrir varðandi saltverksmiðju á
Reykjanesi?

Sþ.

428. Nefndarálit

[58. mál]

um till. til þál. um eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir sima elli- og örorkulífeyrisþega.
Frá allsherjarnefnd.
Fyrir nefndinni hefur legið umsögn póst- og símamálastjórnar og ráðuneytisstjóra samgönguráðuneytis um samhljóða tillögu, sem lá fyrir síðasta þingi. Jafnframt fékk nefndin á sinn fund þá Jón Skúlason póst- og símamálastjóra og
Róbert Sigurðsson forstöðumann þjónustuíbúða aldraðra að Dalbraut 27.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Fjarstaddir voru Halldór Blöndal, Páll Pétursson og Steinþór Gestsson.
Alþingi, 17. febr. 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.

Sþ.

Birgir ísl. Gunnarsson,
fundaskr.
Guðm. G. Þórarinsson.

429. Nefndarálit

Guðrún Helgadóttir,
frsm.

[59. mál]

um till. til þál. um aldurshámark starfsmanna ríkisins.
Frá allsherjarnefnd.
Fyrir nefndinni hafa legið umsagnir um samhljóða tillögu, sem lá fyrir síðasta
þingi, frá fjármálaráðuneyti, Starfsmannafélagi ríkisstofnana, Bandalagi háskólamanna, B. S. R. B. og A. S. í.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Fjarstaddir voru Halldór Blöndal, Páll Pétursson og Steinþór Gestsson.
Alþingi, 17. febr. 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.

Birgir Isl. Gunnarsson,
fundaskr., frsm.
Guðm. G. Þórarinsson.

Guðrún Helgadóttir.
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[217. mál]

fyrir árið 1981.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
L gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 288 840 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafnframt er fjármálaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð allt að 158 100 þús. kr.
2. gr.
Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað í samræmi við ákvæði fjárlaga og fjárfestingarog lánsfjáráætlun fyrir árið 1981.
3. gr.
3. gr. laga nr. 82/1977, sbr. 3. gr. laga nr. 50/1980, hljóði svo:
Hverjum lífeyrissjóði sem lögbundinn er eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, sbr. 1. tl. D-liðar 30. gr. laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt,
er skylt að verja á ári hverju að minnsta kosti 40% af ráðstöfunarfé sinu til kaupa
á skuldabréfum með fullri verðtryggingu til langs tíma af ríkissjóði, Byggingarsjóði
rikisins, Byggingarsjóði verkamanna, Framkvæmdasjóði Islands og fjárfestingarlánasjóðum, sem viðurkenndir eru af Seðlabanka Islands og heimild hafa til verðtryggingar sbr. VIII. kafla laga nr. 13 10. apríl 1979. Ef sérstakar fjárhagsástæður
einstakra lífeyrissjóða krefjast getur fjármálaráðherra lækkað framangreint hlutfall.
Að því marki sem þarf til að lífeyrissjóðir geti fullnægt ávöxtunarákvæðum í
1. mgr. er ríkissjóði, Framkvæmdasjóði íslands, Byggingarsjóði verkamanna og Byggingarsjóði ríkisins skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til sölu og skal andvirði
bréfanna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar. Þó skal 20% af
ráðstöfunarfé lífeyrissjóða á samningssviði Alþýðusambands Islands varið til kaupa
á skuldabréfum Byggingarsjóðs rikisins. Ríkisstjórnin kynnir hverjum og einum
lífeyrissjóði að hvaða marki sjóðurinn kaupi bréf af ríkissjóði, Byggingarsjóði
ríkisins, Byggingarsjóði verkamanna og Framkvæmdasjóði Islands.
Setja skal með sérstakri reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd og tímasetningu þessara skuldabréfakaupa innan ársins og skilgreiningu ráðstöfunarfjár svo og
ákvæði um lánstíma og lánskjör.
4- gr.
Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 462 190 þús.
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á kostnaði við
byggingu virkjunar við Hrauneyjafoss og til annarra framkvæmda.
5. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 14 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að
endurlána Járnblendifélaginu í samræmi við ákvæði 6. tl. 3. gr. laga nr. 18/1977 um
járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, sbr. ákvæði 3. tl. 5. gr. aðalsamnings milli ríkisstjórnar Islands og Elkem-Spigerverket A/S.
6. gr.
Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir:
1. Akureyrarbær, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr. eða jafnvirði
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
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2. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 65 000
þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar i erlendri mynt.
3. Hitaveita Suðurnesja, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 62 000 þús. kr. eða
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
4. Lán á árinu 1981 til annarra hitaveituframkvæmda samkvæmt siðari ákvörðun
ráðherra um lántökuaðila, alls 29 800 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar
í erlendri mynt.
7. gr'
Sveitarfélögum er heimilt að taka lán á árinu 1981 samkvæmt síðari ákvörðun
f jármálaráðherra um lántökuaðila allt að fjárhæð 15 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar
fjárhæðar í erlendri mynt.
8. gr.
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð 27 200 þús.
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á raforku- og
hitaveituframkvæmdum.
.
9- gr.
Framkvæmdasjóði Islands er heimilt að taka erlent lán á árinu 1981 að fjárhæð
89 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Framkvæmdasjóður
annast lántöku sem Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að taka að fjárhæð
allt að 17 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Framleiðsluráðsins og tekur ábyrgðin jafnt til greiðslu afborgana, vaxta, verðbóta og
annars kostnaðar.
10. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd rikissjóðs að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð, eða að taka lán er komi að hluta eða öllu leyti í stað ríkisábyrgðar, og endurlána þeim aðilum sem tilgreindir eru i 6., 7. og 8. gr. með þeim kjörum og skilmálum
sem fjármálaráðherra ákveður. Þó skal jafnan liggja fyrir umsögn samkvæmt
ákvæði 29. gr. orkulaga nr. 58/1967 um að hitaveitan verði þjóðhagslega hagkvæm
áður en lán til hitaveituframkvæmda eru veitt.
11. gr.
Þrátt fyrir 2. tl. 27. gr. laga nr. 97/1976 um Framkvæmdastofnun rikisins skal
framlag ríkissjóðs til Byggðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 37 500 þús. kr. Að
auki er Byggðasjóði ætluð lántaka að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr.
12. gr.
Byggðasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 15 000 þús.
kr. til að endurlána til smíði og kaupa á fiskiskipum. Fjármálaráðherra er heimilt
fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast endurlánin með sjálfskuldarábyrgð.
13. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 4. tl. 4. gr. laga nr. 45/1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. 1. gr. laga nr. 68/1973,
skal framlag ríkissjóðs til Stofnlánadeildar landbúnaðarins á árinu 1981 eigi fara
fram úr 10 830 þús. kr.
14. gr.
Þrátt fyrir ákvæði C- og D-Iiðar 3. gr. laga nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Islands
og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á lögum nr. 5/1976 um útflutningsgjald af
sjávarafurðum skal framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Islands á árinu 1981 eigi
fara fram úr 18 540 þús. kr.
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15- gr.

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð
sjávarútvegs, sbr. 5. gr. laga nr. 4/1980 og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á
lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal framlag ríkissjóðs til Aflatryggingasjóðs eigi fara fram úr 8 694 þús. kr.
16. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977,
skal framlag ríkissjóðs samkvæmt þeim Jögum til Bvggingarsjóðs ríkisins á árinu
1981 eigi fara fram úr 27 887 bús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast af
launaskatti 1981 rennur i ríkissióð, sbr. b-lið 37. gr. Jaga nr. 51/1980 og 17. gr. þessara
laga. HeildarframJag ríkissjóðs til Bvffgingarsióðs ríkisins skv. 2. og 3. tl. 9. gr. laga
nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins skal eigi fara fram úr 43 000 þús. kr.
17Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 37. gr. laga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun rikisins
skal framlag rikissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna eigi fara fram úr 75 000 þús.
kr. á árinu 1981.
18. gr.
Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 5. gr. laga nr. 35/1966 um Lánasjóð sveitarfélaga,
sbr. lög nr. 99/1974, skal framlag rikissjóðs til Lánasjóðs sveitarfélaga á árinu 1981
eigi fara fram úr 3 150 þús. kr.
19- gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 30/1921 um erfðafjárskatt, sbr. 1. gr. laga nr.
50/1972, skulu tekjur Erfðafjársjóðs af erfðafjárskatti á árinu 1981 eigi fara fram
úr 6 000 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast á árinu 1981 af erfðafjárskatti rennur i rikissjóð.
20. gr.
Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 5. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasióð, sbr. lög nr.
57/1980, skal framlag rikissjóðs til Bjargráðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr
2 430 þús. kr.
21. gr.
Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 25. gr. 6. kafla laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1980, skal framlag rikissióðs til Framkvæmdasjóðs
þroskaheftra eigi fara fram úr 20100 þús. kr. á árinu 1981.
22. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 20. gr. hafnalaga nr. 45/1973, sbr. 2. gr. laga nr. 83/1976,
skal framlag ríkissjóðs til Hafnabótasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 3191,5
þús. kr.
23. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970 um skemmtanaskatt skal framlag
rikissjóðs til Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 2 961 þús. kr. á árinu 1981.
24. gr.
Þrátt fyrir ákvæði í 8. gr. og 25. gr. laga nr. 60/1976 um skipulag ferðamála
skal ráðstöfunarfé til ferðamála af sérstöku gjaldi skv. 8. gr. laganna og framlagi
úr rikissjóði skv. 25. gr. laganna eigi fara fram úr 30% af skilafé Frihafnarinnar
til ríkissjóðs, að viðbættum 250 þús. kr. til Ferðamálasjóðs. Kostnaður af starfsemi
Ferðamálaráðs skal greiddur af þeim hluta skilafjár Frihafnarinnar er fellur til
ráðsins.
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25. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 30 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og
endurlána m. a. Rafmagnsveitum ríkisins til að greiða eftirstöðvar kostnaðar við
lagningu byggðalína á árinu 1980 og til að greiða upp bráðabirgðalán vegna annarra
framkvæmda á vegum ríkissjóðs á árinu 1980 er tekin voru hjá Seðlabanka Islands.
26. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð á skuld Útvegsbanka
íslands við Seðlabanka Islands allt að 50 000 þús. kr. Skuld þessi skal færð á
sérstakan reikning Útvegsbankans i Seðlabankanum og greiðir ríkissjóður vexti og
afborganir af skuldinni með föstum árlegum greiðslum að fjárhæð 7 500 þús. kr.
í 12 ár, í fyrsta sinn á árinu 1982.
27. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í þvi skyni að
greiða afborganir þessa árs af erlendum lánum ríkissjóðs og ennfremur að endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar erlendra lána, þegar lánstiminn er talinn of stuttur
miðað við eðlilegan afskriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með
viðkomandi lánum.
Landsvirkjun er heimilt að taka erlend lán í því skyni að endurgreiða fyrir
gjalddaga erlend lán, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum. Skal
fjármálaráðherra og stjórn Landsvirkjunar hafa samráð við fjárveitinganefnd
Alþingis áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein.
Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta til töku láns eða
lána, sem endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán), er honum heimilt að nýta sömu
heimild til töku á nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða öllu leyti án þess
að lánssamningur um veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki dregið á lánssamninginn
að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
28. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarpið felur í sér lántökuheimild fyrir rikissjóð á árinu 1981 auk heimildar
til Framkvæmdasjóðs Islands, Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða, Járnblendifélags, sveitarfélaga og aðila er standa að hitaveituframkvæmdum. Frumvarpið
felur ennfremur í sér ákvæði um kaup lífeyrissjóða á verðtryggðum skuldabréfum
af ríkissjóði, Byggingarsjóði rikisins, Byggingarsjóði verkamanna og Framkvæmdasjóði íslands. Þá eru í frumvarpi þessu breytingar á lögum nokkurra fjárfestingarlánasjóða og ákvæði um hámarksframlög til nokkurra verkefna í samræmi við
markaða stefnu fjárlaga fyrir árið 1981.
Um 1. og 2. gr.
Erlendar lántökur til framkvæmda vegna A- og B-hluta ríkissjóðs nema alls
288 840 þús. kr. Þess er freistað að afla innlends lánsfjár til þess að takmarka erlendar lántökur sem frekast er kostur. Til þess að fyrirhugaðri innlendri lánsfjáröflun verði náð mun verða gengið ríkt eftir því að lífeyrissjóðir kaupi skuldabréf
fyrir 40% aí ráðstöfunarfé sínu á árinu 1981. Mikil óvissa ríkir um ýmis atriði innlends lánsfjármarkaðar. Sala verðtryggðra spariskirteina ríkissjóðs er ótrygg vegna
þeirra áhrifa sem verðtrygging innlánsreikninga í innlánsstofnunum kann að hafa.
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f 6. gr. fjárlaga var veitt heimild til 90 000 þús. kr. verðbréfaútgáfu. f þessu frumvarpi er leitað heimildar til lántöku á innlendum lánsfjármarkaði að upphæð
158100 þús. kr. Verðbréfakaup bankakerfisins og lífeyrissjóðs af ríkissjóði eru
áætluð 108 000 þús. kr. og önnur innlend fjáröflun 50 100 þús. kr.
Um 3. gr.
Ákvæði laga nr. 50/1980 eru tekin upp að nýju en það eru ákvæði um að lífeyrissjóðir á samningssviði ASf kaupi skuldabréf Byggingarsjóðs ríkisins fyrir
20% af ráðstöfunarfé, innan þess ramma er lögin að öðru leyti setja. Þetta er til
staðfestingar samkomulagi sem ASÍ gerði við ríkisstjórnina í febrúar 1974.
Um 4. gr.
Áætlanir Landsvirkjunar fyrir árið 1981 gera ráð fyrir áframhaldandi framkvæmdum við Hrauneyjafoss og að gangsetning 1. vélar virkjunarinnar verði
haustið 1981. Framkvæmdir á vegum fyrirtækisins nema alls 469 830 þús. kr. sem
skiptist þannig að 369 830 þús. kr. renna til framkvæmda við Hrauneyjafossvirkjun,
33 000 þús. kr. til annarra framkvæmda, þ. e. við Sigöldu og Búrfell, auk 67 000
þús. kr. sem eru vaxtagreiðslur af lánum á byggingartíma. Lánsfjáröflun til framkvæmda á vegum Landsvirkjunar er alls áformuð 462 190 þús. kr. Að auki nemur
aukning eigin fjár fyrirtækisins 7 640 þús. kr.
Um 5. gr.
Samkvæmt aðalsamningi ríkisstjórnar fslands og Elkem-Spigerverket A/S hafa
hluthafar skuldbundið sig til að sjá Járnblendifélaginu fyrir fjármagni með hluthafalánum, sbr. ákvæði 3. tl. 5. gr. samningsins. Upphæð lánanna getur numið alls
44 millj. norskra króna og er hlutur ríkissjóðs, m. v. 55% eignaraðild, 24,2 millj.
norskra króna. Líklegt er talið að á árinu 1981 þurfi ríkissjóður að lána Járnblendifélaginu í samræmi við ofangreint samkomulag allt að 14 000 þús. ísl. kr.
Um 6. gr.
Framkvæmdir við hita- og fjarvarmaveitur aðrar en á vegum Orkubús Vestfjarða
eru alls fyrirhugaðar fyrir um 290 380 þús. kr. Fjármögnun þessara framkvæmda
er þannig að úr rekstri skila fyrirtækin 64 560 þús. kr., lánsfé hjá Lánasjóði sveitarfélaga nemur 30 000 þús. kr., úr Orkusjóði koma 7 520 þús. kr. og erlent lánsfé nemur
alls 188 300 þús. kr.
Lánastofnanir, sem lána til hita- og fjarvarmaveitna, hafa í vaxandi mæli farið
fram á ábyrgð af hálfu ríkisins. Stafar þetta m. a. af því að þau lánskjör sem gilda
á lánum til hita- og fjarvarmaveituframkvæmda eru veitunum erfið þar sem lánin
eru til mun skemmri tíma en ætla má afskriftartíma framkvæmda. Lánveitingar
eða ábyrgðir af rikisins hálfu verða ekki veittar til einstakra veitna fyrr en iðnaðarráðherra hefur veitt einkaleyfi til reksturs og skilyrðum orkulaga um einkaleyfisveitingu er fullnægt og fjármálaráðherra hefur fallist á áætlanir um fjárhagsgrundvöll hvers fyrirtækis. Stærstu lánsfjármögnuðu verkefnin á árinu 1981 eru áframhaldandi framkvæmdir við Hitaveitu Akureyrar 31 500 þús. kr., Hitaveitu Suðurnesja 62 000 þús. kr. og Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar 65 000 þús. kr.
Um 7. gr.
Lántökur til ýmissa framkvæmda sveitarfélaga nema alls 15 000 þús. kr. Þar af
rennur hluti til Vestmannaeyjakaupstaðar í samræmi við tillögu úttektarnefndar
er fjallaði um fjárhagsvanda staðarins.
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Um 8. gr.
Samtals eru ráðgeröar framkvæmdir á vegum Orkubús Vestfjarða fyrir 31 200
þús. kr., þar af 16 000 þús. kr. á sviði raforkuframkvæmda og 15 200 þús. kr. vegna
framkvæmda við fjarvarmaveitur. Alls er áformað að afla 27 200 þús. kr. lánsfjár
en úr rekstri eru áætlaðar 4 000 þús. kr.
Framkvæmdir í raforkumálum eru margþættar: línubyggingar, aðveitustððvar,
innanbæjarkerfi o. fl. Hluti þessara framkvæmda tengist framkvæmdum við fjarvarmaveitur en lánsfé til fjarvarmaveitna verður ráðstafað til veituframkvæmda á
ísafirði, í Bolungarvík og á Patreksfirði.
Um 9. gr.
Erlend lántaka Framkvæmdasjóðs íslands nemur á árinu 89 000 þús. kr. Af
þessari fjárhæð eru 72 000 þús. kr. ætlaðar til endurláns til fjárfestingarlánasjóða
en auk þess hefur Framkvæmdasjóður tekið að sér meðalgöngu um útvegun 17 000
þús. kr. lánsfjár til Framleiðsluráðs landbúnaðarins vegna greiðslna útflutningsbóta verðlagsársins 1979/1980.
Um 10. gr.
Þarfnast elcki skýringa.
Um 11. gr.
Sbr. athugasemd við 13.—23. gr.
Um 12. gr.
Ráðgert er að Byggðasjóður veiti fyrirgreiðslu vegna skipasmiði innanlands.
I þessu frumvarpi er því leitað sérstakrar heimildar til öflunar 15 000 þús. kr. lánsfjár til endurlána.
Um 13.—23. gr.

í samræmi við markaða stefnu i fjárlögum fyrir árið 1981 um skerðingu lögboðinna framlaga er nauðsynlegt að lögum nokkurra sjóða verði breytt.
Um 24. gr.
Lögbundnar fjárveitingar til Ferðamálasjóðs voru lækkaðar eins og framlög
til annarra fjárfestingarlánasjóða og nemur framlagið því alls 250 þús. kr. Samkvæmt
lögum nr. 60/1976 um skipulag ferðamála skal tiltekinn hluti af veltu Frihafnarinnar á Keflavíkurflugvelli renna til þessarar starfsemi. Tekjustofni þessum er nú
breytt þannig að 30% af skilum Fríhafnarinnar til ríkissjóðs renna til ferðamála.
Um 25. gr.
Samkvæmt bráðabirgðayfirliti um lánsfjáröflun rikissjóðs 1980 skorti um 26 000
þús. kr. á að innlend lánsfjáröflun stæðist áætlun. 1 megindráttum var það lánsfé
frá innlánsstofnunum og lifeyrissjóðum sem ekki aflaðist að fullu. Útgjöld Rafmagnsveitna rikisins vegna byggðalínuframkvæmda reyndust allnokkru hærri en
áætlað var eða alls 4 380 þús. kr. Af ofangreindum ástæðum er nú leitað lántökuheimildar allt að 30 000 þús. kr. vegna framkvæmda 1980.
Um 26. gr.
Ríkisstjórnin hefur samþykkt að styrkja fjárhagsstöðu Útvegsbanka Islands og
leitar i því skyni eftir heimild til að veita sjálfskuldarábyrgð á skuld Útvegsbankans
við Seðlabanka Islands að fjárhæð 50 000 þús. kr. Skuld þessi verður áfram á nafni
Útvegsbanka lslands á sérstökum reikningi í Seðlabankanum en ekki er gert ráð
fyrir að Útvegsbankinn greiði vexti eða afborganir af skuldinni. Rikissjóður skuldbindur sig til að greiða 7 500 þús. kr. í vexti og afborganir af þessari skuld á næstu
12 árum og er það fullnaðargreiðsla.
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Um 27. gr.
Heimildar er aflað til þess að taka lán fyrir afborgunum af lánum ríkissjóös
og er ætlunin að lántakan samsvari afborgunum af lánum vegna framkvæmda við
Krðfluvirkjun og við byggðalínur, sbr. framsetningu fjárlaga.
Vegna ástands á erlendum fjármagnsmörkuðum hefur yfirleitt ekki verið völ
á erlendum lánum til nægilega langs tíma, miðað við eðlilegan afskriftartima þeirra
framkvæmda sem með þeim hafa verið fjármagnaðar. Óhagstæð erlend lán hafa m. a.
leitt til þess að endurlán innlendra lánastofnana hafa verið til fremur skamms tima.
Veldur þetta örum afborgunum og þungri greiðslubyrði á næstu árum. Sérstaklega
hefur þetta komið illa niður á ýmsum orkufyrirtækjum með langan afskriftartíma.
Rétt þykir að fjármálaráðherra geti i samráði við fjárveitinganefnd tekið lán til
greiðslu annarra lána sé slíkt talið heppilegt. Sams konar heimild er nú veitt stjórn
Landsvirkjunar til breytingar lána.
Að undanförnu hafa kjör á lánsfjármörkuðum þróast þannig að hagstæðast
virðist að taka lán til tiltölulega skamms tíma. Þessum lánum þarf síðan að breyta
í langtimalán verði þróun á lánamörkuðum slík að vextir af lánum til langs tíma
sýnast hagstæðari. Ákvæðum greinarinnar er ætlað að skapa svigrúm til að nýta hagstæðustu lánamöguleika hverju sinni.

Ed.

431. Frumvarp til laga

[218. mál]

um breyting á lögum nr. 57 27. apríl 1973, um atvinnuleysistryggingar, og siðari
breytingum á þeim lögum.
Flm.: Lárus Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson, Guðmundur Bjarnason,
Stefán Jónsson, Stefán Guðmundsson.
1. gr.
í VII. kafla laganna bætist ný grein er verði 24. gr. og orðist svo (töluorð siðari
greina í lögunum breytist þannig að 24. gr. verður 25. gr. o. s. frv.):
Nú verður víðtækt og mikið atvinnuleysi yfirvofandi af völdum náttúruhamfara, t. d. hafíss sem lokar höfnum á stóru landssvæði, og er þá stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs heimilt að greiða í samráði við viðkomandi sveitarstjórnir
aukakostnað sem hlýst af þvi að koma i veg fyrir atvinnuleysi á viðkomandi landssvæði, t. d. flutningskostnað á afla milli byggðarlaga og landshluta.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs leggur sjálfstætt mat á það, hvort, hvernig
eða hvenær henni þykir ástæða til að nota þessa heimild.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Þetta frv. þarfnast ekki mikilla skýringa þar sem í þvi felst einfaldlega að
breyta lögum um atvinnuleysistryggingar á þann veg að unnt sé að beita fjármagni
Atvinnuleysistryggingasjóðs til þess að fyrirbyggja eða draga úr atvinnuleysi sem
dunið gæti yfir t. d. er hafis legðist að landinu á stórum landssvæðum.
Nú er mikill hafis fyrir vestan og norðan land og veruleg hætta talin á að hann
geti lagst að landi og lokað höfnum, jafnvel í heilum landshlutum. Þvi er þessu
máli hreyft nú, en áhersla skal lögð á að flm. telja að stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs eigi sjálf að hafa í hendi sinni, hvort, hvernig eða hvenær hún vildi nýta
slíka heimild, og að fullt samráð verði haft við hana um afgreiðslu málsins frá
þeirri þingnefnd sem fær málið til athugunar.
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Sþ.

432. Fyrirspumir.

[219. mál]

I. Til samgönguráðherra um breyttar snjómokstursreglur á þjóðvegum.
Frá Lárusi Jónssyni og Halldóri Blöndal.
Hverjar voru veigamestu breytingar á snjómokstursreglum á þjóðvegum
sem gerðar voru í okt. s. 1.?
Hver eru rökin fyrir því, að þörf sé að ryðja snjó af veginum um ólafsvíkurenni og óshlíð milli Bolungarvíkur og ísafjarðar alla virka daga, en
einungis einn dag í viku um Ólafsfjarðarmúla?
II.

Til sjávarútvegsráðherra um lánskjör Fiskveiðasjóðs.
Frá Lárusi Jónssyni og Halldóri Blöndal.
1. Hver eru kjör Fiskveiðasjóðs á skipalánum síðan 1978?
2. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að þessi kjör verði jöfnuð og ef svo er þá
hvernig og hvenær?

Sþ.

433. Þingsályktun

[18. mál]

um réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð.
(Afgreidd frá Sþ. 17. febr.)
Samhljóða þskj. 19.

Sþ.

434. Beiðni um skýrslu

frá forsætisráðherra um kaup á togara fyrir IJtgerðarfélag Norður-Þingeyinga á
Þórshöfn.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen, Þorv. Garðari Kristjánssyni, Eiði Guðnasyni,
Eyjólfi Konráð Jónssyni, Sighvati Björgvinssyni, Agli Jónssyni,
Guðmundi Karlssyni, Friðrik Sophussyni, Kjartani Jóhannssyni,
Geir Hallgrímssyni.
Með vísan til 31. gr. laga um þingsköp Alþingis óskum við undirritaðir alþingismenn eftir því, að forsætisráðherra flytji Alþingi skýrslu vegna kaupa á
togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga á Þórshöfn.
Alþingi, 18. febr. 1981.
Matthías Á. Mathiesen, Þorv. Garðar Kristjánsson, Eiður Guðnason,
Eyjólfur K. Jónsson, Sighvatur Björgvinsson, Egill Jónsson, Guðmundur Karlsson,
Friðrik Sophusson, Kjartan Jóhannsson, Geir Hallgrímsson.
Til forseta sameinaðs Alþingis, Alþingi.
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Greinargerð.
Það er ljóst öllum þeim sem fylgst hafa með kaupum á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga, að skiptar skoðanir eru á forsendum, upphafi og meðferð
þess máls. Fram hefur komið að ráðherrar segja sitt hvað um samþykktir ríkisstjórnar og ekki er með öllu sami skilningur á samskiptum ríkisstjórnar og stjórnar
Framkvæmdastofnunar.
Því er þess óskað, að forsætisráðherra gefi Alþingi skýrslu um mál þetta hið
fyrsta, þar sem birtar verði samþykktir ríkisstjórnarinnar, stjórnar Framkvæmdastofnunar, bréf sem rituð hafa verið af þessum aðilum, svo og gerð grein fyrir
munnlegum skilaboðum, sem farið hafa á milli þessara aðila.

Ed.

435. Frumvarp til laga

[220. mál]

um tímabundið olíugjald til fiskiskipa.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.

Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu
án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðarmanni eða útgerðarfyrirtæki olíugjald, er nemi 7.5% miðað við fiskverð eins og
það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip
selur afla sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. Olíugjald þetta kemur ekki
til hlutaskipta eða aflaverðlauna.
2. gr.
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal auk frádráttartölu kjarasamninga og stofnfjársjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 4/1976 draga 1.0% olíugjald til
útgerðar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna,
aukaaflaverðlauna og hlutar samkvæmt kjarasamningum.
3. gr.
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði um framkvæmd þessara
laga með reglugerð.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði þeirra taka til fiskafla og hlutaskipta frá upphafi til loka árs 1981 nema aðilar að kjarasamningum sjómanna og
útvegsmanna komi sér saman um önnur hlutaskipti.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt í tengslum við ákvörðun fiskverðs frá 1. janúar 1981.
Meginefni frumvarpsins er að framlengja til ársloka 1981 olíugjald til fiskiskipa
utan skipta óbreytt frá því sem það var á tímabilinu október til desember 1980, 7.5%
af skiptaverði, en lög um tímabundið olíugjald runnu út um síðastliðin áramót.
Olíugjald utan skipta var tekið upp með lögum nr. 4 2. mars 1979 til þess að
snúast við þeim vanda, sem stórfelld hækkun olíuverðs olli islenskum sjávarútvegi. Gjaldið var í fyrstu 2.5% af skiptaverði en var síðan hækkað í 7% í maí og
i 12% (gjald utan skipta) í júlí 1979, enda fór olíuverð þá ört hækkandi. Undir lok
ársins 1979 og framan af árinu 1980 var hins vegar um tiltölulega litla breytingu
á útsöluverði olíu að ræða og var olíugjald þá lækkað í áföngum í 2.5% í mars 1980.
Á síðari hluta árs 1980 varð hins vegar umtalsverð hækkun á olíuverði og frá 1.
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október í fyrra var olíugjaldið hækkað í 7.5%. Frá þeim tíma hefur enn orðið
hækkun á olíuverði, einkum svartolíuverði. Verð á svartolíu var 1 281 króna hvert
tonn í byrjun október en er nú 1 710 krónur og frekari hækkun er fyrirsjáanleg á
næstunni. Verð á gasoliu var 2.10 krónur hver lítri í október en er nú 2.35 krónur.
Ætla má að oliuverð til fiskiskipa hækki að meðaltali um 33% frá október siðastliðnum til mars á þessu ári.
Hin mikla hækkun olíuverðs frá því í ársbyrjun 1979 kemur meðal annars fram
í því að olíukostnaður botnfiskveiðiskipa verður í byrjun mars um 19.5% af heildartekjum (án oliugjalds) en á árinu 1978 var olíukostnaðurinn um 12.5% af heildartekjum.
Ákvæði einstakra greina frumvarpsins eru að öllu leyti óbreytt frá þvi sem
gilti síðustu mánuði ársins 1980.

Ed.

436. Frumvarp til laga

[221. mál]

um breyting á lögum nr. 2 1. febrúar 1980, um breyting á lögum um útflutningsgjald
af sjávarafurðum nr. 5 13. febr. 1976.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Við lögin bætist nýtt ákvæði, til bráðabirgða, svohljóðandi:
Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal útflutningsgjald af frystum sjávarafurðum framleiddum á árinu 1981 nema 4,5% af fob-verðmæti útflutnings og útflutningsgjald
af skreið og hertum þorskhausum framleiddum á árinu 1981 10% af fob-verðmæti
útflutnings.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 5 13. febrúar 1976 voru öll lagaákvæði um mismunandi útflutningsgjöld af sjávarafurðum numin úr gildi og í stað þeirra lagt á eitt útflutningsgjald á sjávarafurðir. 1 upphafi nam gjaldið 6% af fob-verði útfluttra sjávarafurða. Gjaldið var lækkað i 5% árið 1979 en síðan hækkað í 5,5% á árinu 1980.
Voru þessar breytingar gerðar í tengslum við fiskverðsákvarðanir, beinlínis i því
skyni að greiða fyrir þeim samningum.
Ein af forsendum fiskverðsákvörðunar frá 1. janúar 1981 var sú, að útflutningsgjald af frystum sjávarafurðum yrði lækkað úr 5,5% i 4,5% af fob-verði
afurðanna, en á móti yrði útflutningsgjald af skreið hækkað í 10% til þess að
heildarfjárhæð útflutningsgjalda yrði sem næst óbreytt. Skyldi þessi tilhögun gilda
á árinu 1981. Frumvarp þetta er flutt í beinu framhaldi af fiskverðsákvörðun frá
1. janúar 1981 og verður að skoðast í samhengi við þá ákvörðun.
Athugasemdir viö einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Þær breytingar á útflutningsgjöldum, sem hér er gert ráð fyrir, eru timabundnar og taka til framleiðslu ársins 1981. Þess vegna er gert ráð fyrir, að við
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lögin í heild sinni bætist ákvæði til bráðabirgða, þar sem almenna reglan um 5,5%
útflutningsgjald af sjávarafurðum er takmörkuð, þannig að af frystum afurðum
framleiddum árið 1981 greiðist 4,5% útflutningsgjald, af skreið og hertum þorskhausum framleiddum 1981 greiðist 10% gjald, en útflutningsgjald af öllum öðrum
sjávarafurðum verði óbreytt, 5,5% af fob-verði afurðanna.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Nd.

437. Breytingartillaga

[209. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með síðari
breytingum.
Frá Albert Guðmundssyni.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
27. tl. 3. gr. laganna orðist svo:
Að lækka eða fella niður gjöld af fólksbifreiðum fyrir bæklað fólk eða lamað,
svo og fólk með lungnasjúkdóma, hjartasjúkdóma og aðra hliðstæða sjúkdóma,
allt á svo háu stigi að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis.
Lækkun gjalda af hverri bifreið má nema allt að 12 000 krónum og heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi allt að 24 000 krónum.
Þó skal heimilt að lækka gjöld af bifreiðum um allt að 24 000 krónum fyrir þá
sem mestir eru öryrkjar, en geta þó ekið sjálfir sérstaklega útbúinni bifreið. Heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi má nema allt að 48 000 krónum af hverri
bifreið samkvæmt þessari málsgrein.
Fjármálaráðherra er heimilt að breyta fjárhæðum skv. 2. og 3. málsgr. til samræmis við þróun framfærsluvísitölu og vegna breytinga sem kunna að verða á aðflutningsgjöldum af bifreiðum.
öryrki, sem fengið hefur eftirgjöf gjalda af bifreið samkvæmt ákvæðum
þessarar heimildar, getur sótt um eftirgjöf að nýju að fjórum árum liðnum talið
frá tollafgreiðsludegi bifreiðar vegna eldri eftirgjafar. Þó getur öryrki, sem fengið
hefur eftirgjöf skv. 3. málsgr., sótt um eftirgjöf að nýju að þremur árum liðnum.
Aðilar, sem njóta tollívilnunar skv. 41. tl. 3. gr., geta notið hálfrar ívilnunar
skv. 2. málsgr.
Fjármálaráðherra skipar fimm manna nefnd er úrskurðar umsóknir og gerir
tillögur um eftirgjöf gjalda af ofangreindum bifreiðum. Skulu fjórir nefndarmenn vera læknar og skipaðir samkvæmt tilnefningu öryrkjabandalags íslands, en
sá fimmti skipaður án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar.
Enn fremur skal fella niður fyrir framangreint fólk gjöld af gervilimum, sem
ekki verða gerðir hér á landi, svo og af áhöldum og hjálpartækjum, sem sérstaklega
eru gerð með tilliti til þarfa þess og henta ekki öðru fólki.
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438. Tillaga til þingsályktunar

[222. mál]

um ókeypis símaþjónustu (,,frínúmer“) opinberra stjórnsýslustofnana.
Flm.: Árni Gunnarsson, Magnús H. Magnússon, Karl Steinar Guðnason,
Vilmundur Gylfason, Karvel Pálmason, Eiður Guðnason,
Sighvatur Björgvinsson, Kjartan Jóhannsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, að láta þegar í stað gera þær breytingar á símakerfum helstu stjórnsýslustofnana ríkisins, að þar verði notuð svokölluð „frínúmer**. Almenningi verði gert kleift, að hringja í þessi „frínúmer“
hvaðan sem er af landinu án kostnaðar eða þannig, að hver hringing telji aðeins
eitt skref.
Greinargerð.
Um langt árabil hefur ójöfnuður rikt um notkun síma á milli íbúa einstakra
landshluta. Innan stór-Reykjavíkursvæðisins hefur kostnaður símnotenda verið
lægri en utan þess. Ójöfnuðurinn verður því meiri þegar þess er gætt, að nær allar
stjórnsýslustofnanir hins opinbera eru á Reykjavíkursvæðinu svo og höfuðstöðvar
banka og sjóða og hvers konar þjónustumiðstöðvar.
Ibúar utan stór-Reykjavíkursvæðisins verða á ári hverju að greiða margfaldan
símakostnað vegna viðskipta við hið opinbera, ef borið er saman við ibúa innan
svæðisins. Vart þarf að minna á hve oft þarf stundum að hringja til að ná í einn
tiltekinn mann, hve oft þarf að bíða í síma langar stundir og þá ekki alltaf árangur
tryggður. Bið og margar hringingar í opinberar stofnanir í Reykjavík kosta mikla
fjármuni þegar hringt er utan 91-svæðisins.
Stjórnvöld vilja reyna að leysa vanda ójafnaðar með því að hækka gjöld þeirra,
sem léttari byrðar hafa borið, sbr. skrefatalningu í Reykjavík með ærnum tilkostnaði. Ekki skal lagður dómur á nauðsyn þessarar aðferðar, en ætla má að jafneðlilegt væri að reyna að lækka kostnað þeirra, er búa utan stór-Reykjavíkursvæðisins. Það má m. a. gera með „frínúmerum" og með lengingu þess tíma á
hverjum sólarhring þegar taxti er lækkaður.
I allmörgum löndum er „frínúmera“-kerfi notað. Má í því sambandi nefna
Bandaríkin, þar sem margar opinberar stofnanir veita ókeypis símaþjónustu. Þetta
gerist einnig hjá nokkrum fyrirtækjum i einkaeign og er algengt hjá flugfélögum.
Samkvæmt upplýsingum simafyrirtækisins „Pacific Norttrwest Bell“ er kostnaður við tæknilegar breytingar tiltölulega lítill og hefur farið lækkandi með nýrri
tækni. Þar hefur þessi þjónusta verið veitt í rúmlega 17 ár, og hver sem er getur
tekið slík kerfi — eða slíka tækni — á leigu.
Ekki er nauðsynlegt að símnotendur losni algjörlega við kostnað er þeir hringja
í „frínúmer'*. Hugsanlegt væri, að þeir greiddu eitt skref, og þá allir jafnt, hvar sem
er á landinu.
Nauðsynlegt er að meta vandlega hvaða opinberar stofnanir ættu að hafa slík
„frínúmer". I því sambandi má nefna Stjórnarráð íslands, Framkvæmdastofnun,
Tryggingastofnun ríkisins og Húsnæðisstofnun ríkisins.
Það er trú flutningsmanna þessarar tillögu, að „frínúmer“ gætu að mun jafnað
þann óeðlilega mismun sem getur orðið við að njóta þjónustu hins opinbera eftir
því, hvort einstaklingurinn býr innan eða utan stór-Reykjavíkursvæðisins.
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Sþ.

439. Fyrirspurnir.

[223. mál]

I. Til fjármálaráðherra um fyrirmæli Ríkisbókhalds.
Frá Eiði Guðnasyni.
Hvar eiga stoð i lögum þau fyrirmæli Rikisbókhalds að nota ekki aura í
greiðslum af hálfu ríkisins, m. a. í eftirgreindum tilvikum:
a) við uppgjör launa,
b) við greiðslu tryggingabóta og lífeyris frá Tryggingastofnun ríkisins?
II. Til iðnaðarráðherra um tengingu dísilrafstöðva í eigu Rafmagnsveitna rikisins.
Frá Ingólfi Guðnasyni.
a. Hvað tefur tengingu 500 kv. dísilrafstöðvar, sem Rafmagnsveitur ríkisins
eiga á Hvammstanga, við orkuveitukerfi Hvammstanga eins og ætlunin var
þegar vélin var flutt þangað frá Reykjaskóla í Hrútafirði?
b. Hvað tefur tengingu 75 kv. dísilrafstöðvar í eigu Rafmagnsveitna ríkisins,
sem sett var niður á Reykjaskóla snemma á þessum vetri og ætluð var til
öryggis fyrir Reykjaskóla?
III. Til menntamálaráðherra um norsku- og sænskukennslu í grunnskólum.
Frá Árna Gunnarssyni.
1. Samkvæmt lögum geta nemendur í grunnskólum, sem þess óska, tekið próf
í norsku eða sænsku í stað dönsku. Hefur nemendum verið gert kleift að
læra þessi tungumál?
2. Er norska eða sænska kennd í grunnskólum? Ef svo er, hvað mörgum?
3. Eru til kennslubækur í norsku og sænsku sem telja má við hæfi íslenskra
nemenda?
4. Telur menntamálaráðherra æskilegt að leggja eins mikla áherslu á dönskukennslu og gert hefur verið, í stað þess að auka kennslu i norsku og/eða
sænsku?

Ed.

440. Frumvarp til laga

[224. mál]

um afnám laga nr. 28 12. mai 1972, um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum.
Flm.: Kjartan Jóhannsson, Eiður Guðnason, Karl Steinar Guðnason.
1- gr.
Lög nr. 28 12. maí 1972, um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum, falli niður.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

203
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Greinargerð.
Aðstæður eru gerbreyttar frá því að lögin um heimild ríkissjóðs til ríkisábyrgðar
voru sett. Tilgangur þeirra þá var að örva togarakaup.
1 þeim einstöku tilvikum, sem nú þætti koma til greina að veita ríkisábyrgð
vegna togarakaupa, er eðlilegt að það komi til afgreiðslu Alþingis.
Þess vegna þykir nú rétt að nema þessar heimildir úr gildi.

Ed.

441. Frumvarp til laga

[225. mál]

um hagkvæmni í stærð og endurnýjun skipastólsins.
Flm.: Kjartan Jóhannsson, Eiður Guðnason, Karl Steinar Guðnason.
1. gr.
Á hverju ári frá og með 1983 skulu viðbætur og endurnýjun fiskiskipa nema
að hámarki 50% af meðaltali úrfalls tveggja næstliðinna ára, mældu í brúttórúmlestum. Úrfall telst í þessu sambandi ef skip er afmáð af skipaskrá, og viðbætur og
endurnýjun teljast nýsmíði fiskiskipa innanlands og erlendis og kaup á fiskiskipum
erlendis frá.
Opinberar lánastofnanir og gjaldeyrisyfirvöld skulu að höfðu samráði sin á
milli sjá svo um að veitt lánsloforð og gjaldeyrisyfirfærslur á hverju ári til nýsmiða
og kaupa á fiskiskipum séu innan ofangreindra marka um viðbætur og endurnýjun.
2. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar og gilda til ársloka 1985.
Ákvæði til bráðabirgða.
Á árunum 1981 og 1982 skulu engin lánsloforð veitt né heimildir til erlendrar
lántöku til innflutnings á fiskiskipum. Á árunum 1981 og 1982 skulu lánsloforð
vegna nýsmíða fiskiskipa innanlands svara að hámarki til smíði 1200 rúmlesta
hvort ár.
Greinargerð.
í stefnuskrá Alþýðuflokksins, sem samþykkt var á 37. flokksþingi í október
1976, er lögð áhersla á „markvissa heildarstjórn á nýtingu auðlinda hafsins, svo að
þjóðin njóti til frambúðar fulls afraksturs þeirra“. Jafnframt er bent á að skipu,leggja eigi „uppbyggingu fiskiskipaflotans og fiskvinnslunnar í samræmi við sóknarþol fiskstofna og atvinnuþörf byggðarlaga“.
Að því er stjórnunaraðgerðir varðar er eftirfarandi stefna mörkuð í stefnuskrá
flokksins:
„Setja þarf víðtækar og sveigjanlegar reglur til verndar seiðum og ungfiski. Að
öðr« leyti á að taka aflann með þeim skipum og veiðarfærum, sem hagkvæmust
eru, og halda sókninni í skefjum með þvi að hafa stjórn á stærð fiskiskipastólsins.“
Eins og nú standa sakir er beitt víðtæku skömmtunarkerfi til þess að hafa hemil
á heildarafla helstu nytjafiska. Togurum eru bannaðar þorskveiðar þriðjung úr
árinu. Bátaflotinn býr við takmarkanir á þorskveiðum, síldveiðum og loðnuveiðum.
Af þessu er augljóst að fiskiskipastóllinn er of stór miðað við afrakstursgetu fiskstofnanna. Þegar heildarveiðin og þar með heildartekjur eru takmarkaðar er aug-
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Ijóst að sérhver viðbót við flotann minnkar afla og tekjur allra hinna sem fyrir eru.
Viðbótin við flotann þýðir að rninna kemur í hvern hlut jafnframt því sem kostnaður vex. Viðbótin rýrir þannig kjör sjómanna, útgerðar og þjóðarinnar allrar.
Á sama hátt þýðir minnkun flotans við þessar aðstæður að meira kemur í hvern
hlut og hagur sjómanna, útgerðar og þjóðarinnar batnar.
Flestum ættu að vera þessi sannindi ljós, enda má segja að nauðsyn þess að
hafa hemil á stærð skipastólsins njóti nú orðið almenns skilnings og þá ekki síst
meðal sjómanna, útgerðarmanna og annarra þeirra sem starfa í sjávarútvegi. Engu
að síður hefur nú á ný verið hleypt af stað skriðu innflutnings sem eykur stærð
skipastólsins.
Ýmsir hafa undrast það, að sífellt skuli vera ásókn i ný fiskiskip, þótt afkoma
sé léleg og erfitt að sjá rekstrargrundvöll fyrir ýmis þau skip sem í flotann bætist.
Skýringin á þessu er vafalaust sú, að útgerðaraðilar byggja það á reynslunni, að
stjórnvöld hlaupi undir bagga þegar í harðbakka slær.
Á hinn bóginn er vert að leggja áherslu á að hver einstakur útgerðaraðili
keppist vitaskuld við að ná sem mestu í sinn hlut án tillits til þess, að aukin aflabrögð hans eru á kostnað allra annarra í greininni, þegar heildarafli er takmarkaður.
Þetta er að ýmsu leyti eðlilegt, en birtist m. a. í ásókn i ný skip. En einmitt það,
að málum skuli svona háttað, leggur stjórnvöldum ríkar skyldur á herðar. Einmitt
af þessum sökum verða stjórnvöld að tryggja hæfilega stærð skipastólsins og hindra
ofvöxt hans. Fiskveiðistefna án strangrar takmörkunar á stærð skipastólsins er
markleysa.
Jafnframt því að stefna að hagkvæmri stærð skipastólsins verður að vinna að
því, að fiskiskipin séu vel búin og veiti góðan aðbúnað. Eðlileg framþróun og endurnýjun verður að eiga sér stað. Þótt togaraflotinn sé tiltölulega nýr er ljóst að bátaflotinn er að ýmsu leyti úr sér genginn og þarfnast endurnýjunar og endurbóta.
Að slíkri þróun er eðlilegt að stefna, en það verður þó að gerast innan þeirra
marka að heildarskipastóllinn vaxi ekki, heldur verði úr honum dregið.
Engin leið er til önnur til þess að draga úr stærð fiskiskipastólsins en að sjá
til þess, að meiri sóknarþungi hverfi úr rekstri en það sem við bætist vegna endurnýjunar. Nærtækasta og jafnframt átakaminnsta leiðin er að setja sér að viðbætur
og endurnýjun fari ekki fram úr tilteknu hlulfalli af úrfalli úr flotanum. Með þessu
frumvarpi er sú stefna mörkuð. Margir mundu sjálfsagt óska þess, að örar miðaði
en gert er ráð fyrir i frumvarpinu, og færa má fyrir því margvísleg rök. Engu að
siður mundi með samþykkt frumvarpsins miða til rétlrar áttar í stað þess að nú
stefnir í öfuga átt. Þetta frumvarp er flutt til þess að vilji löggjafans komi fram
og þá ekki sist með hliðsjón af því, hve hörmulega til hefur tekist hjá núverandi
ríkisstjórn í þessum efnum.
Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að almenna reglan verði sú, að
endurnýjun skipastólsins megi ekki á neinu ári fara fram úr 50% af meðaltali úrfalls tveggja næstliðinna ára mældu í brúttórúmlestum. Með tilliti til þróunarinnar síðustu misseri er þó gert ráð fyrir að á árunum 1981 og 1982 verði gert algjört
hlé á innflutningi fiskiskipa og innlendar smíðar takmarkaðar.
1 frumvarpinu er hins vegar ekki kveðið á um í hvers konar skipum sú endurnýjun, sem frumvarpið heimilar, eigi sér stað. Talið er eðlilegt að ríkisstjórnin,
lánasjóðir og aðilar í sjávarútvegi marki stefnuna að því leytinu.
Gert er ráð fyrir að lög þessi gildi til ársloka 1985.

1620

Þingskjal 442—444

Ed.

442. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni, Agli Jónssyni, Eyjólfi Konráð Jónssyni,
Lárusi Jónssyni, Salome Þorkelsdóttur og Guðmundi Karlssyni.
1. Ný grein komi er verði 28. gr. og orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hðnd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981
að fjárhæð allt að 30 milljónum króna og veita Bjargráðasjóði það fjármagn
til ráðstöfunar samkvæmt 8. gr. laga nr. 51/1972, um Bjargráðasjóð.
2. 28. gr. verði 29. gr.

Ed.

443. Nefndarálit

[159. mál]

um frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 6 25. mars 1977.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt með þeirri
breytingu er fram kemur á sérstöku þingskjali. Til fundar við nefndina komu fulltrúar samgönguráðuneytis og Vegagerðar ríkisins.
Alþingi, 19. febr. 1981.
Eiður Guðnason,
Egill Jónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Stefán Guðmundsson.
Lárus Jónsson.

Ed.

Jón Helgason.
Guðmundur Karlsson.

444. Breytingartillaga

[159. mál]

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 6 25. mars 1977.
Frá samgöngunefnd.
1. gr. frumvarpsins orðist svo:
1. málsliður 24. gr. laganna orðist þannig:
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, þinghús,
félagsheimili, vitar og enn fremur orlofsheimili í eigu stéttarfélaga launþega á
svæðum sem sérstaklega eru skipulögð fyrir orlofsstarfsemi.
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Ed.

445. Breytingartillögur

[193. mál]

við frv. til 1. um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá Lárusi Jónssyni og Eyjólfi Konráð Jónssyni.
1. 1. gr. orðist svo:
Ekki má hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé frá því sem var fyrir 1. janúar 1981 til 1. maí 1981, nema að
fengnu samþykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema
sönnur fyrir nauðsyn hennar liggi fyrir.
Frá og með 1. maí 1981 skulu taka gildi 8. og 12. gr. laga nr. 56/1978 eins
og þær voru upphaflega samþykktar á Alþingi og falla þar með úr gildi 59. og
60. gr. laga nr. 13/1979.
2. Við 5. gr. bætist eftirfarandi ákvæði:
Skerðing verðbóta hinn 1. mars 1981 skv. 1. mgr. þessarar greinar nær ekki
til bóta Tryggingastofnunar ríkisins og skulu þær hækka í samræmi við breytingar á vísitölu skv. ákv. laga nr. 13 1979.
3. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórnin skal semja tillögur um lækkun rekstrarútgjalda ríkissjóðs
og leggja fyrir Alþingi eigi síðar en hinn 1. apríl n. k. Þessar tillögur skulu
einnig ná til fjárlagaliða, sem ákveðnir eru með öðrum lögum, og framkvæmdaliða, ef tök eru talin á lækkun þeirra.
4. Við frv. bætist ný grein er verði 8. gr. Greinin orðist svo:
Við 18. gr. laga nr. 10 frá 29. mars 1961, um Seðlabanka Islands, með síðari
breytingum, bætist: án sérstakra styrkja eða neins konar millifærslu.
5. Við frv. bætist ný grein er verði 9. gr. Greinin orðist svo:
Lög nr. 77 frá 23. des. 1980 skulu falla úr gildi hinn 1. apríl n. k.
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga skal skattvísitala fyrir árið 1981 vera 153 stig.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga um sérstakt tímabundið vörugjald, nr. 107
30. des. 1978, ásamt siðari breytingum á þeim lögum, sbr. lög nr. 107 30. des.
1978 og lög nr. 80 23. des. 1980, skal sérstakt vörugjald af innfluttum vörum og
innlendri framleiðslu eigi vera hærra en 18% frá 1. apríl 1981.
1. gr. laga nr. 23 16. maí 1980, um breyting á lögum um söluskatt, breytist
þannig að brott falli orðin „og auk þess 2% — tvö af hundraði — söluskattsauka eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum.“
6. Við 8. gr. Greinin verði 10. gr.

Sþ.

446. Nefndarálit

[192. mál]

um till. til þál. um staðfestingu á samkomulagi um gagnkvæmar heimildir Islendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna.
Frá utanríkismálanefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna og mælir með að hún verði samþykkt.
Alþingi, 18. febr. 1981.
Geir Hallgrímsson,
form., frsm.
Halldór Ásgrímsson.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Karl Steinar Guðnason.
Ey. Kon. Jónsson.

Ólafur Ragnar Grímsson.
Albert Guðmundsson.
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Nd.

447. Frumvarp til laga

[226. mál]

um atvinnuréttindi útlendinga.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
I lögum þessum telst hver sá maður útlendur, sem ekki hefur islenskan ríkisborgararétt.
„Á íslandi“ merkir í lögum þessum bæði á landi og í landhelgi Islands.
2. gr.
Oheimilt er hverjum manni, félagi eða stofnun, sem rekur atvinnu eða starfrækir fyrirtæki, hverju nafni sem það nefnist, að flytja til landsins eða taka útlendinga í þjónustu sina gegn kaupgreiðslu í peningum eða hlunnindum, hvort heldur
er um langan tíma eða skamman, án leyfis félagsmálaráðherra.
Útlendingum er óheimilt að ráða sig í vinnu eða gegna þjónustu hjá öðrum,
nema atvinnuleyfi hafi verið veitt samkvæmt lögum þessum.
3- gr.
Félagsmálaráðherra veitir atvinnurekendum atvinnuleyfi fyrir útlendinga, ef
sérstakar ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um erlenda sérfræðinga er að
ræða, eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.
Skilyrði þess að atvinnuleyfi megi veita samkvæmt lögum þessum eru eftirfarandi:
1. Að fyrir liggi umsögn verkalýðsfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein,
eða viðkomandi landssambands ef ekki er verkalýðsfélag á staðnum.
2. Að fyrir liggi undirskrifaður ráðningarsamningur til tiltekins tíma eða verkefnis, sem tryggi erlendum starfsmanni laun og önnur starfskjör til jafns við
heimamenn, ásamt tilvísun til þess kjarasamnings sem um starfið gildir.
Ennfremur skulu vera í ráðningarsamningi ákvæði um flutning viðkomandi frá Islandi að starfstíma loknum, sé viðkomandi ráðinn erlendis, svo og
um greiðslur ferðakostnaðar og heimflutning í veikindum eða við óvænt ráðningarslit, sem starfsmaður á ekki sök á. í ráðningarsamningi sé einnig tilgreint
hvernig háttað sé fæði og húsnæði svo og ákveðið hvernig með skuli fara þegar
atvinna fellur niður af óviðráðanlegum ástæðum sbr. 3. gr. laga nr. 19/1979.
3. í ráðningarsamningi skal vera ákvæði þess efnis að viðkomandi starfsmaður
hafi kynnt sér þær upplýsingar, sem 5. gr. laga þessara gerir ráð fyrir, áður en
skrifað var undir samninginn, enda hvílir sú skylda á herðum atvinnurekanda
eða umboðsmanns hans að sjá um að sú upplýsingaskylda sé rækt.
4. Að vottorð viðkomandi yfirvalda liggi fyrir um að atvinnurekandi hafi hæfilegt
húsnæði fyrir erlendan starfsmann meðan ráðningarsamningur er í gildi, ef
hinn erlendi starfsmaður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur.
5. Heilbrigðisvottorð viðkomandi starfsmanns ásamt yfirlýsingu um síðasta
dvalarstað áður en komið er til landsins. Heimilt er ráðherra að víkja frá þessu
skilyrði þegar í hlut eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda.
Heimilt er félagsmálaráðherra að veita nafnlaust atvinnuleyfi til bráðabirgða
og gilda þá ekki ákvæði 2., 3. og 5. töluliðar 2. mgr. Fullnaðaratvinnuleyfi má ekki
veita fyrr en fullnægt er skilyrðum þessarar greinar.
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4. gr.
Með umsókn um atvinnuleyfi skulu vera upplýsingar um vinnustaðinn, tegund
vinnu, aðila kjarasamnings og áætlaða lengd daglegs vinnutíma á ráðningartímanum.
1 umsókn skal ennfremur færa rök fyrir nauðsyn þess að nota erlent starfsfólk og gera grein fyrir því hvaða tilraunir hafi verið gerðar til þess að ráða innlent
starfsfólk í starfið.
Áður en atvinnuleyfi er veitt rannsakar vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins sjálfstætt atvinnuástand á viðkomandi stað og í nágrenni hans, en hún
skal einnig leita til Alþýðusambands Islands, Farmanna- og fiskimannasambands
íslands, Vinnuveitendasambands íslands og Vinnumálasambands samvinnufélaganna um almenna stefnumörkun varðandi innflutning erlends starfsfólks, með
tilliti til atvinnuástands i landinu og á ákveðnum landssvæðum.
5. gr.
Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins útbýr og dreifir skriflegum upplýsingum til sendiráða Islands, til opinberra vinnumiðlana erlendis og annarra sem
þess óska. 1 upplýsingum þessum skal greint frá almennum launakjörum, vinnutíma,
aðbúnaði við vinnu hér á landi, sköttum og opinberum gjöldum, rétti til yfirfærslu
fjármuna og um réttindi og skyldur, sem erlent starfsfólk tekst á hendur við vistráðningu hérlendis. Þá skal ennfremur bent á sérreglu 3. gr. laga nr. 19/1979 um
rétt atvinnurekenda til að fella niður launagreiðslur þegar atvinna stöðvast af
ófyrirsjáanlegum ástæðum. Einnig skal gerð grein fyrir rétti fiskverkafólks til kauptryggingarsamninga.
Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins fylgist með starfskjörum útlendinga hérlendis og framkvæmd á ráðningarsamningum þeirra, eftir þvi sem tilefni
gefst til.
6. gr.
Hverskonar áróður til þess fallinn að hvetja til innflutnings verkafólks til
landsins er óheimill ef hann er villandi eða byggður á röngum eða ónógum upplýsingum.
7. gr.
Atvinnuleyfi skv. 3. gr. skulu bundin við ákveðið starf og ákveðinn tíma. Leyfi
skulu eigi veitt til lengri tíma en eins árs í senn.
8. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og ef sérstakar ástæður mæla með því, getur félagsmálaráðherra veitt útlendingum leyfi til að stunda atvinnu á íslandi, án þess að
leyfi sé veitt ákveðnum atvinnurekanda (sjálfstætt atvinnuleyfi), og þurfa þá
atvinnurekendur þeir, sem leyfishafi vinnur hjá, ekki að sækja um atvinnuleyfi
fyrir hann skv. 3. gr.
Við veitingu slíkra leyfa skal m. a. tekið tillit til:
1. Hve lengi útlendingur hefur dvalið hér á landi,
2. hvort hann er hér heimilisfastur,
3. hvort hann á íslenskan maka eða náin skyldmenni hér á landi,
4. hvort hann ætlar sér að vinna samskonar störf hjá fleiri aðilum en einum, þannig að fleiri atvinnuleyfi en eitt þyrfti, ef leyfi væri veitt samkv. ákvæðum 3- gr.
Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að hin almennu skilyrði
3. gr. um sérþekkingu eða eftirspurn eftir vinnuafli séu fyrir hendi.
Atvinnuleyfi skv. þessari grein eru bundin við ákveðna starfsgrein og ákvsðmn
tima, og skulu slik leyfi eigi veitt til lengri tíma en tveggja ára í senn. Eftir fjögurra
ára samfellda búsetu má þó veita slíkt atvinnuleyfi til ótiltekins tíma. íbúar annarra
Norðurlanda þurfa ekki atvinnuleyfi eftir 3ja ára samfellda búsetu i landinu.
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9- grÚtlendingi er óheimilt að vinna sjálfstætt eða starfrækja atvinnufyrirtæki án
leyfis félagsmálaráðherra (atvinnurekstrarleyfi), nema þar sem starfinn er framkvæmdur samkvæmt sérstakri löggildingu eða leyfi annarra stjórnvalda lögum
samkvæmt. Leita skal umsagnar Vinnuveitendasambands Islands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna, Alþýðusambands íslands og Farmanna- og fiskimannasambands íslands í slíku máli.
Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að:
1. Umsækjandi sé heimilisfastur á íslandi og hafi verið það síðasta árið,
2. umsækjandi sé fjárráður og hafi forræði á búi sínu,
3. umsækjandi hafi óflekkað mannorð.
Leyfi samkvæmt þessari grein er bundið við ákveðna starfrækslu og ákveðinn
tima, og skal eigi veita slíkt leyfi til lengri tima en þriggja ára i senn.
10. gr.
Leyfi samkvæmt lögum þessum má binda öllum þeim skilyrðum um löggæslu,
hollustuhætti, framfærslu, iðnnám eða aðra sérmenntun og sérhvað annað sem
ráðherra telur nauðsynlegt eða heppilegt ríkis eða almennings vegna.

1.
2.
3.
4.

11- gr.
Ekki þarf að sækja um atvinnuleyfi fyrir:
Útlendinga, sem stunda nám í skólum, sem íslenska ríkið á eða styrkir,
útlendinga í einkaþjónustu send’manna erlendra ríkja,
útlendinga, sem verið hafa íslenskir ríkisborgarar frá fæðingu, en misst hafa
íslenskan ríkisborgararétt,
erlenda menn, er hér höfðu aðsetur, er lög nr. 13 31. maí 1927 komu til framkvæmda, og hafa dvalið hér samfleytt síðan.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða atvinnurekendur og erlenda starfsmenn
þeirra sektum frá 500—5 000 kr. til ríkissjóðs. Sömu refsingu varðar það ef ekki
eru haldin skilyrði eða brotin ákvæði, er sett kunna að verða í leyfi, sem veitt eru
samkvæmt lögum þessum. Auk þess ber aðila að flytia ólöglega innflutt starfsfólk,
sem hefur verið synjað um atvinnuleyfi, úr landi eða sjá því fyrir flutningi innan
þess tima, sem ráðherra tiltekur, ríkissjóði að kostnaðarlausu.
Heimilt er ráðherra að láta stöðva með logbanni þær framkvæmdir, er nota skyldi
útlendinga til, þar til þeir eru farnir úr landi eða tryggt þykir að þeir varði farnir
innan ákveðins tíma.
Þegar umsókn um atvinnuleyfi er afgre’dd ber jafnframt að tilkynna hinum
erlgndu starfsmönnum leyfisveitingar eða synjanir, er þá varða.
Félagsmálaráðherra getur afturkallað leyfi, sem veitt eru skv. lögum þessum, ef
brotin eru ákvæði laganna eða skilyrðum, sem sett eru í leyfum, er ekki fullnægt,
svo og ef veruleg breyting verður á leyfistímanum á eftirspurn og framboði vinnuafls.
13. gr.
Rétt er félagsmálaráðherra að láta flytja þá erlendu menn ásamt skylduliði, af
landi brott, er teknir eru að stunda atvinnu eða atvinnurekstur hér á landi gagnstætt
ákvæðum laga þessara, hvort sem þeir eru á sínum vegum eða annarra, og skal
þá flutningur vera á kostnað þess er hefur ráðið þá til sín, en ella á eigin kostnað
þeirra.

Þingskjal 447

1625

14. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta opinberri meðferð.
1 reglugerð getur ráðherra sett nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara.
Svo má þar og kveða á um sektir fyrir brot á reglugerð og meðferð á málum vegna
þeirra brota.
15. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 39 15. mars 1951 um rétt erlendra
manna til að stunda atvinnu á íslandi, svo og önnur ákvæði, er fara í bága við
lög þessi.
16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Þann 18. mars 1980 skipaði félagsmálaráðherra nefnd til þess að kanna gildandi
lög og reglur um kjör og aðbúnað farandverkafólks, þar með talið erlent verkafólk,
og gera tillögur til úrbóta í þeim efnum.
í nefnd þessa voru skipaðir þeir Ásmundur Stefánsson, þáv. framkvstj. ASÍ,
Ingimar Sigurðsson, deildarstjóri í heilbrigðisráðuneytinu, Jón S. Ólafsson, skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu, Jósef Kristjánsson, starfsmaður baráttuhóps
farandverkafólks, Þorsteinn Pálsson, framkvstj. Vinnuveitendasambands Islands og
Arnmundur Backman, aðstoðarmaður ráðherra, sem jafnframt var skipaður formaður nefndarinnar. Auk þess störfuðu með nefndinni þeir Hjörtur Hermannsson,
framkvæmdastjóri og Þórir Daníelsson, framkvæmdastjóri.
Nefnd þessi hóf þegar störf og nálgaðist verkefnið frá upphafi með tvennum
hætti, annars vegar víðtækri könnun á rétti og aðbúnaði innlendra farandverkamanna
með það fyrir augum að semja nýjar reglur þar að lútandi og hins vegar með könnun
á stöðu og rétti erlendra verkamanna hér á landi, gildandi ákvæðum samninga og
laga á hinum Norðurlöndunum hvað þessu viðvíkur, í þeim tilgangi að endursemja
lög um rétt erlendra manna til að stunda atvinnu á Islandi.
Frumvarp þetta er niðurstaða nefndarstarfs hvað varðar rétt erlendra manna
og byggir á endurskoðun gildandi laga nr. 39/1951. Þá var höfð hliðsjón af lögum
um eftirlit með útlendingum, nr. 45/1965 og reglugerð um eftirlit með útlendingum
nr. 148/1965. Þá var litið til þingsályktunartillögu sem borin var fram á Alþingi á
vorþingi árið 1979, en þar ályktar Alþingi að fela rikisstjórninni að láta fara fram
endurskoðun á lögum nr. 39/1951 með það fyrir augum að leidd verði í lög fyllri
ákvæði um upplýsingaskyldu þeirra, sem vilja ráða erlenda menn í þjónustu sína,
gagnvart þeim sem ráðnir eru, um launakjör, vinnutíma og aðbúnað við vinnu hér
á landi. Ennfremur um skatta og önnur opinber gjöld svo og þær skyldur sem erlendir
menn takast á hendur við vistráðningu hérlendis. Ennfremur að tryggð yrðu með
lögum félagsleg og kjaraleg réttindi þeirra erlendu manna sem fá atvinnuleyfi hér
á landi til jafns við heimamenn, eins og þau eru samkvæmt lögum og gildandi kjarasamningum á hverjum tíma. Sömuleiðis að skylda þá, sem leita eftir erlendu vinnuafli, til að hafa samráð við hlutaðeigandi stéttarfélög áður en erlendir starfsmenn
eru vistráðnir. Auk þessa kannaði nefndin samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um málefni farandverkafólks, svo og skýrslu félagsmálaráðuneytisins um 60.
alþjóðavinnumálaþingið í Genf árið 1975, sem fjallar að ýmsu leyti um þennan
málaflokk. Ýmis önnur gögn voru og skoðuð í þessu sambandi, þ. á m. bæklingar
og blöð frá hinum Norðurlöndunum.
Helstu breytingar sem frumvarp þetta felur í sér eru þær að nú er ráð fyrir því
gert að skilyrði þess að atvinnuleyfi megi veita útlendingi samkvæmt lögunum séu,
auk þess að fyrir liggi umsögn verkalýðsfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein, að við umsókn liggi fyrir undirskrifaður ráðningarsamningur milli
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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atvinnurekanda og viðkomandi starfsmanns, til tiltekins tíma eða verkefnis. Þessi
ráðningarsamningur verður að tryggja erlendum starfsmanni laun og önnur starfskjör til jafns við heimamenn ásamt tilvísun til þess kjarasamnings sem um starfið
gildir. í ráðningarsamningi þessum skulu vera ýmsar upplýsingar sem varða starfskjör útlendings hér á landi, m. a. um ferðakostnað og heimflutning, ákvæði um
húsnæði og hvernig með skuli fara þegar atvinna kann að falla niður af óviðráðanlegum ástæðum sbr. 3. gr. laga nr. 19/1979. í ráðningarsamningi þeim sem gert er
ráð fyrir að liggi fyrir undirskrifaður þegar sótt er um atvinnuleyfi skal vera
ákvæði þess efnis að viðkomandi starfsmaður hafi kynnt sér þær upplýsingar sem
nú er lagt til að félagsmálaráðuneytið gefi út og dreifi erlendis sbr. 5. gr., áður
en skrifað var undir samninginn.
Ákvæði frumvarpsins um fyrirliggjandi ráðningarsamning og dreifingu vinnumáladeildar félagsmálaráðuneytisins á upplýsingum erlendis er varða öll helstu atriði
starfskjara á íslandi er hvort tveggja nýmæli í lögum þessum, til þess fallin að
trygg.ja betur en nú er að ráðningu erlends starfsfólks fylgi allar tiltækar upplýsingar um aðbúnað og starfskjör á Islandi, og að aðilar hafi kynnt sér þær til
hlítar áður en frá ráðningu er gengið. Ýmis önnur nýmæli laganna eru leidd af
þessari kerfisbreytingu og verður þeirra getið í athugasemdum við einstakar greinar.
Þess skal getið að Þorsteinn Pálsson lagði fram sérálit um texta 3., 4. og 12. gr.
frumvarpsins. Sérálitið birtist sem fylgiskjal með frumvarpi þessu.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
í núgildandi lögum er sá maður talinn útlendur, sem ekki er skylt að leyfa landvist á Islandi samkvæmt landslögum eða þjóðréttarreglum. Hér er lagt til að skilgreining á því hver er útlendingur sé alfarið miðuð við íslenskan ríkisborgararétt.
Að öðru leyti er greinin óbreytt.
Um 2. gr.
Óbreytt að efni til.
Um 3. gr.
I 3. gr. núgildandi laga segir að félagsmálaráðherra hafi heimild til hess að
veita atvinnuleyfi að fengnum tillögum verkalýðsfélags á staðnum í hlutaðeigandi
starfsgrein og skulu þau veitt vinnuveitendum ef sérstakar ástæður þykja mælá
með því, svo sem vegna sérfræðikunnáttu eða þess að atvinnuvegi landsins skorti
vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands. Frumvarp þetta gerir ráð fyrir samskonar
heim’ld til handa félagsmálaráðherra, en hins vegar með talsvert hertum skilyrðum
og nýjum reglum varðandi leyfisveitingar almennt til útlendinga.
í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því, eins og áður, að fyrir liggi umsögn verkalýðsfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein. Ef verkalýðsfélag er ekki til á
svæðinu í viðkomandi starfsgrein er hér lagt til það nýmæli að leitað skuli til viðkomandi landssambands um umsögn. I öðru lagi er gerð til þess krafa að áður
en umsókn um atvinnuleyfi er lögð inn hjá félagsmálaráðuneytinu liggi fyrir undirskrifaður ráðningarsamningur til tiltekins tima eða verkefnis, og i honum séu ákvæði
þess efnis að erlendum starfsmanni verði tryggð laun og öll önnur starfskjör til jafns
við heimamenn ásamt viðe;gandi tilvísun til þess kjarasamnings sem um þau kjör
og starfsgrein gilda.
Þá er gerð til þess krafa að í ráðningarsamningi sé ákvæði um flutning viðkomandi starfsmanns frá íslandi að starfstima loknum, ef viðkomandi hefur verið ráðinn
erlendis og ennfremur um greiðslu á ferðakostnaði og heimflutning við óvæni
ráðningarslit, sem starfsmaður á ekki sök á. í ráðningarsamningi skal einnig vera
tilgreint hvernig háttað sé fæði og húsnæði fyrir hinn erlenda starfsmann svo og
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hvernig skuli með fara ef atvinna fellur niður af óviðráðanlegum ástæðum, sbr. 3.
gr. laga nr. 19/1979.
í 3. tl. greinarinnar er gert ráð fyrir að í ráðningarsamningi sé ákvæði þess efnis,
að viðkomandi starfsmaður hafi kynnt sér þær upplýsingar sem vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins útbýr og dreifir erlendis, áður en skrifað er undir
samninginn, enda hvílir sú skylda á herðum atvinnurekanda eða umboðsmanns hans
að sjá um að sú upplýsingaskylda sé rækt. Töluliður þessi tengist ákvæðum 5. gr. frv.,
en þar er ráð fyrir því gert, að vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins taki nú
að sér að útbúa og dreifa skriflegum upplýsingum erlendis til íslenskra sendiráða,
vinnumiðlana og útlendinga og annarra sem áhuga hafa á. Upplýsingar þessar skulu
vera nokkuð víðtæk heimild um almenn starfskjör á Islandi, bæði hvað varðar efni
kjarasamninga og þau lög sem mestu máli skipta i því sambandi, t. d. aðbúnað, öryggi
og hollustuhætti, skatta og opinber gjöld, rétt til yfirfærslu fjármuna o. s. frv.
Með 3. og 5. gr. frv. er því nokkurn veginn tryggt að sá útlendingur sem ráðinn
er til atvinnu á Islandi sé kunnugur öllum starfsskilyrðum og kjaraatriðum hér á
Iandi.
í 4. tl. 3. gr. er gerð til þess krafa að vottorð viðkomandi yfirvalda liggi fyrir um
að atv’nnurekandi hafi hæfilegt húsnæði til ráðstöfunar fyrir erlendan starfsmann
ef þannig hagar til að atvinnurekandi leggur til húsnæði. Ákvæði þetta beinist auðvitað fyrst og fremst að svokölluðum verbúðum fyrir farandverkafólk, að tryggt sé
með vottorði viðkomandi yfirvalda að þær uppfylli lágmarkskröfur um aðbúnað.
Hér er um nýmæli að ræða í Iögunum.
í 5. tl. er gert ráð fyrir því að skilyrði þess að veita megi atvinnuleyfi vegna útlendings sé að heilbrigðisvottorð viðkomandi liggi fyrir ásamt yfirlýsingu um síðasta
dvalarstað áður en hann kom til landsins. Ráðherra er þó heimilt að víkja frá þessu
skilyrði þegar í hlut eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda.
öll atriði 3. gr. eru skilyrði fyrir því að fullnaðar atvinnuleyfi megi veita útlendingi hér á landi. Hins vegar er ráð fyrir því gert í niðurlagi greinarinnar að
ráðherra sé heimilt að veita svokallað nafnlaust bráðabirgðaatvinnuleyfi. Gilda þá
ekki ákvæði 2., 3. og 5. tl., þ. e. um undirskrifaðan ráðningarsamning, um það að
viðkomandi starfsmaður hafi kynnt sér upplýsingar og heilbrigðisvottorð. Hins vegar
er ekki heimilt að veita fullnaðar atvinnuleyfi fvrr en skilyrðum þessum ásamt öðrum skilyrðum greinarinnar er fullnægt.
Um 4. gr.
4. gr. er nýmæli einnig. Þar er gert ráð fyrir að hin nýstofnaða vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins hafi eftirleiðis með veitingu atvinnuleyfa fyrir starfsfólk að gera. Með umsókn þangað um atvinnuleyfi eiga nú að fylgja upplýsingar
um vinnustað, tegund vinnu, aðila kjarasamnings þess sem á svæðinu og í starfsgreininni gildir og áætlaða Iengd daglegs vinnutíma á ráðningartímanum. Einnig
ber að færa rök fyrir nauðsyn þess að nota erlent starfsfólk og gera grein fyrir því
hvaða tilraunir hafi verið gerðar til þess að ráða innlent starfsfólk í starfið. Gert
er ráð fyrir því að vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins kanni síðan sjálfstætt
áður en atvinnuleyfi er veitt, hvert atvinnuástand er á viðkomandi stað og leiti til
sambanda aðila vinnumarkaðarins um almenna stefnumörkun í innflutningi erlends
starfsfólks með sérstöku tilliti til atvinnuástands í landinu og á ákveðnum landssvæðum.
Samkvæmt gildandi lögum um vinnumálaskrifstofu félagsmálaráðuneytisins, er
það hlutverk hennar að fylgjast náið með atvinnuástandi í landinu og reyna að koma
í veg fyrir atvinnuleysi eftir bestu getu. Rétt þótti því að tengja veitingu atvinnuleyfa til erlendra starfsmanna þeim upplýsingum og því starfi sem unnið er á skrifstofunni að öðru leyti hvað varðar atvinnuástand í landinu.
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Um 5. gr.
Sjá hér athugasemdir við 3. gr.
Grein þessi er einnig nýmæli og gerir ráð fyrir því að vinnumálaskrifstofa
félagsmálaráðuneytisins dreifi á þeim stöðum erlendis, sem ætla má að útlendingar
leiti til þess að athuga um ráðningar til landsins upplýsingabæklingum eða blöðum,
sem greini ítarlega frá launakjörum og öðru er lýtur að starfskjörum og dvöl i
landinu, möguleikum á yfirfærslu fjármuna, sköttum, opinberum gjöldum o. s. frv.
Þá er sérstaklega tekið fram að í upplýsingunum skuli bent á og útskýrð þau ákvæði
3. gr. laga nr. 19/1979, sem heimila atvinnurekendum á Islandi að fella niður launagreiðslur þegar atvinna stöðvast af ófyrirsjáanlegum ástæðum, svo sem eins og hráefnisskorti í fiskvinnslu. Einnig skal gera grein fyrir rétti fiskverkafólks til kauptryggingarsamninga. Þykir full ástæða til þess að leggja þetta nýmæli til i frumvarpinu, bæði hvað snertir almennt upplýsingaskyldu til útlendinga og einnig til að
draga fram þær sérreglur sem verulegu máli kunna að skipta varðandi forsendur
ráðningarinnar eins og 3. gr. laga nr. 19/1979 er og hvernig aðilar vinnumarkaðarins
hafa mætt henni með samningum um kauptryggingu verkafólks í fiskiðnaði.
Vitneskja um þessi atriði hlýtur að hafa verulega þýðingu fyrir útlending sem á
alla jafnan hvergi höfði sínu að halla hér á landi. Eins og áður segir undir 2. tl. 3. gr.
skal það svo fastmælum bundið í ráðningarsamningi hvernig með skuli fara þegar og
ef atvinna fellur niður af óviðráðanlegum ástæðum.
Að lokum er gert ráð fyrir því að vinnumálaskrifstofan fylgist með starfskjörum útlendinga hérlendis eftir því sem tilefni gefast til.
Um 6. gr.
Grein þessi er nýmæli og þess efnis að nú er lagt til að bannaður verði allur
áróður sem er til þess fallinn að hvetja til innflutnings á verkafólki ef sá áróður
er blekkjandi eða byggir á röngum eða ónógum upplýsingum.
Um 7. gr.
Greinin samsvarar 4. gr. núgildandi laga og er óbreytt.
Um 8. gr.
Greinin er óbreytt eins og 5. gr. núgildandi laga að öðru leyti en því að í 3. tl.
2. mgr. er orðalagsbreyting þannig að í stað orðalagsins „hvort hann er kvæntur
islenskri konu“ kemur „hvort hann á íslenskan maka“.
í niðurlagi 8. gr. er þó lagt til það nýmæli að eftir fjögurra ára samfellda búsetu
megi veita slíkt atvinnuleyfi til ótiltekins tíma. Eru hér sérstaklega hÖfð í huga þau
tilvik þegar útlendingar hafa starfað hér árum saman án þess að sýna á sér fararsnið
eða sækja um ríkisborgararétt í landinu. Ástæðulaust virðist vera eftir til dæmis
fjögurra ára búsetu, eins og lagt er til í greininni, að leggja þá kvöð á slika útlendinga að sækja árlega um atvinnuleyfi til félagsmálaráðuneytisins. Þá er lagt til að
íbúar annarra Norðurlanda þurfi ekki atvinnuleyfi eftir 3ja ára búsetu hér á landi.
Um 9. gr.
Greinin er í öllum aðalatriðum óbreytt frá núgildandi lögum, með þeirri breytingu þó, að hér er lagt til að atvinnuleyfi skv. greininni megi ekki veita nema að
fenginni umsögn Vinnuveitendasambands Islands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna, Alþýðusambands íslands og Farmanna- og fiskimannasambands Islands
eftir þvi sem við á í hverju tilviki.
Um 10. gr.
Grein þessi er óbreytt eins og 7. gr. gildandi laga.
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Um 11. gr.
Greinin er óbreytt eins og 8. gr. gildandi laga er í dag.
Um 12. gr.
Greinin er í öllum aðalatriðum sama efnis og 9. gr. gildandi laga. Gert er ráð
fyrir því að ráðherra hafi heimild til að stöðva þær framkvæmdir sem nota skyldi
útlendinga til, þar til þeir eru farnir úr landi eða tryggt þykir að þeir verði farnir
innan ákveðins tíma. 1 frumvarpinu er gert ráð fyrir að gildandi sektarákvæði hækki
tífalt, þ. e. að i stað 50—50 000 gkr. komi 500 til 5 000 krónur.
Um 13. og 14. gr.
Greinarnar eru sambærilegar 10. og 11. gr. núgildandi laga.

Fylgiskjal.
Sérálit Þorsteins Pálssonar.
3. gr. orðist svo:
Félagsmálaráðherra veitir atvinnurekendum atvinnuleyfi fyrir útlendinga, ef
sérstakar ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um er að ræða erlenda sérfræðinga
eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef atvinnuvegi
landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.
Útlendingar skulu njóta launa og starfskjara sem heimamenn og hafa réttindi
og bera skyldur í samræmi við viðkomandi kjarasamning.
Áður en atvinnuleyfi er gefið út skal leita eftir umsögn viðkomandi verkalýðsfélags eða landssambands, ef ekki er verkalýðsfélag á staðnum.
Sé útlendingur ráðinn erlendis getur ráðherra sett það skilyrði fyrir útgáfu atvinnuleyfis, að atvinnurekandi greiði ferð útlendings frá íslandi að ráðningartíma
loknum, svo og ef um er að ræða heimflutning vegna veikinda, sem gera útlendingi
ókleift að vinna út ráðningartímabilið að mati læknis. Skilyrði þetta gildir eigi, ef
útlendingur riftir ráðningarsamningi af ástæðum, sem atvinnurekandi á ekki sök á.
Ráðherra er ennfremur heimilt að binda atvinnuleyfi því skilyrði, að atvinnurekandi hafi hæfilegt húsnæði fyrir útlendan starfsmann meðan ráðningarsamningur
er í gildi, ef hinn útlendi starfsmaður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur.
Heimilt er félagsmálaráðherra að veita nafnlaust atvinnuleyfi til bráðabirgða.
Fullnaðaratvinnuleyfi má ekki veita fyrr en fyrir liggur heilbrigðisvottorð viðkomandi starfsmanns ásamt yfirlýsingu um síðasta dvalarstað áður en komið er til
landsins. Fullnaðaratvinnuleyfi má eigi heldur veita nema fyrir liggi undirrituð
yfirlýsing útlendings þess efnis að hann hafi kynnt sér þær upplýsingar, sem
kveðið er á um í 5. gr. þessara laga. Heimilt er ráðherra að víkja frá skilyrðum
þessarar mgr. þegar í hlut eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda.
Óheimilt er að veita útlendingi atvinnuleyfi, sem ekki hefur dvalarleyfi hér á
landi skv. 1. 45/1965 um eftirlit með útlendingum eða hefur verið gert að fara af
landi brott skv. þeim lögum.
4. gr. orðist svo:
Með umsókn um atvinnuleyfi skulu fylgja upplýsingar um tegund vinnu, aðila
viðkomandi kjarasamnings og áætlaða lengd vinnutíma á ráðningartímanum. 1
umsókn skal ennfremur tilgreina hvers vegna nauðsynlegt er talið að ráða útlending
til vinnu.
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12. gr. 2. mgr. orðist svo:
Heimilt er ráðherra að láta stöðva með lögbanni þær framkvæmdir, er nota
skyldi útlendinga til, þar til þeir eru farnir úr landi eða tryggt þykir að þeir verði
farnir innan ákveðins tíma.
Almennt um sérálitið:
Með þessu séráliti er fyrst og fremst stefnt að því að endurskoðun laganna leiði
ekki til þess konar skriffinnsku, er annað hvort myndi hefta með óeðlilegum hætti
möguleika á ráðningu útlendinga eða verða dauður lagabókstafur. Með því móti myndi
endurskoðun laganna ekki ná tilgangi sínum. En það er tvímælalaust megingallinn á
þeim frumvarpsdrögum, sem fyrir liggja, að þar er mælt fyrir um óraunhæfa skriffinnsku. Sérálitið miðar að því að gera framkvæmd leyfisveitinganna einfaldari í
sniðum án þess að draga úr því öryggi útlendingum til handa, sem eðlilegt má telja
að lögin veiti og beita má með lögum.
Um einstakar greinar sérálitsins.
Um 3. gr.:
Fyrsta mgr. er óbreytt frá núgildandi lögum og í samræmi við frumvarpsdrögin.
Meginbreytingin frá frumvarpsdrögunum er sú, að ekki er gert ráð fyrir að senda
þurfi hvern ráðningarsamning til félagsmálaráðuneytisins. Fellt er niður ákvæði um
tiltekið efnisinnihald ráðningarsamninga. Á hinn bóginn er kveðið á um að útlendingar skuli njóta launa og starfskjara sem heimamenn og hafa réttindi og bera
skyldur í samræmi við viðkomandi kjarasamning, og er þá óþarfi að mæla fyrir um
slíkt efnisinnihald í ráðningarsamningum. Jafnframt er kveðið á um rétt verkalýðsfélaga til umsagnar um atvinnuleyfi. Þá er ráðherra heimilt að binda atvinnuleyfi
ákveðnum skilyrðum. I fyrsta lagi, að atvinnurekandi greiði ferð útlendings frá
íslandi að ráðningartíma loknum, enda hafi útlendingur ekki rift ráðningarsamningi af ástæðum, sem atvinnurekandi á ekki sök á. í öðru lagi, að atvinnurekandi
hafi hæfilegt húsnæði fyrir útlendan starfsmann meðan ráðningarsamningur er í
gildi, ef hinn útlendi starfsmaður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur. Sérstök vottorð
vegna húsnæðis eru óþörf. í því efni á venjulegt eftirlit að duga ásamt með ofangreindu skilyrði. Um þessi atriði ætti því að vera óþarft að hafa frekari skriffinnskureglur.
Ráð er fyrir því gert að ráðherra geti eftir sem áður gefið út bráðabirgðaleyfi.
Skilyrði fyrir fullnaðarleyfi eru hins vegar þau, að fyrir liggi heilbrigðisvottorð
og yfirlýsing um að útlendingur hafi kynnt sér upplýsingar þær sem kveðið er á um
í 5. gr. frv. Ráðherra er þó heimilt að víkja frá þessum skilyrðum þegar i hlut eiga
ríkisborgarar annarra Norðurlanda. Með þessu móti má koma í veg fyrir tvöfalda
skriffinnsku vegna þeirra upplýsinga, sem mælt er fyrir um i 5. gr. frv.
Bætt er við ákvæði er girða á fyrir, að ráðherra veiti útlendingi atvinnuleyfi,
ef hann hefur ekki dvalarleyfi skv. 1. 45/1965 um eftirlit með útlendingum eða hefur
verið gert að fara af landi brott skv. þeim lögum. Ákvæði þetta er sett til þess að
koma í veg fyrir ósamræmi í ákvörðunum ráðuneyta.
Um 4. gr.:
Felld er út krafa sú, sem gerð er í 4. gr. frv., um lýsingu á vinnustað í atvinnuleyfisumsókn. Almennt eftirlit með atvinnurekstri á að vera nægjanlegt í því efni og
óþarfi að tvöfalda eftirlitið vegna útlendinga. Þá er dregið úr þeim kröfum sem
kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. frv. enda ætti umsögn verkalýðsfélags að vera nægjanleg til þess að tryggja atvinnuhagsmuni Islendinga. Sérstök athugun ráðuneytis úm
það efni yrði óþarfur tvíverknaður, nema tilefni gæfist. 1 þeim tilgangi að koma
í veg fyrir tvöfalt eftirlitskerfi af þessu tagi er 3. mgr. 4. gr. felld niður.
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Um 12. gr. 2. mgr.:
Hér er gert ráð fyrir eins og í gildandi lögum, að ráðherra geti stöðvað þær framkvæmdir með lögbanni, er nota skyldi útlendinga til, þar til þeir eru farnir úr landi
eða tryggt þykir að þeir verði farnir innan ákveðins tíma. Sú breyting er ein gerð
að fellt er niður ákvæði þess efnis, að ráðherra þurfi ekki að setja tryggingu fyrir
slíku lögbanni, enda má sú skipan teljast óeðlileg. Ekki verður á það fallist, að ráðherra geti stöðvað framkvæmdir án dómsúrskurðar eins og gert er ráð fyrir i frv.

Nd.

448. Frumvarp til laga

[227. máll

um breyting á lögum nr. 25/1977, um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963.
Flm.: Pétur Sigurðsson.
1. gr.
Síðasta málsgrein bráðabirgðaákvæðis orðist svo:
Nú verður breyting á vikukaupi í almennri verkamannavinnu og breytast þá
upphæðir bóta samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 25/1977 í samræmi við það.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
I gildandi bráðabirgðaákvæði laga nr. 25/1977 segir svo í síðustu málsgrein:
„Nú verður breyting á vikukaupi í almennri verkamannavinnu, og skal ráðherra
þá innan 6 mánaða breyta upphæðum bóta samkvæmt bráðabirgðaákvæði þessu í samræmi við það.“
Sjómönnum hefur nokkuð þótt á skorta, að þessu lagaákvæði sé fylgt, og telja
það dragast úr hófi fram.
Enn fremur hefur þeirri skoðun verið hreyft, að þótt ráðherra sé þetta skylt
verði ekki talið að breytingai- á fjárhæðum bráðabirgðaákvæðisins taki gildi nema
ráðherra auglýsi þær.
Einnig hefur því verið haldið fram, að breyting fjárhæða bráðabirgðaákvæðisins taki þá fyrst gildi er ráðherra auglýsir breytingu, en gildi ekki aftur fyrir sig
frá þeim tíma er breyting varð á vikukaupi í almennri verkamannavinnu.
Gildandi bætur til sjómanna frá 16. október 1980 eru þessar:
Dánarbætur

Örorkubætur

16/10 1980—31/12 1980 kr. 8 386 000
kr. 25 157 000
1/1 1981—
nkr.
83 860
nkr.
251570
Ef hækkun hefði komið á þessar bætur 1. desember 1980, eins og lagaheimild er
fyrir að mati flm., hefðu bætur þessar átt að hækka og verða:
Dánarbætur

1/12—31/12 1980 gkr.
1/1 1981—
nkr.

10 134 000
101 340

örorkubætur

gkr. 30 400 000
nkr.
304 000

Þau slys og mannskaðar, sem orðið hafa á tímabilinu frá 1. desember s. 1.,
hljóta að vekja þá spurningu, hvort nokkur ástæða sé til að skapa efa í brjóstum
þeirra, sem bótanna eiga að njóta, eða hafa af þeim réttmætar fjárhæðir skv. anda
þessara laga og vilja þeirra sem að lagasetningunni stóðu.
Sjómenn hafa sjálfir oft bent á nauðsyn þeirrar breytingar, sem hér er lagt
til að gera, eftir að óðaverðbólgan komst á það stig sem hún er nú á. Óþarft virðist
að gera þetta sjálfsagða réttlætismál að búðarvöru í yfirstandandi samningum og
enn síður að „félagsmálapakka*1 sem sjómenn verða að borga fyrir af launum sínum
margfalt það sem leiðrétting þessi kostar.
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449. Frumvarp til laga

[228. mál]

um breyting á lögum nr. 11 6. apríl 1973, um framkvæmd eignarnáms.
Flm.: Eiður Guðnason, Kjartan Jóhannsson, Karl Steinar Guðnason.
1. gr.

Á eftir 11. gr. laganna komi ný grein, 12. gr., sem hljóði svo:
Þegar fasteign er tekin eignarnámi skal miða fjárhæð eignarnámsbóta við þá
notkun, sem fasteign er í, þegar beiðni um eignarnámsmat hefur borist matsnefnd,
sbr. 4. gr.
Til grundvallar eignarnámsbótum skal leggja söluverðmæti fasteignar og við
mat á því skal hafa söluverðmæti hliðstæðra fasteigna í viðkomandi landsfjórðungi
eða landshluta. Verði því ekki við komið eða notagildi fasteignar fyrir eignarnámsþola nemur meiru, skal miða eignarnámsbætur við það.
Að öðru leyti skal gæta eftirfarandi meginsjónarmiða við mat á bótum vegna
eignarnáms fasteigna:
1. Við bótaákvörðun skal taka tillit til breytinga á notkun eignar sem eðlilegt er
að reikna með eftir aðstæðum á staðnum, en með hliðsjón af þeirri starfsemi
eða þeim tilgangi, sem notkun eignarinnar hefur verið tengd.
2. Ekki skal taka tillit til möguleika á verðhækkun eignar i framtíðinni.
3. Ekki skal heldur taka tillit til þess, hversu mikið eignarnemi hefði vegna hinna
sérstöku þarfa sinna verið reiðubúinn til að greiða fyrir eignina, ef eignarnámsheimild hefði ekki verið fyrir hendi.
4. Ekki skal meta verðbreytingar, sem leiðir af tilgangi eða markmiði eignarnámstökunnar, né heldur af framkvæmdum eða starfsemi, hvorki þegar gerðum né
fyrirhuguðum, sem eru í tengslum við eignarnámstökuna.
2. gr.
12. til 19. gr. laganna verði 13. til 20. gr.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp það, sem hér er flutt, er samhljóða frumvarpi sem Bragi Sigurjónsson, Ágúst Einarsson, Bragi Níelsson og Karl Steinar Guðnason fluttu á 100. löggjafarþingi. Þá fylgdi því greinargerð þar sem sagði meðal annars:
„í áliti nefndar þeirrar, sem undirbjó lög nr. 11 6. apríl 1973, er að þvi vikið
að nefndin hygðist semja sérstakt frumvarp til laga um fjárhæð bóta vegna eignarnáms fasteigna eða sameina slíkt frumvarp því frumvarpi til laga sem nefndin samdi.
Af því hefur ekki orðið og er ætlunin að bæta úr því með þessu frumvarpi.
í áðurgreindu nefndaráliti voru talin ýmis vandkvæði á því að taka í lög
ákvæði um fjárhæð eignarnámsbóta. Stafi það m. a. af því, að ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar um „fullt verð“ setji slíkri löggjöf vissar óhagganlegar skorður. Þá sé
ákvörðun eignarnámsbóta margþætt og flókið viðfangsefni. sem naumast verði
settar tæmandi reglur um, eða a. m. k. ekki reglur, sem leiði sjálfkrafa til afdráttarlausrar niðurstöðu. Því virðist varla annað og meira koma til greina en að lögfesta vissar meginreglur um fjárhæð eignarnámsbóta. Með því frumvarpi, sem hér
liggur fyrir, er lagt til að svo verði gert varðandi ákvörðun eignarnámsbóta þegar
fasteign er tekin eignarnámi.
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Við framkvæmd eignarnáms hér á landi hefur lengi gætt misræmis varðandi
túlkun ákvæðis 67. gr. stjórnarskrárinnar um „fullt verð“. 1 iögum nr. 61/1917, um
framkvæmd eignarnáms, voru ákvæði þess efnis, að verð eignar skyldi miðast við
gangverð, sem eignin hefði i kaupum og sölum. 1 núgildandi lögum, nr. 11/1973,
er hins vegar enga slika viðmiðunarreglu að finna.
Gamla reglan þótti orka tvímælis og var túlkun ákvæða um eignarnámsbætur
á ýmsan veg í úrskurðum dómkvaddra matsmanna og er svo enn.
Eitt umdeildasta atriði í sambandi við eignarnámsbætur er það, hvort taka
skuli tillit til fyrirhugaðra nota lands, eftir að eignarnám hefur farið fram og eftir
að eignarnemi hefur með skipulagi og síðar framkvæmdum breytt möguleikum til
nýtingar þess. Margir eru þeirrar skoðunar, að eðlilegast sé að miða eignarnámsbætur við þá raunverulegu eða eðlilegu nýtingu, sem eigandi hefur af landinu þegar
til eignarnáms kemur.
Á móti þessu eru borin fram þau rök, að eigandi fasteignar, sem verður að þola
eignarnám, verði lakar settur en nágranni hans, sem eigi land utan þess svæðis, en
njóti hagræðis, t. d. af lagningu hraðbrautar, í hækkun verðs á landi sínu. Skattfrelsi ávinnings af slíkri verðhækkun lands, sem ekki stafar af aðgerðum eiganda,
hefur styrkt þessa skoðun, en það er skoðun flutningsmanna frumvarps þessa, að
lögfesta beri verðaukaskatt, sem skattleggi ávinninginn í þessu tilviki til ríkissjóðs.
Flutningsmenn telja ekki rétt, að eigandi lands njóti ávinnings vegna framkvæmda,
sem ætlunin er að ráðast í, eftir að land hans hefur verið tekið eignarnámi, eða
ávinnings vegna framkvæmda opinberra aðila í nágrenni við hann, án þess að hann
hafi átt þar nokkurn hlut að máli.
Bent hefur verið á dæmi um óeðlilega niðurstöðu matsmanna við mat á verðmæti lands, t. d. í sambandi við þarfir sveitarfélaga, vegna nauðsynlegrar vegagerðar, orkuvinnslu o. s. frv.
Sveitarfélögin hafa m. a. talið á sig hallað í ýmsum tilvikum með úrskurðum
matsmanna á eignarnámsbótum. Má um það atriði vísa til niðurlags greinargerðar,
sem núverandi formaður Sambands ísl. sveitarfélaga, Jón G. Tómasson, samdi að
tilhlutan sambandsins og send var með tillögum þess til stjórnarskrárnefndar Alþingis hinn 29. janúar 1975.“
Enn var frumvarp sama efnis flutt á 102. löggjafarþingi, en náði eigi fram að
ganga. Flutningsmenn þá voru Kjartan Jóhannsson, Karl Steinar Guðnason og
Eiður Guðnason. Um það leyti er frumvarpið var flutt var jörðin Fífuhvammur í
Kópavogi auglýst til sölu, og var þá yfirlýst af hálfu eigenda, að þeir teldu hæfilegt
verð um einn milljarð króna. Um svipað leyti kom fram í dagblöðum, að hugsanlegt
væri að Reykjavíkurborg mundi gera tilboð í jörðina.
1 greinargerð með frumvarpinu er það var flutt á 102. löggjafarþingi sagði:
„Engum dettur í hug að svo blómlegt búskaparlag sé í Fifuhvammi eða að landeigandi hafi hýst jörðina svo vel, að hún sé 800—1000 milljóna króna virði. Hliðstæð
jörð með húsum 1 Stafholtstungum, Skútusíaðahreppi eða á Barðaströndinni fengist
fyrir lítið brot af þessu verði. Skýringin á þessum verðmismun liggur ekki í framtaki
eða atorku ábúandans. Hún liggur í því, að fyrir framtak fjölda annars fólks og
atorku hefur risið þéttbýli í Kópavogi og nærtækt land fyrir frekari þróun þéttbýlisins þar er m. a. í landi Fífuhvamms. Hliðstæða sögu um okurverð á landi má
finna víðs vegar um landið, t. d. á Eskifirði og í Keflavík, svo dæmi séu nefnd.
Þéttbýlissveitarfélögin standa þannig frammi fyrir því að eðlilegur viðgangur þeirra
og vöxtur sé kyrktur með afarkjörum á nærtæku landi, og stendur þá verðlagning
landsins ekki í neinu samhengi við afrakstur þess til verandi nota, heldur hugsanlegt
verðmæti til lóðarúthlutunar.
Þær reglur, sem í gildi hafa verið við ákvörðun eignarnámsbóta og fasteignamats, hafa rennt stoðum undir þetta óréttlæti og komið ýmsum sveitarfélögum í
óbærilega aðstöðu, þar sem þær grundvallast á svonefndu markaðsverði. Landeigandi
skákar þannig i þvi skjóli þeirrar aðferðar sem beitt er við eignarnámsmat fyrir
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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opinbera tilstuðlan. Með þessu móti geta fjársterkir aðilar ráðið byggðaþróun. Og
skv. þeim hugmyndum, sem kynntar eru í tilvitnaðri frétt Dagblaðsins hér að framan,
gætu fjársterk sveitarfélög keypt upp land í umdæmi fjárvana sveitarfélaga. Spyrja
má, hvort þessi háttur geti leitt til þess, að Hafnarfjarðarbær stundi lóðabrask á Siglufirði, Húsavík á Reyðarfirði og Akureyri á Selfossi, úr því að hugleitt er að Reykjavík kaupi land í Kópavogskaupstað.
Hér er vitaskuld fetuð röng braut. Allir sanngjarnir menn vilja auðvitað að
við eignarnám sé hverjum og einum umbunað fyrir það sem frá honum er tekið.
En sú umbun á ekki að fara fram úr þeim afrakstri sem hann hefði haft af eign sinni
til þeirra nota, sem hún er í.
Nú vill svo til, að með því að breyta aðferðum við ákvörðun eignarnámsbóta
má einmitt tryggja framgang þessarar stefnu, afnema það óréttlæti, sem nú viðgengst, og jafnframt koma þéttbýlissveitarfélögum úr þeirri úlfakreppu sem þau
eru í nú. Ef eignarnámsbætur eru miðaðar við þá notkun, sem eignin er í þegar
beiðni um eignarnámsmat hefur borist, en ekki metnar verðbreytingar, sem rekja má
til tilgangs eignarnámstökunnar, er mörkuð ný braut í þessum efnum. Tilgangur
þessa frumvarps er að tryggja framgang þeirrar stefnu.“
Á málþingi Lögfræðingafélags íslands, sem haldið var 25. október 1980 flutti
Jón G. Tómasson hrl., borgarlögmaður í Reykjavík, erindi um ákvörðun eignarnámsbóta (De lege ferenda sjónarmið). Flutningsmenn þessa fruinvarps telja erindi
Jóns G. Tómassonar um ofangreint efni svo ítarlegt og fróðlegt, að ástæða sé til að
birta það í heild í þessari greinargerð. Erindið fer hér á eftir:
Jón G. Tómasson, borgarlögmaður:
UM ÁKVÖRÐUN EIGNARNÁMSBÓTA
„Stjórnarskrá lýðveldisins, 67. grein, setur þrjú skilyrði fyrir eignarnámi: 1
fyrsta lagi þarf almenningsheill að kref jast þess, að eiganda sé skylt að láta af hendi
eign sína, i öðru lagi skal liggja fyrir lagaheimild, og í þriðja lagi á að koma „fullt
verð“ fyrir eignina. Um fyrst nefndu tvö atriðin mun ég ekki fjölyrða, og í raun
verður að ætla, að löggjafarvaldinu sé ætlað hverju sinni að meta, hvenær skilyrði
um grundvöll fyrir eignarnámi séu fyrir hendi, hvenær almenningsheill krefjist, að
sett verði lagaheimild um eignarnám.
Hvað felst hins vegar í orðunum „fullt verð“, hvernig ber að túlka þau við
ákvörðun eignarnámsbóta og hvaða skorður setja þau löggjafarvaldinu við setningu
viðmiðunarreglna um fjárhæð eignarnámsbóta? Hvert ber að stefna við endurskoðun stjórnarskrárákvæðisins og setningu lagareglna um þetta efni? Þessar spurningar skipta verulegu máli og hafa mikla þýðingu í samfélagi okkar.
Eðli og tilgangur eignarréttarákvæða.
Þegar skýra skal eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar er nauðsynlegt að hafa
í huga þjóðfélagsástandið eins og það var, þegar ákvæðið var upphaflega sett. Taka
verður mið af þjóðfélagslegum breytingum og ekki má missa sjónar af því að tilgangurinn með setningu ákvæðisins var fyrst og fremst að vernda þá eign, sem
einstaklingurinn hafði sjálfur skapað, en ekki að samfélagið ætti að greiða bætur
fyrir verðmæti, sem skapazt hafa vegna aðgerða þess, og skattleggja síðan eignir eða
tekjur annarra til að greiða bæturnar.
Ákvæðið á rætur sínar að rekja fyrst og fremst til 18. aldar heimspeki um verndun einstaklinga og eigna þeirra gegn gerræðisfullum aðgerðum stjórnvaldanna. Nú
er hins vegar ástandið þannig, að oft þarf fremur að vernda hagsmuni almennings
gegn óeðlilegum gróða einstaklinga, gróðahugmyndum, sem skapast vegna aðgerða
þjóðfélagsins og löggjafar frönsku byltingarinnar og aðrir, sem fetuðu í fótspor
þeirra, ætluðust ekki til að vernda með eignarréttarákvæðum sínum, enda sáu þeir
eflaust ekki fyrir, að slíkur gróði gæti myndazt.
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Markmið löggjafar við aðstæður nútímans.
Ég mun verja þeim tíma, sem mér er hér ætlaður, til að ræða nánar þetta hagsmunamat og þau viðhorf eða sjónarmið, sem ég tel, að löggjafinn eigi að hafa að
leiðarljósi við lagasetningu um bætur fyrir eignarnám. Ég geri mér jafnframt
ljóst, að mál mitt verður eflaust meira í ætt við almenna þjóðfélagsumræðu en
lögvísindi, enda verður ekki um þessi mál fjallað, án þess að fyrst sé tekin þjóðfélagsleg stefnumörkun, sem síðan verður að fella í lagaramma. Til mín hefur
eflaust verið leitað til umfjöllunar um þetta mál sem talsmanns hagsmuna sveitarfélaga, og óneitanlega hljótið þið að eiga von á því, að viðhorf mín mótist af þeim
hagsmunum.
Margir hafa talið vandkvæði á því að taka í lög ákvæði um fjárhæð eignarnámsbóta, þar sem m. a. ákvæði 67. gr. stjskr. setji slíkri löggjöf vissar og óhagganlegar skorður. Þessi skoðun á eflaust rétt á sér, en aðeins að vissu marki.
Stjórnarskráin tryggir eignarnámsþola vissulega rétt á bótum, sem svari til
„fulls verðs“, en gefur enga vísbendingu um með hvaða hætti slík verðviðmiðun
skuli fundin. 1 ákvæðinu segir ekki, að endurgjaldið skuli ákvarðast með hliðsjón
af þeim hagsmunum eignarnámsþolans að fá óáreittur að halda hinni teknu eign
og nýta hana með óbreyttum hætti, eða þeim hagsmunum hans að kunna síðar að
geta breytt eigninni til arðvænlegri nota. Og ákvæðið segir heldur ekki, að endurgjaldið skuli ákvarðast með hliðsjón af þeim hagsmunum, sem eignarnemi kann
að hafa af eignarnáminu. Milli þessa hagsmunamats getur þó verið reginmunur,
nánast hyldýpi, þegar það er metið til fjár.
Bætur fyrir verðmæti, sem hið opinbera sjálft hefur skapað?
Samkvæmt þeim reglum, sem taldar hafa verið í gildi, hefur eignarnámsþoli
vissulega átt möguleika á mikilli hagnaðarvon vegna verðhækkana, sem stafa af
fjárfestingu eða framkvæmdum hins opinbera. Þetta hefur skapað ójöfnuð og mörg
vandamál í þjóðfélagi nútímans, sem nauðsynlegt er að leysa. Samhliða því að ríki
og sveitarfélög leggja mikið fjármagn í opinberar framkvæmdir hafa einstakir
landeigendur gert háar kröfur um bætur fyrir verðmætisaukningu, sem rekja má
til þessara sömu framkvæmda. Skattgreiðandinn þarf ekki aðeins að borga fyrir
framkvæmdirnar, heldur er einnig gerð krafa um, að hann greiði fyrir þá verðhækkun á eigninni, sem framkvæmdirnar leiða af sér.
Þessi sjónarmið hafa vissulega reynzt sveitarfélögum erfið. Þau hafa haft
takmarkaða tekjumöguleika, en vaxandi skyldum að gegna, m. a. við undirbúning
á nýjum byggingarsvæðum og uppbyggingu á alhliða þjónustukerfi fyrir ibúana þar.
Vandamál, sem leitt hafa af háu landverði, hvort heldur það byggist á eignarnámsmati eða á samningsverði, sem oftast hlýtur að taka mið af áætluðum eignarnámsbótum, hafa leitt til seinkunar á framkvæmdum, eða til þess, að hagstæðasti
kosturinn er ekki alltaf valinn.
Spurningin sem leita þarf svars við er sú, hvort hið opinbera skuli við eignarnám greiða bætur fyrir verðmæti, sem það sjálft hefur skapað eða leiðir af athöfnum þess, m. ö. o. hvort sækja eigi í vasa skattborgaranna greiðslu fyrir verðmæti,
sem þeir hafa þegar greitt fyrir.
Hvar liggja mörkin?
Stjórnarskráin segir ekkert um, hvar draga eigi mörkin milli þess verðmætis,
sem eigandinn á að fá i formi endurgjalds, og þeirra verðmæta, sem ekki á að bæta.
Ekkert ákvæði er um, að einstakir eigendur eigi að hljóta ávinning, sem í mörgum
tilvikum getur verið óviss og tilviljanakenndur og án þess að þeir hafi nokkuð lagt
þar sjálfir af mörkum.
Það er því eðlilegt að líta svo á, að um þetta efni skuli settar reglur í almennri
löggjöf, að löggjafarvaldið hafi svigrúm til að setja meginreglur til viðmiðunar,
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þótt víst verði að viðurkenna, að um er að ræða margþætt og flókið viðfangsefni,
sem engan veginn verða gerð tæmandi skil, þannig að leiði ávallt til afdráttarlausrar
niðurstöðu, fremur en gildir um svo margt annað í þjóðfélagslegum samskiptum.
Ef fyrst er litið til hagsmuna einstaklingsins má hreyfa því sjónarmiði, að
ákvæði stjórnarskrárinnar séu þannig úr garði gerð, að þau veiti honum fyrst og
fremst tryggingu gegn því, að eign hans sé af honum tekin eða skert að þarflausu
eða þarflitlu. Vissulega getur þröng og ströng túlkun á orðunum „fullt verð“ veitt
slíka vörn að vissu marki. En eftir að löglega er tekin ákvörðun um eignarnám,
þá er vörnin brostin; eftir stendur aðeins að ákvarða eigandanum endurgjald eða
bætur fyrir eignarnámstökuna. Mat á því, hvort forsendur eignarnámstöku séu
fyrir hendi, verður eflaust eflir sem áður að vera á hendi löggjafans, en óttist menn
misnotkun á því valdi, kemur til álita, hvort þrengja skuli skilyrði löggjafans til
setningar eignarnámsheimilda, þótt ég hafi ekki hugmyndir eða tillögur í því efni.
Eflaust er einnig mikilsvert, að settar verði ákveðnar reglur um, hvaða aðili hafi
vald til að ákveða, hvort eignarnámsheimildar skuli neytt í hverju einstöku tilviki,
en um þetta atriði er löggjöfin viða ekki skýr. Mætti þannig huga að því, að einstaklingnum verði veitt ríkari vernd gegn þarflítilli eða umdeildri eignarnámstöku, og verði þessi varnaðaráhrif fyrir eignarrétti einstaklingsins aukin, er ekki
eins mikil þörf og margir telja nú á að beita endurgjaldsákvæðinu sem réttaröryggissjónarmiði gegn umdeilanlegri eignarnámsheimild eða eignarnámstöku. Sú vörn
gegn friðhelgi eignarréttarins er hvort eð er brostin, þegar eignarnámið hefur verið
ákveðið. Aðeins er eftir að ákveða eigandanum bætur.
Haft á eðlilega uppbyggingu?
Opinberir aðilar, bæði stofnanir ríkisins, en einnig og ekki síður sveitarfélög,
standa oftlega andspænis miklum vanda í samningaviðræðum við einstaka eigendur fasteigna um framkvæmdir, sem tengdar eru almennum hagsmunum um
hagstæðustu lausn á tilteknum verkefnum þessara aðila. Hjá sveitarfélögum a. m. k.
gætir óneitanlega vissrar tregðu til að afsala ákvörðun um endurgjald fyrir t. d.
fyrirhugað byggingarland í hendur dómkvaddra matsmanna, þótt samkomulag um
slíka málsmeðferð geti að öðru leyti verið fyrir hendi. Óvissa um fjárhæð bótagreiðslna og ekki ástæðulaus ótti um, að til grundvallar matsfjárhæð verði að verulegu leyti lagt söluverð byggingarhæfra lóða, getur þannig leitt til þess, að nauðsynlegar framkvæmdir eða undirbúningur þeirra tefjist verulega, og jafnvel til þess,
að hagstæðasta lausnin í efnalegu tilliti er ekki valin, þannig t. d. að land í einkaeign verður ekki tekið til skipulags og bygginga, þótt það liggi betur við öllu þjónustukerfi sveitarfélags en annað landsvæði, sem er í eigu sveitarfélagsins.
Ágreiningur og óvissa um landverð verkar þannig sem haft á eðlilega og æskilega uppbyggingu. í sumum tilvikum á þetta einnig við, þótt landeigandi vilji
gjarnan láta land sitt af hendi og eignarnámsheimild sé því ekki nauðsynleg af þeirri
ástæðu. Óvissa um landverð er þannig ekki alltaf í þágu hagsmuna eigandans, en
skiljanlegt er, að hann kjósi fremur að bíða með sölu á landinu, ef ekki næst saman
um endurgjald, í þeirri von, að um síðir neyðist sveitarfélagið til að ganga að þeim
kostum, sem hann telur hæfilega, eða hlíta mati, sem eigandinn má að óbreyttu
reikna með að taki að verulegu leyti mið af söluverði byggingarhæfra lóða. Um
þetta má nefna mörg dæmi.
Fráleit sjónarmið.
„ I mati þessu ber að miða við það verð, sem fengizt gæti fyrir alla spilduna,
ef landið væri selt sem lóðir, enda þótt þær séu ekki seljanlegar sem slíkar í dag.“
Þetta er orðrétt setning úr matsgerð dómltvaddra manna frá í maí 1979. En
matsmenn halda áfram: „Þá ber að hafa í huga við ákvörðun bóta, að mjög mikil
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eftirspurn er nú eftir lóðum á höfuðborgarsvæðinu, og hefur það án efa áhrif til
hækkunar. Við ríkjandi aðstæður í þjóðfélaginu virðist sem öruggasta fjárfestingin,
sem um sé að ræða, sé fið setja peninga í lóðir. Þarf eigi að orðlengja það, að því
veldur hvað mest ótti manna við vaxandi verðbólgu, þrátt fyrir gefnar yfirlýsingar
stj órnmálamanna.“
Verið var að meta 3800 ferm. skurðstæði fyrir aðveituæð Hitaveitu Reykjavíkur í landi Smárahvamms í Kópavogi, en skurðstæðið er að mestu leyti í staðfestri legu væntanlegrar Reykjanesbrautar, en að öðru leyti var og er landið óskipulagt og ekki nýtt, enda að mestu ógrónir melar og móar.
1 matsgerð þessari er síðan rakin sala á spildu úr sama landi nokkrum árum
áður, söluverðið framreiknað með byggingarvísitölu og síðan fjórfaldað með eftirfarandi rökstuðningi matsmanna: „en matsmenn telja, að vegna breyttra aðstæðna
og þess, sem segir hér að framan, sé hið rétta verð fyrir spilduna sú fjárhæð sem
þar segir“, en það var fjórföldun á verðbættri frjálsri sölu og margfalt hærra en
gildandi fasteignamat þá var.
Matsgerð þessari var að sjálfsögðu skotið til yfirmats og þótt yfirmatið lækkaði
matsfjárhæð nokkuð, a. m. k. með hliðsjón af verðlagsþróun milli matsgerða, kemur
þar einnig berlega fram, að yfirmatsmenn hafa haft hliðsjón af söluverði lóða á
höfuðborgarsvæðinu og að umrætt land var talið hentugt til bygginga, þótt engin
áform væru uppi um ákveðna notkun á landinu og það óskipulagt að mestu leyti.
Fjárhæðir þær, sem í umræddu mati fólust, skiptu ekki miklu máli fyrir Hitaveitu Reykjavíkur, en munu á hinn bóginn skipta verulegu máli, þegar Vegagerð
ríkisins ræðst i gerð Reykjanesbrautar og raunar einnig, ef til þess kemur, að
Kópavogskaupstaður vill fala Iandið til skipulags og byggingar. Þau sjónarmið, sem
matsmenn leggja til grundvallar við verðákvörðun sina, skipta hins vegar höfuðmáli, bæði fyrir landeigendur og hið opinbera, og ég nefni þetta dæmi, þar sem hér
virðast sjónarmið matsmanna, einkum þó í undirmatinu, sem ég vitnaði orðrétt til,
koma óvenjuskýrt fram. Þeir segja umbúða- og vafningalaust, að landeigandi skuli
fá bætt skurðstæði í vegarstæði á annars óskipulögðu og ónotuðu landi sem um
byggingarlóðir væri að ræða, jafnvel þótt þær séu ekki seljanlegar sem slíkar, og
að eftirspurn, sem byggist meðfram á ótryggu ástandi peningamála og hagnaðarvon vegna verðbólgu, eigi að hafa áhrif til hækkunar. Síðan fjórfalda matsmenn
framreiknaða eldri sölufjárhæð landeigandans vegna „breyttra aðstæðna" eins og
það heitir í matsgerðinni.
Fyrir niðurstöður sem þessar þarf að girða. Þær þjóna að vísu hagsmunum
tiltölulega fárra landeigenda, en eru andstæðar hagsmunum alls þorra manna og
þá fyrst og fremst þeirra, sem verða að borga, þ. e. skattgreiðendanna. Engin rök
verða heldur séð fyrir því, að tilgangurinn með setningu stjórnarskrárákvæðisins
eða orðalag þess eigi að leiða til, að slik sjónarmið ráði niðurstöðu matsgerða.
Fleiri dæmi.
En þessi sjónarmið og túlkun á orðalagi stjskr. hafa einnig óbein áhrif. Eigandi jarðar í næsta nágrenni Reykjavikur hefur t. a. m. á liðnum árum leitað viðræðna við borgaryfirvöld um kaup á jörðinni. Miðað við núgildandi forsendur aðalskipulags má ætla, að umrædd jörð verði í framtíðinni ákjósanlegt byggingarland,
ef byggð heldur áfram að vaxa á höfuðborgarsvæðinu svo sem verið hefur á liðnum
áratugum. Borgaryfirvöld hafa því sýnt áhuga á málinu, en mikið ber á milli, enda
eru verðhugmyndir eigandans sennilega 50—100-falt hærri en fasteignamat landsins,
sem á þó að vera miðað við núverandi notkun þess og líklegt söluverð. Viðræður
hafa því legið niðri með þeim afleiðingum, að ejgandinn situr uppi með land, sem
hann gæti vel hugsað sér að selja og hefur takmörkuð not af, en við skipulagsvinnu
á höfuðborgarsvæðinu er ekki tekið mið af mögulegri nýtingu landsins til bygginga,
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og hefur það óhjákvæmilega áhrif á þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu, jafnvel
um áratuga skeið.
Annað dæmi má einnig nefna um landareign, sem að margra áliti væri mjög
hentug fyrir útivistarsvæði, en verður eflaust aldrei tekin undir byggingar. Landareignin hefur mér vitanlega engan arð gefið af sér nú um langt árabil og er í lágu
fasteignamati. Eigandinn vill gjarnan selja, en verðhugmynd fyrir eign, sem hefur
litla sem enga arðgefandi nýtingarmöguleika í hendi eigandans, skiptir hundruðum
milljóna króna. Niðurstaðan er, að ekkert. gerist frekar í málinu; eigandinn situr
uppi með arðlausa eign, en heldur í vonina um mikinn fjárhagslegan ávinning.
Og allir þekkja eflaust dæmið um kaup Kópavogskaupstaðar á Fifuhvammslandi, sem nefnd hefur verið dýrasta eyðijörð i heimi. Hvert var verðmæti landsins
í höndum eigandans, án þess að hann gæti reiknað með, að samborgarar hans
legðu fram fjármagn til að gera það söluhæft? Hver var eftirsnurnin á svokölluðum
„frjáisum markaði“? Landið var auglýst til sölu, en ekkert tilboð barst. Rétt er að
nefna, að um Fifuhvamm samdist þó um landverð, sem var ívið lægra en gildandi
fasteignamat, og er það vissulega umhugsunarefni, ef Fasteignamat ríkisins leggur
til grundvallar við matsgerðir sinar verðmætissjónarmið, sem eru alls óraunhæf,
nema hið opinbera komi til og leggi fram verulegt fjármagn til slíkrar verðmætissköpunar. Milli fasteignamatsins og endurkaupaverðsins — eða bótagreiðslunnar
— þarf að sjálfsögðu að vera samræmi. Hátt fasteignamat, sem ekki er í neinu
samræmi við notagildi landsins í höndum eigandans, og skattlagning til ríkis og
sveitarfélaga, sem hlutfall af slíkri matsfjárhæð, ber keim af óbeinni eignaupptöku. Hins vegar er oft eftirtektarvert, að eigendur slíkra eigna virðast gjarnan
vilja viðhalda óeðlilega háu mati. Þeir kæra það ekki til lækkunar i voninni um
ábata síðar.
Og hér er komið að kjarna málsins. Hvert er verðmæti lands eða tilgreindra
landréttinda, sem nauðsynlegt er að nýta til almennra þarfa, og við hvaða verðmætissjónarmið á að miða? Hver er eðlileg og sanngjörn túlkun á orðunum
„fullt verð“?
Til þess að gera þetta mál ekki allt of langt eða flóknara en efni standa til hér,
þá ætla ég aðeins að fjalla nánar um tvö tilvik, sem jafnframt eru þó þýðingarmest,
annars vegar eignarnámstöku á landsvæði til skipulags og byggingar og hins vegar
á hitaréttindum.
Verðmyndun byggingarlands.
Enginn dregur í efa, að lóð, sem tilbúin er til byggingar t. d. í Reykjavik eða
nágrenni, er talin verðmæt eign, eign sem gengur kaupum og sölum háu verði. Við
húsvegg neytandans er heita vatnið einnig óumdeilanlegt verðmæti. Eignin —
landið eða jarðvarminn — er fyrir hendi, en hvað er það, sem hefur gert eignina
verðmæta eða aukið verðgildi hennar?
Til þess að gera sér grein fyrir þessu er nauðsynlegt m. a. að kanna, hvað það
kostar að skipuleggja eða gera land byggingarhæft eða hvert er kostnaðarverð á
hitaveitu.
Ákvörðun um að taka landsvæði til breyttrar notkunar, skipulags og byggingarframkvæmda er í höndum skipulagsyfirvalda, fyrst og fremst viðkomandi
sveitarstjórnar. Einstaklingur, sem á landareign, getur ekki upp á sitt eindæmi
ákveðið, að nú skuli landið skipulagt, og selt það síðan sem byggingarlóðir. M. ö. o.
landið er ekki söluvara sem byggingarlóðir í hendi eigandans. Til þess þarf atbeina
sveitarstjórnarinnar, enda hvílir sú skylda á sveitarfélaginu að sjá íbúum sínum
fyrir nauðsynlegri þjónustu, t. d. vegagerð og holræsalögn, vatnsveitu og rafmagni,
svo ekki sé minnzt á aðra þjónustu, sem talin er nauðsynleg í samfélagi nútímans,
s. s. skóla, dagvistun og heilsugæzlu.
Ekki liggja fyrir nákvæmir útreikningar eða upplýsingar um, hver þessi stofnkostnaður er, en hjá borgaryfirvöldum hefur þó verið unnin nokkur frumvinna í
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gerð kostnaðaráætlana fyrir tiltekna skipulagskosti á austursvæðum í borgarlandinu. Hér er um að ræða 14 svæði, að stærð frá 45 ha og upp í 180 ha hvert. Niðurstöður þessara athugana eru, að kostnaður borgarinnar við að gera land byggingarhæft liggur á bilinu 150—240 millj. kr. pr. ha, að meðaltali tæpl. 200 millj. kr.
pr. ha. Er þá ekki reiknað með stofnkostnaði í gerð veitumannvirkja, kostnaði við
skipulagsvinnu, né heldur öllum stofnkostnaði vegna margvislegrar þjónustustarfsemi. Rétt er að taka fram, að þessir peningar eru ekki allir sóttir beint í sameiginlegan sjóð borgarbúa, enda greiða lóðarhafar úr eigin vasa t. d. gatnagerðargjöld
og stofngjöld til veitustofnana, en þessar greiðslur nema þó ekki nema hluta af
þeirri heildarfjárhæð, sem kostar að gera hverja lóð byggingarhæfa, þegar allt
er talið.
Þessar fjárhæðir jafngilda þvi, að kostnaður við hvern m2 í byggingarhæfu
landi verður að meðaltali um 20 þús. kr., eða nær kr. 20 millj. á góða einbýlislóð,
og stofnkostnaður á ibúð verður að meðaltali um 11 millj. kr., og er þá reiknað með,
að um 18 íbúðir séu að jafnaði á hverjum ha lands. Þetta er lausleg hugmynd um
þá fjárhæð, sem borgararnir þurfa að leggja fram til að gera land byggingarhæft
og sölu- eða afhendingarhæft í hendur byggjandans.
Þessar fjárhæðir, þennan kostnað verður að hafa í huga, þegar meta á hvers
virði landsvæði er, sem brevta á í byggingarland. Og hætt er við, að í höndum einstakra eigenda yrði landið oft litils virði, ef þeir þyrftu að kosta öllu til að gera
það byggingar- og þjónustuhæft fyrir væntanlega kaupendur, en gætu ekki ætlað
samborgurum sínum það hlutverk.
Verðmæti jarðhita.
Jarðhitinn er þó oft enn skýrara dæmi um eignarréttindi, sem eru eiganda
þeirra til lítilla eða jafnvel engra nota eða hagsbóta, nema til komi sérstakar aðgerðir á vegum samfélagsins. Þannig má t. d. nefna jarðhitann, sem um aldir hefur
eflaust legið eða runnið ónotaður í iðrum iarðar undir Reykjavik, en Hitaveitan
virkjar nú með djúpborunum og dælingum og fullnægir um helming af orkuþörf
þjónustusvæðis veitunnar. Með svipuðum hætti rann heitt vatn frá upphafi byggðar
eftir Mosfellsdal í lækjum til sjávar og rynni þar e. t. v. enn, ef ekki hefðu komið
til stórhuga framkvæmdir borgaryfirvalda á 4. og 5. áratug þessarar aldar, þegar
réttindi til hagnýtingar og virkjunar jarðhitans voru keypt. Án slikra aðgerða og
frumkvæðis opinberra aðila var jarðhitinn næsta lítils virði fyrir landeigendur.
Brot af honum var að vísu notað til húsahitunar oa gróðurhúsaræktunar á staðnum,
og e. t. v. gaf jarðvegurinn góða uppskeru af kartöflum og káli, en mest af varmanum rann til sjávar ýmist á yfirborði jarðar eða eftir æðum neðanjarðar, engum
til hagsbóta.
Hitaréttindi þau, er Reykjavík keypti í Mosfellssveit, hafa verið gerð nýtanleg
með miklum jarðborunum og með virkjun borhola. Til þess að heita vatnið kæmi
að notum, hafa verið reistar dælustöðvar, lagðar leiðslur og gerð önnur mannvirki.
Hagnýting orkugjafans í svo stórum stíl, sem raun hefur orðið á, hefði eigi verið
gerleg án hinna miklu framkvæmda til orkuvinnslunnar.
Heildarfjárfestingarkostnaður Hitaveitu Reykjavíkur vegna öflunar, flutnings
og dreifingar á heitu vatni nemur nú um kr. 102 milljörðum. Þar af nemur kostnaður við hitaréttindi um kr. 1.3 milljörðum, eða um 1.3%. Eru þá allar fjárhæðir
reiknaðar til núverandi verðlags.
Þetta eru athyglisverðar tölur, þegar þær eru bornar saman við fjárhæðir í
samningaviðræðum um afnot Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar af Deildartunguhver. Miðað við verðlag 1. 1. 1979 nam áætlaður stofnkostnaður veitunnar
allt að kr. 6 milljörðum án hitaréttinda. Lokatilboð veitunnar til eiganda hversins,
miðað við 20 ára sölusamning, nam á sama verðlagi kr. 250 milljónum, sem svarar
til rúml. kr. 500 millj. i dag, eða 4% af heildarkostnaði. Lokatilboð eiganda var
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hins vegar metið á 875 millj. kr., eða jafnvirði um kr. 1.8 milljarða í dag, og tæplega 13% af þannig reiknuðum heildarfjármagnskostnaði.
Fróðlegt verður að sjá niðurstöðu eignarnámsmats vegna Deildartunguhvers,
en mér hefur skilizt, að eignarnemi telji kr. 30 millj. vera hámark endurgjalds, en
cignarnámsþoli telji bæturnar eiga að skipta milljörðum króna. Taka þá eflaust
báðir aðilar tillit til þess, að eignarnámslögin tryggja eignarnámsþola án endurgjalds 10 sek/1 af vatni úr hvernum um alla framtíð, eða mun meira vatnsmagn
en hann hefur fram til þessa hagnýtt. Ágreiningurinn um fjárhæðir sýnir ljóslega,
að um þessi mál ríkir réttaróvissa, sem nauðsynlegt er að ráða bót á.
Hvernig á að finna „fullt verð“?
Hvernig á að reikna eigendum „fullt verð“ fyrir eignarnámstöku hversins?
Hvert hefur þeirra tjón orðið vegna eignarnámsins? Á að miða við hugsanlegt eða
líklegt söluverð þessara réttinda á almennum markaði, en slíkt markaðsverð hlýtur
að mótast annars vegar af þvi, hvort völ sé sambærilegra verðmæta á svipuðum
slóðum, og hins vegar af eftirspurn í þeim mæli, sem eignarnámsheimildin veitir
og telja verður næsta ósennilega frá öðrum aðila. Ljóst er, að þessi sjónarmið munu
ekki leiða til hárra eignarnámsbóta. 1 annan stað kemur til álita að miða við notagildi eignarinnar á hendi eignarnámsþola. Slik arðsemi hefur verið sáralítil. Viðmiðun við enduröflunarverð kemur heldur ekki til greina f tilviki sem þessu og
ekki er umdeilt, að bæturnar ber að miða við tjón eignarnámsþola, en ekki þann
hagnað, sem eignarnemi kann að öðlast.
Arðsemi eiganda hversins hefur verið sáralítil og arðsvonin er litlu meiri. M.
ö. o. tjón eigandans er lítið og ávinningur eignarnema óviss og háður m. a. sveiflukenndu erlendu verði á olíu, en vonandi þó talsverður, þegar til lengri tima er litið.
Menn mega heldur ekki líta framhjá því, að lækkun hitakostnaðar við gerð jarðvarmaveitu er ekki alls staðar ýkjamikill, t. d. er í áætlun um Deildartunguhver
talið, að orkuverð sem hlutfall af oliuverði verði nálægt 90% fyrstu árin, en fari
síðan lækkandi í um 66% um næstu aldamót. Og til eru hitaveitur á landinu, sem
þurfa að selja orkuna dýrara verði en olíukyndingu næmi.
Hvort sem við tölum um land eða iarðhita verður niðurstaðan þannig sú, að
án aðgerða af hálfu hins opinbera verða eignarréttindin nánast aldrei hagnýtt af
eigendum, nema til hefðbundinna nota, ef svo mætti orða það. Og það eru þeir hagnýtingarmöguleikar, sem eigandinn tapar við eignarnám, þ. e. það tjón, sem hann
hefur orðið fyrir.
Viðmiðunarákvæði vantar.
Eins og áður hefur verið nefnt, tryggir stjskr. eignarnámsþola rétt á bótum,
sem svari til „fulls verðs“, en gefur ekki vísbendingu um með hvaða hætti slík verðviðmiðun skuli fundin, hvar draga eigi mörkin milli þess verðmætis, sem eigandinn á að fá í formi endurgjalds, og þeirra verðmæta, sem ekki á að bæta. Um þetta
efni er eðlilegt, að settar verði reglur í almennri löggjöf.
I þessu sambandi má minna á, að víða eru i löggjöf settar sérreglur um viðmiðun við ákvörðun eignarnámsbóta. Þannig var i áður gildandi lögum um framkvæmd eignarnáms frá 1917 t. d. ákvæði um, að matsverð eignar skyldi miðast við
gangverð það, sem hún myndi hafa í kaupum og sölum. Viðmiðun við gangverð
getur út af fyrir sig verið eðlileg og sanngjörn í mörgum tilvikum, en augljóst er
þó, að oftlega getur verið mjög erfitt að finna slíka viðmiðun og margar eignir
eru þess eðlis, að þær ganga hreinlega ekki kaupum og sölum á almennum markaði,
sbr. skurðstæðisræmu þá, sem ég nefndi hér áður dæmi um, eða hitaréttindi í
Deildartunguhver, jafnvel ekki Fífuhvammslandið.
Ýmsar lagareglur mæla fyrir um, að til frádráttar bótum skuli koma sá hagur,
er eignarnámsþoli kann að hafa vegna framkvæmda, sem fylgja í kjölfar eignar-
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námsins, t. d. á öðrum hlutum eignar sinnar. Nægir í því efni að vitna til ákvæða
vatnalaga frá 1923, sbr. einnig tilvitnun í þau lög í 75. gr. orkulaga frá 1967, svo
og ákvæði vegalaga frá 1970 og skipulagslaga frá 1964. Með setningu þessara lagareglna hefur löggjafinn talið sér heimilt að setja nánari reglur um ákvörðun eignarnámsbóta, sem hljóta að skoðast sem túlkun á eignarréttarákvæði stjskr.
I þessu efni er sérstaklega athyglisvert ákvæði 29. gr. skipulagslaganna, sem
gerir beinlínis ráð fyrir því, að engar bætur verði greiddar, ef skipulag leiðir til
jafnmikilla eða meiri verðhækkana á landi en nemur bótaskyldu tjóni, sbr. raunar
einnig ákvæði 59. gr. vegalaga, sem kveður á um, að bætur á óyrktu Iandi skulu
því aðeins greiddar, ef álitið er, að landeigandi hafi beðið skaða af eignarnáminu.
Annars vegar virðist löggjafinn telja sér heimilt að túlka ákvæði stjskr. um „fullt
verð“ á þann hátt, að þrátt fyrir eignarnám geti aðstæður leitt til þess, að engar
bætur verði greiddar. Kann vissulega að vera álitamál, hvort þessi ákvæði samrýmist þröngri túlkun á stjórnarskrárákvæðinu, enda er því ekki þar með slegið
föstu, að landið, sem tekið er eignarnámi, sé eitt út af fyrir sig verðlaust með öllu.
Hins vegar kveða þessi lagaákvæði á um, að bæta skuli skaða eða tjón. Hér er
einnig óneitanlega um að ræða ákveðna túlkun á orðunum „fullt verð“. Löggjafarvaldið hefur þannig talið sig hafa heimild til að setja vissar viðmiðunarreglur
við ákvörðun eignarnámsbóta, og í þeim efnum hefur ekki verið talið, að ákvæði
stjskr. setji þær skorður, að ógildar séu. Spurningin er því e. t. v., hversu langt
löggjafinn getur gengið í þessum efnum — og hversu langt æskilegt sé að hann
gangi.
Túlkunarhlutverk löggjafans.
Stjórnarskrárákvæði þarfnast túlkunar eins og önnur lagaákvæði og í þessu
tilviki er það fyrst og fremst verkefni löggjafarvaldsins að túlka orð 67. gr. um
„fullt verð“ eftir ríkjandi þjóðfélagsviðhorfum og réttarvitund og draga linuna
milli þess verðmætis, sem eigandinn á að fá bætt, og þess, sem ekki á að greiða
bætur fyrir, enda verður ekki séð, að orðalag stjórnarskrárákvæðisins eða þau
viðhorf, sem lágu til grundvallar setningu þess, útiloki að með lögum séu sett
ákvæði, er kveði á um meginreglu við ákvörðun eignarnámsbóta. Þar sem gætt
hefur íhaldssamrar lögskýringar á þessu ákvæði er hins vegar sjálfsagt að taka af
vafa og breyta þessu stjórnarskrárákvæði um leið og stjórnarskráin er í heild
endurskoðuð, þannig að i stað orðanna „fullt verð“ komi ákvæði þess efnis, að
eignarnámsþoli fái bætur, sem miðist við sannanlega eða eðlilega notkun eignarinnar, þegar til eignarnámsins kemur. Eignarnámsþoli á þannig tryggt, að honum
verði bætt tjón hans, en hann á ekki von á bótum eða endurgreiðslu fyrir mögulega
verðhækkun, sem breytt notkun eignarinnar gæti gefið af sér, ekki fyrir hugsanlega verðhækkun í framtíðinni eða verðhækkun, sem framkvæmdin, sem tengd
er eignarnámstökunni, leiðir af sér. Eignarnámsþoli er m. ö. o. jafnsettur og ekki
hefði komið til eignarnámsins eða þeirra framkvæmda hins opinbera, sem leiða
til verðhækkana á eign hans.
í samræmi við það sem nú er sagt er rétt að setja í lög ákvæði um meginreglur
til viðmiðunar við ákvörðun eignarnámsbóta, reglur, sem hefðu það að höfuðmarkmiði að gera eignarnámsþola jafnsettan fjárhagslega og ef til eignarnáms
hefði ekki komið, en útiloka jafnframt, að hann hafi beinlínis fjárhagslegan
ávinning af eignarnáminu vegna þeirra breytinga, sem eignarnámstaka hefur á
nýtingarmöguleika landsins. Bæturnar ber þannig að miða við notkun fasteignar
og með hliðsjón af notkun eignar, sem eðlilegt er að reikna með eftir aðstæðum
á staðnum, en með viðmiðun við þá starfsemi eða þann tilgang, sem notkun eignarinnar hefur verið tengd.
Hins vegar ber ekki að taka tillit til möguleika á verðhækkun eignarinnar í
framtíðinni, né heldur að meta verðbreytingar, sem leiðir af tilgangi eða markAlþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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miði eignarnámstökunnar eða framkvæmdum eða starfsemi, sem er i tengslum við
eignarnámstökuna, og heldur ekki að taka tillit til þess, þótt eignarnemi hefði
viljað kaupa eignina hærra verði vegna sérstakra þarfa hans, ef eignarnámsheimild
hefði ekki verið fyrir hendi. Þá þarf einnig að hafa ákveðinn öryggisventil, þannig
að framangreindar reglur leiði ekki til núll-virðis eignarinnar og þar með eignarupptöku, enda ber að draga skýra línu á milli annars vegar eignarupptöku og
skerðingar á friðhelgi eignarréttarins og hins vegar setningu reglna um bætur fyrir
eignarnám, sem mál mitt hefur fjallað um.
Notkun helgar eignarrétt.
Upphaf eignarréttarins á landi var sjálfkrafa. Með landnámi eða langvarandi
notkun — þ. e. hefðarrétti — urðu menn eigendur lands, og ástæðan fyrir viðurkenningu á þessum eignarrétti var einmitt, að eigandinn sýndi, að hann hafði not
fyrir eignina, hann nýtti hana sjálfum sér eða öðrum til framfærslu eða i framleiðsluskyni til að skapa önnur verðmæti. Notkunin skóp eignarréttinn. 1 upphafi skyldi endirinn skoða og bæta eigandanum töku eignarinnar, ef hún gerist
nauðsynleg, í samræmi við notkun hans á henni.
Norsku eignarnámslögin sem fyrirmynd.
Ég mun ekki fara nánar út i einstök atriði þeirrar lagasetningar, sem ég hef
nú lýst og tel sjálfsagða, en þegar í ársbyrjun 1975 setti nefnd á vegum Sambands
íslenzkra sveitarfélaga, sem ég var í fyrirsvari fyrir, fram þá skoðun, að við ættum
að taka norsku eignarnámslögin frá 1973 okkur til fyrirmyndar, enda eigi ekki að
miða eignarnámsbætur fyrir land eða önnur landgæði við væntanleg eða fyrirhuguð not þessara verðmæta, eftir að hið opinbera hefur með skipulagi og framkvæmdum breytt möguleikum til nýtingar, en það viðhorf hefur óneitanlega vegið
þungt við verðlagningu fram til þessa. Um norsku eignarnámslögin fjallaði Gunnlaugur Claessen, deildarstjóri i fjármálaráðuneytinu á málþinginu.
Ljóst er, að lagasetning, sem kveður á um meginreglur til viðmiðunar bótaákvarðana við eignarnám getur engan veginn tæmt öll tilvik, sem upp kunna að
koma. Mörgum spurningum hef ég eflaust látið ósvarað og að sjálfsögðu verður
ávallt visst mat að ráða endanlegri niðurstöðu um fjárhæðir. Eflaust verður einnig
unnt að benda á, að slíkar meginreglur kunni að leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu
i einstökum og afmörkuðum tilvikum, t. d. með viðmiðun við önnur og eldri dæmi,
þar sem landeigendur hafa fengið ríflega greiðslu fyrir eignarréttindi, eða að aðrir,
sem ekki þurfa að þola eignarnámstöku, kunni síðar að verða betur settir, hafa
aukna hagnaðarvon með frjálsri ráðstöfun eða nýtingu eigna sinna.
Ekki verður þó séð ástæða til að viðhalda almennu óréttlæti, að viðhalda sérréttindum fárra útvaldra á kostnað alls almennings, með því að skírskota til þess,
að aðrir og enn færri njóti óskertra hagsvona, og slík niðurstaða verður ekki sótt
til meginreglunnar um, að allir eiga að vera jafnir að lögum.“
SAMBAND ÍSL. SVEITARFÉLAGA.
Á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur oftlega verið fjallað um
vandamál tengd eignarnámi lands í þéttbýli eða næsta nágrenni við þéttbýli.
Á fulltrúaráðsfundi Sambands íslenskra sveitarfélaga 13. og 14. mars 1980
var gerð svofelld samþykkt:
„Fulltrúaráðið ítrekar fyrri samþykktir um lagasetningu varðandi eignarnám
lands í þéttbýli, þar sem tekið verði tillit til þess afraksturs, sem eigandi hefur haft
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af landinu, án tillits til legu gagnvart skipulagi. Bent er á fordæmi í norskri löggjöf sama efnis.“
Nokkru síðar, eða 14. apríl 1980, var eftirfarandi samþykkt gerð á fundi í
stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga:
„Ályktun um eignarnám lands í þéttbýli.
Rædd var ályktun fulltrúaráðsfundarins 13. og 14. mars um eignarnám lands
í þéttbýli.
Jafnframt var lagt fram frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 11 6. apríl
1973, um framkvæmd eignarnáms, á þskj. nr. 287, 141. mál, flm. Kjartan Jóhannsson o. fl.
Stjórnin lýsir sig efnislega samþykka frumvarpinu, vísar til ályktunar stjórnarinnar, sem send var stjórnarskrárnefnd Alþingis í ársbyrjun 1975 um þetta efni,
og leggur áherslu á, að afgreiðslu málsins sé hraðað á Alþingi.“
Svo sem ljóst er af ofangreindu er það Sambandi íslenskra sveitarfélaga mikið
áhugamál að frumvarp þetta nái fram að ganga, enda er hér um að ræða stórkostlegt hagsmunamál sveitarfélaga í landinu og almannahagsmuni um leið. Mikilsvert er að löggjöf verði sett um þetta efni er tryggi hagsmuni sveitarfélaga og um
leið alls almennings í landinu.
Um einstakar greinar frumvarpsins:
Um 1. gr.
Hér er að finna meginreglur um ákvörðun eignarnámsbóta þegar fasteign er
tekin eignarnámi og meginsjónarmið varðandi mat á eignarnámsbótunum, en almennt er viðurkennt að lögfesting slíkra viðmiðunarreglna með almennum lögum
brjóti ekki í bága við ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar.
Ákvæði greinarinnar eru sniðin eftir sams konar ákvæðum norskra laga frá
26. janúar 1973 um bætur vegna eignarnáms fasteigna. Ákvæði 105. gr. norsku
stjórnarskrárinnar eru hliðstæð ákvæðum 67. gr. íslensku stjórnarskrárinnar.
Þess skal getið, að Hæstiréttur Noregs hefur skorið úr því, að áðurnefnd lagaákvæði fari ekki í bága við ákvæði norsku stjórnarskrárinnar.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki athugasemda.
Um 3. gr.
Vel kemur til álita að hafa ákveðinn gildistökufrest í lögum.

Ed.

450. Frumvarp til laga

[229. mál]

um greiðslutryggingarsjóð fiskafla.
Flm.: Kjartan Jóhannsson, Eiður Guðnason, Karl Steinar Guðnason.
1. gr.

Greiðslutryggingarsjóður er sjálfstæð stofnun í umsjá og vörslu Aflatryggingasjóðs.
2. gr.

Stjórn Aflatryggingasjóðs kýs þriggja manna framkvæmdastjórn Greiðslutryggingarsjóðs.
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Tilgangur sjóðsins er að tryggja staðgreiðslu afla, sem landað er utan heimahafnar á stöðum sem búa við hráefnisskort í fiskvinnslu, með veitingu lána til fiskkaupenda.
4. gr.

Stofnfé sjóðsins skal vera 5 millj. kr. Leggur Byggðasjóður fram 2.5 millj. kr.
og Aflatryggingasjóður (almenn deild) 2.5 millj. kr.
5. gr.

Nú vill útgerðaraðili landa afla hjá fiskvinnslustöð utan heimahafnar sem telur
sig búa við hráefnisskort, og getur þá fiskkaupandinn sótt um lán úr Greiðslutryggingarsjóði til staðgreiðslu aflans. Framkvæmdastjórn sjóðsins skal þá taka
afstöðu til lánsumsóknarinnar á grundvelli þess, hvort lánveiting sé i samræmi við
markmið laga þessara. Veiti sjóðurinn lán skal andvirði þess greitt útgerðaraðila
þegar að löndun lokinni.
6. gr.

Um tryggingar fyrir lánum og lánskjör fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnar.
7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1982.
Greinargerð.
Margvisleg dæmi eru um að svo mikill afli berist á land á einu landshorni, að
hann skemmist á sama tíma og hráefnisskortur ríkir í fiskvinnslu í öðrum landshlutum.
Þá eru dæmi þess, að ráðist er í togarakaup til að mæta þörf fyrir tiltölulega
litla hráefnisviðbót í fiskvinnslu í tilteknum plássum.
Þegar fiskiskipastóllinn er of stór er sú leið að bæta skipum í flotann til að
tryggja hráefnisaðdrætti í einhver sjávarpláss harla óhagkvæm og beinlínis á
kostnað þess flota, sem fyrir er, og reyndar þjóðarinnar allrar.
Ýmsir útgerðaraðilar hafa látið þá skoðun í ljós, að þeir mundu reiðubúnir
til að láta skip sin landa utan heimahafnar ef staðgreiðsla aflans væri tryggð. Þetta
frumvarp er flutt í þeim tilgangi að koma í kring slíkri staðgreiðslu þegar það
mætti duga til að jafna hráefnisaðdrætti. Jafnframt er ekki úr vegi að ætla að
ýmsum útgerðaraðilum þætti í vissum tilvikum a. m. k. fullt eins hagkvæmt að
nýta staðgreiðslu af þessu tagi innanlands eins og að sigla með afla, en staðgreiðsla
afla í sölum erlendis hefur einmitt stuðlað að siglingum með fiskafla.
Athuqasemdir viS einstakar qreinar.
Við 1. gr.
Ætlast er til þess, að sjóðurinn sé i vörslu Aflatryggingasjóðs og fjárreiður og
bókhald verði á hans vegum.
Við 2. gr.
Gert er ráð fyrir að stjórn Aflatryggingasjóðs kjósi þriggja manna framkvæmdastjórn fyrir sjóðinn. Ekki þykir ástæða til að hafa nema þriggja manna
framkvæmdastjórn. Á hinn bóginn verður að telja eðlilegt að sjónarmið fiskvinnslu, útgerðar og sjómanna komi fram í sjóðsstjórninni. Er stjórn Aflatryggingasjóðs ætlað að sjá til þess við val í framkvæmdastjórnina.
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Við 3. gr.
Greinin kveður á um markmið sjóðsins.
Við 4. gr.
Greinin tiltekur að stofnfé skuli vera 5 milljónir kr. (500 milljónir gkr.). Eðlilegt þykir að stofnfé komi annars vegar úr Byggðasjóði og hins vegar úr Aflatryggingasjóði. Tilgangurinn með sjóðsstofnuninni er m. a. sá að jafna afla milli byggðarlaga og draga þannig úr ásókn í viðbætur við flotann. Þannig mundi afkoma
verða tryggari og dregið úr hættu á aflabresti. Samrýmist tilgangur laganna grundvallarforsendum Aflatryggingasjóðs. Á hinn bóginn er hugmyndin að sjóðurinn
stuðli að jafnvægi í afladreifingu án stórkostlegs tilkostnaðar og treysti þannig
byggðajafnvægi í landinu. Samrýmist það markmiðum Byggðasjóðs.
Við 5. gr.
Samkvæmt greininni tekur fiskkaupandi lán úr sjóðnum til staðgreiðslu afla.
Andvirði lánsins er greitt útgerðaraðila þegar að löndun lokinni. Stjórn sjóðsins
metur umsóknir um lán á grundvelli markmiðs laganna. Henni er þannig ætlað að
meta einstök tilvik og sjá til þess að girða fyrir hugsanlega misnotkun.
Við 6. gr.
Sjóðsstjórn setur sér reglur um lánskjör og tryggingar og semur við einstaka
aðila um greiðsluhætti.
Við 7. gr.
Lögin taka gildi hinn 1. jan. n. k. skv. þessu frv., en vitanlega kemur til greina
að þau taki gildi fyrr, enda sé þá fjármagn til sjóðsins tryggt.

Ed.

451. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og fengið umsagnir og gögn frá Þjóðhagsstofnun,
Seðlabanka, viðskiptaráðuneyti, Hagstofu Islands, ASÍ, VSl, BSRB og Verslunarmannafélagi Reykjavíkur.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt, enda felur það í
sér veigamikið skref í baráttunni við verðbólguna.
Alþingi, 20. febr. 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Guðm. Bjarnason.
Gunnar Thoroddsen.

Davíð Aðalsteinsson.

1646

Ed.

Þingskjal 452

452. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til málsins. Við undirritaðir Lárus Jónsson
og Eyjólfur Konráð Jónsson, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, flytjum á þskj. 445
breytingartillögur við frv. sem felast í að tryggja hag láglaunafólks og bótaþega
almannatrygginga og verndun kaupmáttar þess fólks þrátt fyrir skerðingu verðbóta
á laun um 7% hinn 1. mars, en sú launaskerðing er nánast eina ákvæði frv. sem
skiptir máli eins og það er úr garði gert af hálfu ríkisstjórnarinnar. Þá fela þessar
tillögur okkar í sér verulega hjöðnun verðbólgu 1. maí, skattalækkun og ekki síst
ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi sem veruleg hætta er á að
óbreyttri stefnu rikisstjórnarinnar.
I. Einkenni og áhrif gamlársdagslaga ríkisstjórnarinnar.
Frv. þetta fjallar um staðfestingu Alþingis á bráðabirgðalögunum sem rikisstjórnin gaf út á gamlársdag. í frv. felst lögþvinguð einhliða fórn launþega og
bótaþega almannatrygginga sem nemur 7% af launum og bótafjárhæðum hinn 1.
mars n. k. frá því sem verið hefði að óbreyttum lögum.
1 frv. sjálfu er ekkert bitastætt ákvæði til þess að draga úr kjaraskerðingu
bótaþega lifeyristrygginga, ekki einu sinni þeirra sem þurfa að lifa af tekjutryggingu einni saman, og sama gildir um láglaunafólk. Skv. frv. mun kaupmáttur þess
skertur verulega. Þess munu ekki dæmi a. m. k. síðustu áratugina að svo hafi
verið staðið að lagasetningu sem þessari af hálfu ríkisstjórnar og Alþingis. Þrátt
fyrir þessa einhliða fórn launþega og bótaþega almannatrygginga næst ekki meiri
árangur en svo í viðureigninni við verðbólguna að hún verður svipuð og áður eða
um og yfir 50%. Þá felast i frv. og efnahagsáætlun rikisstjórnarinnar ákvæði um
verðlagshöft, falska gengisskráningu og stórhækkun vaxta sem nefna má uppskrift
fyrir atvinnuleysi.
1) Of einhliða og mikil fórn launþega og lífeyrisþega almannatrygginga.
Ekki fer á milli mála að verðbótaskerðing launa og bóta lífeyrisþega almannatrygginga er kjarni þessara bráðabirgðalaga. Svo sem fram kemur í bréfi
hagstofustjóra er ótvírætt að ákvæði 5. gr. laganna ná til tryggingabóta. Bréfið
og útreikningur Hagstofunnar á F- og K-vísitölu 1. mars er birt með nefndarálitinu sem fskj. II. 1 bréfinu segir orðrétt: „Hins vegar mun skerðing verðbóta
í framkvæmd ávallt hafa gilt gagnvart bótum almannatrygginga, nema annað
hafi verið ákveðið sérstaklega í viðkomandi lögum eða annars staðar.“
Áhrif bráðabirgðalaganna koma skýrt í ljós 1. mars á útborguð laun og
einnig bætur almannatrygginga skv. framansögðu í meðfylgjandi orðréttum útreikningi Hagstofunnar á framfærslu- og kaupgjaldsvísitölu 1. mars:
„Verðbótahækkun launa frá 1. mars 1981 er 5.95%, og er hér á eftir sýndur
útreikningurinn, sem leiðir til þessarar niðurstöðu:
Hækkun framfærsluvísitölu frá 2/11 1980 til 1/2 1981 (úr 2882.56
stigum í 3295.23 stig).........................................................................
14.32%
Frá dregst:
Búvörufrádráttur (sbr. 1. tölul. 50. gr. laga nr. 13/1979).........
1.32%
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Verðhækkun áfengis og tóbaks í nóvember 1980 (sbr. 3. tölulið 50.
gr. sömu laga)
..........................................................................
0.89%
Við bætist:

2,21%
12.11%

Áhrif bættra viðskiptakjara (sbr. 3. tölul. 50. gr. sömu laga) .............

0.84%
12.95%

Samkvæmt ákvæði í 1. málsgr. 5. gr. bráðabirgðalaga nr. 87/1980 skal
verðbótahækkun launa 1. mars 1981 ekki vera meira en 7 prósentustigum lægri en þessi hundraðshluti, sjá tilvitnað lagaákvæði í tilkynningu Kauplagsnefndar. Hér koma því til frádráttar 7 prósentustig 7.00%“
(Leturbr. hér — Innskot: Bætur almannatrygginga skerðast einnig
um 7%, sbr. framangr. tilvitnun.)
„Verðbótahækkun launa 1. mars 1981
5.95%“
(Sjá nánar fskj. II.)
Verðbætur á laun og bætur almannatrygginga skerðast svo sem hér segir skv.
framansögðu hinn 1. mars:
Óskert Skerðing Skerðing
1. mars „Ólafslaga“ brb.-laga

Mánaðarlaun verkamanna:1)
.................
Tekjutrygging hjóna, almannatryggingar:

5 710
2 240

(108)
(26)

448
164

Útb. laun/
bætur:

5 262
2 076

Síðar á árinu á skerðing skv. 50. gr. „Ólafslaga“ að falla niður þegar kaupgjaldsvísitala er reiknuð á laun sem nema 725 þús. gkr. eða lægri upphæð, en
haldast í gildi gagnvart útreikningi á hærri laun. Hinn 1. júni og síðar verða því
tvær kaupgreiðsluvísitölur í gildi sem oft á tíðum þarf að nota báðar til þess að
reikna út verðbætur eins launþega.
Afnám þessara skerðingarákvæða á lægri laun hafa sáralitla þýðingu til að
bæta láglaunafólki þá kaupmáttarskerðingu sem felst í 5. gr. bráðabirgðalaganna.
Hér er um að ræða frádrált frá framfærsluvísitölu sem stafar af hækkun launaliðar bónda í búvöruverði og ákvæði skv. 3. tölulið 50. gr. „Ólafslaga“ um áhrif
viðskiptakjara.
Viðskiptakjör hafa versnað mjög síðan þessi lög voru sett og hefur það haft
í för með sér 16.9% skerðingu verðbótavísitölu fram til 1. mars í ár. Nú hafa viðskiptakjör á hinn bóginn batnað og fá launþegar nú 1. mars 0.84% kauphækkun
vegna þessa ákvæðis. Einmitt þá er það afnumið og sagt að það sé til hagsbóta
fyrir láglaunafólk! Þjóðhagsstofnun spáir því að viðskiptakjör hvorki versni né
batni það sem eftir er yfirstandandi árs. Flest bendir þó til að þau fari heldur
batnandi en hitt. T. d. hefur ekki orðið verðhækkun á frystum fiski í Bandaríkjunum í tvö ár og líkur taldar á að þar fari verð þessarar mikilvægu útflutningsvöru okkar að hækka. Það er því einkennileg kjarabót fyrir láglaunafólk að
afnema áhrif viðskiptakjara á laun þegar svo er ástatt. Þessi „kjarabót“ láglaunafólki til handa er sögð hafa náðst vegna harðrar baráttu forustumanna Alþýðubandalagsins í launþegasamtökum, ríkisstjórn og á Alþingi.
Ýmsir stjórnarsinnar hafa haldið því fram, að launþegar „skipti á sléttu“
með þessum lögum í kaupmætti. Þjóðhagsstofnun hefur látið fjárhags- og viðskiptanefnd í té eftirgreinda útreikninga. Þar kemur allt annað í ljós. Fram kom
á fundi nefndarinnar (frá forstjóra Þjóðhagsstofnunar) að kaupmáttur launa á
4. ársfjórðungi 1981 mundi verða 5—6% minni en á 4. ársfjórðungi 1980 (ath.:
viðskiptakjör batna heldur en hitt á árinu 1981).

1) Upplýsingar frá Kjararannsóknamefnd skv. desembertöxtum. Ath. 2 timar í eftirvinnu
meðtaldir.
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Samanburður á kaupmætti kauptaxta ASÍ lítur þannig út (sjá fskj. IV og V):
I. Óbreytt „ólafslög“ og engar aðgerðir.
II. Eftir bráðabirgðalög, ársmeðaltal 1979=100.
Eaupmáttur kauptaxta A. S. í.
1981
I.
II.
Janúar
...............................................................
98.4
98.2
Febrúar
...........................................................
94.5
95.3
Mars
.......................................................
101.296.0
Apríl
.................................................................
95.6
92.4
Maí
.....................................................................
90.5
89.2
Júní
...................................................................
99.2
95.8
Júlí
........................................................
95.693.6
Ágúst
....................................................
92.191.3
September
.........................................................
97.9
95.4
Október
.............................................................
93.1
92.1
Nóvember
....................................................
88.7 88.7
Desember
.........................................................
96.2
95.2
Ársmeðaltal:

95.0

93.5

2) Skattar þyngdir og opinber þjónusta hækkuð samtímis kaupskerðingunni.
Ekki er öll sagan sögð þótt tíundað sé hver sé kaupmáttarskerðing taxtakaups
launþega og bótaþega almannatrygginga. Samtímis útgáfu bráðabirgðalaganna var
öll opinber þjónusta hækkuð um 10% og áformuð stórfelld skattahækkun þriðja
árið í röð á allan almenning.
Þessi hækkun skatta, sem áformuð er milli áranna 1980 og 1981, er að raungildi
sem hér segir á verðlagi fjárlaga 1981:
millj. gkr.
1. Orkujöfnunargjald hækkun frá fyrra ári ................. .
8 000
2. Innflutningsgjald á sælgæti
. ..............................................
1200
3. Nýtt vörugjald á sælgæti og gosdrykki ............................
3 600
4. Skattahækkun á bensín umfram verðlag .........................
4 700
5. Hækkun tekju- og eignarskatta miðað við skattvísitölu 145
10 500
28 500
Frá þessu dregst:
Afnám aðlögunargjalds
...........................................................
Afnám nýbyggingargjalds
.........................................................
Áformuð tollalækkun
................. ...............................................

-4-3 100
-4- 300
-4-1000
24 100

Orkujöfnunargjald, sem lagt var á í fyrra og er í raun 1.5% söluskattur, leggst
á fólk allt árið nú og er þeim mun þyngri skattur í ár en i fyrra. Innflutningsgjald
á sælgæti og vörugjald á sælgæti og gosdrykki eru nýir skattar. Hækkun tekju- og
eignarskatta umfram verðlag stafar af því, að fjárlög gera ráð fyrir að skattvísitala og þar með persónuafslættir og skattstigar hækki einungis um 45% á sama
tíma sem tekjur hafa hækkað að mati Þjóðhagsstofnunar um 51—52%.
Þessi skattahækkun bætist við fyrri hækkanir skatta sem núverandi ríkisstjórn og ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar bera ábyrgð á frá haustinu 1978. Heildarhækkun skatta frá þeim tima er orðin 70—80 milljarðar króna að raungildi á
fjárlagaverðlagi í ár eða rúmlega 1 700 þús. gamlar krónur á hverja 5 manna fjölskyldu í landinu.
Þegar þannig er staðið að málum og rikisstjórnir hver eftir aðra fara æ dýpra
í vasa skattborgara á tímum rýrnandi þjóðartekna er ekki von að vel fari. Óljós
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loforð í svonefndri efnahagsáæilun ríkisstjórnarinnar um óverulega tilslökun á
þessari skattahækkun, sem er staðreynd, eru almenningi harla lítils virði.
(Sjá áætlun Þjóðhagsstofnunar um breytingar beinna skatta á fskj. VIII).
3) Hækkun raunvaxta.
I 2. gr. bráðabirgðalaganna er kveðið svo á að fresta skuli verðtryggingu
sparifjár og útlána skv. 33. gr. Ólafslaga. 1 3. gr. er á hinn bóginn ákveðið að stofna
þegar í stað til verðtryggðra innlána sex mánaða sparifjárreikninga í bönkum og
sparisjóðum, sem auðvitað þýðir verðtryggingu inn- og útlána bankakerfisins að
verulegu leyti þegar í stað. Þeir bankamenn, sem komu á fund fjárhags- og viðskiptanefndar til þess að skýra þá vaxtastefnu sem felst í þessum greinum laganna,
kinokuðu sér við að skýra þær í samhengi. Sá þeirra, sem varkárastur var, sagði
að þær „virtust ganga sitt i hvora áttina“. Þegar þeir voru spurðir hvernig þessi
ákvæði samrýmdust 10. lið svonefndrar efnahagsáætlunar ríkisstjórnarinnar þar
sem segir: „Stefnt verði að almennri lækkun vaxta 1. mars,“ fengust engin svör.
Þegar fjárhags- og viðskiptanefnd óskaði eftir skriflegu svari um það, með
hvaða hætti unnið væri að slíkri vaxtalækkun, svaraði hagfræðideild Seðlabankans
þannig orðrétt, eins og fram kemur í fskj. III með þessu nefndaráliti: „um það
hvernig unnið sé að því stefnumiði að lækka vexti 1. mars, treystist hagfræðideild
ekki til að svara að svo stöddu“. (Leturbr. hér.)
Augljóst er, hver ástæðan er fyrir þessu svari hagfræðideildar Seðlabankans,
ef skoðuð eru fylgigögn bréfs bankans í fskj. III. Þar kemur skýrt í ljós, að ákvæði
3. gr. laganna um að skylda banka og sparisjóði til að hafa á boðstólum verðtryggða sex mánaða innlánsreikninga, sem síðar var ákveðið að bæru 1% vexti,
þýddi stórfellda hækkun inn- og útlánsvaxta svo til þegar í stað.
Bankamenn og hagfræðideild Seðlabankans hafa „vafið tungu um höfuð sér“
þegar spurt er hversu mikil er hækkun raunvaxta inn- og útlána eftir þessar
ákvarðanir miðað við fyrra vaxtakerfi. Skrifleg svör Seðlabankans koma fram í
áðurnefndu fskj. III. Þar eru raunvextir innlána í 55% verðbólgu neikvæðir frá
12.9% niður í 5.8%. Verðtryggð innlán bera á hinn bóginn a. m. k. 1% jákvæða
vexti. Útlán bankanna verða því þeim mun dýrari. Vafasamt er hvort nokkru
sinni fyrr hefur verið tekin ákvörðun um meiri hækkun vaxta en 3. gr. bráðabirgðalaganna gerir ráð fyrir.
Þetta eru að sjálfsögðu góðar fréttir fyrir sparifjáreigendur og verður vonandi til að efla innlendan sparnað að mun. Spurningin er sú, hvort atvinnuvegirnir eru við núverandi aðstæður og stjórnarfar í stakk búnir til að taka á sig
þessa miklu vaxtahækkun.
4) Uppskrift fyrir atvinnuleysi?
Taprekstur flestra greina atvinnulífsins undanfarin ár er viðurkennd staðreynd, m. a. í greinargerðum fjárlagafrumvarpa ríkisstjórnarinnar. Enn er afkomu
þeirra á þessu ári stefnt í tvísýnu svo ekki sé meira sagt. Greiðslustaða atvinnufyrirtækja er afleit og vanskil mikil.
Hvað þýðir stórhækkun vaxta, spennitreyja verðlagshafta og falskt gengi
krónunnar og skattpíning við slíkar aðstæður? Skyldi þetta vera aðbúnaður sem
auðveldar vélvæðingu, aukna framleiðni og gróanda atvinnulífs og þar með lifskjara í landinu. Svarið liggur í augum uppi. Þessi stefna séð í samhengi er í raun
uppskrift fyrir stöðvun atvinnuveganna og atvinnuleysi.
Almennt er talið að í byrjun desember á s. 1. ári hafi gengi krónunnar verið
8—9% of hátt skráð til þess að útflutningsatvinnuvegirnir fengju kostnað sinn
við öflun gjaldeyris uppi borinn. Vegna mikils gengissigs í desember var þetta
hlutfall komið niður í 3—4%. Eftir ákvörðun fiskverðs skortir 5—6% á að gengi
krónunnar sé „rétt“ skráð miðað við að allar greinar sjávarútvegsins fái uppi
borinn kostnað við gjaldeyrisöflunina. Ástandið væri auðvitað miklu verra ef
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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„himnasendingin“, sem er hækkun dollarans miSað viS EvrópugjaldmiSla, hefSi
ekki komiS til.
Þessi stefna aS halda uppi fölsku gengi eSa jafnvel frysta þaS á tímum 50—
60% innlendrar verSbólgu hlýtur aS leika sjávarútveginn grátt svo og útflutningsiSnaSinn. SamkeppnisiSnaSurinn er þó jafnvel enn verr settur þar sem allar
innfluttar iSnaSarvörur eru raunar niSurgreiddar þegar slik stefna er uppi í
gengismálum. Til viSbótar óhagstæSu gengi hefur ekki tekist aS fá stjórnvöld til
að bæta samkeppnisiSnaSinum missi 3% aSlögunargjalds.
ÁkvæSi 1. gr. um „herta“ verSstöSvun, hækltun raunvaxta skv. 3. gr. og nýtt
millifærslukerfi, sem þýSir falskt gengi, ásamt sífelldri hækkun skatta á atvinnuvegina og landsfólkiS er augljóslega tilvalin uppskrift fyrir atvinnuleysi eins og
áður sagði.
5) Hjakkað í sama verðbólgufarinu þrátt fyrir fórn bótaþega almannatrygginga og
launþega.
Með bráðabirgðalögunum, sem staðfesta á með þessu frv., vinnur ríkisstjórnin
það vellukkaða afrek að hjakka í sama óðaverðbólgufarinu og gert var ráð fyrir
að yrði í fyrra, án þess að eitt eða neitt væri gert til þess að hamla gegn verðbólgunni. Þjóðhagsstofnun spáði því í apríl í fyrra að verðbólgan yrði 50—55% árið 1980 ef
ekkert væri að gert. Forsætisráðherra sagði þá að vísu í sjónvarpi: „Ef áform okkar
standast þá gæti verðbólgan orðið um 40% frá ársbyrjun til ársloka, við skulum
segja að hún verði í mesta lagi 45% á árinu. Ég trúi þvi ekki að hún verði meiri.“
Þetta var að vísu tilslökun frá „niðurtalningunni" og forsendum fjárlaga sem
gerðu ráð fyrir 31 % verðbólgu frá byrjun árs til loka 1980.
Þjóðhagsstofnun og þingmenn, sem drógu þessar verðbólguspár forsætisráðherra í efa á Alþingi, reyndust sannspárri en hann. Verðbólgan varð 55% frá 1. des.
1979 til 1. des. 1980 og slík skriða verShækkana varð í desember í fyrra, m. a. vegna
kjarasamninga sem ríkisstjórnin hafði veruleg áhrif á, að verðbólga frá ársbyrjun
til ársloka varð 58.9%, en ekki 40—45% eins og forsætisráðherra hélt fram i apríl
s. 1.
Nú spáir Þjóðhagsstofnun um 50% verðbólgu í kjölfar þessara bráðabirgðalaga á árinu 1981 (sbr. fskj. IX), en forsætisráðherra er enn að tala um 40 prósentin sín! Sannleikurinn er sá, að mestar líkur eru á að sagan endurtaki sig frá
þvi i i'yrra, nema gjörbreyting verði á stefnunni í efnahagsmálum.
1 desember s. 1. spáði Þjóðhagsstofnun 70% verðbólgu á árinu 1981. Við þá
spá miðar ríkisstjórnin þegar hún leggur mat á árangur sinn í viðureigninni við
verðbólguna. Aðgerðaleysi hennar í efnahagsmálum og afskipti af kjarasamningum
á s. 1. ári urðu til þess að algjör ringulreið og óðaverðbólgumet blasti við. Með einhliða fórn og kaupmáttarskerðingu bótaþega almannatrygginga og launafólks —
jafnt láglauna- sem hálaunamanna — nær ríkisstjórnin verðbólgunni niður á það
stig sem henni var spáð í fyrra ef ríkisstjórnin sæti með hendur í skauti sér og
gerði ekki neitt, hvorki til ills né góðs. Því má með sanni segja um þessi bráðabirgðalög, að þau sé of mikil og einhliða fórn launafólks og lífeyrisþega fyrir of
iítinn árangur. Ekkert hefur áunnist annað en að bæta fyrir „alvarleg mistök"
ríkisstjórnarinnar sjálfrar á s. 1. ári og kippa til baka allri grunnkaupshækkun
launþega sem sum launþegasamtökin voru upp undir ár að semja um.
Þessi bráðabirgðalög sýna, svo ekki verður um villst, að núverandi ríkisstjórn
var mynduð án þess að samstaða væri um nein úrræði í viðureigninni við þá óðaverðbólgu sem hér rikir og gegnsýrir og sýkir islenskt efnahagslíf. „Niðurtalningarleiðin“ varð rikisstjórninni svo rækilega til skammar á s. 1. ári að niðurtalning er bannorð í nýrri efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar, sem er í raun óljóst
orðagjálfur. I stjórnarsáttmálanum segir orðrétt: „Á árinu 1981 verði ákveðin
timasett mörk í samræmi við markmið um hjöðnun verðbólgu." Niðurtalning fyrirfinnst þó engin í ráðagerðaplaggi ríkisstjórnarinnar.
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6) Óþörf og sumpart skaupleg gamlársdagslög.
Það er kapituli út af fyrir sig, að þau bráðabirgðalög um bráðabirgðaúrræði,
sem ríkisstjórnin gaf út á gamlársdag, eru með öllu óþörf og brjóta því í bága við
það ákvæði stjórnarskrárinnar að brýna nauðsyn hafi borið til að setja þau.
1. gr. laganna er óþörf því ríkisstjórnin hafði heimild í lögum til að haga verðstöðvun að eigin vild í framkvæmd.
2. gr. er óþörf vegna þess að 3. gr. tekur hana efnislega til baka og lesnar saman
eru þessar greinar eins og brandari i áramótaskaupi.
Ef ríkisstjórnin vildi verðtryggja inn- og útlán með því að taka upp verðtryggða innlánsreikninga, sem bundnir voru til sex mánaða, hafði hún heimild til
þess að gefa Seðlabankanum fyrirmæli um það skv. VII. kafla Ölafslaga. Trúlega
hefðu menn talið að sú ákvörðun væri fullnægjandi framkvæmd á ákvæðum þess
kafla.
4., 5. og 6. gr. var unnt að lögfesta á Alþingi með venjulegum hætti fyrir 1. mars.
7. greinin er enn betur fallin til skemmtunar í áramótaskaupi, en 2. og 3. gr.
Þar setur ríkisstjórnin lög um að hún hafi heimild til að gera það, sem heimild
er þegar fyrir í fjárlögum, og að henni sé heimilt að fresta framkvæmdum skv.
lánsfjárlögum sem enn eru til meðferðar á Alþingi!
Sannleikurinn er sá, að það er með algjörum ólíkindum hvað þessi bráðabirgðalög eru mikið flausturverk. Það rennir stoðum undir ummæli viðskiptaráðherra
í blöðum um að marktækar tillögur ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum hafi fyrst
verið festar á blað á aðfangadag jóla. Trúlegra er það en að forsætisráðherra hafi
haft einhver úrræði í huga í apríl 1980, þegar hann „trúði þvi ekki“ að verðbólgan
yrði meiri en 40—45% á s. 1. ári.
II. „Samstillt átak á tiltölulega skömmum tíma.“
Gjaldmiðilsbreyting átti sér stað um síðustu áramót. Augljóst er að almenningur
hefur tekið þessari breytingu vel. Áþreifanlega hefur sannast að gjaldmiðilsbreytingin hefði getað orðið mikilvægur hlekkur í samstilltum aðgsrðum gegn verðbólgunni. Hún hefði orðið almenningi nauðsynlegt ytra tákn hugarfarsbreytingar og
stjórnmálamönnum brýning til allsherjarhreingerningar 1 efnahagsmálum til eflingar og styrktar hinum nýja gjaldmiðli. Því miður er þetta tækifæri í þann veginn
að glatast til óbætanlegs tjóns fyrir þjóðina vegna úrræða- og aðgerðaleysis ríkisstjórnarinnar.
í athyglisvsrðri grein, sem dr. Jóhannes Nordal seðlabankastjóri ritar nýlega í
Fjármálatíðindi bendir hann réttilega á hvílíkt tækifæri gjaldmiðilsbreytingin er
sem þáttur í víðtækum ráðstöfunum til viðnáms gegn verðbólgu. Hann hvetur til þess
að gsra „samstillt átak á tiltölulega skömmum tíma“ gegn verðbólguvágestinum.
Orðrétt segir hann:
„í öðru Iagi er ástæða til að benda á þann litla og yfirleitt skammæja árangur,
sem náðst hefur á undanförnum árum með því að reyna að draga úr verðbólgunni
með hægfara aðgerðum á tiltölulega löngum tíma. Þótt fyrir þessari leið megi færa
ýmis góð og gild rök virðist hún krefjast meira úthalds og harðara aðhalds um
langan tíma en stjórnkerfi Islands ræður við. Sannleikurinn er sá, að varla er við
þvi að búast, að hin hagstæðu áhrif verðbólguhjöðnunar á atvinnustarfsemi og
þjóðlíf fari að koma fram í verulegum mæli fyrr en verðbólguhraðinn er kominn
mjög langt niður fyrir það sem hann er nú, jafnvel um helming eða meir, svo að
eitthvað markmið sé nefnt. Eigi að bíða eftir slíkum árangri árum saman, er hætt við
að stíflan bresti áður en svo langt er komið og allt sæki í sama far. Margt mælir þvi
sterklega með því, að reynt verði að draga úr verðbólgunni með samstilltu átaki á
tiltölulega skömmum tíma, á meðan hagstæð áhrif gjaldmiðilsbreytingarinnar geta
enn orðið að nokkru liði.“ (Leturbr. hér.)
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Betur er ekki hægt að komast að orði, ef lýsa á þeim hugmyndum í grundvallaratriðum sem sjálfstæðismenn lögðu fram fyrir síðustu kosningar til viðnáms og
hjöðnunar verðbólgu á skömmum tíma. Andstæðingum okkar tókst að afflytja og
hræða fólk á þessum hugmyndum. Þær voru róttækar og óþekkt fyrirbrigði í íslenskri
stjórnmálasögu, að flokkur legði þannig spilin á borðið fyrir kosningar og segði
að verðbólgan yrði ekki lækkuð án nokkurra fórna allra landsmanna í bili, en þó
ekkert í líkingu við það sem fólk hefur þurft að taka á sig vegna rangrar stjórnarstefnu. Þeim fjölgar ört sem gera sér nú ljóst, að þessar hugmyndir sjálfstæðismanna
fólu í sér raunhæfa leið til þess að nema burt þetta illkynjaða þjóðarmein með
„samstilltu átaki á tiltölulega skömmum tíma“ einmitt um það leyti sem gjaldmiðilsbreyting var fyrirhuguð. Svo rammt kveður að þessu, að jafnvel pólitískir andstæðingar sjálfstæðismanna játa þetta í blaðaskrifum.
Þær breytingartillögur, sem við undirritaðir nefndarmenn flytjum á þskj. 445,
fela í sér skref í átt til endurreisnar íslensks efnhags- og atvinnulifs. Með slíkum
aðgerðum sem þær fela í sér yrði undirbúið „samstillt átak á tiltölulega skömmum
tíma“ til viðnáms gegn verðbólgu.
1) Atvinnuvegirnir leystir úr spennitreyju.
Eins og áður segir er sú lögfesting hávaxtastefnu, sem komin er til framkvæmda
skv. 3. gr. frv. og bráðabirgðalaganna, óbærileg atvinnuvegunum í þeirri spennitreyju sam hörð verðlagshöft og falskt gengi eru. Úr þessum vanda er lagt til að
leysa atvinnuvegina með 1. og 4. breytingartillögunni, enda mundu þá skapast skilyrði
til þess að verðtryggja inn- og útlán bankakerfisins án þess að stöðva atvinnuvegina
og valda atvinnuleysi.
1. breytingartillagan fjallar um að 8. og 12. gr. verðlagslaga þeirra, sem sjálfstæðismenn og framsóknarmenn beittu sér fyrir að fá lögfest á Alþingi 1978, taki
gildi á ný, og 4. breytingartillagan leggur bann við millifærslum til þess að halda
uppi óraunhæfu gengi krónunnar og útsölu á gjaldeyri.
2) Kaupmáttur bóta almannatrygginga og láglauna verndaður.
2. breytingartillagan felur í sér að bætur lífeyristrygginga í almannatryggingakerfinu skerðist ekki um 7%, eins og verður ef frv. verður samþykkt óbreytt. Á sama
tíma sem framfærslukostnaður hækkar um 14.32% eiga lífeyristryggingarnar einungis
að hækka um 5.95% skv. óbreyttum bráðabirgðalögum og frv. Hér er augljóslega um
feiknalega óréttláta lögþvingaða kjaraskerðingu að ræða hjá því fólki sem minnst
má sín. 7% skerðing elli- og örorkulífeyris sviptir bótaþega 3 500 millj. gkr. það
sem eftir er af þessu ári
Verst kemur þetta þó niður á þeim sem einvörðungu hafa framfæri sitt af
tryggingabótum, t. d. ellilífeyrisþegum sem lifa á tekjutryggingu, en með þessu frv.
er lögfest að svipta þessa aðila, sem allir eru sammála um að séu verst settir í þjóðfélaginu, 1 050 millj. gkr. á yfirstandandi ári, og lækka útborgaða tekjutryggingu
til hjóna um 16 400 gkr. á mánuði 1. mars.
Þá er leitast við að vernda kaupmátt láglaunafólks og almennra launþega með
skattalækkunartillögum í 5. breytingartillögunni.
3) Skattar hækki ekki frá fyrra ári.
1 5. breytingartillögunni er gert ráð fyrir að tekju- og eignarskattur haldist
óbreyttur frá fyrra ári, þ. e. a. s. skattvísitala verði 153 stig, lög um skatt á sælgæti
og gosdrykki falli úr gildi, sérstakt vörugjald lækki um 6% og söluskattur um 2%.
Samtals léttir þetta sköttum af almenningi sem nema 25 milljörðum gkr. eða nálægt
þeirri tölu sem áformað er skv. fjárlögum að hækka skatta frá fyrra ári.
Lágmarkskrafa er að ekki sé stefnt að skattahækkun þegar verðbætur eru skertar
eins og frv. gerir ráð fyrir. í fjárl. eru 11 milljarðar gkr. „til efnahagsráðstafana".
Niðurskurður skv. 7. gr. yrði þá 14 milljarðar gkr.
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í bTeytingartillögu við 7. gr. er lögð áhersla á að lækka ekki síður rekstrarútgjöld
ríkissjóðs en framkvæmdaliði og að ríkisstjórn leggi tillögur sínar í þeim efnum
fyrir Alþingi.

4) HjöSnun verðbólgu 1. maí.
Þessar tillögur hafa i för með sér 2% lækkun framfærslu- og verðbótavisitölu
1. maí. Þetta mundi lækka greidd laun í landinu um 20 milljarða gkr. frá 1. júní
og ríkissjóðs um 1 600 millj. kr.
Þessar breytingartillögur eru þsss eðlis, að sjálfstæðismenn hefðu getað staðið
að slíkum bráðabirgðaráðstöfunum, enda grundvallaratriði fyrr og síðar í stefnu
Sjálfstæðisflokksins að færa fjármuni frá hinu opinbera til almennings og sérstaklega bótaþega almannatrygginga og láglaunafólks, þegar skerða hefur þurft
verðbætur á laun vegna slikra efnahagsráðstafana. í þassum búningi yrðu þessar ráðstafanir undirbúningur framtíðarstefnu til viðnáms gegn verðbólgu.
Alþingi, 22. febr. 1981.
Lárus Jónsson,
frsm.

Ey. Kon. Jónsson.

Skrá yfir fylgiskjöl.
I. Bréf frá viðskiptaráðherra um framkvæmd verðlagsmála eftir 1. maí, dags.
19. febr. 1981.
II. Bréf frá Hagstofu íslands, dags. 18. febr., og útreikningur á F- og K-vísitölu
1. mars.
III. Bréf frá Seðlabanka íslands, dags. 18. febr., ásamt fylgigögnum um áhrif
verðtryggingar innlána á sex mánaða bókum á raunvexti inn- og útlána.
IV.—V. Þjóðhagsstofnun: Kaupmáttur kauptaxta ASÍ fyrir og eftir bráðabirgðalög.
VI. Þjóðhagsstofnun: Breyting á framfærsluvísitölu og kaupgjaldsvísitölu 1979—
1980.
VII. Þjóðhagsstofnun: Hækkun verðlags 1980.
VIII. Þjóðhagsstofnun: Lausleg áætlun um beina skattbyrði einstaklinga 1964—
1981.
IX. Þjóðhagsstofnun: Bréf, dags. 18. febr., ásamt fylgigögnum. Svör við spurningum fjárhags- og viðskiptanefndar.
X. Bréf, dags. 17. febr., frá ASl.
XI. Bréf frá VR, dags. 17. febrúar.
XII. Bréf frá BSRB, dags. 6. janúar.
XIII. Bréf frá VSl, dag's. 17. febrúar.
Fylgiskjal I.
Reykjavík, 19. febrúar 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 16. febrúar
s. I., spurt ráðuneytið, hvernig verðlagsmálum og verðlagseftirliti verði hagað eftir
1. maí n. k.
Ríkisstjórnin er að fjalla um frekari aðgerðir í efnahagsmálum, en niðurstöður
liggja ekki enn fyrir. Verðlagsmálin eru einn þáttur þessara mála.
Af þessum ástæðum er ekki unnt að svara spurningu nefndarinnar á þessu stigi
málsins.
Tómas Árnason.
Til fjárhags- og viðskiptanefndar
efri deildar Alþingis.
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Fylgiakjal II.

HAGSTOFA ÍSLANDS.
Reykjavík, 18. 2. 1981.
Með tilvísun til bréfs fjárhags- og viðskiptanefndar efri deildar Alþingis
16. febrúar 1981 send'r Hagstofan henni hér með yfirlit, þar sem sýndur er útreikningur verðbótahækkunar launa frá 1. mars 1981.
Að því er varðar spurningu nefndarinnar um, hvort ákv. 5. gr. um 7 prósentustiga
skerðingu vísitölubóta taki „til útreikninga á bótum almannatrygginga", skal eftirfarandi tekið fram: Svo er ekki be’nlínis, enda er i bráðabirgðalögunum aðeins kveðið
á um verðbætur á laun. Hins vegar mun skerðing verðbóta í framkvæmd ávallt hafa
gilt gagnvart bótum almannatrygginga, nema annað hafi verið ákveðið sérstaklega
í viðkomandi lögum eða annars staðar.
Það skal tekið fram, að grundvöllur ákvarðana um hækkun bóta almannatrygginga i kjölfar launahækkana — hvort heldur þær eru vegna grunnkaups- eða verðbótahækkunar — er í fyrri málsgrein 78. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar,
er hljóðar svo: „Nú verður breyting á dagvinnukaupi verkamanna við almenna fiskvinnu, og skal ráðherra þá innan 6 mánaða, að fengnum tillögum tryggingaráðs,
breyta upphæðum bóta samkv. lögum þessum og greiðslum samkv. 73. gr. í samræmi
við það.“
Kl. Tryggvason.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis.
Hækkun framfærsluvísitölu frá 1. janúar til febrúar 1981.
Stig %

1. Brauð og kökur, hækkun 3.1% ..........................................................
2. Fiskur og fiskvörur, aðallega 20% hækkun á saltfiski. Fiskliðurinn
i heild hækkaði um 3.6% .....................................................................
3. Grænmeti nýtt, aðallega rófur, tómatar og gúrkur. Liðurinn hækkaði um 19.8% ........................................................................................
4. Aðrar matvörur: Smjörlíki 8%, ávextir nýir 3.3%, ávextir þurrkaðir 5.7% o. fl., o. fl................................................................................
5. Ö1 og gosdrykkir (10.2% hækkun), trópicana....................................
6. Fatnaðarliður, hækkun 4.1% ..............................................................
7. Heimilisbúnaður (gólfteppi, gluggatjöld) o. fl., hreinlætisvörur
o. þ. h.......................................................................... ............................
8. Liðurinn eigin bifre;ð (hækkun bifreiðaverðs) ............................
9. Annað: Póstgjöld 10%, sundhallarmiðar 10%, bíómiðar 9.4%,
ljósmyndataxtar 10%, erlend blöð og tímarit, snyrtivörur o. fl., o. fl.
Hækkun alls frá 2/1—1/2 1981
Verðbótahækkun launa frá 1. mars 1981 er 5.95%, og er hér á eftir
sýndur útreikningurinn, sem leiðir til þessarar niðurstöðu:
Hækkun framfærsluvísitölu frá 2/11 1980 til 1/2 1981 (úr 2 882.56
stigum í 3 295.23 stig) ................................................................................

0.07
0.11
0.15
0.17
0.10
0.46
0.19
0.06
0.31
1.02

14.32
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Stig %

Frá dregst:
Búvörufrádráttur (sbr. 1. tölulið 50. gr. laga nr. 13/1979) ....
Verðhækkun áfengis og tóbaks í nóvember 1930 (sbr. 3. tölulið
50. gr. sömu laga) ................................................................................
Við bætist:
Áhrif bættra viðskiptakjara (sbr. 3. tölulið 50. gr. sömu laga) ..

1.32
0.89

2.21
12.11
0.84
12.95

Samkvæmt ákvæði i 1. málsgrein 5. gr. bráðabirgðalaga nr. 87/1980
skal verðbótahækkun launa 1. mars 1981 ekki vera meira en 7 prósentustigum lægri en þessi hundraðshluti, sjá tilvitnað lagaákvæði í tilkynningu Kauplagsnefndar. Hér koma því til frádráttar 7 prósentustig ..

7.00

Verðbótahækkun launa 1. mars 1981 ...............................................

5.95

Fylgiskjal III.
SEÐLABANKI ÍSLANDS, Hagfræðideild.
Reykjavík, 18. febrúar 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis.
Bréfi nefndarinnar, dags. 16. þ. m., hefur verið vísað til hagfræðideildar til svars
af hálfu Seðlabankans.
Greinargerð þess efnis, sem um er spurt, áhrif verðtryggðra 6 mánaða spariinnlána á meðalvexti, hefur verið tekin saman eftir fyrirliggjandi gögnum, svo sem
unnt er innan hins takmarkaða frests, og sendist hér með.
Síðari lið fyrirspurnarinnar, um það hvernig unnið sé að því stefnumiði að
lækka vexti 1. mars, treystist hagfræðideild ekki til að svara að svo stöddu.
Að gefnu tilefni sendist hér með afrit af svörum við fyrirspurn Friðriks Sophussonar alþingismanns.
Virðingarfyllst,
SEÐLABANKI ÍSLANDS
Hagfræðideild
Bjarni B. Jónsson.

SEÐLABANKI ÍSLANDS, Hagfræðideild.
17. febrúar, 1981.
Svör við fyrirspurn Friðriks Sophussonar alþingismanns.
1. Hvernig hafa raunvextir í bönkum breyst á innlánshlið og útlánshlið frá
áramótum?
Við þessari spurningu er ekki unnt að gefa neitt einhlítt svar, þar sem verðbólgan kemur mjög rykkjótt fram í einstökum mælingum, sem yfirleitt eru ekki
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gerðar nema á 3ja mánaða fresti. Þannig varð hækkun vísitölu framfærslukostnaðar yfir 3 mánuði til 1. fabrúar 14.3%, er svarar til 70.6% árshækkunar, en hækkunin
í janúar varð hins vegar aðeins 1.62%, sem svarar til 21.3% árshækkunar.
Til þess að ráða fram úr þessum vanda hefur Seðlabankinn þróað aðferð til
þess að meta þá verðbólgu, sem til grundvallar liggur hverju sinni, með því að meta
verðbólgu síðasta ársfjórðungs og horfur hins næsta að jöfnu, en ársfjórðunganna á
undan og eftir það að hálfu við þá. Slíkt mat er þó tæpast gerlegt um hvern mánuð
fyrir sig og liggur þannig ekki fyrir um tímann frá áramótum sérstaklega.
Til þess að gera nokkra úrlausn má miða við verðbólgustigið í nóvember síðast
liðnum, endurskoðað skv. nýjustu heimildum, og verðbólgustigið svo sem það er
metið nú í febrúar með hliðsjón af verðlagsspá Þjóðhagsstofnunar, hvort tveggja
metið með fyrrgreindri aðferð. Verðbólgustigið í nóvember er þannig 57.6%, en í
febrúar 55%. Vextir hafa almennt ekki breyst á þessu tímabili og reynsla ekki komin
á 6 mánaða sparifjárreikninga.
Á þessum grundvelli má gefa eftirfarandi yfirlit með einstökum dæmum og
meðalvöxtum á hvora hlið.
Innlán:
Almenn spariinnlán ................................ .........
Vaxtaaukareikningar 3ja mánaða ......... .........
Vaxtaaukareikningar 12 mánaða ......... .........
Metnir meðalvextir innlána ..................... .........
Útlán:
Endurseld afurðalán í kr........................... .........
Víxillán ...................................................... .........
Vaxtaaukalán, 2 gjalddagar ..................... .........
Vísitölutryggð lán .................................... .........
Meðalvextir útlána .................................... .........

Nafnvextir
%

35
40.5
46
34.1

Raunvextir %
Verðbólga Verðbólga
57.6%
55%

-4-14.3
-4-10.9
-4-7.4
-4-14.9

-4-12.9
-4-9.4
-4-5.8
-4-13.5

--16.0
<-9.5
-=- 4.8
2.5
-4-7.0

-4-14.6
-4-8.0
-4-3.2
2.5
-4-5.6

Ársávöxtun

32.3
42.7
50.1
58.9/61.5
46.6/46.4

Þess skal getið til skýringar, að nafnvextir eða ársávöxtun vísitölubundinna innog útlána koma út með mismunandi niðurstöðu eftir verðbólgustigi og hið sama
g’ldir í minna mæli um meðalvextina. Enn fremur, að vaxtaaukainnlán geta hlotið
nokkru hærri ávöxtun, falli stofnun eða slit þeirra reikninga til innan árs.
2. Eru ráðgerðar hækkanir á þjónustugjöldum banka? Hve miklar?
í efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir, að unnið verði á næstu
vikum og mánuðum m. a. að því að hækka þjónustugjöldin til þess að draga með því
úr þörf fyrir vaxtamismun. Starfshópur á vegum bankanna vinnur nú að athugun á
möguleikum þessa efnis, en ekki er tímabært að greina frá niðurstöðum þeirrar athugunar.
SEÐLABANKI ISLANDS, Hagfræð’deild.
17. febrúar, 1981.
Áhrif verðtryggðra 6 mánaða spariinnlána á meðalvexti.
Seðlabankinn hefur ekki samið neina eiginlega áætlun um tilflutning innlána
á hina nýju 6 mánaða verðtryggðu sparifjárreikninga, þar sem fátt er við að styðjast.
Eigi að síður hefur verið reynt að gera sér skynsamlega grein fyrir hugsanlegum
horfum í þessu efni.
Verulegur hluti spariinnlána er bundinn til misjafnlega langs tíma. Vextir hinna
bundnu innlána, að mestu færðir í desember, eru þó lausir næsta árið, áður en þeir
bindast skv. hlutaðeigandi reglu. Hér fer á eftir yfirlit um samsetningu innlána um
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áramót með skiptingu í laus og bundin innlán. Er þá innlánaaukning í desember
talin sprottin af vaxtareikningi og þar með laus.
Milljón gkr.
Veltiinnlán ..........................................................
Spariinnlán:
Almennar bækur ...........................................
V2, 1 og 10 ára bækur ....................................
Vaxtaaukareikningar 3ja mánaða .................
Vaxtaaukareikningar 12 mánaða.....................
Vísitölubundnar innstæður ............................
Gjaldeyrisreikningar ...........................................
Geymslufé v/innflutnings ................................

Alls

Laus

80 387
303 694
168 335
14 617
22 277
94 969
3 495
7 626
864

80 387
202 335
168 335
2 600
3 400
28 000
—
7 626
'—

Innlán, alls

392 571

290 348

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

Bundin

101 358
12 017
18 877
66 969
3 495
—
864
102 222

Enda þótt þannig gætu verið um % hlutar spariinnlána, eða um % hlutar heildarinnlána, lausir til færslu á 6 mánaða reikningana þegar í stað, eru engar líkur á slíkum
tilflutningi. Ástæðulaust er að gera ráð fyrir flutningi af veltiinnlánum. Almenn
spariinnlán munu að verulegu leyti höfð til viðbúnaðar við óvissum útgjöldum og
sem biðreikningur óákveðinnar ráðstöfunar, og því óvíst um verulegan tilflutning
þaðan. Gjaldeyrisreikningar munu meðfram ætlaðir til þess að viðhalda ráðstöfunarrétti yfir gjaldeyri.
Athyglin beinist því fyrst og fremst að bundnum innlánum, sem sparendur hafa
þegar ákveðið að leggja til hliðar um alllangan tíma. Að óbreyttum skilmálum gætu
eigendur innlána losað svo til allt féð á einu ári, en ekki eru nánari heimildir um
uppsagnir í gildi innan árs. Óhjákvæmilegt þótti hins vegar að taka tillit til hinna
siðferðilegu skuldbindinga, sem tengdar eru 12 mánaða vaxtaaukainnlánum allt frá
stofnun þeirra árið 1976, þegar lýst var yfir, að vextir þeirra mundu breytast með
náinni hliðsjón af verðbólgu, og raunar hafa þær skuldbindingar verið itrekaðar með
lagasetningum síðan. Þykir ekki verjandi að gefa kost á betri kjörum með styttri
bindingu, nema yfirfærsluréttur sé veittur. Hefur það verið gert, en miðað við
1. apríl til þess að jafna það starfslega og fjárhagslega álag, sem þetta veldur bankakerfinu. Sami réttur fylgir
1 og 10 ára bókum í fyrra formi, sem hafa átt yfirfærslurétt á 12 mánaða vaxtaaukarsikningum. Yfirfærslu af 3ja mánaða vaxtaaukainnlánum gæti svo orðið lokið um miðjan maí. Þannig gætu allar innstæður, sem
eigendur óska að flytja, verið komnar á fullverðtryggða reikninga eftir þrjá mánuði.
Margt getur orðið til þess að tefja slíka yfirfærslu: vankunnátta fólks, traust á
að vaxtaaukakjör muni þróast með verðbólgunni, almenn tregða til breytinga, reiðufjárþarfir vegna óvissu um afkomu og útgjöld o. fl.
Reiknað hefur verið dæmi á forsendum, sem gætu verið sennilegar, þeim að á
nýju reikningana verði flutt: 15% almennra sparisjóðsinnstæðna, 50% af %, 1 og
10 ára bókum, 40% af 3ja mánaða vaxtaaukainnlánum og 65% af 12 mánaða vaxtaaukainnlánum. Enn fremur er gert ráð fyrir 50% verðbólgustigi, sem er nærri niðurstöðu Þjóðhagsstofnunar af þegar fram komnum eða boðuðum aðgerðum. Á þessum
grundvelli mundu metnir meðalvextir innlána hækka um 2.3%-stig. Samkvæmt venjubundnum reglum um ávöxtun bundins fjár í Seðlabankanum er ástæða til að ætla, að
áhrifin á vaxtamun inn- og útlána, að teknu tilliti til Seðlabankaviðskipta, muni
verða 1.8% stig til lækkunar.
Til viðbótar áhrifum tilflutnings innlána mun bankakerfið að þeim loknum verða
inun háðara breytingum á verðbólgu og þar með því, að útlánsvextir verði látnir fylgja
verðbólgu fastar eftir en hingað til. Miðað við framangreindar forsendur og óbreytta
útlánsvexti, mundi hækkun verðbólgu upp í 60% leiða til minnkunar vaxtabils leiðAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

208
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réttra inn- og útlána um 1.6%-stig til viðbóar 1.8% vegna tilflutningsins, eða alls um
3.4%-stig frá 9.8% skv. samsetningu og kjörum síðustu áramóta.
Afkoma bankakerfisins var góð á síðasta ári, og má búast við nálægt 5% raunverulegri aukningu eigin fjár viðskiptabanka á síðasta ári. Þessi hagstæða breyting
frá fyrri árum var að verulegu leyti fyrirsjáanlegur árangur verðtryggingarstefnunnar. Af þessari ástæðu verður varla talið nauðsynlegt að bæta upp alla rýrnun vaxtabilsins. Til þess að bregðast við henni hafa innlánsstofnanir fengið þá breytingu
eina að geta veitt vísitölubundin lán niður í 2% ár með 2.5% vöxtum. í hve miklum
mæli sá möguleiki verður nýttur, fer eftir ýmsu, svo sem svigrúmi einstakra stofnana
til lána utan viðkvæms atvinnurekstrar, festu núverandi lánastofns í löngum og meðallöngum lánum, trausti bankastofnana á aðlögun vaxtakerfisins í heild o. s. frv. Um
þetta hefur ekki verið gerð nein spá, en reiknað hefur verið sem dæmi um mótvægi,
að ef 75% vaxtaaukalána færðust yfir á visitölulán og um 40% víxla og hlaupareikninga yfir á vaxtaaukalán mundi vaxtabilið aukast á ný um 1.5%. Bendir þetta
til þess, að innlánsstofnanir muni sýna verulega viðleitni í þessa átt, en slíkur flutningur milli útlánaforma krefst rýmri reglna en nú gilda um lágmarkslánstima.
Fylgiskjal IV.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

8/1/1981.

Vinnublað
Breytingar kauptaxta ASÍ, verðlags og kaupmáttar 1979—1981.
Forsendur: óheftur víxlgangur launa, gengis og verðlags, sbr. áætlun frá
21. nóvember.1)
Vísitölur ársmeðaltal 1979=100
1980
Október
................... ...........
Nóvember
................ ............
Desember
................. .............
Ársmeðaltal
.............. . ............
1981
Janúar
.....................
Febrúar
..................... .............
Mars
. ..................... .............
.............
April
................. .
Mai
........................... ..............
Júní
........................... .............
Júlí
........................... .............
Ágúst
......................... .............
September
................. .............
Október
.................... ..............
.........
Nóvember
.................
Desember
................. ........
Ársmeðaltal
.............. ..............

Kauptaxtar
ASÍ

F-vísitala,
meðaltal
mánaðar

Kauptaxtar,
meðaltal
mánaðar

163.9
180.2
197.4
151.4

175.7
184.0
193.1
158.0

93.3
97.9
102.2
95.7

197.4
197.4
221.1
221.1
221.1
253.1
253.1
253.1
281.0
281.0
281.0
317.5
248.2

200.7
208.8
218.4
231.3
244.4
255.2
264.7
274.9
287.1
301.8
316.9
330.0
261.2

98.4
94.5 •
101.2
95.6
90.5
99.2
95.6
92.1 I
97.9
93.1
88.7
96.2
95.0

98.02)
95.1
95.2
92.7

1) Hér er þá reiknað með 10% meðalhækkun kauptaxta ASÍ samkvæmt kjarasamningum
áætlun frá 21. nóvember var reiknað með 9.5% hækkun.
2) Meðaltal ársfjórðunga.
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Fylgiskjal V.
Vinnublað
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

8/1/1981.

Kauptaxtar ASÍ, verðlag og kaupmáttur 1981.
Vísitölur, ársmeðaltal 1979=100
Forsendur: sjá áætlun frá 5/1/1981.

1981
Janúar
....................................
Febrúar .......................................
Mars
........................................
Apríl
..................... ..................
Maí
...........................................
Júní
................................... .
Júlí
...........................................
Ágúst
....................... ..............
September ................................
Október
............. .....................
Nóvember
Desember
......................
Ársmeðaltal
............................
1. ársfjórðungur
...................
2. ársfjórðungur
.....................
3. ársfjórðungur ......................
4. ársfjórðungur
.....................

Kauptaxtar
ASÍ

F-vísitala
meðaltal
mánaðar

197.4
197.4
205.3
205.3
205.3
227.0
227.0
227.0
245.1
245.1
245.1
272.2
224.9

201.0
207.2
213.9
222.2
230.2
236.9
242.4
248.7
256.8
266.1
276.2
285.9
240.6

Kaupmáttnr
meðaltal
mánaðar

98.2
95.3
96.0
92.4
89.2
95.8
93.6
91.3
95.4
92.1
88.7
95.2
93.5
96.5
92.5
93.5
92.0

Fylgiskjal VI.
26/11/1980.

ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

Breyting á framfærsluvísitölu og verðbótavísitölu 1979—1980.
Breyting
framfærslu
vísitölu %

1/6/79
...............
1/9/79
................
1/12/79
.............
1/3/80 ...........
1/6/80
...............
1/9/80
...............
1/11/80
........
Breytingar
1/2/79—1/11/80

12.38
13.57
15.86
9.13
13.23
10.12
10.86
123.1

Viðskiptakjör %

Frádráttarliðir
Áfengi,
Búvörufrádr. %
tóbak %

Oliustyrkur %

Breyting
verðbótavísitölu %

2.18
1.82
1.22
0.85
—
0.11
0.47

0.58
0.96
0.91
0.98
0.61
0.83
0.69

—
0.81
0.52
0.63
0.72
0.61
0.18

0.40
0.81
—
—
0.20
—
—

9.22
9.17
13.21
6.67
11.70
8.57
9.52

6.1

5.1

3.2

1.3

91.3

Tafla þessi er gerð samkvæmt tilkynningum Hagstofu fslands um breytingar
framfærsluvísitölu og verðbótavísitölu. í neðstu línu töflunnar, sem sýnir hlutfallsbreytingar frá febrúar 1979 til nóvember 1980 (mars 1979 til desember 1980 hvað
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varðar verðbótavísitölu), koma fram uppsöfnuð áhrif frádráttarliða. Þannig má
sjá, að t. d. án viðskiptakjarafrádráttar hefði verðbótavísitala orðið 6.1% hærri en
ella og því hækkað um 103.0% (191.3 X 106.1 = 203.0) í stað þeírrar 91.3% hækkunar,
sem orðið hefur. Tekið skal fram, að i töflunni er ekki tekið tillit til 2% minni frádráttar á lægstu laun en verðbótavísitala sýnir.

Fylgiskjal VJI.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

3. febrúar 1981.

Um hækkun verðlags 1980.
Hér fer á eftir yfirlit yfir breytingar helstu mælikvarða verðlags á árinu 1980
í samanburði við árið 1979. Einnig fylgir tafla úr þjóðhagsáætlun fyrir árið 1981,
að viðbættum nýjustu upplýsingum Hagstofu Islands um verðlagsbreytingar á
árinu 1980.
Framfærsluvísitala
1979 %
1980 %

Meðalhækkun frá
fyrra ári
.............
Hækkun frá upphafi
til loka árs1)
....

Vísit. vöru
og þjónustu
1979 %
1980 %

Byggingarvísitala
1979 %
1980 %

Lánskjaravísitala
1979 %
1980 %

45.5

58.5

45.7

59.0

47.0

55.6

43.4

57.6

60.6

58.9

63.0

58.5

54.3

57.3

55.2

52.6

Eins og fram kemur í yfirlitinu hækkaði framfærsluvísitalan að meðaltali
um 58.5% milli 1979—1980, samanborið við 45.5% hækkun 1978—1979. Hækkunin
frá upphafi til loka árs nam 58.9% 1980, en 60.6% 1979. Vísitala vöru og þjónustu
hækkaði svipað og framfærsluvísitalan að meðaltali bæði árin, eða um 59.0% 1980
og 45.7% 1979, og raunar einnig svipað frá upphafi til loka ársins 1980, eða um
58.5%, en yfir árið 1979 hækkaði vísitala vöru og þjónustu um 63.0% eða heldur
meira en framfærsluvísitala. Munurinn á verðhækkunum á árunum 1979 og 1980
er þvi meiri á mælikvarða vísitölu vöru og þjónustu en framfærsluvísitölu.
Byggingarvisitalan hækkaði að meðaltali um 55.6% 1980, en um 47.0% 1979.
Frá upphafi til loka ársins 1980 hækkaði byggingarvísitalan um 57.3%, en 54.3%
1979.
Samanburður á breytingum lánskjaravísitölu milli ára er torveldari, þar sem
hún er samsett vísitala, reiknuð út frá framfærslu- og byggingarvísitölum á mismunandi tímum, og vegur framfærsluvísitala tvo þriðju hluta, en byggingarvísitalan einn þriðja. Að meðaltali er lánskjaravísitalan byggð á 50 daga gömlum verðlagsathugunum. Þennan fyrirvara þarf að hafa í huga, þegar breytingar lánskjaravísitölu eru bornar saman við breytingar annarra verðlagsmælikvarða. Meðalhækkun lánskjaravísitölu er hér reiknuð eftir gildandi mánaðarvísitölum hvers
árs (janúar—desember), en hækkunin frá upphafi til loka árs sýnir hækkun milli
janúarvisitalna.

1) Framfærsluvísitala og visitala vöru og þjónustu frá 31. desember — 31. desember; byggingarvísitala frá desemberbyrjun — desemberbyrjunar.
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Fylgískjal VIII.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

28. janúar 1981.

Lausleg áætlun um beina skattbyröi einstaklinga 1964—1981.
Brúttótekjur
þús. nýkr.

1964
...............
1965
...............
1966
................
1967
...............
1968
...............
1969
...............
1970
................
1971
...............
1972
...............
197312)
............
1974
.............
1975
.............
1976
...............
1977
................
1978
...............
1979
...............
1980 áætlun
1981 fjárlög

107.1
131.5
156.0
162.6
173.3
199.5
256.5
329.0
430.9
596.3 (570.4)
864.1 853.7
1 144.0
1 538.5
2 285.2
3 620
5 500
8400
12 6003)

Álagðir skattarl)
þús. nýkr.

15 0
20.0
22.8
25.8
29.5
34.1
46.5
66.5
85.5
101.0

90.6
135.2
200.4
250.5
454.7
761.7
1 220
1 900

Álagðir skattar
Tekjur fyrra árs
%

14 0
15.2
14.6
15.9
17.0
17.1
18.1
20.2
19.8
16.9

15.8
15.8
17.5
16.3
19.9
21.0
22.2
22.6

hlutfalli við:
Tekjur greiðsluárs
%

11.4
12.8
14.0
14.9
14.8
13.3
14.1
15.4
14.3
11.7

10.6
11.8
13.0
11.0
12.6
13.8
14,5
15.1

1) Tekju- og eignarskattur, útsvar, sjúkratryggingagjald og fasteignaskattar (almannatryggingagjald og sjúkrasamlagsgjald fram til ársins 1972).
2) Aftari dálkurinn sýnir tekjur og skatta án fjölskyldubóta auk þess sem tekjutölur hafa verið
iækkaðar sem nemur eigin húsaleigu o. fl. til þess að unnt sé að gera tölur frá 1974 sem sambærilegastar. Tölur fyrir tímabilið 1964—1973 eru því ekki sambærilegar við tölur fyrir árin
eftir 1973.
3) Þessi áætlun um brúttótekjur er í samræmi við áætlun ÞHS (frá 5. janúar s. 1.) um tekjubreytingar á árinu 1981.

Fylgiskjal IX.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

18. febrúar 1981.

Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis.
Með bréfi frá 16. febrúar óskuðuð þér upplýsinga um nokkur tiltekin atriði
vegna umfjöllunar nefndarinnar um frumvarp til laga um ráðstafanir til viðnáms
gegn verðbólgu, 193. mál. óskað var eftir svari eigi síðar en 18. febrúar. Á svo
skömmum tíma er ekki unnt að fjalla ítarlega um einstaka liði fyrirspurnarinnar,
en hér á eftir verða nefnd nokkur atriði til upplýsingar.
1. a.

Eftir mitt ár 1980 var verðbólgan á flesta mælikvarða á bilinu 52—55% miðað
við heilt ár og virtist fara heldur hjaðnandi. Til dæmis hækkaði framfærsluvísitala frá nóvember 1979 til nóvember 1980 um 51% og byggingarvísitala
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hækkaði frá september 1979 til september 1980 um 52%. Á síðustu mánuðum
ársins 1980 fór verðbólgan hins vegar vaxandi á ný og frá upphafi til loka
árs hækkaði framfærsluvísitala um tæplega 59%. Þetta má að einhverju leyti
rekja til grunnkaupshækkana á síðustu mánuðum ársins og afleiðinga þeirra,
en erfitt er að greina þær orsakir frá öðrum. Ógerningur er nú, 4—6 mánuðum eftir kjarasamninga, að setja fram áætlun um breytingar verðlags og
kauplags á árinu 1981 miðað við þær forsendur, að engar grunnkaupshækkanir hefðu orðið á árinu 1980 og engar efnahagsráðstafanir verið gerðar
um áramót. Slíkar spár má gera fram í tímann á ákveðnum forsendum, en
þær hljóta jafnan að vera óvissar. Hins vegar er naumast raunhæft að ætlast
á um liðna tíð miðað við að þetta eða hitt hefði farið öðruvísi en raun varð á.
b. I nóvember s. 1. var gerð lausleg áætlun um breytingar verðlags, launa og
kaupmáttar á árinu 1981 miðað við óheftan víxlgang kostnaðar og verðlags.
Fylgir þessi áætlun hér með. Hækkun grunnlauna í kjarasamningum á
síðasta ári varð líklega heldur meiri en gert var ráð fyrir í áætluninni en ekki
er þó ástæða til þess að endurskoða hana vegna þessa eða annars, sem gerst
hefur síðan.
c. I meðfylgjandi skjali frá 5. janúar s. 1. er sett fram lausleg áætlun um breytingar verðlags, launa og kaupmátíar á árinu 1981. Áætlunin er reist á ákvæðum bráðabirgðalaga til viðnáms gegn verðbólgu frá 31. desember s. 1. og efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar. í þessari áætlun eru gerðir ýmsir fyrirvarar
við spár af þessu tagi og er nauðsynlegt að hafa þá í huga þegar niðurstöður
eru skoðaðar.
Vísitala framfærslukostnaðar hækkaði heldur meira frá nóvember til
febrúar en gert var ráð fyrir í áætluninni frá 5. janúar (hækkunin frá 1.
nóvember til desemberloka varð meiri, en hækkunin frá 1. janúar til 1.
febrúar varð minni) auk þess sem til komu verðbótaáhrif bættra viðskiptakjara, sem ekki hafði verið reiknað með. Af þessum sökum hækka verðbætur á laun um tæplega 6% 1. mars samanborið við 4% í áætlun. Á hinn
bóginn hefur gengi helstu innflutningsmynta lækkað frá áramótum — vegna
hækkunar á gengi dollars gagnvart Evrópumyntum — en í áætluninni var
reiknað með óbreyttu gengi framan af ári. Hagstofan hefur gert áætlun um
hækkun framfærsluvísilölu frá febrúar til maí og sýnir hún 1—2% minni
hækkun en áðurnefnd áætlun Þjóðhagsstofnunar. Framvindan á síðari hluta
ársins mun mjög velta á því, hver verðlagsþróunin verður næstu mánuði.
Það verður því naumast tilefni til þess að endurskoða spána fyrir árið allt
fyrr en nánari vitneskja liggur fyrir um hækkun byggingarvísitölu í mars og
framfærsluvísitölu í maí.
2.
Viðskiptakjör bötnuðu um 4%% frá 3. ársfjórðungi til 4. ársfjórðungs 1980,
er innflutningsverð í erlendri mynt hækkaði mjög lítið. Frá 4. ársfjórðungi
til síðari hluta janúar virðast viðskiptakjörin hafa rýrnað nokkuð. Um
síðastliðin áramót hafa viðskiptakjörin líklega verið um 4% lakari en að
meðaltali 1980.
Hækkun á gengi Bandaríkjadollars gagnvart Evrópumyntum síðustu
vikurnar hefur líklega bætt viðskiptakjör íslendinga um 2—3%, en óvissa
hlýtur að ríkja um framhald gengisþróunar. Einnig má nefna, að miklar
breytingar á gengi dollars geta haft áhrif á verðlag ýmissa útflutningsafurða,
þegar fram í sækir. Til dæmis kann hækkun á gengi dollars að leiða til
lækkunar á mjöl- og lýsisverði á heimsmarkaði. Einnig verður erfiðara að
ná fram verðhækkun í dollurum í samningum við erlenda kaupendur, ef
gengi gjaldmiðils heimalands hefur lækkað gagnvart dollar. Eins og endranær ríkir þannig mikil óvissa um þróun viðskiptakjara á næstu misserum.
í spám um áramót var talið líklegt, að útflutningsverðlag hækkaði heldur
minna á árinu 1981 en innflutningsverðlag og viðskiptakjör versnuðu því
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eitthvað. Gengisbreytingar að undanförnu gætu þó breytt þessu. Að svo
stöddu er ekki við því að búast, að breytingar viðskiptakjara verði umtalsverðar á næstu misserum, og erfitt að segja til hvorrar áttar breytingar verða.
Viðskiptakjörin á árinu 1981 verða þó líklega nokkru lakari að meðaltali en
á árinu 1980.
Á meðfylgjandi blöðum eru vísitölur kauptaxta, verðlags og kaupmáttar
miðað við áðurnefndar áætlanir frá nóvember s. 1. um óheftan vixlgang
kostnaðar og verðlags á árinu 1981 og áætlunina frá 5. janúar s. 1. Rétt er að
benda á, að tölurnar á blaðinu frá 8. janúar eru örlítið breyttar frá því sem
er í áætluninni frá 22. nóvember. Ástæðan er nefnd í skýringu á blaðinu frá
8. janúar.
Eins og áður sagði urðu verðlagshækkanir frá nóvember til febrúar og
launahækkun 1. mars ekki nákvæmlega þær sömu og reiknað var með. Kaupmáttartölur mánuðina desember til mars eru því í reynd ekki alveg þær sömu
og sýndar eru á blaðinu. Þetta hefur þó ekki áhrif á samanburð milli þeirra
tveggja tilvika, sem sýnd eru.
Virðingarfyllst,
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN
Ólafur Davíðsson.

ÞJÓÐHAGSSTOFNUN
21/11 1980.
Lausleg áætlun um breytingar verðlags, launa
og kaupmáttar á árinu 1981.
1 eftirfarandi tölum um breytingar verðlags, launa og kaupmáttar á árinu 1981
er miðað við þær meginforsendur:
a) að vísitölubinding launa verði samkvæmt gildandi lögum,
b) að framkvæmd verðlagsmála verði óbreytt frá því sem verið hefur, og
c) að gengið verði lækkað til þess að mæta áhrifum innlendra kostnaðarhækkana á
hag útflutningsatvinnuvega, þó að teknu tilliti til hugsanlegrar hækkunar á
afurðaverði.
Þessari áætlun er eingöngu ætlað að sýna, hvert stefni í þróun verðlags, gengis,
launa og kaupmáttar að þessum forsendum gefnum. Áætlunin er reist á framreikningi
á víxlgangi kostnaðar og verðlags, eins og hann hefur verið á undanförnum árum.
Gert er ráð fyrir, að allur launakostnaður fylgi breytingum kauptaxta og að fiskverð
hækki líkt og laun, bæði grunnlaun og verðbætur. Reiknað er með nokkurri hækkun
útflutningsverðs á næsta ári, eða nálægt 7% á næstu 12 mánuðum, en heldur meiri
hækkun innflutningsverðs^
Á framangreindum forsendum má setja upp eftirfarandi dæmi um breytingar
framfærsluvísitölu og byggingarvísitölu á næsta ári. Fyrri dagsetningin á við framfærsluvísitölu, en síðari dagsetningin við byggingarvísitöluna.
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F-vfsitala
Hækkun síðustu
Hækkun
12 mánuði
hverju sinni

B-visitala
Hækkun síðustu
Hækkun
12 mánuði
hverju sinni

1980:
Nóv./desember .............
Frá upphafi til loka árs
Ársmeðaltal .....................

%
10.9
•
•

%
51
55
58

%
15
•

%
56
56
55

1981:
Febrúar/mars .........
Maí/júní ........................
Ágúst/september .............
Nóvember/desember ....
Frá upphafi til loka árs
Ársmeðaltal .....................

13—14
15—16
13
15
•
•

57
60
65
71
70
65

16
14
14
13
•
•

65
67
73
70
70
68

Eins og áður sagði, er í þessum tölum gert ráð fyrir því, að gengi krónunnar
verði lækkað til þess að mæta áhrifum kostnaðarhækkana á afkomu útflutningsgreina. Hvort slík gengisaðlögun gerist í einu skrefi eða með gengissigi yfir nokkurn
tíma, getur haft áhrif á verðlagsbreytingar á einstökum tímabilum, en breytir ekki
niðurstöðunni fyrir árið allt. Líklegt virðist i þessu dæmi, að verð á erlendum
gjaldeyri hækki að meðaltali um 55—60% milli áranna 1980 og 1981, en það jafngildir 35—38% lækkun á gengi krónunnar. Frá upphafi til loka ársins 1981 yrði hækkun á verði erlends gjaldeyris 50—55%, þ. e. gengi krónunnar lækkaði um 33—35%.
Eins og fyrr segir er í dæminu gert ráð fyrir óbreyttu kerfi verðbótagreiðslna á
laun samkvæmt gildandi lögum. Kauptaxtar hækka þannig heldur minna en verðlag
vegna búvörufrádráttar og áfengis- og tóbaksfrádráttar. Auk þess felst í forsendunum lítils háttar rýrnun viðskiptakjara, sem einnig kæmi til frádráttar, en sá frádráttur skipt’r þó litlu máli í dæminu. Ekki er gert ráð fyrir neinni grunnkaupshækkun á árinu 1981. Hækkun kauptaxta ASÍ í nýgerðum samningum er hér metin
10% að meðaltali og hækkun grunnlauna í heild, þ. m. t. samningur BSRB og ríkisins, er áætluð 8% að meðaltali fyrir alla launþega. Hækkanir kauptaxta eru síðan
áætlaðar sem hér segir:
Kauptaxtar allra launþega

1980:
1. desember.......................... ......................
Ársmeðaltal .......................
1981:
1. mars ................................
1. júní ..................................
1. september ......................
1. desember ..........................
Ársmeðaltal ..........................

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

Hækkun hverju
sinni

9.5
•

11—12
13—14
11
13

Hækkun siðustu
12 mánuði

53
51
60
63
65
59
60

Þegar launa- og verðlagsbreytingar eru jafnmiklar og framangreindar tölur sýna,
verða miklar sveiflur í kaupmætti launa frá einum mánuði til annars. Sé kaupmáttarþróunin dregin saman í meðaltal ársfjórðunga, verður niðurstaðan eftirfarandi:
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Kaupmáttur kauptaxta.
Vísitölur, 1979 = 100.
1979:
ÁrsmeÖaltal ...............................................

Allir launþegar

100

ASl

100

1980:
1. ársfjórðungur ..............................................
2. ársfjórðungur .............................................
3. ársfjórðungur .............................................
4. ársfjórðungur .............................................
Ársmeðaltal ...............................................

97.2
93.0
94.3
96.4
95.1

97.7
93.4
94.4
97.6
95.7

1981:
1. ársfjórðungur .............................................
2. ársfjórðungur .............................................
3. ársfjórðungur .............................................
4. ársfjórðungur .............................................
Ársmeðaltal ...............................................

95.7
92.7
92.8
90.1
92.5

97.7
94.7
94.8
92.2
94.5

Samkvæmt þessu yrði kaupmáttur kauptaxta allra launþega að meðaltali 2—3%
minni á árinu 1981 en á þessu ári, þrátt fyrir grunnkaupshækkanir i haust. Á síðasta
fjórðungi næsta árs yrði kaupmátturinn 5—6% minni en á síðasta fjórðungi þessa
árs. Að því er ASÍ-félaga varðar, er kaupmáttarrýrnun milli áranna 1980 og 1981 um
1% og 4—5% milli síðustu fjórðunga áranna. Eins og áður sagði verða miklar sveiflur
milli einstakra mánaða.
Að lokum skal ítrekað, að ýmsa fyrirvara þarf að hafa um reikninga af þessu
tagi. Hér sr verið að framreikna verðlagsþróun að undanförnu miðað við ákveðnar
forsendur um kostnaðarhækkanir og áhrif þeirra á verðlag. Reikningar sem þessir
geta gefið allgóða vísbendingu um breytingar á næstu 3 til 6 mánuðum, en úr þvi
verða þeir ónákvæmari. Eins og áður sagði, er hér fyrst og fremst verið að sýna,
hvert stefni, ef ekkert verður að gert.
Lausleg áætlun um breytingar verðlags, launa og
kaupmáttar á árinu 1981.
Þær tölur, er hér fara á eftir, sýna lauslega áætlun um breytingar verðlags, launa
og kaupmáttar á árinu 1981. Áætlunin er í aðalatriðum reist á ákveðnum forsendum
um samhengi breytinga á launum, gengi og innflutningsverði og breytinga á vísitölu
framfærslukostnaðar á svipaðan hátt og gert hefur verið áður í áætlunum af þessu
tagi. Slíkir reikningar eru að sjálfsögðu mikil einföldun á því, sem raunverulega
gerist í hagkerfinu. Þeir hafa samt sem áður gefið nokkuð góða raun v'ð að spá
vísitölubreytingum á næstu 3 til 6 mánuðum, en úr því verða þeir ónákvæmari.
Forsendur um verðbætur á laun eru ákvæði bráðabirgðalaga um ráðstafanir til
viðnáms gegn verðbólgu. Er þá reiknað með, að allar tekjur fylgi breytingum kauptaxta, sem hlýtur að vera nokkuð óviss forsenda, þegar breytingar eru gerðar á
verðbótakerfi launa. Af þessum sökum er hætt við, að of mikið sé gert úr hjöðnun
verðhækkana í kjölfar lækkunar á verðbótum 1. mars.
Gert er ráð fyrir stöðugu gengi næstu mánuði, sbr. efnahagsáætlun rikisstjórnarinnar, en að síðan verði gengið lækkað til þess að mæta áhrifum kostnaðarhækkana

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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á útflutningsgreinar og samkeppnisiðnað, þó að teknu tilliti til 6—7% hækkunar
útflutningsverðs. Um hækkun útflutningsverðs er þó allt í óvissu. Sama má segja
um innflutningsverð, en þar er gert ráð fyrir 8—10% hækkun að meðtöldu olíuverði.
Áætlunin tekur að öðru leyti einnig mið af efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar, meðal
annars að því er varðar verðlagsmál, ríkisfjármál og peningamál, þótt þessum þáttum sé ekki gefið ákveðið tölulegt gildi. Niðurstaðan um nálægt 50% hækkun verðlags
frá upphafi til loka árs felur hins vegar í sér að aðhaldi verði beitt við stjórn peningamála og að ríkisfjármál verði í þeim skorðum, sem settar voru i fjárlögum. Hér
má nefna, að fjáröflun til styrkgreiðslna til atvinnuvega skiptir máli fyrir framvindu
peningamála og/eða ríkisfjármála og líklegt að hún hafi einhver verðlagsáhrif,
hvernig sem henni verður háttað.
Að lokum skal ítrekað, að hér er um lauslega áætlun um vísitölu framfærslukostnaðar að ræða, reista á einföldum forsendum um samhengi helstu kostnaðarþátta og verðbreytinga. Niðurstaða þessarar áætlunar er sú, að framfærsluvísitalan
gæti hækkað nálægt 50% frá upphafi til loka ársins samanborið við nálægt 55%
hækkun á árinu 1980. Hér verður hins vegar að hafa í huga, að með óheftum víxlgangi stefnir í 70% hækkun framfærsluvísitölu á þessu ári. Frekari árgangur næðist
varla nema efnahagsáætluninni yrði fylgt eftir með sérstökum aðgerðum síðar á
árinu, og raunar er frekar hætta á að árangur aðgerða sé hér ofmetinn en vanmetinn.
Einnig ber að lita á það, að verðbólga yrði enn mikil undir lok ársins. Samkvæmt
áætluninni hækkar framfærsluvísitala um 11% frá ágúst til nóvember, en það jafngildir 52% á heilu ári.
Hér á eftir fara tölur um hækkun framfærsluvísitölu á árinu 1981.

1980:
1. ágúst — 1. nóvember ............................
1. nóvember — desemberloka.....................
Frá upphafi til loka árs ............................
Ársmeðaltal ..................................................

Framfærsluvisitala
Hækkun
Hækkun
siðustu 12 mánuði
hverju sinni

10.9
10

51
•
55
58

1. febrúar.............................................

3—31/2

1. febrúar — 1. mai ....................................
1. maí — 1. ágúst...........................................
1. ágúst — 1. nóvember................................
Frá upphafi til loka árs................................
Ársmeðaltal ..................................................

10—11
8
11

56
53
50
50
48—50
51—52

1981:
1. janúar

Kauptaxtar gætu hækkað um nálægt 4% 1. mars, en siðan mundu kauptaxtar
ASÍ (sem allir eru innan við 725 þús. gamlar krónur) hækka eins og framfærsluvísitalan. Hér er gert ráð fyrir að áfengi og tóbak hækki eins og aðrir liðir vísitölunnar
að meðaltali.
Kaupmáttur kauptaxta ASt verður samkvæmt þessari áætlun eftirfarandi á
árinu 1981.
Kaupmáttur kauptaxta ASÍ
Visitölur, 1979 = 100

4. ársfjórðungur ........................................
Ársmeðaltal ...................................................

1980:

97.6
95.7
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1981:

1. ársfjórðungur...........................................
2. ársfjórðungur...........................................
3. ársfjórðungur...........................................
4. ársfjórðungur...........................................
Ársmeðaltal ...................................................

96.5
92.5
93.5
92.0
93.5

Þessar kaupmáttartölur eru niðurstaða af áðurnefndum breytingum verðlags og
launa á árinu 1981 og ráðast eingöngu af þessum breytingum og tímaferli þeirra.
Fylgiskjal X.
ALÞÝÐUSAMBAND ISLANDS
Reykjavík, 17. febrúar 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis,
Guðmundur Bjarnason.
Með bréfi, dags. 16. febrúar 1981 óskar fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar
Alþingis umsagnar Alþýðusambands Islands um frumvarp til laga um ráðstafanir
til viðnáms gegn verðbólgu, 193. mál.
Á fundi miðstjórnar 8. janúar var fjallað um efni ofangreinds frumvarps, þ. e.
bráðabirgðalögin, sem gefin voru út 31. desember 1980. Þar var eftirfarandi ályktun
samþykkt með atkvæðum allra viðstaddra miðstjórnarmanna:
„Stjórnvöld hafa nú ákveðið með lögum að skerða verðbætur hinn 1. mars n. k.
um sjö prósentustig. Með því er gengið þvert á mikilvæg samningsákvæði, sem eitt
sér er fordæmanlegt. Á móti þessu kemur ákvörðun um að síðar á árinu verði
ýmsir skerðingarliðir verðbótavísitölu afnumdir og skattar lækkaðir um 1.5% á
meðaltekjum og lægri. Ríkisstjórnin telur að þegar tillit sé tekið til þess, að verðbólga muni minnka úr 70% í innan við 50% nægi þessar gagnráðstafanir til þess að
halda þeim kaupmætti sem yrði, ef ekkert væri að gert.

1 aðgerðum stjórnvalda er ýmislegt óljóst og niðurstaða því óviss. Þetta á enn
frekar við um þau atriði sem til lengri tíma lúta, og af öllu er ljóst að aðgerðirnar
eru tilraun til þess að vinna tíma til varanlegrar stefnumótunar.
Alþýðusambandið hefur á allan fyrirvara um þessar ráðstafanir stjórnvalda og
áskilur sér fyllsta rétt til nauðsynlegra aðgerða til þess að tryggja umsaminn kaupmátt. Samtökin ítreka, að jafnmikilvægt og það er að draga úr verðbólgunni er
nauðsynlegt að sjá svo um að atvinnuöryggi og kaupmætti fólks með meðaltekjur
og lægri verði ekki fórnað. Miðstjórn ÁSI leggur á það höfuðáherslu, að staðið
verði við þá yfirlýsingu, að kaupmáttur haldist óskertur, og er ljóst að til þess að ná
þeim árangri í þróun verðlagsmála, sem að er stefnt, verður fleira að koma til en
þær ákvarðanir varðandi launa- og gengismál sem þegar hafa verið teknar. Verðlagi verður að halda í skefjum. Miðstjórn ASl leggur áherslu á að hraða verður
ákvörðunum um framkvæmd aðgerðanna jafnt til langs og skamms tíma, og þess
verður að krefjast, að verkalýðssamtökin fái aðild að undirbúningi þeirrar ákvarðanatöku þegar á frumstigi, þannig að boðað samráð verði framvegis meira en orðin
tóm.“
Á sama fundi var samþykkt einnig með atkvæðum allra viðstaddra miðstjórnarmanna eftirfarandi ályktun sem einnig snertir áramótaaðgerðir stjórnvalda:
„Miðstjórn ASÍ mótmælir harðlega 10% allsherjarhækkun allrar opinberrar
þjónustu frá 1. janúar s. 1., en með þvi er brotið samkomulag, sem verið hefur í
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gildi allt frá 1977, um að slíkar hækkanir komi einungis til framkvæmda á síðustu
10 dögum fyrir útreikning verðbótavísitölu.“
Virðingarfyllst
Ásmundur Stefánsson.
Fylgiskjal XI.
VERZLUNARMANNAFÉLAG REYKJAVÍKUR
Reykjavík, 17. febrúar 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis,
hr. formaður Ólafur R. Grímsson.
Verslunannannafélagi Reykjavíkur hefur borist bréf yðar, dagsett 16. febrúar
1981, þar sem þér óskið umsagnar um frumvarp til laga um ráðstafanir til viðnáms
gegn verðbólgu, 193. mál.
Þann 5. janúar s. 1. ályktaði stjórn og trúnaðarmannaráð Verslunarmannafélags
Reykjavíkur um bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar, sem sett voru á gamlársdag. 1
þeirri ályktun mótmælti félagið harðlega, að stjórnvöld skyldu hafa ógilt nýgerða
kjarasamninga með setningu bráðabirgðalaga, sem skerðir verðbótavísitöluna um 7
prósentustig þann 1. mars n. k. Verður ekki séð að brýna nauðsyn hafi borið til
þess að setja bráðabirgðalög á gamlársdag varðandi þetta atriði, sem ekki kemur
til framkvæmda fyrr en 1. mars n. k., það er löngu eftir að Alþingi hefur komið
saman til fundar.
V. R. vill leyfa sér að benda á, að stór hluti launþega innan A.S.I. tekur laun,
sem eru á bilinu frá 3000—5000 krónur, samkvæmt þeim samningum, sem verkalýðshreyfingin undirritaði við vinnuveitendur þann 27. október s. 1., eftir um 10
mánaða samningaþóf.
Sá fjöldi launþega, sem verður að sætta sig við að taka laun samkvæmt þessum
launatöxtum og hefur orðið að þola mjög tilfinnanlega kaupmáttarskerðingu að
undanförnu, vegna ákvæða laga nr. 13 1979, má illa við því að missa af þeirri 7%
launahækkun, sem kjarasamningarnir áttu að tryggja þeim frá 1. mars n. k., en eru
nú afnumin með enn nýrri lagasetningu.
Félagið skorar því á Alþingi að fella það ákvæði úr frumvarpinu.
Benda má á þá staðreynd, að á s. 1. tveim árum hefur skerðing verðbóta á laun,
að meðtöldum áhrifum bráðabirgðalaganna, numið tæplega 25% miðað við það ef
samningarnir hefðu verið í gildi allan þennan tíma.
Það er þó til bóta, að skerðingarákvæði laga nr. 13 1979 eru afnumin frá 1.
júní n. k. í meginatriðum.
í ályktun V. R. er því einnig harðlega mótmælt, að stjórnvöld ógildi með lagaboði kjarasamninga, sem verkalýðshreyfingin gerir við viðsemjendur sína. Síendurtekin íhlutun stjórnvalda í gildandi kjarasamninga er orðin hrein ógnun við frjálsan
samningsrétt launþega, sem verkalýðshreyfingin getur ekki unað við.
Þá er því einnig mótmælt, að engin samráð voru höfð við samtök launþega um
ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu, þrátt fyrir fögur loforð stjórnvalda um að
það yrði gert.
Virðingarfyllst,
f. h. Verslunarmannafélags Reykjavíkur
Magnús L. Sveinsson, formaður.
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Fylgiskjal XII.
BANDALAG STARFSMANNA RÍKIS OG BÆJA
Reykjavík, 6. janúar 1981.
Til Alþingis,
Reykjavík.

Á fundi stjórnar bandalagsins 5. janúar 1981 var samþykkt svofelld ályktun:
„Stjórn B.S.R.B. mótmælir harðlega þeim ákvæðum í nýsettum bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar, sem fela í sér 7% kjaraskerðingu 1. mars n. k. og riftun
þeirra kjarasamninga, sem undirritaðir voru í ágúst s. 1.
Síðan kjarasamningar voru gerðir í ágúst hafa engar forsendur breyst, nema
hvað laun annarra hafa hækkað mun meira en laun félagsmanna BSRB. Kjaradómur hefur í dag hækkað laun alþingismanna um rúmlega 16% frá 1. maí 1980, sem
síðan hækkar í rúmlega 23% frá 1. des. s. 1., og laun háskólamanna um 5—6% frá
1. desember.
Samningar B. S. R. B. voru innan þess ramma, sem meira að segja stjórnvöld
töldu þjóðfélagið þola.
Að dómi stjórnar B. S. R. B. er með bráðabirgðalögunum vegið þannig að
frjálsum samningsrétti samtaka launafólks, að valda hlýtur stórtjóni fyrir launamenn og áhættu fyrir þjóðfélagið, þegar litið er til framtíðarinnar. Ekkert nema
neyðarástand getur verið forsenda fyrir því að rjúfa gerða samninga með lögum.
Því skorar stjórn B. S. R. B. á Alþingi að fella ákvæði bráðabirgðalaganna um
skerðingu verðbóta á laun.
Samningar B. S. R. B. og aðildarfélaganna við ríki og sveitarfélög eru bundnir
til ágústloka. En eftir kjaraskerðingu bráðabirgðalaganna og almenna þróun launamála hljóta opinberir starfsmenn og samtök þeirra að hefjast þegar handa um
undirbúning uppsagnar samninga og baráttu fyrir leiðréttingu í næstu samningum.
Bandalagsstjórn ákveður að boða til formannaráðstefnu B. S. R. B. um þessi
mál 10. febrúar n. k. og skorar jafnframt á aðildarfélögin að undirbúa þá ráðstefnu
með umræðum og ályktunum á fundum.“
Virðingarfyllst.
F. h. Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
Kristján Thorlacius.
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Fylgiskjal XIII.
VINNUVEITENDASAMBAND ISLANDS
Fjárhags- og viðskiptanefnd

efri deildar Alþingis,
Alþingishúsinu,
Reykjavik

Rvk., 17. 2. 1981.
Sem svar við bréfi nefndarinnar sendist hér með ályktun Vinnuveitendasambands íslands um bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar frá 31. des. 1980.
Virðingarfyllst,
Þorsteinn Pálsson.
Hjálagt:
Samþykkt VSÍ frá 9. jan. 1981 um verðbólguspá.
Samþykkt framkvæmdastjóraar VSl um efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar
frá 31. des. 1980.
Á fundi framkvæmdastjórnar VSÍ í morgun var lögð fraro spá um þróun gengis
og verðlags á þessu ári. Jafnframt var gerð eftirfarandi samþykkt:
Vinnuveitendasamband íslands lítur á efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og
bráðabirgðalög hennar frá 31. des. 1980 sem tilraun til heildarstefnumörkunar í
efnahags- og atvinnumálum. Kjarni áætlunarinnar er sá að draga úr verðbólgu með
niðurskurði á launaverðbótum 1. mars n. k., fastri gengisskráningu um hríð, uppbótum eða millifærslum til sjávarútvegs og iðnaðar jafnframt þvi sem verðstöðvunarlög eru endurútgefin með gildistima til 1. maí 1981.
Hér er um að ræða augljós bráðabirgðaúrræði, sem koma eiga í veg fyrir þá
auknu verðbólgu, er fyrirsjáanleg var i kjölfar síðustu kjarasamninga. Ráðstafanirnar duga á hinn bóginn ekki til þess að lækka ríkjandi verðbólgustig. VSl vakti
rækilega athygli á því við gerð kjarasamninganna s. 1. haust, að hækkun launataxta
leiddi ekki til kjarabóta, heldur hefði hún einungis í för með sér aukna verðbólgu.
Með bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar hefur mestum hluta almennra kauphækkana verið kippt til baka. Verðbólguáhrifum samninganna er þannig eytt að
mestu og kaupmáttur ráðstöfunartekna helst svipaður og verið hefði að öllu óbreyttu.
Með þessu hefur ríkisstjórnin staðfest þá skoðun VSl, að hagsmunum launþega hefði
verið eins vel borgið án launahækkana. 1 þessu ljósi er óskiljanlegt, að rikisstjórnin
skuli hafa þrýst jafnfast á vinnuveitendur að semja á sinum tíma á grundvelli sáttatillögu þeirrar, er sáttanefnd ríkisstjórnarinnar bar fram, eins og raun ber vitni.
Megingalli efnahagsáætlunarinnar er sá, að hún gerir ekki ráð fyrir þvi, að
tekist verði á við þá efnahagslegu meinsemd sem núverandi verðbólgustig er.
Um einstök efnisatriði efnahagsáætlunarinnar vill VSl taka eftirfarandi fram:
Verðbætur á laun.
VSÍ er sammála mikilvægi þess að hefta vixlgang verðlags og launa með takmörkun verðbóta. Sá niðurskurður verðbóta, sem ákveðinn er 1. mars, eyðir að mestu verðbólguáhrifum nýgerðra kjarasamninga. Á hinn bóginn er jafnljóst, að sú aukna
vixlverkun milli verðlags og launa, sem ákveðin er á þremur síðustu verðbótatímabilum þessa árs, eykur hraða verðbólgunnar á ný. VSÍ er þvi eindregið andvígt þeim
breytingum, enda sýnast þær ekki geta samrýmst meginmarkmiði efnahagsáætlunarinnar.
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Þá telur VSl fráleitt að greiða laun eftir tvenns konar verðbótareglum. Af tæknilegum ástæðum er það erfitt í framkvæmd. Þar að auki er með þvi móti verið að
breyta umsömdum launahlutföllum. Það er einkum varhugavert með tilliti til þess, að
kjarasamningar hafa í raun og veru snúist um Jaunahlutföll milli einstakra starfshópa, en ekki lífskjarabætur.
VSl lítur svo á, að bráðabirgðaráðstafanir þessar sýni ótvírætt nauðsyn þess að
draga úr víxlverkunaráhrifum verðbótakerfisins með varanlegum hætti. VSÍ hefur
margsinnis lagt tillögur þar að lútandi fram. Það þjónar miklu betur hagsmunum
fyrirtækja og launþega að slík skipan verðbóta sé fastákveðin til frambúðar. Allt
annað kallar á sífellda endurtekningu á handahófskenndri íhlutun stjórnvalda.
Fast gengi og uppbóta- og millifærslukerfi.
VSÍ telur mjög varasamt að falsa gengi ný-krónunnar eins og ríkisstjórnin hefur
ákveðið. Sú ráðstöfun leiðir óhjákvæmilega til þess að grípa verður t’l millifærslna og
uppbóta til þess að koma i veg fyrir stöðvun atvinnugreina. Með þessu er horfið
áratugi aftur í tímann og stefnt að mjög svo óheilbrigðu ástandi í efnahags- og
atvinnulífi landsmanna, er færist fyrir bragðið æ meir undir pólitiskan járnhæl.
Eigi ráðstafanir af þessu tagi aðeins að standa í skamman tíma hljóta þær að leiða til
mjög óheppilegrar spákaupmennsku. VSl er því eindregið andvígt þessum þætti efnahagsáætlunarinnar, enda samrýmist hann ekki aðild okkar og samningum við
fríverslunarsamtökin.
Verðlagsmál.
Formaður verðlagsráðs, sem jafnframt er fulltrúi ríkisstjórnarinnar í ráðinu,
hefur lýst yfir því, að endurútgáfa svokallaðra verðstöðvunarlaga hafi þá þýðingu,
að ríkisstjórnin muni ekki staðfesta þær ákvarðan’r verðlagsráðs, sem teknar eru á
faglegum grundvelli. VSl andmælir því endurútgáfu svokallaðra verðstöðvunarlaga
mjög harðlega.
Rétt er að vekja athygli á, að svokölluð verðstöðvun, er verið hefur í gildi í
heilan áratug, hefur í raun og veru gert rekstur fyrirtækja dýrari en þurft hsfði að
vera vegna niðurskurðar og dráttar á afgreiðslu erinda. Verðbólgan hefur þvi til
lengdar fremur aukist af þessum sökum en minnkað. VSÍ lýsir því ánægju með þá
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að svokallaðri verðstöðvun skuli fyrir fullt og allt lokið
1. maí n. k. Sú ákvörðun mun þegar til lengri tíma er litið heldur draga úr verðbólgu.
Vextir.
Lækkun afurðalánavaxta af gengístryggðum lánum bætir litið eitt rekstrarstöðu
sjávarútvegsins. Að öðru leyti sýnist rikisstjórnin bæði stefna að því að hækka
og lækka vexti. Stefnuleysi það, sem fram kemur í efnahagsáætluninni varðandi vexti,
veldur því óvissu og öryggisleysi á lánamarkaði.
Spá hagdeildar VSf um áhrif efnahagsráðstafana ríkisstjórnarinnar til ársloka
1981.
Forsendur spárinnar eru eftirfarandi:
1. Verðbætur á laun greiðast í samræmi við bráðabirgðalög frá 31. des. 1980.
2. Gert er ráð fyrir að fiskverð hækki líkt og laun fiskvinnslufólks.
3. Gert er ráð fyrir að viðskiptakjör hafi batnað um liðlega 1% á síðasta ársfjórðungi, þannig að laun muni hækka um 0.3% vegna þess 1. mars 1981. Ekki er
gert ráð fyrir frekari viðskiptakjarabata.
4. Gengi ísl. kr. gagnvart Bandaríkjadollar verði haldið föstu til 1. mai. Halli fiskvinnslunnar á þessu tímabili verði jafnaður með greiðslum í gegnum verðjöfnunarsjóð. í maí, júní og júlí verði hratt gengissig, þannig að i júlílok verði fisk-
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5.
6.

7.
8.

vinnslan hallalaus. Síðan verði gengi dollars skráð þannig að fiskvinnslan sé
án halla á hverjum tíma.
Gert er ráð fyrir að opinber þjónusta hækki ekki fram til 1. maí umfram það
sem heim'lað hefur verið, en óhjákvæmilegar hækkanir á annarri vöru og
þjónustu verði heimilaðar.
Vextir af inn- og útlánum haldist óbreyttir frá því sem er í dag. Vaxtalækkun
1. mars samræmist ekki stefnu ríkisstjórnarinnar um raunvexti í árslok 1981, ef
tillit er tekið til verðbólgustigs í árslok, og því ekki tekið tillit til vaxtalækkunar í
spánni.
Engar breytingar verði á óbeinum sköttum á tímabilinu.
Niðurgreiðslur landbúnaðarafurða verði óbreyttar í krónutölu til ársloka 1981.
Spá um þróun verðlags, kaupgjalds og gengi bandaríkjadollars.
Hækkanir á F-vísitölu og K-vísitölu.
F-visitala
spá 8.1. 81

Febrúar 1981 ..............................
Mars 1981 ..................................
Maí 1981 .....................................
Júní 1981......................................
Ágúst 1981 ..................................
September 1981 ..........................
Nóvember 1981 ..........................
Desember 1981 ..........................

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

K-visitala
spá 8.1. 81

15%
5.5%

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

9.5%

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

10%
12.5%

9.5%

Kaupgengi Bandaríkjadollars.
Spá
Janúar 1981 ........................................................
Apríl 1981 ............................................................
Maí 1981 ................................................................
Júní 1981................................................................
Júli 1981 ................................................................
Október 1981 .........................................................
Janúar 1982 ...................................................................

Hækkun F-vísitölu.
Febrúar 1979 — febrúar 1980 .....................
Maí 1979 — maí 1980 ....................................
Ágúst 1979 — ágúst 1980 ............................
Nóvember 1979 — nóvember 1980 .............
Febrúar 1980 — febrúar 1981 .....................
Maí 1980 — maí 1981 ....................................
Ágúst 1980 — ágúst 1981 ............................
Nóvember 1980 — nóvember 1980 .............

10%
12.5%
8.1. 1981

6.23
6.23
6.55
6.85
7.20
7.80
8.55
8.1.1981

61.4% raunveruleiki
62.4%
—
57.7%
—
54.0%
—■
59.0% spá
54.0% —
54.0% —
56.0% —

Meðaltalshækkun frainfærsluvísitölu milli áranna 1979 og 1980 var 58%. í þessari
spá er gert ráð fyrir að meðaltalshækkun á milli áranna 1980 og 1981 verði 53%. Spá
sú, sem hagdeild VSÍ gerði 14.10. 1980, gerði hins vegar ráð fyrir 77% hækkun, en
hún byggðist á að ekki yrðu gerðar neinar ráðstafanir í efnahagsmálum.
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[230. mál]

um svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað.
Flm.: Sveinn Jónsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að skipulagsstjóri
ríkisins beiti sér fyrir að gert verði svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað í samvinnu
við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og aðra er málið varðar. Skipulag þetta nái til
helstu þátta landnotkunar og landverndar og taki mið af æskilegri og mögulegri
nýtingu landsgæða, félagslegum viðhorfum og áætlunum um atvinnuþróun á svæðinu.
Greinargerð.
Með tillögu þessari er farið fram á það við ríkisstjórnina, að hún hlutist til um
gerð svæðisskipulags fyrir Fljótsdalshérað.
Flutningsmanni er aðeins kunnugt uni eitt svæðisskipulag sem unnið hefur
verið hér á landi áþekkt því sem hér er að stefnt. Náði það til þriggja hreppa, þ. e.
Selfosshrepps, Ölfushrepps og Hveragerðishrepps. Sú vinna, sem þar var unnin,
lofaði góðu og var fyrsta þætti hennar lokið 1978. Segja má að þar við sitji, þar sem
hlutaðeigandi sveitarfélög hafa ekki sýnt málinu tilhlýðilegan skilning og staðið
hefur á staðfestingu af þeirra hálfu.
Hér á landi skortir mikið á að unnið sé að kortlagningu, endurbættum landmælingum og þróun fjarkönnunar miðað við þarfir og þá möguleika sem nútímatækni leyfir. Vöntun á slíkum gögnum og upplýsingum bitnar á margháttuðum
rannsóknum sem æskilegar væru á náttúru landsins, skipulagsvinnu og framkvæmdaundirbúningi. Mikilvægt er að skipuleggja notkun lands og nýtingu auðlinda með
heilbrigt umhverfi og þarfir komandi kynslóða í huga. Ráðstöfun lands og náttúrugæða getur haft áhrif um langa framtíð. Slíkar gjörðir þarf að byggja á staðgóðri
og víðtækri þekkingu, sem m. a. leiðir í Ijós líkleg áhrif á náttúru, efnahagslíf og
félagslegt og menningarlegt umhverfi.
Þessara sjónarmiða mun gæta meir í framtíðinni við skipulag og áætlanagerð
hérlendis, en því aðeins ná fram að þeim sé sýndur nægur skilningur og fjárveitingar tryggðar.
Alþingi setti fram háleit markmið með landgræðslu- og gróðurverndaráætlun
til minningar um 1100 ára búsetu þjóðarinnar i landinu. Náði hún m. a. til aðgerða
vegna gróður- og jarðvegseyðingar í byggð og á hálendi, átaks á sviði skógræktar
og til rannsókna á verndun og hagnýtingu beitilanda. Eínnig voru þar áform um
gerð gróður- og jarðakorta er næðu yfir allar byggðir.
Mikilvægt er að áfram verði unnið að þessum háleitu markmiðum, en ekki skal
hér kveðinn upp dómur um þann árangur sem náðst hefur til þessa.
Á Fljótsdalshéraði hefur byggð mjög eflst á undanförnum árum. Er það fyrst
og fremst að þakka vexti og viðgangi þéttbýlisins á Egilsstöðum og í Fellahreppi
við Lagarfljótsbrú. Einnig er öflugur vísir að þéttbýli á Hallormsstað i tengslum
við vaxandi skógrækt og grunnskóla. Á Eiðum er einnig vísir að þéttbýli í tengslum
við grunnskóla og alþýðuskóla. Með bættum samgöngum vex ferðamannastraumur
með hverju ári, og vegna orðlagðrar veðursældar og fjölbreyttrar náttúru á Héraði
hefur ásókn i sumarbústaðalönd mjög aukist. Þeg'U’ hafa risið tvær þyrpingar slikra
bústaða og að undirbúningi vegna tveggja annarra er nú unnið. Að auki hafa svo
einstakir bústaðir risið víða um héraðið á undanförnum árum. Samræming og
skipulagning þessara mála hefur verið i lágmarki og nauðsynlegt að úr verði bætt.
Nú eru uppi áform um virkjun i Fljótsdal og að i Reyðarfirði verði komið upp
orkufrekum iðnaði. Þessir þættir hafa veruleg áhrif á byggðaþróun á stóru svæði.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Á vegum SSA hefur undanfarin ár verið unnið að hagrænni áætlun fyrir allt
Austurland og nær sú áætlun fyrst og fremst til þéttbýlisstaðanna. Síðasti hluti
þessarar áætlunar er iðnþróunaráætlun.
Talið er nauðsynlegt að tengja þessar hagrænu áætlanir meira við landnýtingaráætlanir hinna einstöku sveitarfélaga með gerð svæðisskipulags fyrir fleiri
sveitarfélög, þar sem teknir yrðu inn þættir eins og landbúnaður, sem tiltölulega
lítið er vikið að í Austurlandsáætlun, efnistaka, samgöngur, staðarval fyrir skógrækt,
staðarval fyrir iðnað, orlofsbústaðir, náttúruvernd, útivist o. fl.
Þessa vinnu væri jafnframt hægt að tengja gerð iðnþróunaráætlunar og þá ef
lil vill sérstaklega með tilliti til samgangna og staðarvals fyrir iðnað af ýmsu tagi.
í þriðju og fjórðu grein skipulagslaga er nánar kveðið á um hvernig staðið
skuli að gerð svæðisskipulags. Undirbúningur væri fyrst og fremst fólginn í skipun
samvinnunefndar samkvæmt skipulagslögunum, gagnasöfnun og kortagerð.
Landmælingar ríkisins ráða yfir mjög góðum tækjabúnaði til að gera ortophotografisk kort, þ. e. kort sem eru í senn loftmynd og hæðarlínukort. Slík kort,
í mælikvarða 1:10 000 fyrir hin mikilvægari svæði og annars staðar i mælikvarða
1:20 000, mundu létta mjög gerð svæðisskipulags. Slík kort eru ekki fyrir hendi af
umræddu svæði. Þau mundu koma mörgum opinberum aðilum, auk heimamanna,
að gagni.
Rétt þykir þvi að leggja áherslu á að hið opinbera veiti fé og standi undir
kostnaði vegna nauðsynlegrar kortagerðar. Kostnaður vegna skipulagsvinnu skal
hins vegar lögum samkvæmt greiddur að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu af hlutaðeigandi sveitarfélögum.
Hér er ekki um að ræða verkefni sem verður unnið í einum áfanga. Samvinnunefnd verður að raða verkefnum í forgangsröð. Þar er kortagerðin ef til vill efst
á blaði, enda verða t. d. ákvæði skipulagslaga um skipulagsskyldu allra sveitarfélaga ekki með góðu móti framkvæmd nema kort séu fyrir hendi.
Skipulagsstofnun Austurlands hefur verið komið á fót á vegum Sambands
sveitarfélaga á Austurlandi. Æskilegt er, að verkefni þetta verði unnið á vegum
stofnunarinnar í náinni samvinnu við Skipulagsstjóra ríkisins og samvinnunefnd
þá, sem ráðherra mundi láta skipa til að vinna að undirbúningi málsins.

Ed.

454. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Þingflokkur Alþýðuflokksins hefur mótað breytingartillögur við frumvarp til
laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu, sem flutt er til staðfestingar á bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar frá þvi á gamlársdag. Eru þessar tillögur á þingskjali 455. Tillögurnar miða að því að sníða agnúa af frumvarpi ríkisstjórnarinnar,
vernda kjör hinna verst settu og ná betri stjórn á lánamálum.
Tillögur Alþýðuflokksins fela í sér eftirfarandi meginatriði:
1) Tekjuskattur einstaklinga er lækkaður um 240 milljónir kr. eða 24 milljarða
gkr.
2) Sú kaupskerðing, sem ríkisstjórnin boðar hinn 1. mars, verði ekki látin ná til
bóta almannatrygginga.
3) Komið verði á nýjum sparifjárreikningum, sem veiti fulla verðtryggingu á því
fé sem óhreyft er hverja 4 mánuði, en peningarnir séu ekki bundnir og geti
eigendur gengið að allri innstæðunni hvenær sem er.
4) Lán húsnæðismálastjórnar verði aldrei lægri en 35% af kostnaðarverði staðalíbúðar.
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5) Veitt verði viðbótarlán úr bankakerfinu, er nemi helmingi húsnæðisstjórnarláns. Lánin verði verðtryggð, með lágum vöxtum til langs tíma.
6) Heimild til frestunar framkvæmda verði miðuð við 100 milljónir kr. (10 milljarða
gkr.) og háð samþykki fjárveitinganefndar.
Tillögurnar í skattamálum fela í sér:
— að tekjuskattur hjóna verður 255 000 gkr. lægri en samkv. gildandi skattalögum,
— að tekjuskattar einhleypra verða 215—300 þús. gkr. lægri en samkv. gildandi
skattalögum,
— hjá einstæðum foreldrum er lækkunin 325—400 þús. gkr.
Með þessu móti lækkar skattbyrði frá því sem hún var í fyrra um 1.5% af
tekjum eða meira hjá hjónum með minna en 12 millj. gkr. í tekjur. Sama gildir um
einhleypa með 8 millj. gkr. tekjur eða minna og einstæða foreldra með allt að 10
millj. gkr. tekjur.
Skattatillögurnar eru í megindráttum þessar:
1) Persónuafsláttur hækkar úr 7 325 kr. í 8 600 kr. eða um 1 275 kr. (127 500 gkr.).
2) Persónuafsláttur nýtist til greiðslu eignarskatts.
3) Ónýtanlegur persónuafsláttur allt að 4 300 kr. (430 000 gkr.) greiðist þeim sem
eru eldri en 20 ára og stunda ekki atvinnurekstur.
4) Lágmarksupphæð fasts frádráttar hjá einhleypum hækkar úr 5 500 kr. (550 þús.
gkr.) i 9 000 kr. (900 þús. gkr.) og hjá einstæðum foreldrum í 13 500 kr. (1350
þús. gkr.).
5) Tekjuskattslækkunin komi til lækkunar á fyrirframgreiðslum frá og með 1.
mars.
6) Barnabætur verði greiddar út á fyrirframgreiðslutímabilinu hjá þeim sem eiga
tvö börn og fleiri.
(Ofangreindar tölur í liðum 1, 3 og 4 eru skv. skattvísitölu 145.)
Til þess að mæta tekjuskattslækkuninni er gert ráð fyrir að nýta 110 millj. kr.
(11 milljarða gkr.) af þeirri upphæð í fjárlögum er ætluð var til efnahagsráðstafana,
heimild í fjárlögum til lækkunar ríkisútgjalda um 30 millj. kr. (3 milljarða gkr.)
og niðurskurð á framkvæmdum skv. sérstakri heimild.
Þá er rétt að benda á eftirfarandi atriði:
1) Álagning samkvæmt gildandi skattalögum mun færa ríkissjóði tekjur sem
nema 55 milljónum kr. (5.5 milljörðum gkr.) umfram áætlaðar tölur fjárlaga.
2) Tekjuáætlun fjárlaga af tekjuskatti einstaklinga er öðrum 55 milljónum kr.
(5.5 milljörðum gkr.) of há miðað við óbreytta skattbyrði milli ára.
3) Hækkun á skattbyrði er því einungis fólgin í lækkunum umfram 11 milljarða
gkr. frá gildandi skattalögum.
Alþingi, 23. febr. 1981.
Kjartan Jóhannsson.

Ed.

455. Breytingartillögur

[193. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (KJ).
1. Við 2. gr. Við greinina bætist:
Við 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961, um Seðlabanka Islands, með áorðnum
breytingum, komi eftirfarandi
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Ákvæði til bráðabirgða.
Teknir verði upp nýir innlánsreikningar, er beri fulla verðtryggingu eftir
lánskjaravísitölu og 1% ársvexti. Innstæður á reikningum þessum skulu því
aðeins verðtryggðar að fullu að þær liggi óhreyfðar í fjóra mánuði í senn, en
almennir sparisjóðsvextir greiðist á þann hluta innstæðunnar, sem hreyfður er.
Tekinn verði upp hjá innlánsstofnunum sérstakur útlánaflokkur — viðbótarIán til íbúðabygginga og íbúðakaupa — er beri fulla verðtryggingu eftir lánskjaravísitölu og lága ársvexti. Lán þessi skulu veitt til 13 ára og nemi helmingi
þeirra lána er lánþegi á kost á frá Húsnæðisstofnun ríkisins.
Um framkvæmd þessa fer samkvæmt reglum, er bankastjórn Seðlabankans
setur að höfðu samráði við stjórnir innlánastofnana.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Við 2. mgr. 34. gr. laga nr. 51 9. júní 1980, um Húsnæðisstofnun rikisins,
bætist eftirfarandi:
Þó skal lánahlutfall ekki ákvarðast undir 35% af áætluðum byggingarkostnaði þeirrar staðalíbúðar, sem gildir sem viðmiðun fyrir hlutaðeigandi
umsækjanda miðað við fjölskyldustærð.
3. Á eftir 4. gr. komi fimm nýjar greinar, sem verði 5., 6., 7., 8. og 9. gr. Greinarnar
orðist svo:
a. <,5. gr.) 3. og 4. málsliður 2. málsgr. 30. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr. 2. gr. laga nr. 20/1980) orðist svo:
Hjá öðrum mönnum en þeim, sem skattlagðir eru eftir reglum þeim
sem gilda um hjón, sbr. 63. gr., skal frádráttur þessi aldrei nema lægri fjárhæð
en 620 000 gkr. (6 200 nýkr.). Hjá einstæðum foreldrum skal þessi lágmarksfrádráttur vera 50% hærri.
b. (6. gr.) 68. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr. 4. gr.
laga nr. 20/1980) orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 593 000
gkr. (5 930 nýkr.).
Persónuafslætti skal fyrir hvern mann ráðstafað til greiðslu á eftirtöldum
opinberum gjöldum, sem lögð eru á vegna tekjuársins, í þessari forgangsröð:
1. Reiknuðum skatti af tekjuskattsstofni manns skv. 1. mgr. 67. gr.
2. Sjúkratryggingagjaldi manns.
3. Eignarskatti manns.
4. Útsvari manns.
5. Þeim opinberu gjöldum, sem um ræðir í 1.—4. lið og lögð eru á maka
manns, í þeirri forgangsröð er að ofan greinir, enda sé um að ræða persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem enn kann að vera óráðstafað, skal greiddur
skattaðila, allt að 296 000 gkr. (2 960 nýkr.). Ekki skal þó greiða persónuafslátt
til manna, sem eru innan 20 ára aldurs á tekjuárinu, né til þeirra manna, þar
sem samanlagðar hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi
og reiknuð laun skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. eru meira en nemur 10% af
tekjuskattsstofni skv. 62. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem ekki er ráðstafað skv. 2. eða 3. mgr., fellur
niður.
c. (7. gr.) Við 110. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
bætist ný málsgrein er orðist svo:
Þar til álagning liggur fyrir skal greiða þeim gjaldendum, er hafa tvö
börn eða fleiri á framfæri sínu og fengu útborgaðar barnabætur næstliðið ár,
á hverjum gjalddaga tekjuskatts skv. 1. mgr. ákveðinn hundraðshluta af
útborguðum barnabótum næstliðins árs. Skal hundraðshluti þessi vera hinn
sami og ákveðinn er skv. 2. mgr. Þegar álagning liggur fyrir skulu fyrirfram-
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útborgaðar barnabætur skv. þessari mgr. dregnar frá útborganlegum eftirstöðvum barnabóta skv. 69. gr. og mismunurinn greiddur framfæranda barns með
jöfnum greiðslum á þeim gjalddögum skv. 1. mgr. sem eftir eru á árinu. Komi
í ljós við álagningu að gjaldandi hafi fengið ofgreiddar barnabætur ber honum
þegar í stað að endurgreiða hina ofgreiddu fjárhæð innheimtumanni ríkissjóðs. Ákvæði 1. mgr. 112. gr. gilda um endurgreiðslu á ofgreiddum barnabótum.
d. (8. gr.) 121. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr.
10 gr. laga nr. 20/1980) orðist svo:
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 2. tl. B-liðs, 1., 3.
og 4. tl. C-liðs, 3. tl. D-liðs og 1. og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 41. gr., 1. mgr.
67. gr., 68. gr., 69. gr. og 83. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal
í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1981.
e. (9. gr.) Frá gildistöku 5., 6., 7. og 8. gr. í þessum lögum og þar til álagning
liggur fyrir á árinu 1981 skulu gjaldendur á hverjum gjalddaga greiða 12%
— tólf af hundraði — af þeim þinggjöldum er þeim bar að greiða árið 1980.
4. Við 5. gr., sem verður 10. gr. Við greinina bætist ný mgr. sem orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar skulu bætur, sem greiddar eru af Tryggingastofnun ríkisins, hækka 1. mars n. k. eigi minna en í samræmi við vísitöluákvæði laga nr. 13 1979.
5. Við 7. gr., sem verður 12. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að fresta framkvæmdum þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1981 um allt að 100 000 þús. kr. (10 milljarða gkr.) og tekur þetta
einnig til fjárlagaliða sem jafnframt eru ákveðnir með lögum en fjárlögum.
Frestun framkvæmda er þó því aðeins heimil að samþykki fjárveitinganefndar
sé jafnframt fengið.
6. Við 8. gr., sem verður 13. gr. 1. mgr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma ákvæði 5., 6., 7. og 8. gr. til framkvæmda
við álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980
og eigna í lok þess árs.

Nd.

456. Nefndarálit

[24. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frv. á fundum sínum og leitað álits Fiskifélags íslands og
Framleiðslueftirlits sjávarafurða. Forstjóri framleiðslueftirlitsins kom á fund
nefndarinnar.
Nefndin varð sammála um að leggja til að frumvarpið verði samþykkt með
svofelldum
BREYTINGUM:
2. gr. frv. orðist svo:
2. mgr. 9. gr. orðist svo:
Sjávarútvegsráðuneytið löggildir matsmenn. Fiskiðnaðarmenn með próf frá Fiskvinnsluskólanum skulu hljóta löggildingu að loknu prófi frá Fiskvinnsluskólanum
sem freðfiskmatsmenn. Löggilding til mats á ferskfiski, saltfiski, saltsíld og skreið
fer fram eftir að þeir hafa starfað 2 mánuði eða minnst 300 vinnustundir að mati
með löggiltum kennslu-matsmanni. Aðra matsmenn löggildir sjávarútvegsráðuneytið
að fenginni umsögn forstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða, enda hafi þeir sótt
námskeið fyrir fiskmatsmenn. Sjávarútvegsráðuneytið lætur matsmenn undirrita eiðstaf um að þeir vilji rækja af alúð og kostgæfni skyldur þær, sem starfi þeirra fylgja.
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Fiskiðnaðarmenn með próf frá Fiskvinnsluskólanum skulu njóta forgangs við ráðningu matsmanna.
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að svipta matsmann löggildingu um stundarsakir að fenginni umsögn Framleiðslueftirlits sjávarafurða, enda hafi hann sýnt
vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi. Þó skal veita matsmanni áminningu og gefa
honum kost á að bæta ráð sitt, áður en hann er sviptur löggildingu um stundarsakir.
‘
Páll Pétursson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 24. febr. 1981.
Garðar Sigurðsson,
Karvel Pálmason,
Matthías Bjarnason.
form., frsm.
fundaskr.
Halldór Ásgrímsson.
Halldór Blöndal.

Nd.

457. Nefndarálit

[11. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 15. apríl 1971, sbr. lög nr. 57 21. april 1974, um
fiskvinnsluskóla.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frv. á fundum sínum og leitað álits hjá Fiskifélagi Islands,
Framleiðslueftirliti sjávarafurða og Fiskvinnsluskólanum.
Á fundi nefndarinnar komu forstjóri Framleiðslueftirlitsins, Jóhann Guðmundsson, og skólastjóri Fiskvinnsluskólans, Sigurður Haraldsson.
Samband var auk þess haft víð fulltrúa Fiskiðnar, fagfélags fiskiðnaðarins.
Sjávarútvegsnefnd var sammála um að mæla með samþykkt frv. með smávægilegum breytingum, sem tillögur eru fluttar um á sérstöku þmgskjali.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Páll Pétursson.
Alþingi, 24. febr. 1981.
Garðar Sigurðsson,
Karvel Pálmason,
Matthías Bjarnason.
form., frsm.
fundaskr.
Halldór Ásgrímsson.
Halldór Blöndal.

Nd.

458. Breytingartillögur

[11. mál]

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 15. apríl 1971, sbr. lög nr. 57 21. apríl 1974, um
fiskvinnsluskóla.
Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 1. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo:
3. gr. orðist svo:
b. 3. mgr. greinarinnar orðist svo:
Skólinn skal hafa samráð við Framleiðslueftirlit sjávarafurða um
námskeiðahald fyrir matsmenn samkvæmt þessari grein.
2. Við 2. gr. Greinin verði 3. gr. frumvarpsins og í stað „11 mánaða“ komi:
9 mánaða.
3. Við 3. gr. Greinin verði 2. gr. frumvarpsins og orðist svo:
7. gr. hljóðar svo:
Menntamálaráðherra skipar fimm manna skólanefnd með þessum hætti:
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Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Fiskifélags Islands, einn
eftir tilnefningu Fiskiðnar, fagfélags fiskiðnaðarins, og einn úr hópi reglulegra
nemenda skólans. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir án tilnefningar, annar skal
vera frá Framleiðslueftirliti sjávarafurða, hinn úr röðum framleiðenda. Fimm
varamenn skulu skipaðir með sama hætti.
Ráðherra skipar formann.
Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
Um starfssvið og skyldur skólanefndar skal kveðið nánar á í reglugerð.
4. Við 4. gr. Við greinina bætist:
Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 57 21. maí 1974.
5. Við fyrirsögn. Orðin „sbr. lög nr. 57 21. apríl 1974“ falli brott.

Ed.

459. Frumvarp til laga

[231. mál]

um breyting á lögum nr. 97/1979 um eftirlaun til aldraðra.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Á eftir 25. gr. laganna komi ný grein, er verði 26. gr., svohljóðandi:
Frá og með 1. desember 1980, skulu þeir, sem réttar njóta skv. I. kafla laga
þessara fá viðbót, er nemur 3 stigum umfram þann stigafjölda, sem önnur ákvæði
þessara laga kveða á um.
Viðbót þessi tekur bæði til grunnlífeyris skv. I. kafla laganna og til sérstakrar
uppbótar skv. 21. gr. laganna og skal borin uppi af Atvinnuleysistryggingasjóði.
Viðbót skv. 2. gr. skerðir ekki þann rétt, sem 6. mgr. 12. gr. segir til um.
Þegar um er að ræða rétt skv. 13. gr. laganna skal veita viðbót skv. þessari
gr. i hlutfalli við þann rétt, sem reiknaður er skv. I. kafla laganna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
1 yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, er hún gaf við gerð kjarasamninga 27. október
s. L, lýsti hún sig reiðubúna til að beita sér fyrir því að hækka lifeyrisstig skv.
I. kafla laganna um eftirlaun til aldraðra, þ. e. a. s. um 3 stig, enda verði sú hækkun
greidd úr Atvinnuleysistryggingasjóði, en stefnt skuli að því að aflétta þessu af
sjóðnum í áföngum.
Árið 1976 varð um það samkomulag milli Alþýðusambands Islands og vinnuveitenda, að verðtrygging lífeyrisgreiðslna skv. lögum um eftirlaun til aldraðra
félaga í stéttarfélögum skyldi aukin stórlega og útgjaldaaukningin borin af lífeyrissjóðum á samningssviði aðila. Árið 1977 var samkomulag þetta framlengt,
og síðan hafa greiðslur samkvæmt lögunum (nú lögum nr. 97/1979 um eftirlaun
til aldraðra) breyst ársfjórðungslega til samræmis við launabreytingar. Hefur
hækkun átt sér stað mánuði síðar en vísitölubundnar launahækkanir, en nú er gert
ráð fyrir, að hækkanir þessar fari saman. Miðað við launahækkanir undanfarin
tvö ár hefur þessi breyting í för með sér um 3% hækkun árslífeyris.
I viðræðum sínum við ríkisstjórnina hefur ASl lagt þunga áherslu á ráðstafanir til að bæta kjör þeirra launþega, sem rétt eiga samkvæmt I. kafla laganna
um eftirlaun til aldraðra. Sú þriggja stiga hækkun, sem gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu, jafngildir 15—25% hækkun hjá þorra þess hóps lífeyrisþega, sem
hér um ræðir.
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Útgjöld árið 1981 samkvæmt I. kafla laganna um eftirlaun til aldraðra og
útgjaldaaukningu, sem samþykkt þessa frumvarps mundi hafa í för með sér, má
áætla sem hér segir:
Atvltrsj.
Millj. kr.

Ríkissj.
Millj. kr.

Lifeyrissj.
Millj. kr.

Samtals
Millj. kr.

1 215
—

405
—

—
2 600

1 620
2 600

Útgjaldaaukning skv. frv.:
Þriggja stiga hækkun ..........

820

—

—

820

I. kafli samtals

2 035

405

2 600

5 040

Áætlun umsjónarnefndar:
Lífeyrir án uppbótar ............
Uppbót
..................................

Hér við bætist hækkun sú, sem leiðir af grunnkaupshækkun skv. hinum nýgerðu kjarasamningum.
Eins og áður segir, er að því stefnt, að útgjaldaaukningunni verði létt af
Atvinnuleysistryggingasjóði í áföngum. Þá skal á það bent, að sum fjárhagsákvæði
laganna um eftirlaun til aldraðra gilda aðeins til ársloka 1982, og þarfnast lögin
þegar af þeirri ástæðu endurskoðunar á þvi ári.
Hinar breyttu greiðslureglur frumvarpsins taka einnig til lífeyris samkvæmt
II. kafla laganna. Veldur þetta lítilsháttar útgjaldaaukningu er skiptist milli ríkissjóðs, Atvinnuleysistryggingasjóðs (sbr. þó bráðabirgðaákvæði laganna) og Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Einstakar greinar frumvarpsins þarfnast ekki skýringa.

Ed.

460. Frumvarp til laga

[232. mál]

um breyting á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
14. gr. laga nr. 85/1968 orðist svo:

1- gr.

Ákvæði um skráningu eiturefna og hættulegra efna til sérstakra nota.

14. gr.
Eiturefni og hættuleg efni, hrein og blönduð má því einungis selja eða flytja til
landsins og nota sem plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða útrýmingarefni, þar með
talin aflífunarefni, að þau hafi sérstaklega verið skráð á listum yfir slík efni, annað
hvort með samheiti eða með sérheiti framleiðanda, sbr. 2. mgr. 2. gr. Ákvæði þessi
taka einnig til örvera eða hluta lifvera („biological products"), ef þau eru notuð í
sama skyni. Ráðherra setur nánari ákvæði um framangreint efni í reglugerð.
Ráðherra getur að fengnum tillögum eiturefnanefndar látið ákvæði 1. mgr. um
skráningu á lista einnig ná til eiturefna og hættulegra efna, sem ætluð eru til annarra
nota en þar segir, svo sem fúavarnarefna, fegrunar- og snyrtiefna og lífrænna leysiefna. Skal þá kveða nánar á um skráningu slíkra efna í reglugerð, þ. á m. um notkun
og bann við notkun.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Ákvæði 14. gr. gildandi laga um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1968 taka til
skráningar á eiturefnum og hættulegum efnum, þegar þau eru notuð í landbúnaði og
garðyrkju (plöntulyf, örgresisefni, stýriefni) eða til útrýmingar meindýra (útrýmingarefni).

Þingskjal 460—462

1681

Eftir að þessi ákvæði voru sett í lög hafa komið til sögunnar svonefnd aflífunarefni, er dýralæknar eða aðrir, (t. d. loðdýraræktendur) þurfa á að halda við aflífun
dýra s. s. hunda, katta eða minka. Efni þessi eru hliðstæð útrýmingarefnum og þykir
því rétt, að ákvæði um skráningarskyldu taki einnig til þeirra.
Nýmæli er einnig, að skráningarskylda er látin taka til hluta lífvera (t. d. toxín)
eða örvera, ef þau eru notuð sem plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða úlrýmingarefni. Astæða fyrir þessu er sú, að á s. 1. 10 árum hafa verið gerðar ítarlegar tilraunir
með hluía lífvera til þess að ráða niðurlögum lífvera, er plöntusjúkdómi valda eða
meindýr teljast. Niðurstöður þessara tilrauna eru á þann veg að liklegt má telja að
notkun örvera og lífveruhluta í þessu skyni fái hagnýtt gildi. Verður þvi ekki hjá
því komist að gera slíka notkun örvera og lífveruhluta skráningarskylda.
Ákvæði 14. gr. gildandi laga um skráningarskyldu mótuðust mjög af því á
sínum tíma að í landbúnaði og garðyrkju voru og eru enn notuð ýmis vandmeðfarin
hættuleg efni og eiturefni, er bæði geta valdið notendum miska og safnast í matvæli
og þannig skaðað neytendur. Á þessu tímabili hefur ennfremur orðið veruleg aukning
á notkun ýmissa efna og efnasamsetninga umfram það, er áður var. Kallar þetta á
stóraukið eftirlit með notkun slíkra efna og mat á notagildi þeirra. Má í þessu tilviki
nefna fúavarnarefni, sem nú eru miklu meira notuð en áður var og oft að því er virðist
mjög tilviljunarkennt. Hafa þegar hlotist slys á mönnum vegna þessa og sannanir
liggja fyrir um dauða húsdýra, sem sleikt hafa fúavarin hús. Þá kemur til, að meira
er nú vitað um eituráhrif ýmissa mjög notaðra efna, t. d. lífrænna leysiefna, en áður
var. Er því tvímælalaust komin fræðileg forsenda fyrir mati á notagildi slíkra efna
miðað við eituráhrif þeirra. Hlýtur þvi að vera á allan hátt eðlilegt að notkun efna
í þessum flokkum verði stýrt með sérstakri skráningu. Hér falla og undir ýmiss
konar fegrunar- og snyrtiefni, sem svo eru nefnd. Að öllu þessu athuguðu þykir ljóst
að notkun tiltekinna hættulegra efna og eiturefna í ákveðnu skyni geti verið svo
miklum breytingum undirorpin að rétt sé að fela ráðherra vald til þess að beita
ákvæðum 1. mgr. 14. gr. um skráningarskyldu sé einnig um að ræða aðra flokka
efna en þar eru taldir upp. Til þess að tryggja að fagleg sjónarmið sitji jafnan í fyrirrúmi er svo til ætlast að ákvörðun ráðherra sé háð tillögum eiturefnanefndar.
Frumvarp það sem hér liggur frammi er samið samkvæmt tillögum eiturefnanefndar og að fengnu áliti lyfjaeftirlits ríkisins og lyfjanefndar sem telja breytingartillögu þessa til bóta. Ennfremur má nefna að Danir hafa sett inn í lög hliðstæð
ákvæði og tóku þau gildi 1. okt. s. 1. en mjög mikil samvinna hefur verið milli
danskra og íslenskra eiturefnayfirvalda.

Sþ.

461. Þingsályktun

[192. mál]

um staðfestingu á samkomulagi um gagnkvæmar heimildir íslendinga og Færeyinga
til veiða á kolmunna.
(Afgreidd frá Sþ. 24. febr.)
Samhljóða þskj. 383.

Ed.

462. Lög

[12. máll

um breyting á lögum nr. 38/1971, um Kennaraháskóla íslands.
(Afgreidd frá Ed. 24. febr.)
Samhljóða þskj. 166.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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463. Fyrirspurnir.

[233. mál]

I. Til samgönguráðherra um fjármagn til yfirbyggingar vega.
Frá Karvel Pálmasyni.
Hversu miklu fjármagni hefur verið varið til að kanna möguleika til að
byggja yfir gil á Óshlíðarvegi og í Ólafsfjarðarmúla?
II. Til samgönguráðherra um símamál.
Frá Birgi ísl. Gunnarssyni og Friðrik Sophussyni.
í tilefni af ákvörðunum Pósts og síma um að setja upp tækjabúnað til að
mæla lengd símtala og innheimta afnotagjöld í samræmi við það er spurt:
1. Hver tók ákvörðun um að setja upp þennan tækjabúnað og á grundvelli
hvaða heimilda?
2. Er fyrirhugað að búnaður til mælinga á lengd símtala verði settur upp víðar
í landinu og þá hvar og hvenær?
3. Hvaða meginsjónarmið koma til með að ráða í þeirri endurskoðun gjaldskrár,
sem þessi búnaður mun hafa í för með sér?
4. I svari samgönguráðherra við fyrirspurn á síðasta þingi um lengd skrefa
segir: „Hæstvirtur samgönguráðherra mun að sjálfsögðu velja réttláta lengd
innanbæjarskrefa og skrefagjald.“ Hver verður „hin réttláta lengd innanbæjarskrefa'* og hvert verður skrefagjaldið?
5. Hyggst ráðherra láta stýra gjaldtöku þannig að ekki verði þungbært fyrir fólk,
sem notar síma mikið af félagslegum ástæðum, t. d. elli- og örorkulífeyrisþega?

Ed.

464. Breytingartillaga

[193. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá Lárusi Jónssyni, Eyjólfi Konráð Jónssyni og Kjartani Jóhannssyni.
Ákvæði til bráðabirgða:
Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. skulu bætur þeirra elli- og örorkulífeyrisþega, sem njóta
tekjutryggingar og heimilisuppbótar, hækka um 14.32% hinn 1. mars n. k.

Ed.

465. Frumvarp til laga

[159. mál]

um breyting á vegalögum, nr. 6 25. mars 1977.
(Eftir 2. umr. í Ed., 25. febr.)
1. gr.
1. málsliður 24. gr. laganna orðist þannig:
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, þinghús,
félagsheimili, vitar og enn fremur orlofsheimili í eigu stéttarfélaga launþega á
svæðum sem sérstaklega eru skipulögð fyrir orlofsstarfsemi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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[234. mál]

um breytingu á lögum nr. 79 6. sept. 1974, um fjáröflun til vegagerðar, með siðari
breytingum.
Flm.: Birgir ísl. Gunnarsson, Pétur Sigurðsson.
1. gr.
Aftan við 5. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Almenningsvagnar, sem sannanlega eru eingöngu notaðir innan kaupstaða eða
ti] ferða milli kaupstaða á höfuðborgarsvæðinu, skulu undanþegnir gjaldi skv. þessari
grein.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
í þessu frumvarpi er lagt til að þungaskattur af strætisvögnum verði felldur

niður. Flestir strætisvagnar fara aldrei út fyrir gatnakerfi þéttbýlis og aka svo til
eingöngu eftir götum, sem viðkomandi borgar- eða bæjarsjóður kostar að öllu
leyti, bæði lagningu og viðhald. Strætisvögnum er ætlað að veita almenningi sjálfsagða þjónustu og reynt er að láta þá þjónustu i té á sanngjörnu verði. Ríkisvaldið
hefur hins vegar um langan tíma haldið niðri með verðlagsákvörðunum fargjöldum
slíkra vagna. Á sama tíma tekur ríkissjóður umtalsverðan skatt af þessari starfsemi.
Flest strætisvagnafyrirtæki eru því rekin með miklum halla.
Þess má geta, að í fréttatilkynningu frá ríkisstjórninni, dags. 26. júní 1979, segir,
að ríkisstjórnin hafi að tillögu iðnaðarráðherra samþykkt á fundi sínum 25. júní
1979 viðtækar aðgerðir til orkusparnaðar og hagkvæmari orkunýtingar.
Síðan eru einstakar aðgerðir taldar upp í tilkynningunni og i lið 4-2 segir orði étt:
„Frá og með 1. janúar 1980 verður þungaskattur felldur niður af bifreiðum,
sem stunda reglulega áætlunarakstur í þéttbýli.“
Enn hefur þessi þungaskattur ekki verið afnuminn, og er hann t. d. áætlaður
100 millj. kr. hjá Strætisvögnum Reykjavíkur á þessu ári. Stjórn Strætisvagna Reykjavíkur hefur einróma skorað á stjórnvöld að fella þennan skatt niður.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
í grein þessari er skilgreint, til hvaða fyrirtækja þessi undanþága eigi að ná.
Á höfuðborgarsvæði annast þrjú fyrirtæki þessa þjónustu, þ. e. Strætisvagnar
Reykjavíkur, sem aka nær eingöngu innan Reykjavíkur, en einnig til Seltjarnarneskaupstaðar, Strætisvagnar Kópavogs, sem aka innan Kópavogs og til Reykjavíkur,
og Landleiðir, sem aka innan Hafnarfjarðar og um Garðabæ, Kópavog og Reykjavík.
Strætisvagnar Akureyrar aka eingöngu innan Akureyrar. Gert er ráð fyrir að öll
þessi fyrirtæki njóti þessarar undanþágu.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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467. Tillaga til þingsályktunar

[235. mál]

um eflingu innlends lyfjaiðnaðar.
Flm.: Guðmundur G. Þórarinsson, Páll Pétursson, Jóhann Einvarðsson,
Davíð Aðalsteinsson, Jón Helgason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir eflingu innlends lyfjaiðnaðar.
I því sambandi beiti ríkisstjórnin sér fyrir eftirfarandi atriðum:
1. Lyfjaverslun ríkisins verði efld og kerfisbundið hafin framleiðsla innlendra lyfja
i stað lyfja sem flutt eru inn og hagkvæmt væri að framleiða innanlands.
2. Freistað verði að samræma átak innlendra lyfjaframleiðenda til eflingar innlendum lyfjaiðnaði.
3. Lyfjanefnd verði gefin fyrirmæli um að skráning innlendra sérlyfja gangi fyrir
erlendum.
4. Innlendum lyfjaframleiðendum verði tryggður greiður aðgangur að lánsfjármagni til fjárfestingar, bæði í byggingum og tækjum.
5. Innlendur lyfjaiðnaður fái aðstöðu til verðlagningar hliðstætt því sem gerist með
innflutt lyf.
6. Felld verði niður aðflutningsgjöld af áhöldum og tækjakosti til lyfjaiðnaðar
ásamt rannsóknatækjum.
7. Ríkisspítölum og öðrum opinberum stofnunum verði gefin fyrirmæli um að
kaupa innlend lyf í stað erlendra þar sem gæði og verð eru sambærileg. Sjúkrasamlög taki ekki þátt í kostnaði við erlend sérlyf ef innlend lyf eru sambærileg
að verði og gæðum.
8. Leitað verði samkomulags við lækna um að ávísa á innlend lyf þar sem þau eru
sambærileg að verði og gæðum við hin erlendu. Lyfjafræðingum verði gefin
heimild til að breyta lyfseðli á erlend sérlyf ef innlend lyf eru sambærileg að
verði og gæðum, nema áritun læknis kveði sérstaklega á um annað.
9. Rannsóknastofa Háskóla íslands í lyfjafræði verði efld til þess að annast nauðsynlegar rannsóknir fyrir lyfjaiðnaðinn.
10. Skipuleg könnun verði gerð á því, hver hinna erlendu sérlyfja, sem nú eru flutt
til landsins, gæti verið hagkvæmt að framleiða innanlands.
Greinargerð.
Oft hefur því verið varpað fram, að lyfjaiðnaður sé ein þeirra greina iðnaðar
sem ætti að geta blómstrað á íslandi.
Er þá sérstaklega bent á, að hér á landi eru margir vel menntaðir lyfjafræðingar,
lyfjaiðnaðurinn ætti að geta greitt góð laun, talsverðan hluta þeirra lyfja, sem nú eru
innflutt, ætti að mega framleiða í landinu og á íslandi er að finna ýmis hráefni til
lyfjagerðar.
Staðan er þó sú, að innlendur lyfjaiðnaður er á undanhaldi. Hlutur innlendra
lyfja í heildarverðmæti seldra lyfja hefur farið minnkandi með ári hverju.
Á íslandi framleiða aðallega þrír aðilar lyf, auk þess er talsverð lyfjaframleiðsla
á Keldum og nokkur í apótekuin:
Lyfjaverslun ríkisins, sem nú býr við endurbætta aðstöðu og' er vel í stakk búin
til framleiðslu stungu- og drgypilyfja, auk taflna og annarra lyfja.
Pharmaco hf., sem hefur lagt áherslu á töfluframleiðslu, en framleiðir auk þess
aðrar tegundir lyfja, sem áður voru framleídd í apótekum. Pharmaco hefur reyndar
framleiðsluleyfi aðeins til bráðabirgða, en hyggur á bættan húsakost og aðstöðu.
Stefán Thorarensen hf. ræður yfir nýrri aðstöðu til töfluframleiðslu.
Innlend lyfjaframleiðsla hefur á undanförnum árum sparað mikið fé. Til sönnunar því má nefna fjölmörg dæmi um samanburð á verði innlendra lyfja og sambæri-

Þingskjal 467

1685

legra erlendra. Oftast eru í þessu sambandi nefnd lyfin Valium, sem er innflutt sérlyf,
og Diazepam-töflur, sem er í reynd sama lyfið og er framleitt hérlendis.
100 töflur 5 mg af Valium kosta í nóv. 1980 9 693 gkr., en 100 töflur 5 mg af
Diazepam kosta 1 568 gkr.
Við athugun aðeins nokkurra töflutegunda, sem Lyfjaverslun ríkisins hefur framleitt, kemur í Ijós að Lyfjaverslun ríkisins hefur sparað á þessum töflum eingöngu
um 670 millj. gkr. á heildsölustigi á síðustu 10 árum, miðað við innflutning (sbr.
meðfylgjandi töflu).
Sé tekin öll framleiðsla lyfjaframleiðendanna þriggja er hér um miklar fjárhæðir
að ræða.
Sparnaður ríkisins er mjög verulegur. Nú er það svo að sjúklingur greiðir í nóv.
1980 3 000 gkr. fyrir 100 töflur 5 mg af Valium og Tryggingastofnun mismuninn eða
6 693 gkr. Hins vegar mundi sjúklingur greiða 1 100 gkr. fyrir 100 töflur 5 mg af
Diazepam, en Tryggingastofnunin mismuninn eða 468 gkr.
í þessu sambandi er rétt að benda á að sjúklingurinn greiðir sama gjald samkvæmt
núgildandi reglum, hversu stór sem lyfjaskammturinn er. Þetta freistar manna til að
hafa lyfjaskammtinn eins stóran og læknirinn fæst til að hafa hann, þar eð greiðslan
er sú sama. Rannsóknir erlendis frá benda til að einmitt af þessum orsökum sé verulegu magni lyfja fleygt, vegna breyttrar lyfjagjafar eða hins takmarkaða geymsluþols
þeirra. Vegna þess að greiðsla er sú sama birgja menn sig upp af lyfjum, sem þeir
þurfa ekki að nota, og verða síðan að fleygja vegna takmarkaðs geymsluþols eða
breyttrar lyfjagjafar.
Óskynsamlegt er að hafa reglur beinlínis hvetjandi í þessa átt og flytja inn dýr
lyf sem síðan er hent. Nauðsynlegt er því að setja hámark á magn lyfja á hverjum
lyfseðli, miða t. d. við eins mánaðar notkun.
Ekki er unnt að slá fram í fljótu bragði hversu mörg þeirra erlendu sérlyfja,
sem nú eru flutt inn, mætti framleiða innanlands. Könnun þarf til að svara þeirri
spurningu.
í grein, sem Guðmundur Steinsson lyfjafræðingur ritaði í des. 1979 og hann
nefnir: „Innlend lyfjaframleiðsla“, segir hann meðal annars:
„Á íslenskum lyfjamarkaði er mikill fjöldi erlendra lyfja, sem á tiltölulega
skömmum tíma á að vera hægt að hefja framleiðslu á hér á landi ef rétt er á málum
haldið. Þess má geta að Pharmaco hf. hefur aðallega beitt sér að undirbúningsrannsóknum á 8 lyfjategundum sem það gæti á næstu tveimur árum hafið framleiðslu á
og annað öllum íslenska markaðinum án viðb'ótarfjárfestingar í vélum og tækjum.
f dag er verðmæti þessara erlendu sérlyfja um 590 000 000 ísl. kr. á heildsöluverði á
ársgrundvelli."
f okt. 1979 var þarna um að ræða 590 millj. gkr. á heildsöluverði. Þessi tala þessara 8 lyfja er í okt. 1980 763 millj. gkr. og gæti hæglega verið um 900 millj. gkr.
núna.
Hér nefnir Guðmundur Steinsson þó aðeins örfá lyf.
Margir kunna að velta fyrir sér hvort einkaleyfi hinna erlendu lyfjaverksmiðja
verði hér ekki þrándur í götu.
Einkaleyfi eru tímabundin, en taka ekki til virka efnisins sjálfs, heldur framleiðsluaðferðar þess. Lyfjaverksmiðjur geta fengið einkaleyfi á nafni lyfs og framleiðsluaðferð virka efnisins. Þeir, sem fundið hafa aðrar aðferðir til framleiðslu
á hlutaðeigandi efni, selja hins vegar oft „virk efni“ á frjálsum markaði. Islensk
lyfjaframleiðsla byggist fyrst og fremst á efnum sem þannig er unnt að kaupa.
Sumir telja að íslandingar gætu átt möguleika á framleiðslu á hráefni til lyfjagerðar. Það mál þyrfti að athuga nánar.
Vert er að geta frumkvæðis fyrirtækisins G. Ólafsson hf. sem nú hefur hafið
tilraunaútflutning á blóði fylfullra mera til lyfjaframleiðslu.
Um röksemdir þess að efla innlendan lyfjaiðnað mætti margt segja.
Guðmundur Steinsson nefnir í grein sinni „Innlend lyfjaframleiðsla“ þessar
helstar:
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„1. Innlendur lyfjaiðnaður veitir erlendum lyfjaframleiðendum samkeppni og heldur
lyfjaverði innan sanngjarnra verðlagsmarka.
2. Innlendur lyfjaiðnaður sparar þjóðinni gjaldeyri.
3. Innlendur lyfjaiðnaður eykur innlenda þekkingu á sviði lyfjarannsókna og lyfjaframleiðslu og skapar íslenskum rannsóknarstofnunum frekari möguleika á hagnýtum rannsóknarverkefnum.
4. Innlendur lyfjaiðnaður getur tekið við auknum mannafla bæði með og án sérþekkingar.
5. Innlendur lyfjaiðnaður er hagkvæmari en ýmis annar iðnaður, þar sem ekki er
um að ræða mikla hráefnisflutninga til landsins og framleidd er háþróuð og dýr
vara, þannig að hráefniskostnaður er að meðaltali um 27% af heildarverðmæti.
6. Innlendur lyfjaiðnaður gefur innlendum umbúðaframleiðendum aukna sölu.
7. Islensk stjórnvöld tapa engum tolltekjum þótt þau styðji innlendan lyfjaiðnað.“
I lyfjalögum nr. 49/1978 var kveðið á um staðfestingu lyfjaforskrifta og skráningu lyfja og framleiðslu lyfja.
í reglugerð nr. 334/1979 eru siðan ákvæði um skráningu innlendra sérlyfja.
Með þessari reglugerð er mjög hert á kröfum til og eftirliti með innlendum lyfjaframleiðendum.
Lyfjanefnd sér um skráningu sérlyfja og er algengt að biðtími skráningar sé
um tvö ár.
Þennan tima þyrfti að stytta, því innlendum lyfjaframleiðendum er ókleift við
núverandi verðlagsákvæði innlendrar lyfjaframleiðslu að leggja í dýrar rannsóknir
og athuganir á lyfjum og bíða siðan mánuðum og árum saman eftir skráningu þeirra.
Því er í þessari þ’ngsályktunartillögu bent á nauðsyn þess, að skráning innlendra
sérlyfja hafi forgang, sem og nauðsyn þess, að verðlagningarákvæði innlendrar framleiðslu verði rýmkuð.
Lyfjaframleiðsla byggir á mikilli fagþekkingu. Fyrirtækjunum er nauðsyn að
auka þessa þekkingu og efla og geta búið yfir hentugasta tækjakosti, ef samkeppni
við innflutning á að vera raunhæf.
Því þarf að leysa þessa framleiðslu undan óraunhæfum verðlagsákvæðum.
Sumir nefna lyfjaframleiðslu hérlendis til útflutnings. E. t. v. gæti það orðið á
síðari stigum málsins.
Lyfjamarkaðurmn er mjög sérstæður markaður. Kaupandi lyfjanna hefur í
flestum tilvikum lítið vit á hvað hann er að kaupa og ræður raunar litlu sem engu
um lyfjaval.
Læknirinn ákveður lyfið, ríkið greiðir það, en sjúklingurinn neytir þess.
Fyrir ríkisvaldið eru þvi i lyfjamálum margir þættir sem mikilsvert er að hafa
gát á.
Ýmsar stórar og ríkar þjóðir hafa talið nauðsynlegt að taka Iyfjamálin föstum
tökum.
í mörgum fylkjum Bandarikjanna er talið að spara megi verulegar fjárhæðir með
því, að lyfjafræðingar megi breyta lyfseðli læknis og velja ódýrara lyf þegar um
sama lyf er að ræða.
Sumar þjóðir gera reglulega athugun á því, hvaða lyf læknar velja, og aðvara
lækna, sem velja fremur dýru lyfin.
Bretar og Vestur-Þjóðverjar hafa átt í striði við fjölþjóðafyrirtækin og þvingað
þau til að lækka verð á sumum lyfjum.
Hérlendis er mikilvægt, að innlend lyf séu valin, ef verð og gæði eru sambærileg
við erlend sérlyf.
Enginn vafi er á því, að innlendur lyfjaiðnaður getur orðið mikilvæg atvinnugrsin á Islandi ef rétt er á málum haldið.
Flutningsmenn hafa við tillögugerð notið upplýsinga og ráðlegginga frá þeim
ErVngi Edwald, forstjóra Lyfjaverslunar ríkisins, og Guðmundi Steinssyni, deildarstjóra lyfjaþróunardeildar Pharmaco hf.

LYFJAVERSLUN RlKISINS
(janúar 1981)

Framleiðsla Lyfjaverslunar
rikisins

14.33
6.20
7.25
8.92
5.93
661
7.50
8.18
8.31
8.21
8.22
8.88
13.80
5.52
6.16
9

1) Verð á P. er áœtlað m. v. hlutfall við Trilafon 1975.

Samsvarandi erl.
sérlyf

Verð i
okt. 1980
pr. stk. kr.

Verðmismunur
kr.
%
verð L.r.
verð sérl.

Spamaður við frami.
Lyfjaversl. rík. s. 1.
10 ár — heildsöluverð

Gantrisin
Artane 2 mg
Artane 5 mg
Rastinon
Valium 2 mg
Valium 5 mg

47.60
9.27
18.50
40
22.33
43.44

33.27
3.07
11.25
31.08
16.40
36.83

30%
67%
39%
22%
27%
15%

11658 839
9 895 666
11 866 646
2 740 261
31 952 400
251 325 600

Valium 10 mg
Librium 5 mg
Librium 10 mg
Phenergan 25 mg
Sparin 25 mg

65.27
23.14
36.15
15.75
26.28

57.77
14.96
27.84
7.54
18.06

11%
35%
23%
52%
31%

108 651 500
20 828 800
64 207 400
6 997 000
8 608 000

Sparin 50 mg
Diamox 250 mg
Trilafon 4 mg
Trilafon 8 mg
Trilafon 16 mg

51.94
54.53
35.47
50.13
73.25

43.06
40.73
29.95
43.97
64.25

17%
25%
16%
12%
12%

16 809 000
26 858 000
32 453 000
42 560 000
21 855 000

Alls kr.
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Sulfafurasol töflur 0.5 g .............
Benzhexol 2 mg................................
Benzhexol 5 mg ............................
Tolbutamid 500 mg .....................
Diazepam 2 mg ............................
Diazepam 5 mg................................
Diazepam 10 mg áætl.
m. v. eldri verðhlutföll.................
Chlordiazepoxid 5 mg .................
Chlordiazepoxid 10 mg.................
Promethazin 25 mg .....................
Promazin 25 mg áætl. m. v. eldri
verðhlutf. Sparin er ekki skráð
lengur ...............................................
Promazin 50 mg áætl. verð á Sparin
Acetazolamid 250 mg.....................
Perphenazin 4 mg1)........................
Perphenazin 8 mg ........................
Perphenazin 16 mg........................

Verð i
okt. 1980
pr. stk. kr.

669 267112
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468. Tillaga til þingsályktunar

[236. mál]

um lagahreinsun og árlegt lagasafn.
Flm.: Benedikt Gröndal, Sighvatur Björgvinsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa laganefnd samkvæmt lögum
48/1929 og fela henni að gera skrá yfir öll lög, sem þegar hafa gegnt hlutverki
sínu og hafa ekki lengur raunhæfar þýðingar. Ríkisstjórn skal síðan leggja fyrir
Alþingi frumvörp um að nema þessi lög úr gildi, svo að það megi verða áður en
næsta lagasafn verður gefið út.
Jafnframt ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni að gefa framvegis út árlega
skrá yfir ný lög, breytt lög og brottfallin, og verði þeim skipað í bálka á sama hátt
og í lagasafni með efnisyfirliti og skrá um atriðisorð.
Greinargerð.
Lagasafn, opinber skrá yfir öll íslensk lög, er gefið út sem næst einu sinni á
áratug. Síðast kom það út 1974 og náði til gildandi laga 1. október 1973. Dregur
því senn að nýrri útgáfu.
Með tillögu þessari er farið fram á að Alþingi álykti að gera tvær veigamiklar
umbætur á útgáfu lagasafns. Hin fyrri er um allsherjar lagahreinsun og hin síðari
um útgáfu árlegs viðauka við lagasafn.
1 lagasafni 1973 eru um 1500 lög, en síðan hafa án efa 500—600 bæst við. Þá
voru í gildi 48 lagaboð frá árunum 1275—1800 og 112 frá 19. öld. Líklega hafa um
500 lög verið í gildi, þegar lýðveldið var stofnað 1944, en síðan hefur lagasmíð
aukist hröðum skrefum.
Fjöldamörg gildandi lög hafa ekki lengur raunhæft gildi, þar eð upphaflegum
tilgangi þeirra hefur verið náð eða ný lög hafa verið sett án þess að afnema
hin eldri. Er til óhagræðis, að þau standi lengi á lögbókum, og nauðsynlegt, að þau
verði afnumin. Ekki fer þetta eftir aldri laganna og mun vera algengara í lagaflóði
síðustu ára að lög hafi tímabundið gildi. Ætti Alþingi af sögulegum og þjóðernislegum ástæðum að fara varlega með elstu lögin, enda skipta þau ekki sköpum hvað
fyrirferð í lagasafni snertir.
Lagt er til að fela rikisstjórninni að skipa laganefnd samkvæmt lögum frá 1929,
sem því miður hafa ekki verið framkvæmd. Er handhægast að skýra þessa tillögu
með því að birta lögin, enda eru þau ekki löng.
Lög um laganefnd nr. 48 14. júní 1929 hljóða svo:
L gr.
Forsætisráðherra er heimilt að skipa þriggja manna nefnd, er nefnist laganefnd.
Nefndarmenn eru skipaðir til 4 ára í senn. Þeir skulu vera heimilisfastir í Reykjavík
og tveir þeirra hið fæsta hafa lokið embættisprófi í lögfræði.
2. gr.
Laganefnd skal skylt að vera ríkisstjórninni, alþingismönnum, þingnefndum og
milliþinganefndum til aðstoðar um samningu lagafrumvarpa, samræmd laga og
annan undirbúning löggjafarmála.
3. gr.
Laganefnd skal gefa út safn af gildandi lögum landsins, í útgáfu sem handhæg
er fyrir almenning. Skal leggja áherslu á að láta sem fullkomnastar og handhægastar
efnsskrár fylgja útgáfunni.
Lagasafn þetta skal gefið út að nýju að minnsta kosti á 10 ára fresti, og þá
gæta þeirra breytinga, sem orðið hafa á löggjöfinni.

Þingskjal 468—469

1689

4. gr.
Kostnaður við störf laganefndar og útgáfu lagasafns þess, er ræðir um í 3. gr.,
greiðist úr ríkissjóði. Tekjur af sölu lagasafnsins renna í rikissjóð.
Varla verður um það deilt, að þessi gömlu og vanræktu lög séu til fyrirmyndar.
Þau eru um nauðsynleg mál, en stutt og skýr með afbrigðum. Lagasafn hefur
komið út sem næst einu sinni á áratug, en ekki á vegum laganefndar, sem mun
aldrei hafa verið skipuð. Útgáfa þess hefur verið að tilhlutan dómsmálaráðuneytisins, en hinir færustu lögfræðingar fengnir til að annast ritstjórn.
Nú er tilvalið tækifæri til að blása lífi i gömul og góð lög með því að skipa
laganefnd og láta hana sjá um næsta lagasafn. Jafnframt getur Alþingi íhugað, hvorl
það vill hafa slíka nefnd til ráðgjafar og aðstoðar við lagasmíð. Ef svo reynist ekki, er
ástæða til að fella ofannefnd lög úr gildi með öðrum óþörfum lögum.
Síðari liður tillögunnar er um nýmæli, sem þingmenn hafa varla séð nauðsyn á
1928, að gefa út árlegt safii, þar sem getið verði nýrra laga, breytinga á lögum og
niðurfellingar laga. Slík útgáfa hefur nú á dögum augljósa kosti og gæti verið
sérstakt bindi, lausblaðaútgáfa eða með öðru móti, sem nýjasta tækni gefur kost á.
Rétt er að geta þess að lokum, að ýmsar tillögur hafa verið bornar fram, sem
lúta að þeim atriðum sem hér er fjailað um. í formála að Lagasafni 1973 nefnir
Ármann Snævarr bæði þau efnisatriði, sem þessi tillaga felur i sér, og ekki er langt
síðan núverandi fjármálaráðherra Ragnar Arnalds, flutti tillögu um lausblaðaútgáfu
á lagabreytingum hvers árs. Var hún samþykkt sem ályktun Alþingis, en hefur
ekki verið framkvæmd.

Nd.

469. Frumvarp til laga

[237. mál]

um þýðingarsjóð.
Flm.: Guðrún Helgadóttir, Ingólfur Guðnason.
1. gr.
Stofna skal sjóð til þýðinga á erlendum bókmenntum.
2. gr.
Tekjur sjóðsins skulu vera framlag ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum hvers árs,
þó aldrei lægra en 500 þúsund krónur á verðlagi ársins 1981.
3- gr.
Hlutverk sjóðsins er að styrkja útgefendur til útgáfu vandaðra erlendra bókmennta á islensku máli, jafnt skáldverka sem viðurkenndra fræðirita.
Styrkinn skulu útgefendur nota til greiðslu þýðingarlauna.
4. gr.
Veitt skal úr sjóðnum í fyrsta sinn árið 1983.
5. gr.
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd laga þcssara, að höfðu
samráði við samtök rithöfunda, þýðenda og útgefenda. Skal þar einnig kveðið á um
stjórn sjóðsins, vörslu hans og úthlutanir styrkja.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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GreinargerS.

Það er talinn einn af hornsteinum menningar okkar að íslenska þjóðin eigi
aðgang að fjölbreyttum bókakosti, bæði fræðiritum og fagurbókmenntum. 1 samræmi
við þetta sjónarmið svo og það grundvallarsjónarmið, að réttur manna til menntunar
og menningar skuli vera sem jafnastur, eru rekin almenningsbókasöfn í landinu
til þess að gera þann bókakost, sem fyrir hendi er á íslensku, sem aðgengilegastan
almenningi. Jafnframt er reynt að hafa á boðstólum nokkurt úrval bóka á erlendum
málum eftir því sem fjárframlög leyfa.
Hins vegar nýtast bækur á erlendum málum aðeins takmörkuðum hluta landsmanna vegna þess að því fer fjarri að öll þjóðin sé læs á erlendar tungur. Sá hluti
landsmanna, sem þannig er farið um, er því algerlega háður þeim bókakosti sem til
er á móðurmálinu og er auðsætt að hér er um að ræða mikinn mun á aðstöðu
einstaklinga til þess að kynna sér það sem hugsað hefur verið og skrifað í heiminum.
Þennan aðstöðumun er að visu aldrei unnt að jafna fullkomlega, en mikið
mætti gera til úrbóta með því að auka verulega útgáfu á íslenskum þýðingum þeirra
erlendra skáldrita og fræðirita sem umræddust eru á hverjum tima. Á slika útgáfu
hefur verulega skort á undanförnum árum vegna þess að við val þýddra rita til
útgáfu ráða oftast nær markaðslögmálin ein, og aðeins eru valin rit sem talin eru
líkleg til vinsælda og sölu. Er þá yfirleitt um að ræða svokallaðar afþreyingarbækur, sem að vísu geta verið ágætar til síns brúks, en auka litlu við reynslu eða
þekkingu lesandans og gefa litla hugmynd um það úrval sem fyrir hendi er, þar sem
þær samtíðarbókmenntir, sem mikilsverðastar eru taldar, verða nær algerlega útundan. Hið sama gildir um sígild bókmenntaverk sem öllum menningarþjóðum þykir
sjálfsagt og nauðsynlegt að eiga í vönduðum þýðingum á eigið mál. Stór hópur
landsmanna á því mjög takmarkaðan aðgang að slíkum ritum.
Þess má einnig geta, að vandaðar þýðingar á góðum bókmenntum eru mikilsverður þáttur í bókmenntastarfi hverrar þjóðar. Bókmenntum okkar er þörf áhrifa
og strauma erlendis frá og slíkir straumar verða okkur sterkari og nákomnari ef
þeir koma í gegnum íslenskar þýðingar. Auk þess eflist tungan að sveigjanleik og
tjáningarhæfni í glímunni við að orða merkilegar hugsanir á íslensku. Þarf þessu
til stuðnings ekki annað en nefna það mikla gildi sem snilldarþýðingar manna eins
og Jóns Þorlákssonar, Sveinbjarnar Egilssonar, Magnúsar Ásgeirssonar og Helga
Hálfdánarsonar hafa haft fvrir íslenskar bókmenntir.
Við lauslega athugun á Islenskri bókaskrá kemur í ljós að af u. þ. b. 100 erlendum bókum, sem þýddar eru árlega á íslensku, eru innan við 10 ritverk sem almennrar viðurkenningar njóta, og að tala slíkra ritverka útgefinna á íslensku hefur litið
breyst á síðustu áratugum, meðan fjöldi hinna léttvægari bóka hefur aukist i réttu
hlutfalli við aukna efnalega velmegun þjóðarinnar.
Þýð'ng góðra bókmennta er erfitt og tfmafrekt starf. Væri það greitt í réttu
hlutfalli við tíma og erfiði yrði þýðingarkostnaður mikilsverðra bókmennta mun
hærra hlutfall útgáfukostnaðar en þýðingarkostnaður afþreyingarbókmennta. Þetta
er vafalaust ein af ástæðunum fyrir því, hve lítið er gefið út af góðum þýddum bókum á Islandi. Væru útgefendur styrkÞr til þess að greiða þýðendum sómasamleg laun
fyrir slík störf, likt og þýðingarsjóður Norðurlandaráðs styrkir þýðingar af einu
Norðurlandamáli á annað, væri vafalaust unnt að auka mikið fjölbreytni og gæði
þeirra bóka sem allur þorri manna á aðgang að. Með því væri tvímælalaust stigið
skref fram á við í jafnréttismálum og hornsteinar menningar okkar og bókmennta til
muna styrktir.
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Ed.

470. Frumvarp til laga

[238. mál]

nm eflingu aldurslagatrygginga fiskiskipa.
Flm.: Kjartan Jóhannsson, Eiður Guðnason, Karl Steinar Guðnason.
1- gr.
1. mgr. 4. gr. laga nr. 5 13. febr. 1976 orðist svo:
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds skv. 2. og 3. gr. og skiptast tekjur
af þvi sem hér segir:
1. Til Aflatryggingasjóðs
a) Almenn deild ........................................................................................ 15.0%
b) Verðjðfnunardeild ............................................................................. 20.0%
c) Áhafnadeild............................................................................................ 21.0%
2. Til Tryggingasjóðs fiskiskipa og til úreldingarstyrkja
a) Til greiðslu á hluta af vátryggingarkostnaði fiskiskipa skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytið setur ........................................... 20.0%
b) Til aldurslagatrygginga til úthlutunar skv. reglum sem sjávarútvegsráðuneytið setur .....................................................................
5.0%
3. Til Fiskveiðasjóðs Islands og Fiskimálasjóðs
a) Til Fiskveiðasjóðs
.................................................................. 16.0%
b) Til Fiskimálasjóðs
..................................................................
0.8%
4. Til sjávarrannsókna og Framleiðslueftirlits sjávarafurða, skv. reglum, sem sjávarútvegsráðuneytiðsetur .............................................
1.0%
5. Til Landssambands ísl.útvegsmanna ....................
0.6%
6. Til samtaka sjómanna
..................................................................
0.6%
Samtals 100%
2. gr.
Við 3. gr. laga nr. 44. 25. mai 1976, bætist svohljóðandi ákvæði til bráðabirgða:
Á árunum 1982 til 1985 skal Fiskveiðasjóður greiða 20% af ríkisframlagi eins og
það er ákveðið á hverjum tima (sbr. c- og d-lið) til aldurslagatryggingar til úthlutunar skv. reglum sem sjávarútvegsráðunevtið setur.

Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1981.

3- gr-

Greinargerð.
Rikjandi hömlur á fiskveiðum, svo sem takmarkanir á þorskveiðum togara og
báta og loðnuveiðum bátaflotans. eru til marks um að sóknargeta fiskiskipaflotans
er meiri en svarar til afrakstursgetu fiskstofnanna eins og sakir standa. Auglióslega
er dvrt og óhagkvæmt að standa undir rekstri á stærri flota en fiskstofnarnir þola.
Á hinn bóginn verður að skapa svigrúm til endurnýjunar, einkanlega á bátaflotanum.
Sú leið er nærtækust til þess að draga úr stærð flotans jafnframt því að endurnýjun
eigi sér stað að sjá til þess, að meiri sóknarþungi hverfi úr rekstri en það sem við
bætist i endurnýiun.
Mörg úrelt og óbagkvæm fiskiskip eru nú í rekstri. Þegar hefur verið gripið til
nokkurra aðgerða til þess að auðvelda útgerðaraðilum að hætta útgerð úreltra skipa.
óbætt mnn að fullvrða að revnslan af þeim aðgerðum hafi verið allgóð.
Hins vegar virðist einsýnt að auka beri möguleikana til þess að taka skip úr
rekstri með þessum hætti. Fyrir því er þetta frumvarp flutt.
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1 frumvarpinu er gert ráÖ fyrir að auka hlut úreldingarstyrkja í útflutningsgjaldi
og tiltekinn hundraðshluti af ríkisframlagi til Fiskveiðasjóðs fari sömuleiðis til þessa
verkefnis. Eins og nú háttar til mun það styrkja afkomu útgerðarinnar í landinu að
verja auknu fé til úreldingar frekar en til innkaupa á fiskiskipum. Meginatriðið er þó
engu síður að skapa með þessum hætti svigrúm til endurnýjunar án þess að fiskiskipastóllinn stækki.
Með samþykkt þessa frumvarps mundu fjárráð til úreldingar rúmlega tvöfaldast.
Tekjur af þessum þáttum, sem ráðstafað er til úreldingarstyrkja, færu þannig úr ca.
780 milljónum gkr. í um 1650 millj. gkr.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Við 1. gr.
1 greininni er gert ráð fyrir að hluti útflutningsgjalds til úreldingarstyrkja hækki
úr 3% í 5%, en hluti Fiskveiðasjóðs lækki að sama skapi.
Við 2. gr.
greininni er Fiskveiðasjóði gert að greiða 20% af framlagi ríkisins til sjóðsins
til aldurslagatryggingar fiskiskipa.

I

Við 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

471. Tillaga til þingsályktunar

[239. máll

um afnám vínveitinga á vegum ríkisins.
Flm.: Jón Helgason, Helgi Seljan, Salome Þorkelsdóttir, Karvel Pálmason,
Stefán Valgeirsson, Pétur Sigurðsson, Haraldur Ólafsson,
Árni Gunnarsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Alexander Stefánsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hætta vínveitingum í veislum sínum.
Greinargerð.
Tillaga samhljóða þessari var flutt á 93. löggjafarþingi og síðan endurflutt á
tveimur næstu þingum, en náði þá ekki samþykki Alþingis. 1 fyrsta skipti fylgdi tillögunni svofelld greinargerð:
„Stöðugt sígur á ógæfuhlið í áfengismálum íslendinga. Andspyrna félaga og einstaklinga fær ekki rönd við reist. Opinberar skýrslur sanna almannaróm í þessu efni.
Að dómi flutningsmanna þessarar tillögu er fyllsta ástæða til þess, að ríkisvaldið
gefi hér gott fordæmi í stað þess að kynna drykkjusiði við margvísleg tækifæri."
Þessi orð eiga ekki síður rétt á sér í dag, þar sem þeir, er best þekkja til þessara
mála, munu sammála um að þar hafi enn sigið á ógæfuhlið á þeim árum sem síðan
hafa liðið. Þessa bitru staðreynd má segja að við séum daglega minnt á. Á sama tíma
hafa læknar og aðrir, sem mest vinna við að hjálpa þeim er áfengisneysla hefur
komið á kné, birt sín rök og hvatningarorð um nauðsyn þess að draga úr áfengisneyslu. Meðal annars hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hvatt allar þjóðir til
að leita allra tiltækra leiða til að ná því markmiði.
Þrátt fyrir þau fjölmörgu og skýru rök gegn áfengisneyslunni, sem blasa við
og ekki þarf að endurtaka hér, hefur neysla áfengis farið vaxandi hérlendis.
Það er skoðun okkar flutningsmanna þessarar tillögu, að mikinn þátt í þvi eigi
það viðhorf, sem virðist mjög ríkjandi, að ekki sé hægt að koma saman til mann-
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fagnaðar eða skemmta sér við önnur tækifæri án þess áfengi sé þar á boðstólum
og jafnframt eins og ætlast til þess, að allir neyti þess.
Þess vegna teljum við það mjög mikilvægt, að ríkisvaldið hætti að veita áfengi
og sýni þannig í verki, að án þess er hægt að vera. Það ætti að hafa áhrif á þá,
sem nú eru svo hégómlegir að telja það fínt og víðeigandi að hafa áfengi um hönd.
Sú reynsla, sem fengist hefur í Svíþjóð, er sérlega athyglisverð. Þar hefur rikisstjórnin ákveðið að fella niður vínveitingar með þeim árangri, að i fyrsta skipti í
langan tíma varð þar verulegur samdráttur í neyslu áfengis á síðasta ári. Og Norðmenn hafa ákveðið að hafa sama hátt á.
Á síðustu árum hefur verið almennt viðurkennt hérlendis, hvaða afleiðingar
áfengisneyslan hefur. Fjölmenn samtök hafa verið stofnuð til að hjálpa þeim, sem
verst hafa orðið þar úti, og sem betur fer hafa þau getað aðstoðað marga við að
sýna að án áfengis er hægt að vera.
Framkvæmd þessarar tillögu gæti haft meiri áhrif til að draga úr vandanum i
áfengismálum okkar heldur en fjölmennt lið lækna og lögreglu, en þær stéttir standa
nú í ströngu í látlausri baráttu við afleiðingar áfengisneyslunnar, og þar við bætist
það mannlega böl sem aldrei verður bætt.

Sþ.

472. Tillaga til þingsályktunar

[240. mál]

um skipun nefndar er kanni vinnutíma launþega.
Flm.: Hákon Hákonarson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd, er fái það
verkefni að safna glöggum upplýsingum um hvernig raunverulegum Vinnutíma hinna
ýmsu starfshópa er háttað. Sömuleiðis verði kannað hvernig vinnutíma er háttað í
hinum ýmsu byggðarlögum.
í nefndinni skulu sitja tveir fulltrúar tilnefndir af ASÍ, einn frá BSRB, einn
frá BHM og einn skipaður án tilnefningar af félagsmálaráðherra, sem jafnframt skal
vera formaður nefndarinnar.
Greinargerð.
Leiði könnun þessi í ljós að vinnutími sé óhóflega langur skulu stéttarfélögin
og atvinnurekendur taka upp viðræður sín í milli um hvort ekki sé unnt með betri
skipulagningu á vinnustöðum að koma í veg fyrir að vinnudagur sé óhóflega langur.
Full ástæða er til að vara alvarlega við, af heilsufarsástæðum, að fólk vinni
meira en átta tíma á sólarhring við margs konar störf.
Þá er einnig ástæða til að ætla að langur vinnudagur valdi vinnuleiða hjá fólki
og neikvæðu viðhorfi til umhverfisins.
Eins og áður kemur fram er megintilgangur þessarar könnunar að leiða í Ijós,
hve langur vinnutiminn er í landinu, en einnig hefur þessi málsmeðferð þann megintilgang að hefja almenna umræðu í þjóðfélaginu um hvort ekki sé tímabært að taka
þessi mál föstum tökum á breiðum grundvelli og athuga, hvort ekki sé unnt að ná
með aukinni hagræðingu sömu afköstum á átta tímum og í dag nást með tíu tíma
eða jafnvel lengri vinnudegi, og greiða þá sömu laun fyrir átta tímana og í dag er
greitt fyrir tíu tíma.
Óhætt er að fullyrða, að reyndist unnt að skapa þau skilyrði, að almennt yrði
ekki unninn nema átta stunda vinnudagur, mundi það skapa margs konar hagkvæmni og auka velliðan landsmanna.
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um bætta opinbera þjónustu við íbúa Vestur-Húnavatnssýslu.
Flm.: Þórður Skúlason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að því, að á Hvammstanga verði
starfrækt umboðsskrifstofa frá sýslumannsembættinu á Blönduósi, þar sem m. a.
verði skrifstofuhald sýslusjóðs og sjúkrasamlags Vestur-Húnavatnssýslu, umboð
Tryggingastofnunar ríkisins, innhehnta þinggjalda og veðmálabækur.
Greinargerð.
Hvammstangi er þjónustumiðstöð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu. íbúar sýslunnar
sækja sína verslun til Hvammstanga og þar eru þjónustumiðstöðvar héraðsins:
kaupfélag, sparisjóður, sjúkrahús, elliheimili, heilsugæslustöð, héraðsbókasafn o. s.
frv. Vestur-Húnavatnssýsla er því ein félagsleg heild og þangað eiga flestir sýslubúar erindi. Þjónusta sýslumannsembættisins er þess vegna nær því eina opinbera
þjónustan, sem sýslubúar þurfa að hafa greiðan aðgang að og ekki er fyrir hendi á
Hvammstanga.
Með stórauknum fólksfjölda á Hvammstanga og auknum umsvifum þar og í
sýslunni allri og með tilliti til þess, að íbúarnir eiga í stöðugt ríkari mæli óhjákvæmileg viðskipti við sýsluskrifstofuna, sjúkrasamlagið og tryggingaumboðið,
kemur sífellt betur í Ijós að sýsluskrifstofan á Blönduósi hefur ekki möguleika á
að veita viðhlítandi þjónustu, þrátt fyrir góðan vilja sýslumanns.
Því er nú svo komið heima fyrir, að megn óánægja er ríkjandi með skipan
þessara mála. Á það hefur að vísu margoft verið bent af Vestur-Húnvetningum, að
þetta fyrirkomulag á þjónustu sýslumannsembættisins sé með öllu óeðlilegt og óviðunandi. Eðlilegt og sjálfsagt hlýtur að teljast að íbúar Vestur-Húnavatnssýslu geti
sótt þessa þjónustu til Hvammstanga, þar sem þjónustu- og verslunarmiðstöð héraðsins er. Síðan hreppasjúkrasamlögin voru lögð niður hefur öll þjónusta og skrifstofuhald sjúkrasamlags Vestur-Húnavatnssýslu verið á Blönduósi í Austur-Húnavatnssýslu og unnin af sýsluskrifstofu. Stjórn sjúkrasamlags Vestur-Húnavatnssýslu ákvað á sínum tíma að skrifstofuhald samlagsins yrði á Hvammstanga, en
m. a. fyrir neikvæðar undirtektir Tryggingastofnunar ríkisins var komið í veg fyrir
að stjórnin fengi því ráðið. Sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur gert samþykkt
þar sem því er beint til dómsmálaráðuneytisins, hvort ekki sé tímabært að VesturHúnavatnssýsla verði gerð að sérstöku lögsagnarumdæmi, og ef til vill er það eðlilegasta leiðin til lausnar á þessum vanda. Það er þó ekki lagt til hér nú, m. a. af ótta
við andstöðu gegn því að fjölga sýslumönnum vegna aukins kostnaðar er það hefði i
för með sér.
Loks skal á það bent, að ólíklegt er að umtalsverður kostnaðarauki hljótist af
því að koma skrifstofunni á fót á Hvammstanga. Fyrst og fremst er um það að ræða
að flytja þjónustustarfsemi, sem nú er unnin annars staðar, heim í hérað til þeirra
íbúa sem hún á að þjóna. Sá kostnaðarauki er a. m. k. smávægilegur miðað við þá
hagkvæmni er umboðsskrifstofan hefði í för með sér fyrir íbúa Vestur-Húnavatnssýslu og ályktun þessi miðar að.
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um skipulegar rannsóknir á háhitasvæðum landsins.
Flm.: Guðmundur G. Þórarinsson, Guðmundur Bjarnason, Páll Pétursson,
Þórarinn Sigurjónsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta gera heildaráætlun um og framkvæma rannsóknir á háhitasvæðum landsins, þannig að virkjunarstaðir á tveim háhitasvæðum verði á verkhönnunarstigi að fimm árum liðnum og fimm háhitasvæðum að tíu árum liðnum.
Tillagan miðast við það meginmarkmið að Islendingar eigi nokkra álitlegustu
virkjunarstaðina frumhannaða þegar tækifæri bjóðast til hagkvæmrar nýtingar.
Áætlanagerðin nái til eftirfarandi atriða:
1. Gerð verði tímasett framkvæmdaáætlun um rannsóknir háhitasvæðanna næstu
5—10 árin ásamt kostnaðaráætlun.
2. Rannsóknir beinist fyrst og fremst að þeim háhitasvæðum, sem liggja best að
nýtingu, þ. e. svæðinu á Reykjanesi og við Hengil, svæðinu í Þingeyjarsýslum,
þ. e. við Námafjall, Kröflu og Þeistareyki, svo og Torfajökulssvæðinu.
3. Áætlunin nái til rannsókna er nægja til vals á álitlegustu virkjunarstöðum og
mats á helstu eiginleikum jarðliitakerfisins, svo sem yfirborðsmælinga og rannsóknaborana ásamt tilraunaborunum til þess að fá fram upplýsingar um gufusamsetningu svæðisins, aflferla hola, vinnslueiginleika og vinnslugetu svæðisins.
4. Framkvæmdaáætlun miðist við sem besta og hagkvæmasta nýtingu bortækja
Jarðborana ríkisins, þ. e. sá tími, sem bortækin eru laus frá vinnsluborunum,
sé sem best nýttur til borunar rannsókna- og tilraunahola.
Greinargerð.
Islendingum verður æ betur ljóst, að nýting hinna miklu orkulinda landsins er
forsenda bættra lífskjara þjóðarinnar í framtíðinni. Mikill hluti þessara náttúruauðlinda liggur í háhitasvæðunum.
Háhitasvæðin hafa hins vegar fram til þessa lítt verið rannsökuð. Rannsóknir
og athuganir, sem nauðsynlegt er að gera á háhitasvæðunum áður en til nýtingar

þeirra kemur, eru bæði tímafrekar og kostnaðarsamar.
Sérfræðingar telja að rannsóknartíminn frá því svæðið er fyrst athugað þar
til unnt er með sæmilegri vissu að segja til um vinnslueiginleika þess og vinnslugetu sé um 6—8 ár.
Berist óvænt upp í hendur okkar hagkvæmur nýtingarmöguleiki háhita verðum
við að biðja um nokkurra ára frest, áður en við getum gefið svör um verð gufu
og eiginleika hennar á tilteknu svæði.
Sé fyrirspyrjandi beðinn að bíða svo sem fimm ár er líklegt að áhugi hans dofni
og hann leiti fyrir sér annars staðar.
Sumir telja að virkjun jarðgufu til raforkuframleiðslu verði ekki samkeppnisfær við vatnsafl hér á landi á næstu árum. Möguleikar í nýtingu háhitasvæðanna
kunna því að liggja helst í ýmiss konar efnaiðnaði. Þar ættu að geta opnast fjölmörg
atvinnutækifæri auk arðvænlegrar orkusölu á komandi árum.
I ljósi þessa er gríðarlega mikilvægt að íslendingar snúi sér nú skipulega að
rannsóknum á háhitasvæðunum.
Reynsla undanfarinna 10—20 ára sýnir, að meginvandamálið við undirbúning
og framkvæmd forrannsókna háhitasvæða er að sannfæra fjárveitingavaldið um
nauðsyn rannsóknaborana sem óaðskiljanlegs hluta slíkra forrannsókna. Með
nokkurri einföldun má líkja þessu við nauðsyn vatnsmælinga og kortagerðar í forrannsóknum á virkjun fallvatna. Rannsóknaboranir eru hins vegar tiltölulega dýrar
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miðað við aðrar í'orrannsóknir og tilhneigingin því sú hjá fjárveitingavaldinu að
skera þær niður í tillögum sem gerðar eru um rannsóknir háhitasvæða. Líklega
stafar þetta af því, að menn gera sér ekki grein fyrir þýðingu og nauðsyn þeirra
upplýsinga sem með borunum fást.
Árið 1969 var á vegum Orkustofnunar gerð áætlun um rannsókn háhitasvæða.
Var þar m. a. rakin staða rannsóknanna á þeim tíma og gerð áætlun um forrannsóknir næstu 5 árin. Náði áætlunin bæði til mannafla og kostnaðar. Stofnunin
lagði þessa áætlun fyrir stjórnvöld, en fjárveitingar til rannsókna háhitasvæða
næstu árin tóku sáralilið mið af henni. Mest áberandi var að fé til rannsóknaborana
var af mjög skornum skammti, sennilega af þeim ástæðum, sem að ofan greinir.
Ófullnægjandi rannsóknaboranir voru gerðar á Kröflusvæðinu á sínum tíma og
óskum jarðhitadeildar um rannsóknaboranir á Hengilssvæðinu á s. 1. 5—10 árum
hefur jafnan verið hafnað.
Rétt er að leggja áherslu á, að undanfarin 10 ár hefur meginþungi rannsókna
verið á lághitasvæðunum. Eðlilega hafa menn beint kröftunum mest að þeim i
kjölfar orkukreppunnar og þeirrar stefnu sem mörkuð var, að nýta jarðhita til
húshitunar alls staðar sem kleift væri.
Nú er hins vegar hægt að sjá fram á, að innan fárra ára verður settum markmiðum í jarðhitavæðingu húshitunar náð í meginatriðum.
Því er tímabært nú að snúa sér að háhitasvæðunum og nýta bæði mannafla og
bortæki, sem hingað til hafa verið upptekin af rannsóknum og vinnslu lághitasvæðanna.
Mikið er rætt um nauðsyn þess að eiga úr nokkrum virkjunarkostum að velja
þegar valin er næsta vatnsaflsvirkjun.
Ekki er síður mikilvægt fyrir íslendinga að eiga nokkra virkjunarstaði á háhitasvæðum virkjunarhæfa, því sífellt berast upp í hendur okkar hugmyndir um nýtingu háhita. Með vaxandi orkuskorti i umheiminum er líklegt. að þeim hugmyndum
fjölgi.
Þingsályktunartillaga þessi gerir ráð fyrir að gerð verði rannsóknaráætlun til
5—10 ára þar sem áætluð verði nýting mannafla og bortækja í þessu skyni.
Gert er ráð fyrir að rannsóknir beinist fyrst og fremst að þeim háhitasvæðum
sem best liggja við nýtingu með tilliti til byggðar, hafna o. s. frv. En jafnframt er
gert ráð fyrir að áætlunin nái til Torfajökulssvæðisins, sem er eitt stærsta háhitasvæði landsins að flatarmáli og liggur revndar sæmilega við virkjunarsvæði Landsvirkjunar.
Áætlunin þarf að ná til rannsókna, er nægja til vals á álitlegustu virkjunarstöðum og mats á helstu eiginleikum jarðhitasvæðisins.
Prófessor Sveinbjörn Björnsson hefur í ágætri grein, sem hann nefnir: „Rannsóknir og undirbúningur virkjunar háhitasvæða“, freistað þess að skipa undirbúningi virkjunar háhitasvæðis í ákveðna afmarkaða þætti.
Greinin birtist í ársskýrslu Rannsóknaráðs ríkisins 1978—1979. Undirbúningi
skiptir Sveinbjörn í áfanga sem hann nefnir: Forathugun, Frumhönnun, Verkhönnun og Gerð útboðsgagna, sem er sama áfangaskipting og tíðkast við virkjun
vatnsfalla.
1 greininni segir Sveinbjörn:
I Forathugun felst val á álitlegum virkjunarstað, könnun hans með borunum
til að ganga úr skugga um að hann sé tæknilega virkjanlegur og fyrsta vísbending
um þá nýtingu sem til greina kæmi. Á einu háhitasvæði eins og Hengilssvæði geta
verið margir hugsanlegir virkjunarstaðir, t. d. Hveragerði, Ölkelduháls, Nesjavellir,
Innstidalur eða Kolviðarhóll. Eftir almenna rannsókn svæðisins er álitlegasti
virkjunarstaðurinn valinn til nánari rannsóknar með mælingum á yfirborði og borun
nokkurra rannsóknarhola.
Forathugun gæti tekið 3—4 ár. Henni lýkur með Drögum að áætlun um nýtingu
virkjunarstaðarins.
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Þar er að finna fyrstu vitneskju um eiginleika jarðhitakerfisins, en allt kostnaðarmat er ónákvæmt og þessi drög eru ekki nægjanleg til að taka ákvörðun um
virkjun. Til þess þarf nánara mat á eiginleikum jarðhitakerfisins, sem aflað er í
næsta áfanga, Frumhönnun. Þá eru boraðar holur til reynslu og þær látnar blása
til að kynnast vökva jarðhitakerfisins, aflferlum hola, vinnslueiginleikum þeirra
og vinnslugetu kerfisins.
Þessar niðurstöður ásamt gögnum um nýtingaráform og markaðshorfur eru
lagðar til grundvallar mati á hagkvæmni sem gjarnan er falið aðila óháðum þeim,
sem aflaði gagnanna.
Frumhönnun gæti tekið 3 ár. Henni lýkur með frumáætlun um tilhögun og hagkvæmni virkjunar og á grundvelli hennar ætti að vera unnt að taka ákvörðun um
að ráðast í virkjun, þótt enn þurfi að kanna betur ýmsa valkosti um tilhögun hennar,
m. a. gerð og endanlega stærð byggingaráfanga. Það er hlutverk næsta áfanga, Verkhönnunar.
Með henni hefjast eiginlegar vinnsluboranir, en að sjálfsögðu geta reynsluholur og jafnvel rannsóknarholur einnig nýst væntanlegri virkjun.
Áhersla er lögð á vinnsluprófanir borhola, mælingu aflferla og reynt er að
ákveða hagkvæmasta vinnuþrýsting. Jafnframt er byrjað á hönnun virkjunarinnar
og reynt að treysta allar hönnunarforsendur, sem lagðar eru til grundvallar Hönnunaráætlun. Af henni eiga virkjunaraðilar að geta dæmt um mismunandi valkosti
og ákveðið hverja gerð virkjunarinnar þeir kjósa. Þeir leggja siðan i Gerð ulboðsgagna, sem felur i sér hönnun virkjunar og áframhaldandi vinnsluboranir og
vinnsluprófun. Verkhönnun og Gerð útboðsgagna gætu hvort um sig tekið 1 ár.
Alls yrði undirbúningstími um 10 ár ef nokkur hlé yrðu gefin til umhugsunar milli
áfanga. Þetta er svipaður tími og við undirbúning vatnsaflsvirkjana.“
Þegar þess er gætt, að allflest háhitasvæði okkar eru á forathugunarstigi, er
ljóst að nýting þeirra er ekki möguleg á allra næstu árum.
1 þessu sambandi er vert að vekja athygli á að á síðustu mánuðum hefur nokkuð
verið rætt um nýtingu Þeistareykjasvæðisins fyrir pappirsverksmiðju.
Þeistareykjasvæðið hefur lítið verið rannsakað og þyrfti, ef farið væri að leiðsögn Sveinbjörns hér að framan, 6—7 ár áður en þetta svæði kæmist á verkhönnunarstig. Þannig mætti lengi telja og er ljóst að íslendingar eiga á þessu sviði mikið
óunnið áður en þeir geta farið að selja gufu háhitasvæðanna til iðjuvera.
Námafjall er sæmilega þekkt og Krafla er líklega best þekkta jarðhitasvæðið
á þeim ca. 5 km2 sem rannsakaðir hafa verið. Kröflusvæðið er hins vegar allt um
30^0 km2.
Reykjanestáin er lítið svæði sem hefur talsvert verið rannsakað, Eldvörpin
sáralítið. Krýsuvík og Trölladyngja eru á forathugunarstigi sem og stærstur hluti
Hengilssvæðisins. Litlar athuganir hafa farið fram á Torfajökulssvæðinu og þar er
gífurlegt verk fyrir höndum. Svartsengi er hins vegar orðið tillölulega vel þekkt
svæði.
Gert er ráð fyrir að rannsóknaáætlun sú sem hér um ræðir taki mið af þeim
bortækjum sem Jarðboranir ríkisins ráða yfir.
Eðlilegt væri að miða við, að bortækin væru notuð til rannsóknaborana þegar
þau eru ekki við vinnsluborun.
Ef gert væri ráð fyrir að við þessar rannsóknir háhitasvæðanna væru notaðir
Jötunn og Dofri, væri e. t. v. ekki fjarri lagi að áætla 2—3 rannsóknarholur á ári.
Mjög mikilvægt er fyrir Jarðboranir rikisins og rekstur þeirra að slík áætlun væri
gerð um nýtingu bortækjanna.
Mikil eftirspurn mun vera nú eftir borverktökum til jarðhitaborana viða um
heim. Lægðir í borverkefnum innanlands mætti því e. t. v. brúa með verkefnum
erlendis, ef sú stefna væri tekin.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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1 ljósi þeirrar stöðu, sem rannsóknir okkar sjálfra á eigin háhitasvæðum eru,
og mikilvægis slíkra rannsókna virðist fráleitt annað en nýta tækin til fullnustu
hérlendis.
Leggja verður áherslu á að ekki er unnt að fá upplýsingar um háhitasvæðin
án borana og boranir eru kostnaðarsamar. Þeim mun mikilvægara er að menn geri
sér grein fyrir þeim kostnaði nokkur ár frain í tímann.
íslendingar eiga sérfræðinga í jarðhiíafræðum, sem eru mikils metnir víða um
heim og eftirsóttir ráðgjafar erlendis. íslendingar hafa þannig lagt þekkingu af
mörkum við virkjun jarðhita erlendis, t. d. í Mið-Aineríku og Afríku.
Til þess að leggja frekari áherslu á, að einmitt á sviði jarðhitavísinda geta Islendingar miðlað umheiminum þekkingu, hefur hér verið komið á fót Jarðhitaskóla
Sameinuðu þjóðanna.
Rannsóknir háhitasvæða okkar eru hins vegar of stutt á veg komnar. Eigi nýting þeirra að verða möguleg á næstu árum verður þegar að hefja skipulegar rannsóknir.
Vert er að hafa í huga við rannsóknaáætlun sem þessa þau áhrif, sem rannsóknin hefur á verðmæti þess lands sem rannsakað er. Rannsóknir á orkulind færa
hana nær því marki að vera auðlind og þá í höndum eiganda landsins. Þetta er sérstaklega íhugunarvert þegar eigandinn er annar en ríki eða sveitarfélög. Þetta leiðir
hugann að eignarrétti djúphita annars vegar og hins vegar að ákvæðum stjórnarskrárinnar um „fullt verð“ fyrir eign við eignarnám.
Flutningsmenn hafa við tillögugerð þessa notið ýmissa upplýsinga og ráðlegginga frá dr. Guðmundi Pálmasyni, forstöðumanni jarðhitadeildar Orkustofnunar.

Nd.

475. Frumvarp til laga

[243. mál]

um breyting á lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1980.
Flm.: Guðmundur J. Guðmundsson, Albert Guðmundsson.
1. gr.
66. gr. laga nr. 40/1978 (sbr. 34. gr. laga nr. 7/1980), ásamt fyrirsögn, orðist svo:
Lækkun á tekjusklattsstofni vegna veikinda o. fl.
Skattstjóri skal taka til greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns þegar sv'o stendur á sem hér greinir:
1. Ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega.
2. Ef á framfæri manns er barn sem haldið er langvinnum sjúkdómum eða er
fatlað eða vangefið og veldur framfæranda verulegum útgjöldum umfram venjulegan framfærslukostnað og mótteknar bætur.
3. Ef maður hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu.
4. Ef maður hefur veruleg útgjöld vegna menntunar barna sinna 16 ára eða eldri.
5. Ef maður hefur orðið fyrir verulegu eignatjóni sem hann hefur ekki fengið bætt
úr hendi annarra aðila.
6. Ef gjaldþol manns hefur skerst verulega vegna tapa á útistandandi kröfum, sem
ekki stafa frá atvinnurekstri hans.
7. Ef maður lætur af störfum vegna aldurs og gjaldþol hans skerðist verulega af
þeim sökum.
Nánari ákvæði um framangreindar ívilnanir skulu sett af ríkisskattstjóra. Skattstjóri getur veitt ívilnanir samkvæmt þessari grein án umsóknar. Ákvörðun skattstjóra samkvæmt þessari grein má skjó(a til ríkisskattstjóra sem tekur endanlega
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ákvörðun í málinu. Ríkisskattstjóri skal sérstaklega fylgjast með ívilnunum, sem
skattstjórar veita samkvæmt þessari grein, og sjá til þess að samræmis sé gætt og
ákvæðum þessarar greinar framfylgt.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
í 66. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt eru heimildarákvæði fyrir skattstjóra
að lækka tekjuskattsstofn í þeim tilvikum er frá er greint. Flutningsmenn telja að
í mörgum tilvikum nýti skattstjórar ekki þessi heimildarákvæði þó til þess væri fult
ástæða. Þykir okkur því eðlilegt að skattstjórum sé gert að skyldu að taka fullt
tillit til lækkunar á tekjuskattsstofni vegna veikinda o. fl. samkv. 66. gr. ofangreindra
laga.

Nd.

476. Frumvarp til laga

[244. mál]

um breyting á lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1980.
Flm.: Albert Guðmundsson, Guðmundur J. Guðmundsson.
1- gr.
Á eftir 2. málslið 1. málsgr. 113. gr. laga nr. 40/1978 (sbr. 49. gr. laga nr. 7/1980)
bætist nýr málsliður er orðist svo:
Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af heildarlaunagreiðslu hverju sinni.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Oft hefur verið undan því kvartað, að innheimta opinberra gjalda gangi svo
langt að launafólk hafi ekki til hnífs og skeiðar milli launagreiðsludaga. Frumvarp
þetta er flutt til þess að koma í veg fyrir að áfram verði haldið á þeirri braut, að
launagreiðendum verði gert að skyldu að taka allt að fullum launum launþega upp
í opinber gjöld.
Með því að takmarka það við 75% af heildarlaunagreiðslum, sem launagreiðendur innheimta hverju sinni, er tryggt að launþegi fái ávallt að minnsta kosti %
launa sinna til ráðstöfunar milli launagreiðsludaga.
Það hlýtur að vera hverjum manni ljóst, að vandi heimilanna er mikill, ef
fyrirvinna fær eingöngu greiðslukvittun fyrir opinberum gjöldum í stað peninga
á útborgunardegi.
Frumvarp þetta er flutt til að minnka þennan vanda og verja launþega gegn
þeim hörðu aðgerðum sem þeir verða annars fyrir af hálfu innheimtumanna opinberra aðila.
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Ed.

477. Nefndarálit

[220. mál]

um frv. til laga um tímabundið olíugjald til fiskiskipa.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin ræddi frumvarpið á fundi ,í dag og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Guðmundur Karlsson og Egill Jónsson skrifa undir með fyrirvara.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Gunnar Thoroddsen og Kjartan Jóhannsson.
Alþingi, 4. mars 1981.
Stefán Guðmundsson,
Guðm. Bjarnason,
Geir Gunnarsson.
form., frsm.
fundaskr.
Guðm. Karlsson,
Egill Jónsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.

Nd.

478. Frumvarp til laga

[245. mál]

um breytingu á útvarpslögum, nr. 19 5. apríl 1971.
Flm.: ólafur Þ. Þórðarson, Alexander Stefánsson, Stefán Valgeirsson.
1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Ríkisútvarpið hefur einkarétt á útvarpi, það er útsendingu til viðtöku almennings á tali, tónum, myndum eða öðru efni, hvort sem er þráðlaust, með þræði eða
á annan hátt. I þessu skyni reisir Ríkisútvarpið sendistöðvar og endurvarpsstöðvar
eftir þörfum.
Ríkisútvarpið skal hafa til útlána fyrir almenningssöfn og sjómannastofur myndsegulbandsspólur með öllu því efni til fróðleiks og skemmtunar er á dagskrá þess
hefur verið í að minnsta kosti tvo mánuði eftir útsendingu, enda takist samningar
við réttarhafa efnis.

Heimilt er Ríkisútvarpinu að flytja inn, eiga og reka senditæki, viðtæki og önnur
slík tæki, sem eru sérstaklega framleidd fyrir útvarp, enda fullnægi tækin þeim
skilyrðum um öldutíðni, útgeislun o. fl. sem ákveðið er samkvæmt alþjóðasamþykktum og reglugerðum varðandi fjarskipti, sem Island er aðili að.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Það er kunnara en frá þurfi að segja að sjónvarpið er áhrifamesti fjölmiðillinn. Samt er það svo að fjölmennir hópar í þessu þjóðfélagi eiga þess ekki kost að
fylgjast með dagskrá þess. Hér veldur annars vegar að þeir þurfa að sinna störfum
sínum til sjós eða á landi á sama tíma og útsending sjónvarpsins stendur yfir eða
þá að þeir eru búsettir eða dvelja á stöðum sem útsending sjónvarpsins nær ekki
til. Hér er um mikla þjóðfélagslega mismunun að ræða.
Sú lausn, sem hér er lögð til, er ekki fullnægjandi til frambúðar hvað dreifingu
útsendingarefnis varðar, en ætti að gera mönnum biðina léttari.
Sanngjarnt væri að tollar af myndsegulböndum til þeirra sem ekki gætu notið
sjónvarps með öðru móti, væru felldir niður.
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Sþ.

479. Þingsályktun
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Í59. máll

um aldurshámark starfsmanna ríkisins.
(Afgreidd frá Sþ. 5. mars.)
Samhljóða þskj. 63.

Sþ.

480. Tillaga til þingsályktunar

[246. mál]

um að leggja Fasteignamat ríkisins niður.
Flm.: Magnús H. Magnússon, Karvel Pálmason.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að undirbúa breytingu á lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu með það fyrir augum að leggja Fasteignamat ríkisins
niður í núverandi mynd.
Greinargerð.
Mikill tvíverknaður á sér stað og mikill aukakostnaður við mat fasteigna, annars vegar brunabótamat og hins vegar fasteignamat.
Öll nýbyggð hús eru metin brunabótamati strax og þau eru tilbúin til notkunar.
Kostnað við það greiða húsbyggjendur. Þau tryggingarfélög, sem annast brunatryggingar fasteigna, láta svo, gjarnan á 5—8 ára fresti, endurskoða brunabótamat í hinum ýmsu byggðarlögum eftir því sem tilefni er talið til. Kostnað við það greiða
tryggingarfélögin. Auk þess getur svo hver og einn hvenær sem er óskað eftir endurmati á húseign sinni. Að öðru leyti fylgir brunabótamatið ársfjórðungslegum breytingum á byggingarvísitölu.
Ekki er vitað nákvæmlega um heildarkostnað við brunabótamat á landinu öllu,
en áætla má að hann sé 300—400 milljónir gkr. á ári, miðað við verðlag ársins 1981.
Skv. fjárlögum fyrir 1981 er áætlaður kostnaður við Fasteignamat ríkisins 491
milljón gkr. Auk þess leggja sveitarfélögin fram talsverða vinnu við undirbúning
fasteignamatsins.
Hér er að mestu leyti um óþarfan tvíverknað að ræða og miðar þessi þingsályktunartillaga að því að draga mjög verulega þar úr.
Brunabótamat hvers húss er miðað við endurbyggingarkostnað sams konar húsnæðis. Fasteignamatið gengur i stórum dráttum út frá því sama, en matsupphæðin
er lækkuð með fyrningarstuðli. Auk þess er tillit tekið til áætlaðs markaðsverðs í
hverju byggðarlagi. Þar við bætist svo mat lóða og lendna, sem ekki er innifalið í
brunabótamatinu.
Einn höfuðtilgangur fasteignamatsins er að meta eignir sem grundvöll skattlagningar (eignaskattur til rikissjóðs, fasteignaskattur til viðkomandi sveitarfélags,
vatnsskattur o. fl.). Spurningin er því einfaldlega sú, hvernig nota megi grundvöll
brunabótamatsins i sama tilgangi.
a) Auðvelt er að nota fyrningarstuðul við ákvörðun skatta ef það á annað borð
er talið æskilegt.
b) Auðvelt er að setja inn ákveðinn verðbreytingarstuðul fyrir hvert bvggðarlag.
c) Meta þarf til skatts nýjar lóðir og lendur og endurskoða eldra mat á nokkurra
ára fresti. Að öðru leyti fylgi það breytingum á byggingarvísitölu eins oa ann^ð
mat.
......... —
Þar eð hér (liðir a, b og c) er fyrst og fremst um að ræða mat til skattlagningar
er eðlilegt að ríkisskattstjóri annist það og endurskoðun þess á nokkurra ára fresti
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í samráði viS viðkomandi sveitarfélög eða samtök þeirra og með aðstoð Þjóðhagsstofnunar, sem hefur m. a. yfir að ráða öllum nauðsynlegum upplýsingum sem varða
landbúnað.
Svo til allir útreikningar og upplýsingar, bæði hjá Fasteignamati ríkisins og
tryggingarfélögunum, eru unnar og geymdar í tölvum og því auðvelt að samræma
þær og sameina.
Það mætti e. t. v. hugsa sér að ná svipuðum árangri til sparnaðar með því að
fela Fasteignamati ríkisins að annast brunabótamat húseigna og er rétt að athuga
einnig þann möguleika. Einfaldara virðist þó að fara þá leið, sem þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir, m. a. vegna þess að það eru beinir hagsmunir húseigenda
að brunabótamatið sé ávallt sem réttast. Tilkynningar um endurbætur húseigna og
viðbætur koma miklu fyrr til tryggingarfélaganna en til Fasteignamats ríkisins, og
dómkvaddir matsmenn, tilnefndir af viðkomandi sveitarfélagi, eru alltaf til staðar
til að framkvæma brunabótamat.
Með þessari þingsályktunartillögu er ekki verið að gagnrýna störf Fasteignamats rikisins. Tilgangurinn er eingöngu sá að draga verulega úr óþarfa tvíverknaði
og óþarfa tilkostnaði.

Ed.

481. Nefndarálit

[232. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr, 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt. Fjarverandi voru Salome
Þorkelsdóttir og Gunnar Thoroddsen.
Alþingi, 5. mars 1981.
Davið Aðalsteinsson,
Karl Steinar Guðnason,
form., frsm.
fundaskr.
Jón Helgason.
Helgi Seljan.

Sþ.

Lárus Jónsson.

482. Tillaga til þingsályktunar

[247. mál]

um athugun á rekstrargrundvelli skógerðar og skóiðnaðar i landinu.
Flm.: Guðmundur Bjarnason, Stefán Jónsson, Lárus Jónsson,
Árni Gunnarsson, Stefán Valgeirsson.
Alþing' ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar fara fram könnun á
með hvaða hætti hægt er að efla og styrkja rekstrargrundvöll skóiðnaðar og stuðla
að áframhaldandi rekstri skógerðar í landinu. Sé þörf sérstakrar lagasetningar í
þessu sambandi skal ríkisstjórnin láta undirbúa slíka löggjöf og leggja fyrir Alþingi
hið fyrsta.
Greinargerð.
Skógerð er með eldri iðngreinum. Hér á landi hafa um áraraðir starfað skógerðir
og skóverksmiðjur sem veitt hafa fjölda fólks atvinnu, en nú er svo komið á þessari
öld iðnaðar að aðeins ein skóverksmiðja, Skóverksmiðjan Iðunn á Akureyri, er starfrækt í landinu.

Þingskjal 482
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Skóvarksmiöjan Iðunn hóf starfsemi sína á árinu 1936. Þegar starfsemin stóö
með mestum blóma unnu hjá fyrirtækinu um 120 manns, en vegna mikilla erfiðleika
í rekstri og samdráttar í framleiðslu og sölu er starfsfólk nú um 50 manns. Er nú
svo komið, eftir að verksmiðja þessi hefur verið rekin með rekstrarhalla nokkur
undanfarin ár, að með bréfi, dags. 10. okt. 1980, til félagsmálaráðuneytisins tilkynnir
Iðnaðardeild Sambands íslenskra samvinnufélaga að stjórn sambandsins hafi ákveðið
að hætta starfsemi Skóverksmiðjunnar Iðunnar og muni öllum starfsmönnum hennar
verða sagt upp á næstunni.
Eins og áður er að vikið vinna nú í þessari iðngrein um 50 manns. Er mikið af
því fullorðið fólk sem unnið hefur á sama vinnustað um árabil og á því án efa erfitt
með að fá vinnu við sitt hæfí ef starfsemi þessari verður nú hætt sökum rekstrarörðugleika. Teljum við flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu því að hér sé
um að ræða verulegt vandamál, bæði í atvinnulegu og félagslegu tilliti, sem stjórnvöld verði að taka til athugunar, og leita beri allra hugsanlegra leiða til að koma
í veg fyrir að iðngrein þessi verði lögð niður.
Ástæður fyrir samdrætti í íslenskri skógerð eru vafalaust. margvíslegar, en nefna
má t. d. lækkaða innflutningstolla á skóm vegna aðildar íslands að EFTA, verndarráðslafanir af hálfu EBE vegna skóiðnaðar í aðildarlöndum bandalagsins, samkeppni
frá láglaunalöndunum, tískustrauma í skófatnaði ekki síður en í öðrum fatnaði, sem
hinn litli markaður á íslandi á erfitt með að bregðast við með aukinni fjölbreytni,
o. m. fl. Ýmsar nágrannaþjóðir okkar e?ga í svipuðum erfiðleikum með sinn skóiðnað
og hér er við að glíma, en þær hafa reynt að snúast til varnar og aðstoða viðkomandi
aðila til að halda rekstri áfram, bæði af félagslegum ástæðum svo og með öryggissjónarmið í huga, ef aðstæður breyttust þannig i heiminum að erfitt yrði að fá skófatnað, að þá séu til starfandi skóverksmiðjur í viðkomandi löndum. Ekki er óeðlilegt
að við Islendingar hugsum eitthvað svipað þessu og reynum í lengstu lög að halda
gangandi okkar einu skóverksmiðju, jafnvsl þó það kostaði einhver fjárútlát nf hálfu
hins opinbera. Má m. a. benda á að veita þessari iðngrein í því skyni fjárfestingarstyrk eða lán til að auka hagræðingu og hagkvæmni í rekstri, aukna og hagkvæmari
lánafyrirgreiðslu í formi rekstrar- eða afurðalána, lækkun á orkuverði, svo og að
notuð verði heimild í lögum til að leggja á innfluttar samkeppnisvörur aðlögunareða jöfnunargjald eða ígildi þess. Þá má og kanna hvort hægt er að ganga lengra
en þegar hefur verið gert í að lækka eða fella niður innflutningsgjöld og tolla af
hráefni, tækjum og vélum svo og opinber gjöld af starfsemi þessari.
Um þessar mundir er mikið leitað eftir nýiðnaðartækifærum og fjármagni varið
af hálfu ríkisins til rannsókna og athugana á ýmsum möguleikum þar að lútandi
svo og staðarvali slíkra væntanlegra fyrirtækja. Hér er t. d. um að ræða athuganir á
saltvinnslu, sykurhreinsunarverksmiðju, steinullarverksmiðju og stálbræðslu, þ. e.
vinnslu úr brotajárni, og skal til þessara athugana verja hluta af tekjum af aðlögunargjaldi. Þá er einnig á fjárlögum varið 2 millj. nýkr. til athugana á orkufrekum
iðnaði. Allt er þetta sjálfsagt og fyllilega timabært og til þess gert að efla atvinnulíf
okkar, auka fjölbreytni þess og nýta dýrmætar orkulindir. En sum þessi nýiðnaðartækifæri, sem miklu fjármagni er varið til að rannsaka og undirbúa, veita álíka
mikla atvinnu og sá skóiðnaður sem nú er starfræktur í landinu. Því vaknar sú
spurning, hvort ekki sé eðlilegt og mikilvægt að gæta vel að þeim iðnaði, sem fyrir er,
og leita allra leiða til að koma í veg fyrir að gamlar og grónar iðngreinar leggist
niður, jafnhliða því sem hugað er að nýjum atvinnumöguleikum.
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Fylgiskjal I.
YFIRLIT
yfir aldur starfsfólks skógerðar 6. júlí 1978.
20—30 ára .............................................................
30—40 — .............................................................
40—50 — .............................................................
50—55 — ................................................................
55_60 — .............................................................
60—65 — .............................................................
65—70 — .............................................................
70—75 — .............................................................

3
4
6
4
10
9
10
3
49

Yfir 55ára
— 60 —
— 65 —
— 70 —

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

65%
44%
26%
6%

Fylgískjal II.
Aðalfundur Skókaupmannafélags íslands
haldinn 26. febrúar 1981 að Marargötu 2, Reykjavík, ályktaði eftirfarandi samhljóða:
„Fundurinn samþykkir að mælast til þess við félagsmenn Skókaupmannafélagsins, að þeir geri sitt til þess að stuðla að áframhaldandi rekstri Skóverksmiðjunnar Iðunnar á Akureyri, með skóinnkaupum frá henni.“
Skókaupmannafélag íslands,
Ebba Hvannberg, formaður.

Nd.

483. Frumvarp til laga

[11. mál]

um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla.
(Eftir 2. umr. í Nd., 9. mars.)
1. gr.
3. gr. orðist svo:
Skólinn skal halda námskeið fyrir starfsfólk i hinum ýmsu greinum fiskiðnaðarins, sem m ði að því að veita þeim starfsmönnum fiskiðnaðar, er vinna við móttöku
og verkun sjávarafla, hagnýta fræðslu um meðfsrð og vinnslu aflans. Námskeið
þessi skulu haldin í verstöðvum landsins eftir því sem við verður komið. Skólinn
skal einnig, þegar þörf krefur, halda námske’ð til endurmenntunar matsmanna verkaðs
sjávarafla, svo og til þjálfunar og menntunar nýrra matsmanna.
Fela skal skólanum að hafa námskeið í meðferð sjávarafla fyrir nemendur
sjómannaskóla.
Skólinn skal hafa samráð við Framleiðslueftirlit sjávarafurða um námskeiðahald
fyrir matsmenn samkvæmt þessari grein.
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2. gr.
7. gr. hljóði svo:
Menntamálaráðherra skipar fimm manna skólanefnd með þessum hætti:
Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Fiskifélags Islands, einn eftir
tilnefningu Fiskiðnar, fagfélags fiskiðnaðarins, og einn úr hópi reglulegra nemenda
skólans. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir án tilnefningar, annar skal vera frá Framleiðslueftirliti sjávarafurða, hinn úr röðum framleiðenda. Fimm varamenn skulu
skipaðir með sama hætti.
Ráðherra skipar formann.
Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
Um starfssvið og skyldur skólanefndar skal kveðið nánar á í reglugerð.
3. gr.
3. mgr. 10. gr. orðist svo:
Til þess að öðlast starfsréttindi ssm fiskiðnaðarmaður skal nemandi hafa staðist
próf upp úr fiskiðndeild og auk þess iokið 9 mánaða skipulagðri starfsþjálfun, sem
lýkur með prófi eða sérstöku verkefni. Varðandi saltfisk, skreið og saltsíld skal fara
fram sérstakt verklegt próf, sem gsti sýnt alhliða þekkingu á meðferð og mati afurðanna i samræmi við þarfir markaðslandanna sbr. 11. gr. Setja skal með reglugerð
nánari ákvæði um efni og framkvæmd þessara verklegu prófa.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 57 21. maí 1974.

Nd.

484. Frumvarp til laga

[24. máll

um breyting á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
(Eftir 2. umr. í Nd., 9. mars.)
1. gr.
Við 3. mgr. 2. gr. bætist:
Framleiðslueftirlitið skal og veita Fiskvinnsluskólanum nauðsynlega aðstoð við
námskeið á vegum skólans skv. 3. gr. laga nr. 55 15. apríl 1971.
2. gr.
2. mgr. 9. gr. orðist svo:
Sjávarútvegsráðuneytið löggildir matsmenn. Fiskiðnaðarmenn með próf frá Fiskvinnsluskólanum skulu hljóta löggildingu að loknu prófi frá Fiskvinnsluskólanum
sem freðfiskmatsmenn. Löggilding til mats á ferskfiski, saltfiski, saltsild og skreið
fer fram eftir að þeir hafa starfað 2 mánuði eða minnst 300 vinnustundir að mati
með löggiltum kennslu-matsmanni. Aðra matsmsnn löggildir sjávarútvegsráðuneytið
að fenginni umsögn forstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða, enda hafi þeir sótt
námskeið fyrir fiskmatsmenn. Sjávarútvegsráðuneytið lætur matsmenn undirrita eiðstaf um að þeir vilji rækja af alúð og kostgæfni skyldur þær, sem starfi þeirra fylgja.
Fiskiðnaðarmenn með próf frá Fiskvinnsluskólanum skulu njóta forgangs við ráðningu matsmanna.
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að svi'ita matsmann löggildingu um stundarsakir að fenginni umsögn Framleiðslueftirlits i júvarafurða, enda hafi hann sýnt
vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi. Þó skal veita matsmanni áminningu og gefa
honum kost á að bæta ráð sitt, áður en hann er sviptur löggildingu um stundarsakir.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sþ.

485. Fyrirspurnir.

[248. mál]

I. Til fjármálaráðherra um aðstoð ríkissjóðs við Lagmetisverksmiðjuna Siglósíld.
Frá Lárusi Jónssyni.
1. Hve miklu nema bein framlög ríkissjóðs til Lagmetisverksmiðjunnar Siglósíldar skv. ríkisreikningi og fjárlögum frá 1973—81, að báðum meðtöldum?
2. Hve miklu nema ábyrgðir ríkissjóðs að auki vegna lána sem tekin hafa verið
af fyrirtækinu eða ríkissjóði?
3. Hver er lagaheimild fyrir „aukafjárveitingu“ úr ríkissjóði til fyrirtækisins
á s. 1. ári að upphæð 150 millj. gkr.?
4. Hvaða fordæmi eru fyrir slíkum beinum „aukafjárveitingum“ til B-hluta
fyrirtækja ríkissjóðs?
II. Til forsætisráðherra um „tímasett mörk“ um hjöðnun verðbólgu 1981, kaupmátt
launa verkamanna og kaupmátt elli- og örorkulífeyris.
Frá Lárusi Jónssyni.
1. Hver eru áform ríkisstjórnarinnar uin framkvæmd ákvæðis stjórnarsáttmálans
þar sem segir: „Á árinu 1981 verði ákveðin tímasett mörk í samræmi við
markmið um hjöðnun verðbólgu.“ Hver eru þessi mörk, hvert er tölulegt
markmið um hjöðnun verðbólgu hverju sinni, sbr. hliðstæð mörk 1980?
2. Hver verður kaupmáttur tímakaups verkamanna skv. áætlun Þjóðhagsstofnunar á 2. ársfjórðungi 1981, miðað við 100 á 1. ársfjórðungi 1980, þegar
ríkisstjórnin tók við völdum?
3. Hver verður kaupmáttur almenns lífeyris elli- og örorkulífeyrisþega skv.
áætlun Þjóðhagsstofnunar á 2. ársfjórðungi 1981, miðað við 100 á 1. ársfjórðungi 1980, þegar ríkisstjórnin tók við völdum?
4. Hver verður kaupmáttur allra lífeyristekna elli- og örorkulífeyrisþega
almannatrygginga, sem fá tekjutryggingu, skv. áætlun Þjóðhagsstofnunar á
2. ársfjórðungi 1981 miðað við: a) 100 á 1. ársfjórðungi 1981, b) 100 á 1.
ársfjórðungi 1980?
III. Til félagsmálaráðherra varðandi störf verkefnaskiptingarnefndar.
Frá Jóhanni Einvarðssyni.
Hvað líður störfum nefndar þeirrar, sem félagsmálaráðherra skipaði á árinu
1976 til þess að endurskoða verkefnaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, og hvaða
áætlanir eru um framhald málsins er nefndin lýkur störfum?
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[249. mál]

um skipan olíuleitarmála og hagnýtra hafsbotnsrannsókna á íslensku yfirráðasvæði.
Flm.: Lárus Jónsson, Eyjólfur Konráð Jónsson.
1. gr.
Ráðherra sá, sem fer með orkumál, hefur yfirumsjón þeirra mála, sem lög þessi
fjalla um.
2. gr.
Olíuleitarnefnd skipa 7 menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum,
kosnir hlutfallskosningu á Alþingi til fjögurra ára. Ráðherra skipar formann og
varaformann úr hópi hinna kjörnu fulltrúa nefndarmanna.
3. gr.
Gera skal að frumkvæði Olíuieitarnefndar og í samráði við landgrunnsnefnd
og Rannsóknaráð ríkisins áæilun til fjögurra ára, sem miðar að því að ljúka sem fyrst
hagnýtum hafsbotnsrannsóknum á íslensku yfirráðasvæði, einkum þar sem likur
eru taldar mestar á því, að olía finnist í jörð, og álitið er að hún sé nýtanleg. Áætlunin
verði lögð fyrir Alþingi.
Ráðherra skal árlega leggja fyrir Alþingi skýrslu um framvindu þessarar rannsóknaáætlunar og framkvæmd olíuleitarmála.

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

8.
9.

4. gr.
Hlutverk Olíuleitarnefndar er:
að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um öll þau mál, sem varða olíuleit og hagnýtar hafsbotnsrannsóknir á Islandi og landgrunni þess;
að hafa frumkvæði að öllum málum er varða hagnýtar hafsbotnsrannsóknir og
olíuleit og umsjón með framkvæmd olíuleitarmála;
að afla, vinna úr og annast vörslu allra tiltækra gagna um jarðfræðilegar og
jarðeðlisfræðilegar upplýsingar um íslenskt umráðasvæði sem geta haft þýðingu
fyrir olíuleitarstarfsemi;
að annast samninga við innlenda og erlenda aðila, sem óska eftir að fá að kanna
setlög á íslensku yfirráðasvæði og aðrar auðlindir hafsbotnsins, og umsjón
með framkvæmd og úrvinnslu kannananna;
að hafa frumkvæði að því að fá erlenda sérfræðinga til að annast kannanir á
ákveðnum svæðum, ef þurfa þykir og innlendir aðilar geta ekki annast þær;
að koma á fót sérhæfðu bóka-, timarita- og skjalasafni um hafsbotnsrannsóknir
og olíumál og annast vörslu þess;
að hafa frumkvæði að rannsóknum að þvi er varðar mengunarhættu af olíuvinnslu, setningu reglugerðar um öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru ef til
olíuvinnslu kemur. I þessu efni skal ráðið hafa samráð við samtök aRra aðila,
sem olíuleitar- og olíuvinnslumál varða á einhvern hátt;
að annast samstarf og samskipti við hliðstæðar erlendar stofnanir f. h. iðnaðarráðuneytis;
að annast samningagerð við erlend olíuvinnslufyrirtæki, ef með þarf, og leggja
fyrir rikisstjórn og Alþingi.
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5- gr.
I Orkustofnun skal setja á laggir deild, sem annast framkvæmdastjórn fyrir
Olíuleitarnefnd. Deildarstjóri er jafnframt framkvæmdastjóri nefndarinnar, og
ræður hann sér starfslið.
6. gr.
Olíuleitarnefnd skal láta undirbúa og leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga um
olíuleit og olíuvinnslu og gera drög að reglugerð í samráði við iðnaðarráðuneyti
um framkvæmd þessara mála, m. a. mengunarmál. í frv. þessu og reglugerð skal
kveða skýrt á um hvaða málefni Olíuleitarnefnd getur endanlega afgreitt þannig að
framkvæmd olíuleitarmála og hagnvtra hafsbotnsrannsókna verði sem skilvirkust.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.

Megintilgangur þessa frv. er að fella olíuleit og hagnýtar hafsbotnsrannsóknir
að ákveðnu skipulagi, efla rannsóknir á þessu sviði og undirbúa hugsanlega olíuvinnslu á íslensku yfirráðasvæði. Frv. gerir ráð fyrir því, að Alþingi hafi aukin
áhrif á gang þessara mikilvægu mála og að kosin verði 7 manna nefnd, sem annist
þau viðtæku verkefni á sviði hagnýtra hafsbotnsrannsókna og olíuleitar sem i frv.
eru tilgreind. Hér er um hliðstætt form að ræða og á kosningu Orkuráðs og kosningu
Stóriðjunefndar skv. tillögu sem sjálfstæðismenn hafa flutt fyrr á þessu þingi.
íslendingar hafa nú í raun eignast mikil yfirráðasvæði á hafsbotni utan og
innan 200 mílna efnahagslögsögunnar. Því miður eru grundvaliarrannsóknir og hagnýtar rannsóknir á hafsbotni þessa svæðis mjög skammt komnar. Þetta hefur þegar
valdið erfiðleikum í viðræðum um yfirráðarétt okkar á hafsbotninum utan 200 milna
lögsögunnar. í viðræðum við Norðmenn um hafsbotninn milli íslands og Jan Mayen,
þar sem til voru kvaddir sérfræðingar frá nokkrum löndum, voru Islendingar þeir
einu sem gátu ekki lagt fram rannsóknaniðurstöður á þessu umdeilda svæði máli
sínu til stuðnings þótt þeir gerðu kröfur til yfirráða þar. Sama máli gegnir um hagsmuni Islendinga á svæðinu milli íslands og Bretlandseyja, svonefndu HattonRockall svæði.
Ljóst er að tími er kominn til að efla og auka rannsóknir á jarðlögum hafsbotnsins innan og utan íslenskrar efnahagslögsögu. Á árinu 1978 veitti þáverandi
iðnaðarráðherra bandaríska fyrirtækinu Western Geophysical Co. of America leyfi
til mælinga setlaga norðan Islands. Leyfið var bundið ýmsum skilyrðum um eftirlit og afhendingu rannsóknargagna. Um þessar rannsóknir ásamt fleirum gaf iðnaðarráðherra Alþingi skýrslu hinn 10. jan. 1980 og fylgir hún hér með í fskj.
Þá hefur jarðfræðingurinn Karl Gunnarsson tekið saman mjög greinargóða
skýrslu á vegum Orkustofnunar (ágúst 1980) um vitneskju og stöðu þekkingar á
hafsbotninum umhverfis ísland. I henni er m. a. fjallað um setlög og myndun olíu.
Sá viðbætir fylgir sem fskj. III.
Þessar skýrslur sýna, svo ekki verður um villst, að brýn nauðsyn er á að efla
þessar rannsóknir og taka í alvöru á þeim möguleika að olía og önnur hagnýt efni
kunna að finnast á íslensku landgrunni. Engum blöðum er um það að fletta, að
niðurstöður rannsókna, þar sem setlög hafa fundist á svæði úti fyrir Eyjafirði og
Skjálfanda, hafa varpað nýju ljósi á þekkingu sérfræðinga á jarðfræði hafsbotnsins
umhverfis ísland. Engin leið er á grundvelli þeirra einvörðungu að fullyrða um
tilvist olíu á þessum slóðum, en líkurnar hafa slóraukist fyrir því, að um slíkt geti
verið að ræða.
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Brýna nauðsyn ber til aö halda þessum rannsóknum áfram. Líkast til þarf að
setja út nýjar mælilínur á þessu svæði og gera frekari setlagakönnun á þar til búnum
skipum áður en hafist yrði handa um boranir. Þess má geta, að 1000 km mælilína,
sem talin er lágmarksverkefni ef skip er fengið til slíkra mælinga, er talin kosta
rúmlega $ 700 000 eða 400—500 millj. gkr. Á Eyjafjarðar-Skjálfandasvæðinu er
talið nauðsynlegt að gera mælingar á línu sem er tæplega 500 km, þannig að hér er
ekki verið að tala um stórfelldar fjárhæðir.
Á þessu Eyjafjarðar-Skjálfandasvæði, þar sem setlög hafa fundist, er Flatey
á Skjálfanda. Þegar nægilegum yfirborðsmælingum er lokið er mjög auðvelt að fá
nauðsynlega vitneskju um jarðlög á þessu svæði og ganga úr skugga um tilvist olíu
með tilraunaborun i Flatey. Slík borun hefur mikla kosti fram yfir borun á palli
í hafsbotninum. Borun á landi er margfalt ódýrari og mengunarhætta er hverfandi
miðað við borun á sjó. Að þessum rannsóknum á því að vinda bráðan bug næstu
2—3 árin.
íslendingar verða mjög háðir olíuinnflutningi á næstu árum þrátt fyrir auðlindir vatns- og hitaorku í landinu. Orkuspárnefnd (sjá skýrslu í fskj.) hefur spáð
því, að olíunotkun minnki nokkuð fram til aldamóta vegna hagnýtingar innlendra
orkugjafa og sparnaðarráðstafana. Samt sem áður er innflutningsþörfin talin vera
558 þúsund tonn árið 2000 í samanburði við 570 þús. tonn 1980. Þetta er miðað við
ítrasta sparnað og að allir kostir á hagnýtingu vatns- og varmaorku hafi verið nýttir.
Reynslan sýnir hvað það kostar að vera eins háður innflutningi olíuvara og verið
hefur. Það hlýtur því að vera algjör nauðsyn að ganga úr skugga um hugsanlega
olíuvinnslu umhverfis ísland, einkum ef svo vildi til að unnt væri að vinna olíu með
fast land undir fótum, eins og í Flatey á Skjálfanda, þar sem mengunarhætta í sjó
er nánast engin.
Þótt hér hafi verið lögð áhersla á olíuleit fjallar frv. um hagnýtar hafsbotnsrannsóknir almennt. Eínsýnt virðist að allar hagnýtar hafsbotnsrannsóknir séu á vegum sama aðila í stjórnkerfinu. Verkefni á þessu sviði eru gífurleg, eins og bent var
á hér að framan, og væri það eitt út af fyrir sig nægilegur rökstuðningur fyrir því
skipulagi og eflingu þessara rannsókna, sem frv. gerir ráð fyrir.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Eðlilegt er, að olíuleit og hagnýtar hafsbotnsrannsóknir heyri undir iðnaðarog orkuráðherra. Um þetta eru tekin af tvímæli, en nokkur styrr stóð um afskipti
ráðuneyta af setlagarannsóknum sem hófust 1978. Rannsóknaráð heyrir t. d. undir
menntamálaráðherra.
Um 2. gr.
Greinin fjallar um kosningu nefndar á Alþingi og er nefndin kölluð Olíuleitarnefnd. Nefndin á að annast allar hagnýtar hafsbotnsrannsóknir, þótt það sé ekki
tekið fram í heiti nefndarinnar.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
Fjallar um verkefni Olíuleitarnefndar. Matsatriði er hversu ítarleg upptalningin
á að vera, eins og jafnan er þegar lög eru sett um svipað efni.
Um 5. gr.
Eðlilegt er að deild í Orkustofnun sé falið að hafa á hendi framkvæmdastjórn
fyrir nefndina. Gæta verður þess, að þessi deild sé nægilega aðgreind frá núverandi
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starfsemi Orkustofnunar vegna margvíslegra leyndarákvæða sem þarf að fjalla um
þegar rannsóknasamningar eru gerðir við utanaðkomandi aðila. Að öðru leyti er
hér um svo sérhæft verkefni að ræða að sjálfstæði deildarinnar er nauðsynlegt.
Um 6. gr.
Þar sem frv. er frumsmíð þykir rélt að gera ráð fyrir því, að hin þingkjörna
nefnd taki til hendi um ítarlegri laga- og reglugerðarsetningu um hagnýtar hafsbotnsrannsóknir, olíuleitarmál og olíuvinnslu. í þessum lögum og reglugerð er nauðsynlegt að setja ákvæði m. a. um mengunarmál og mál sem nefndin getur afgreitt
af sjálfsdáðum.

Fylgiskjal I.
SK Ý R S L A
iðnaðarráðherra um könnun setlaga á landgrunninu út af Norðurlandi.
Hinn 17. ágúst 1978 veitti iðnaðarráðuneytið bandaríska fyrirtækinu Western
Geophysical Co. of America leyfi til mælinga á setlögum norðan íslands. Leyfið var
bundið ýmsum skilyrðum, sem nánar voru tilgreind, m. a. varðandi eftirlit með
framkvæmdinni og afhendingu gagna. 1 nóvember og desember 1978 voru mælingar
þessar framkvæmdar frá rannsóknaskipinu Karen Bravo, sem er í eigu fyrirtækisins. Iðnaðarráðuneytið fól Orkustofnun umsjón og eftirlit með framkvæmd
mælinganna undir stjórn dr. Guðmundar Pálmasonar, forstöðumanns Jarðhitadeildar.
Ólafur Flóvenz, jarðeðlisfræðingur, var um borð í skipinu og tók einnig þátt í allri
úrvinnslu gagnanna í mars 1979 á rannsóknastofu fyrirtækisins í London.
I samræmi við skilmála leyfisveitingarinnar afhenti rannsóknafyrirtækið iðnaðarráðuneytinu eintak af öllum gögnum og niðurstöðum könnunarinnar á miðju
s. 1. ári, og eru öll gögnin í vörslu Orkustofnunar.
í könnuninni var mæld þykkt setlaga á sjávarbotninum norðan við landið á
fjórum mælilínum að samanlagðri lengd 857 km. Þrjár af þessum línum lágu út
frá ströndinni, en sú fjórða hornrétt þar á, nálægt brún landgrunnsins, eins og sýnt

er á fyrra kortinu.
Mælilínurnar voru lagðar í stórum dráttum samkvæmt tillögum frá Western
Geophysical, en af íslenskri hálfu voru gerðar á þeim nokkrar breytingar með
hliðsjón af upplýsingum, sem aflað hafði verið með þyngdarmælingum á vegum Orkustofnunar, sem gerðar voru árin 1972—’73 innan ramma rannsóknaráætlunar landgrunnsnefndar. Niðurstöðurnar benda til þess, að þær breytingar hafi aukið verulega
upplýsingagildi setþykktarmælinganna.
Miðlinan út frá landinu (lína C) reyndist einna áhugaverðust með tilliti til
setlaga. Þar kemur fram setlagaæð, um 200 km löng og með hámarksþykkt setlaga um 4000 metra. Sjávardýpi er þar hvergi meira en 400 metrar. Berggrunnurinn
undir setlögunum er brotinn sundur sums staðar, og ná misgengi upp í setlögin,
stundum alveg upp á sjávarbotninn. Jarðlagaskipaninni á þessum stað svipar að
sumu leyti til þess, sem fundist hefur á öðrum stöðum í heiminum, þar sem kolvetni
hafa safnast fyrir í setlögum.
Á hinum mælilínunum koma einnig fram setlög, en mjög misþykk, allt að
2000 metra þykk. Þessi rannsókn gefur þó aðeins mjög grófa hugmynd um dreifingu setlaga á landgrunninu norðan við landið.
Rétt er að leggja á það áherslu, að til að kolvetni finnist í berglögum, þurfa
bæði að vera fyrir hendi myndunarskilyrði, þ. e. lífrænar leifar, og geymsluskilyrði,
þ. e. berg, sem geymt getur í sér kolvetnin í langan tíma. Af þeirri könnun, sem
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hér um ræðir, var ekki að vænta neinnar vísbendingar um það, hvort hagstæð
myndunarskilyrði fyrir kolvetni væru fyrir hendi. ítarlegri jarðfræðilegar rannsóknir þarf að gera til að skera úr um þetta, þar sem teknar væru með í myndina
þær nýju upplýsingar, sem hér hafa fengist.
Þótt ekki hafi fyrirfram verið vitað, hvort um veruleg setlög væri að ræða
á landgrunninu norðan við landið, eru þó niðurstöðurnar ekki að öllu leyti óvæntar.
Þyngdarmælingarnar, sem gerðar voru á árunum 1972—’73 á vegum Orkustofnunar,
sýndu aflanga lægð í þyngdarsviðinu utan við mynni Eyjafjarðar og austur á
Skjálfanda (sjá síðara kort). Orsök hennar eru tiltölulega létt berglög. Lína C var
lögð svo, að suðurendinn næði yfir þyngdarlægðina, og fékkst þannig staðfesting
á því, að setlög væru orsök hennar.
Setlagadalinn, sem kemur fram í þyngdarmælingunum og kalla mætti Flateyjardal nyrðri, því að Flatey situr á honum miðjum, væri æskilegt að kanna betur með
frekari setþykktarmælingum. Á þann hátt mætti gera sér betri grein fyrir myndunarsögu hans og um leið líkum fyrir því, hvort um sé að ræða nýtanleg efni i setum þeim,
er fylla dalinn.
Ég hef gert ráðstafanir til að samdar verði reglur um rannsókn á auðlindum
landgrunnsins, í samræmi við 2. mgr. 6. gr. laga nr. 41/1979 um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. En í því sambandi og við frekari aðgerðir á þessu sviði mun
eins og hingað til verða gætt ýtrustu náttúruverndarsjónarmiða.
Iðnaðarráðuneytið hefur falið Orkustofnun að hafa á hverjum tima yfirlit um
þessi mál, en þar er nú unnið að gerð yfirlitsskýrslu um núverandi stöðu þekkingar á þessu sviði.
Að því er næstu könnunaraðgerðir varðar, þá hyggst iðnaðarráðuneytið síðan
beita sér fyrir annars vegar nánari könnun, þéttari mælingum, á þeim svæðum,
er áhugaverðust reyndust, úti fyrir Norðurlandi, og hins vegar frumkönnun á nýjum
svæðum, t. d. á Islands-Jan Mayenhryggnum og fyrir Suðurlandi.
10. janúar 1980.
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Fylgiskjal II.
ÚR SKÝRSLU ORKUSPÁRNEFNDAR
Olíunotkun 1980—2000, spá.
1

INNGANGUR.

I Orkuspárnefnd eru fulltrúar frá Orkustofnun, Landsvirkjun, Rafmagnsveitu
Reykjavíkur, Rafmagnsveitum ríkisins og Hitaveitu Reykjavíkur og hefur áður
komið út á hennar vegum raforkuspá til aldamóta. Frá því nefndin tók til starfa
(febr. 1976) hafa nefndarmenn haft í hyggju að gera samræmda orkuspá sem næði
til allra orkugjafa, það er raforku, olíu og jarðhita. Sú skýrsla, sem hér birtist, er
olíuhluti þeirrar spár, en í bígerð er samantekt jarðhitaspár og endurskoðun raforkuspárinnar.
í febrúar 1979 var gefin út á vegum Orkuspárnefndar greinargerð sem nefndist
„Drög að olíuspá, 1979—2000“. Henni var dreift til ýmissa aðila í þeim tilgangi að fá
frá þeim athugasemdir er stuðlað gætu að áreiðanlegri olíuspá. Greinargerðin hefur
nú verið aukin og endurbætt með tilliti til nýrra upplýsinga og rauntalna fyrir
árið 1978, og birtast niðurstöðurnar í þessari skýrslu. Eins og tafla 1 og einnig tafla 6
sýna er gert ráð fyrir því, að ýmsar breytingar í skiptingu olíunotkunar eigi sér stað
fram til aldamóta. Þessi þróun verður þó engan veginn sjálfkrafa því að hún byggist á verulegum sparnaði í olíunotkun og þurfa eftirtaldar aðgerðir að koma til:
1. Innlendir orkugjafar (jarðhiti, vatnsorka) koma í stað olíu til húshitunar og
spari þannig 160 000 tonn af olíu miðað við árið 1973.
2. Dregið verði úr vexti fiskiskipaflotans, spornað við aukinni vélarstærð í fiskiskipum og sókn takmörkuð. Olíunotkun fiskiskipaflotans verði um 150 000 tonn
árið 2000, þ. e. örlítið meiri en hún er nú, í stað 270 000 tonna eins og hugsanlegt
hefði verið ef þróun flotans hefði haldið áfram óbreytt.
3. Bifreiðar verði almennt minni og sparneytnari í framtíðinni og innflutningur
rafbila verði hafinn fyrir alvöru um 1990. Þannig spöruðust um 60 000 tonn af
bensíni og gasolíu árið 2000 miðað við að meðaleldsneytiseyðsla bifreiða héldist
óbreytt frá árinu 1978 og engir rafbílar kæmu til sögunnar.
4. Orkunýtni fiskimjölsverksmiðja verði bætt þannig að olíusparnaður árið 2000
verði um 30 000 tonn miðað við nýtnina árið 1978.
Á síðustu árum hefur nokkur umræða orðið um eldsneytisframleiðslu á íslandi,
sem gæti reynst hagkvæm vegna síhækkandi olíuverðs. Einkum hefur athygli manna
beinst að framleiðslu vetnis og vetnissambanda ýmiss konar (metanól). Þótt innlend
eldsneytisframleiðsla hafi niarga kosti í för með sér er vart við því að búast að
áhrifa hennar gæti að marki á þessari öld. Brýnt er hins vegar að fylgjast með framvindu tækniþróunar erlendis í þessum efnum svo að hægt verði að hefjast handa
um framleiðslu eldsneytis hér á landi um leið og það verður fjárhagslega fýsilegt
og tæknilegum örðugleikum hefur verið rutt úr vegi. í þessari spá er ekki gert ráð
fyrir því, að innlent eldsneyti komi í stað innfluttrar olíu og olíuafurða fram til
aldamóta, fyrir utan það sem áður er sagt um rafbílana. Einnig er vert að geta þess,
að hugmyndir eru á lofti um notkun kola í sumum greinum iðnaðar (fiskimjölsverksmiðjur, Sementsverksmiðjan). Engar ákvarðanir um notkun kola í stað olíu hafa þó
verið teknar. í olíuspánni er þess vegna ekki reiknað með að nýtt tímabil í sögu
kolanotkunar á íslandi hefjist á næstu árum.
Fjölmargir aðilar, bæði opinberir og úr einkarekstri (Síldarverksmiðjur ríkisins,
Sjávarútvegsráðuneytið, Framkvæmdastofnun, Fiskifélag íslands, Landssamband íslenskra útvegsmanna, Olíuverslun Islands, Vegagerð ríkisins, Skipaútgerð ríkisins,
Flugleiðir) lögðu nefndfnni lið og veittu henni notadrjúgar upplýsingar við gerð
olíuspárinnar og kann nefndin þeim hinar bestu þakkir fyrir.
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NIÐURSTÖÐUR.

Megimrðurstöður olíuspárinnar eru:
1. Að heildarolíunotkun muni minnka um 5% frá árinu 1978 til ársins 1980, úr
603 000 tonnum árið 1978 í 570 000 tonn árið 1980.
2. Að eftir 1980 muni olíunotkun haldast að mestu óbreytt til aldamóta og árlega
verða á b’linu 540—560 þús. tonn.
Á meðfylgjandi töflu (1) og töflu 6 má sjá nánar hvernig olíunotkunin þróast
samkvæmt spánni (sjá einnig mynd 1).
TAFLA 1.

Spá um olíunotkun 1980—2000 (tölur í þús. tonna).
1978

1980

1985

1990

1995

2000

Bensín ................... ...................
.....................
Flugvélabensín
Þotueldsneyti ....... ...................
Steinolia ............. .....................
Gasolia ................. .................
Brennsluolia
.... .....................

90,8
2,3
67,2
1,5
308 0
133,0

98
2
43
2
244
181

112
2
50
2
189
187

120
3
58
3
170
188

119
3
67
3
169
189

114
3
78
3
t70
190

Alls

602,8

570

542

542

550

558

Nánari grein er gerð fyrir forsendum þessarar spár í kafla 4 og í viðaukum.
3

ÞRÓUN OLÍUNOTKUNAR FRÁ 1972.

Tafla 5 sýnir hvernig sala á eldsneyti hefur hróast árin 1972—1978.
3.1 Bensínsala hefur vaxið jafnt og þétt allt timabilið, að meðaltali um rúm
6% á ári. Þessí aukning stafar eingöngu af aukinni bifreiðaeign því að á saina tima
hefur meðalbensinnotkun bifreiða minnkað. Hlutur bensíns í oliuinnflutningi fer
vaxandi og er nú um 15%.
3.2. Flugvélabensín er einkum notað á Titlar flugvélar. Hlutur þess í oliunotkun
er mjög litill og salan hefur ver’ð að mestu óbreytt allt tímabilið.
3.3. Þotueldsneytisnotkun má skipta í tvo flokka, þ. e. sölu til innlendra aðila
annars vegar og erlendra hins vegar. Sala til innlendra aðila hefur verið nokkuð
stöðug, eða um 50 000 tonn á ári, en sala til erlendra aðila hefur minnkað úr
nær 30 000 tonnum árið 1972 i 14 200 tonn árið 1978. Minni sölu til erlendra
aðila má helst rekja til þess, að flugvélar eru nú stærri og langfleygari en áður, og
því minni ástæða til millilendinga á leiðinni yfir Atlantshafið. Hlutur þotueldsneytis
í oliusölu var árið 1978 11%.
3.4 Steinolíusala er óveruleg og virðist ekki aukast ört.
3.5 Sala á gasoliu (dis’loliu) nemur rúmum 300 000 tonnum á ári og hefur staðið
í stað frá 1972. með minni háttar sveiflum þó. Hlutur gasoliu er milli 50 og 60%
af heildarsölu oliu. Þessi stöðugleiki í beildarsölu gasoliu dylur þó miklar breytúigar,
sem orðið hafa á notkun gasoliunnar. Húshitun með gasolíu náði hámarki árið 1973
er t’) hennai voru notuð 160 000 tonn. Vegna aukinnar notkunar jarðhita og rafmagns
til húshitunar hefur sala á gasolíu til húshitunar minnkað i um 95 000 tonn á ári. Á
sama timabili hefur hins vegar gasolíunotkun fiskisk’oa vaxið mjög mikið, eða úr
75 000 tonnum árið 1972 í tæp 140000 tonn árið 1978. Nemur þessi aukning 11%
á ári til jafnaðar. Er nú svo komið, að fiskiskipaflotinn er langsamlega stærsti
olínnotandinn og notar um fjórðung allrar olíu ef svartoliunotkunin er meðtalin.
Árlega eru seld 25—30 þús. tonn af gasolíu á disilbifreiðar úr söludælum. Gasolíunotkun á bifreiðar og tæki ýmiss konar er þó örugglega meiri, þvi að nokkurt magn
gasoliu er selt beint til Vegagerðarinnar og verktaka. 10—20 þús. tonn af gasoliu
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eru notuð til raforkuframleiðslu. önnur skip en fiskiskip, iðnaður og annað nota
30—40 þús. tonn af gasolíu árlega og virðist þessi notkun frekar fara minnkandi en
hitt.
3.6 Brennsluolía (svartolía) er mikið notuð í iðnaði og á seinni árum einnig í
stærri skipum. Notkumn hefur vaxið og var 133 000 tonn árið 1978, á móti 94 000
tonnum árið 1972; aukningin nemur 6% á ári að jafnaði. Loðnubræðslur og aðrar
fiskimjölsverksmiðjur nota bróðurpartinn af brennsluolíunni og má áætla þessa
notkun rúmlega 80 000 tonn árið 1978. Aðrir aðilar, sem nota brennsluolíu, eru t. d.
Sementsverksmiðjan 12—13 þús. tonn, graskögglaverksmiðjur 3 500 tonn, hvalstöðin
og hvalbátar 9 000 tonn og skip 13—18 þús. tonn. Hlutur brennsluolíu í heildarnotkun
hefur farið vaxandi undanfarin ár, og var hann 22% árið 1978.
4

SPÁ UM OLÍUNOTKUN.
4.1 Bensínnotkun er að mestu bundin við fólksbifreiðar. sem nota bensin sem
eldsneyti. Notkun er einkum háð þrem þáttum, þ. e. fjölda b’freiðanna, árlegri akstursvegalengd hverrar bifreiðar og bensíneyðslu á hvern ekinn kílómetra. Fyrir fólksbifreiðarnar hefur hver þessara þátta verið áætlaður þannig (sjá nánar í viðauka 1):
1. Framkvæmdastofnumn hefur áætlað f.iölda fólksbifreiða og jafnframt ibúafjölda fram til ársins 2000. Þessar upplýsingar eru notaðar til að reikna fjölda
fólksbifreiða fram til aldamóta. Áætlað er að hlutnr disilfólksbifreiða vaxi úr
4% nú i 8% árið 2000. Reiknað er með að rafbílar verði fyrst fluttir inn að marki
árið 1990 og verði þá 10% af innflutningi fólksbifre’ða, en árið 2000 er áætlað
að 15% af innfluttum bifreiðum verði rafbilar. Árlegur innflutningur bifreiða er
talinn munu nema 8% af bifreiðaeign hvers árs frá 1990—2000.
2. Reiknað er með að árleg akstursvegalengd hverrar bifreiðar verði sú sama árið
2000 og hún er um þessar mundir, þ. e. 12 000 km á ári.
3. í framtiðinni verða bifreiðar almennt minni og sparneytnari en nú. Árleg
bensíneyðsla hverrar b’freiðar mun þvi minnka þrátt fyrir óbreyttan akstur.
Áætlað er að eyðslan minnki árlega um 1 %.
f samræmi við þróun undanfarinna ára er ekki gert ráð fyrir þvi, að bensínbifreiðum, öðrum en fólksbifreiðum, fjölgi á komandi árum. Þær eru nú um 3 500.
Spá um bensínnotkun 1980—2000 lítur þá þannig út:
TAFLA 2.
Spá um bensínnotkun 1980—2000.
BensfnAffrar
fólkshifr. bensfnbifr
þús.
þús.

Ár

1980
1985
1990
1995
2000

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

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

75,9
92.1
104,4
109,3
110,0

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Eyðsla
l/&rf

Bensfnnotknn
ral

Bensfnnotknn
þús. tonn

1660
1579
1502
1428
1358

131,8
150,9
162,1
161,1
154,1

97,5
111,7
120,0
119,2
114,0

4.2 Flugvélabensin er óverulegur þáttur í olíunotkun landsins og er hann
afgreiddUr með því að áætla að þessi notkun vaxi úr um 2000 tonnum árið 1978 i
3000 tonn árið 2000, en það samsvarar 2% árlegri aukningu.
4.3 Þotueldsneyti hefur verið verulegur þáttur í olíunotkun landsins á umliðnum árum, en mikil óvissa rikir nú um þróun islenskra flugsamgangna í framtiðinni.
Árið 1978 nam heildarsala þotueldsneytis hér á landi rúmlega 67 000 tonnum, en nú
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nýlega hafa Flugleiðir fækkað mjög viðkomum á íslandi í Norður-Atlantshafsfluginu,
þannig að talið er að þotueldsneytissalan minnki í 43 000 tonn árið 1980. Úr því er
reiknað með að árleg aukning verði 3% og verður þotueldsneytisnotkunin þá 78 000
tonn árið 2 000.
4.4 Steinolía er lítið notuð á íslandi. Reiknað er með 3% árlegri aukningu í
þessari spá.
4.5 Gasolía er mest notaða eldsneytið og er notkun hennar mjög fjölbreytt:
1. Húshitun var löngum stærsti þátturinn í gasolíunotkuninni, en þessi notkun hefur
minnkað mikið með vaxandi notkun jarðvarma og rafmagns til húshitunar.
Áætlað er að þessi samdráttur haldi áfram og að notkunin árið 1985 verði aðeins
um 12 000 tonn og árið 2000 verði sögu húshitunar með olíu að heita má lokið.
í stað oliu koma innlendir orkugjafar, jarðvarmi og vatnsorka.
2. Fiskiskip eru nú stærsti notandi gasoliu, og hefur orðið mjög mikil aukning á
þessari notkun frá 1972. Aukningin nemur 85% á 6 árum, eða um 11% á ári.
Líkur benda til að þetta timabil mikillar aukningar sé liðið og notkunin muni
minnka ört á næstu árum, með auknum sparnaði, en einkum vegna þess að
skuttogarar og stór loðnuskip muni í vaxandi mæli nota svartolíu. Reiknað er
með að gasolíunotkun fiskiskipa muni dragast saman um rúm 50% fram til aldamóta og verða þá 68 009 tonn. Heildarolíunotkun flotans mun þó ekki minnka
verulega, en flotinn mun skila meiri afla en nú með ódýrari oliu (sjá viðauka 2).
3. í þessum lið eru talin kaup skipafélaganna á gasolíu hér á landi og gasolíunotkun Skipaútgerðar ríkisins, Landhelgisgæslunnar og Hafrannsóknastofnunar.
Þótt reiknað sé með auknum vöruflutningum á sjó, þá mun vaxandi tilhneiging
til að nota svartoliu í stað gasolíu mæta þeirri aukningu. Þess vegna er reiknað
með að þessi liður haldist næstum óbreyttur til aldamóta og verði árlega um
13 000 tonn.
4. B;freiðar og tæki nota Iíklega um 42 000 tonn af olíu, þar af eru keypt í smásölu
25 000 tonn, 12 000 tonn eru seld til Vegagerðar rikisins og verktaka, en áætlað
er að 5 000 tonn séu tekin úr heimilistönkum, einkum til sveita á landbúnaðartæki og dísilbifreiðar. Reiknað er með að flutningsþörf og notkun dísilbifreiða
og tækja vaxi um 3—4% árlega, en að betri vegir og bætt tækni takmarki aukningu í gasolíunotkun við 2% á ári.
5. Raforkuvinnsla með gasolíu mun væntanlega minnka á næstu árum með samtengingu dreifikerfa landsins. Árið 2000 er reiknað með að til jafnaðar verði 3%»
af raforkuframleiðslunni i olíustöðvum, sem samsvarar 20 GWh og 6 000 tonnum
af olíu.
4.6 Brennsluolía (svartolia) hefur til skamms tima verið nær eingöngu noluð
í iðnaði, einkum fiskmjölsverksmiðjum. Á þessu er þó að verða mikil breyting, því
að togaraflotinn og stærri skip eru nú sem óðast að taka upp brennsluoliu i stað
gasolíu. Þetta Ieiðir til þess, að notkun brennsluolfu mun vaxa verulega á næstu árum.
1.Fiskimjölsverksmiðjur nota nú um 84 000 tonn af brennsluoliu árlega til að
vinna um 1 200 000 tonn af hráefni. Oliunotkun fiskimjölsverksmiðjanna er mjög
mismunandi eftir tækjabúnaði eða 40—80 kg oliu á hvert tonn hráefnis, en að
meðaltali er olíunotkunin 70 kg á tonn hráefnis. Fram til aldamóta er gert ráð
fyrir verulegu átaki til orkusparnaðar, og er reiknað með að olfunotkunin verði
þá komin niður í 40 kg á tonn bræðslufisks og 55 kg á tonn fiskúrgangs. Liklegt
er að raforka eða kol verði í framtiðinni notuð í stað olíu í fiskmjölsverksmiðjum. Ekki er þó reiknað með því hér, en staðan verður endurmetin reglulega.
Nú er reiknað með að oliunotkunin þróist eins og meðfylgjandi töflur (3 og 4)
sýna, miðað við 1 400 000 tonna árlegt bræðsluhráefni.
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TAFLA 3.

Spá um olíunotkun á tonn bræðsluhráefnis.
Loðna og bræðslufiskur.......
Fiskúrgangur ..........................

1980

1985

1990

1995

2000

60 kg
75 kg

55 kg
70 kg

50 kg
65 kg

45 kg
60 kg

40 kg
55 kg

TAFLA 4.
Spá um olíunotkun fiskimjölsverksmiðja (tölur í tonnum).
Loðna 1,0 Mt .................
Bræðslufiskur 0,2 Mt . ...
Fiskúrgangur 0,2 Mt ....

1980

1985

1990

1995

2000

60 000
12 000
15 000

55 000
11 000
14 000

50 000
10 ooo
13 000

45 000
9 000
12 000

40 000
8 000
11000

87 000

80 000

73 000

66 000

59 000

2. Graskögglaverksmiðjur nota nú árlega um 3 500 tonn af svartolíu til að framleiða
10 000 tonn af graskögglum. Reiknað er með að hvort tveggja tvöfaldist fram
til aldamóta, enda er tal’ð raunhæft að framleiða mun meira af kjarnfóðri innanlands en gert hefur verið hingað til.
3. Sementsverksmiðjan notar um 13 000 tonn af brennsluoliu árlega. I athugun er
að nota kol eða rafmagn í stað olíunnar, en niðurstaða liggur enn ekki fyrir. Hér
er því gert ráð fyrir óbreyttri notkun.
4. Hvalur hf. notar 8—9 þús. tonn af svartolíu á hvalbátana og í hvalstöðinni.
Nokkur óvissa ríkir um framhald hvalveiðanna, en í þessari spá er reiknað með
að þessi liður haldist óbreyttur.
5. Fiskiskip, einkum skuttogarar og loðnuveiðiskip, munu í vaxandi mæli nota
svartolíu í stað gasolfu. Reiknað er með að árið 2000 verði svartolíunotkun fiskiskipaflotans orðin 81000 tonn í stað 13 000 tonna árið 1978. en að gasolíunotkunin verði þá 68 000 tonn í stað 140 000 tonna árið 1978 (sjá viðauka 2).
6. Svartoliunotkun annarra skipa en fiskiskipa er áætluð 3 000 tonn árið 1978. Þessi
notkun mun aukast á næstu árum, m. a. vegna þess að Skipaútgerð rikisins hyggst
nota næstum eingöngu svartolíu á skip sín á komandi árum. Reiknað er með
að notkunin vaxi ört fyrst í stað (15% á ári að meðaltali 1980—1985), en svo
hægar (3% 1985—2000). Arið 2000 verður þessi notkun þá 9000 tonn.
7. Önnur notkun brennsluoliu er talin munu vaxa úr 8000 tonnum árið 1978 í 12000
tonn árið 2000. Undir þennan lið fellur olíunotkun þeirra fjarvarmaveitna (R/Oveitna) sem fyrirhugaðar eru.
Niðurstöður olíuspárinnar, sem er lýst hér að framan, eru dregnar sainan
í töflu 6. Einnig sýnir mynd 1 niðurstöður oliuspárinnar en að auki olíusöluna
1972—1978.
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TAFLA 5.
Sala á innfluttu eldsneyti 1972—1978 (tölur í þús. tonna)
Eldsneyti

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Bensín ............................

64,4

71,4

76,4

77,7

78,8

86,7

90,8

Flugvélabensín .............
Innlendir aðilar ....
Erlendir aðilar ....
Þotueldsneyti .................
Innlendir aðilar
Erlendir aðilar ....
Steinolía .........................

2,7
1,7
1,0
76,7
56,5
20,2
1,8
332,3
159,6
85,5
....
29,0
19,7
38,5
107,9

2,4
1,6
0,8
70,9
53,2
17,7
1,6
337,2
141,7
110,1
....
27,4
18,2
39,9
99,3

2,2
1,6
0,6
62,9
49,1
13,8
1,7
334,5
134,1
120,9
....
25,2
17,9
36,4
95,1

2,1
1,5
0,6
60,4
46,0
14,4

Gasolía
........................
Húshitun .................
Fiskiskip.................
Farskip .................
Bifreiðar .................
Raforkuvinnsla ....
Iðnaður o. a.............
Brennsluolía .................

2,2
1,7
0,5
79,2
50,1
29,1
1,3
303,0
152,7
75,1
«...
26,4
10,7
38,1
93,9

13
300,7
111,3
118,3
....
25,0
13,5
32,6
105,1

2,2
1,6
0,6
65,8
48,7
17,1
1,7
309,7
104,3
130,1
....
25,4
16,3
33,6
125,0

2,3
1,5
0,8
67,2
53,0
14,2
1,5
308,0
95,4
138,6
....
25,6
12,2
36,3
133,0

Samtals

544,0

592,8

587,9

574,1

548,9

591,1

602,8

TAFLA 6.
Spá um olíunotkun 1980—2000 (tölur í þús . tonna).
Bensín

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

Flugvélabensín .............
Þotueldsneyti .................
Steinolía .........................
Gasolía ............................
Húshitun .................
Fiskiskip .................
Önnur skip .............
Bifreiðar og tæki___
Raforkuvinnsla ....,
Iðnaður o. a.............
Brennsluolía .....................
Fiskimjölsverksm. ...
Graskögglaverksm. ..
Sementsverksm............
Hvalstöðin .............
Fiskiskip .................
Önnur skip .............
Annað ..............................

..
..

Alls

1978

1980

1985

1990

1995

2000

90,8
2,3
67,2
1,5

98
2
43
2

112

120

119

114

2
50
2

3
58
3

3
67
3

308,0
90,4
138,6
13,0
42,6
12,2
11,2
133,0
84
3
13
9
13
3
8

244
55
108
13
46
10
12
181
87
4
13
9
55
3
10

189
12
93
12
51
9
12
187
80
6
13
9
63
6
10

170
1
80
13
56
8
12
188
73
7
13
9
68
7
11

169
74
13
62
7
12
189
66
7
13
9
75
8
11

3
78
3
170
1
68
14
69
6
12
190
59
7
13
9
81
9
12

602,8

570

542

542

550

558

1
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Fylgiskjal III.
Úr skýrslu Karls Gunnarssonar jarðfræðings.
(Orkustofnun, ágúst 1980).
MYNDUN OLÍU.
Efnahagslegt mikilvægi jarðolíu hefur leitt til ákafra rannsókna á myndun og
tilvist hennar í jarðlögum, og eru olíuvísindi orðin voldug grein á meiði jarðfræðinnar.
Hér verður í stuttu máli greint frá því, á hvaða hátt og í hvernig umhverfi olía
myndast, og er hér einkum stuðst við ágæta bók eftir Tissot og Welke (1978).
Olía er talin myndast úr leifum lifvera, sem setjast fyrir í seti á sjávarbotni eða í
vötnum. Þær lífverur, sem leggja mest af mörkum, eru plöntu- og dýrasvif, en sums
staðar er framburður plöntuleifa af landi einnig mikilvægur.
Setlög, sem innihalda meira magn kolefnis í lífrænum samböndum en 0.5% (af
þyngd), teljast auðug af lífrænu efni frá sjónarhóli olíumanna. Á landgrunni meginlanda eru góð skilyrði fyrir þess háttar setmyndanir, þar sem mikil framleiðni á
lífrænum efnum og heppileg upphleðsla sets er þar fyrir hendi.
Jafnvægi verður að vera á milli setmyndunarhraða, setgerðar og framboðs lífræns
efnis til að það varðveitist og safnist fyrir i setinu. Fíngerður framburður (leir)
safnar best í sig lífrænum efnum. Leirinn sest helst til í kyrru vatni. Hlaðist hann
nógu hratt upp, lokar hann fyrir aðstreymi súrefnisríks vatns að lífrænu leifunum og varnar þannig rotnun. Hins vegar má upphleðsla setlaga ekki vera of hröð,
ella verður lífræna efnið of útþynnt. Heppilegt umhverfi getur t. d. myndast í
lónum, árósum, djúpum álum með kyrrstæðu vatni og í hlíðum landgrunna.
Ummyndun lífrænna efna í olíu getur aðeins orðið ef áframhaldandi upphleðsla
setlaga grefur þau djúpt í jarðlagastaflann, svo þau hitni vegna eðlilegs hitastiguls
jarðskorpunnar. Þróun lífrænna efna í olíu og gas má skipta í þrjú meginstig, sem
ráðast af dýpt og hita.
Efst í setlagastaflanum myndast lítil olía, en lífræn efni breytast í svokölluð
kerógenefni (diagenesis), sem eru hráefni fyrir olíumyndun.
Dýpra í staflanum, þar sem ákveðnu hitastigi er náð, taka kerógenin að breytast
í olíu og gas (catagenesis), og kallast það „svæði mestu olíumyndunar“.
Enn neðar verður hitastigið það mikið að olían brotnar niður og breytist í gas
(metagenesis), aðallega metangas. Það er því á takmörkuðu dýptarbili, „vökvaglugganum", sem olía getur myndast eða haldist óskemmd.
Þetta líkan olíumyndunar má skilja sem þróunarferil lífræns efnis, sem grefst
stöðugt dýpra í setlagastaflann, en einnig lýsir það ástandinu á mismunandi dýpi
í staflanum á hverjum tíma. Þessi þróunarferill er sameiginlegur öllum setgerðum.
Hins vegar er dýptarbil mestu olíumyndunar, svo og magn og gerð kolvetna sem
myndast, afar breytilegt. Því veldur helst fjölbreytileiki lífrænu efnanna og samband hitastigs og aldurs setsins. Kerogen úr landplöntum mynda minni olíu en aðrar
gerðir, en gætu myndað gas á miklu dýpi.
Þau efri og neðri mörk hitastigs í setstaflanum, sem afmarka olíumyndandi bilið,
eru mjög háð tímalengd olíumyndunar og verða þvi lægri sem olíumyndun varir
lengur. Erfitt er að líkja eftir áhrifum óralangs tíma jarðsögunnar i rannsóknarstofum, svo mest er stuðst við athuganir á misgömlum olíulindum í þessu efni (sjá t. d.
Cornelius, 1975). Lægri mörkin fara allt niður í 50° C í setdældum frá fornlífsöld
(fyrir um 400 millj. ára), en eru um 115° C í seti frá míósen-plíósentíma (fyrir um
5—10 millj. ára). Samsvarandi dýptargildi má setja frá rúmum kílómetra upp í tæpa
þrjá kílómetra.
Efri hitastigsmörk olíumyndunar, þ. e. þegar öll olía breytist í gas, geta verið
svo lág sem 100° C í gömlum setmyndunum, en eru oftast um 135° C. í ungum olíusvæðum getur hitastig farið vel yfir 200° C án þess að olían hafi eyðst.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Hröð olíumyndun tekur um 5—10 millj. ára, en það telst hæg olíumyndun, sem
tekur 100 millj. ára eða lengri tíma. Tími mestu oliumyndunar getur orðið langt
á eftir myndun setlaganna, ef hlé verður á upphleðslu. Mikill fjöldi olíulinda var t. d.
myndaður á krítar- og tertíertíma, óháð aldri setmyndananna.
Bergið, sem olía myndast í, köllum við móðurberg, en hér að framan var eiginleikum þess og skilyrðum í því lýst. Til þess að olía finnist í vinnsluhæfu formi,
verður hún að hafa síast út úr móðurberginu og safnast fyrir í olíugildrum. Olía er
töluvert léttari en salt vatn og hneigist því til þess að stíga upp á við í berginu. Hvort
hún nær að síast út úr móðurberginu er háð flotmagni hennar og vídd groppanna
(holanna) í berginu miðað við stærð olíudropanna. Einnig getur streymi vatns í
berginu rekið á eftir og hjálpað til.
Olíugildrum má í grundvallaratriðum líkja við skál á hvolfi, gerða úr þéttu
ógegndræpu bergi, sem kallast þá hettuberg (eða þakberg). Ef olía flýtur upp undir
skálina, nær hún að stöðvast og safnast saman í geymsluberginu. Til þess að verulegt magn olíu safnist í geymslubergið, verður það að vera vel gropið (gljúpt),
og groppuhlutfall góðs geymslubergs er oftast á bilinu 5—30%.
Algengastar eru olíugildrur sem myndast hafa við höggun jarðlaga. Sem dæmi
má nefna andhverfui fellingamyndana, misgengi og rask setlaga kringum saltstólpa.
Önnur gerð setgildra verður til vegna breytilegrar gerðar setmyndana, t. d. eins og
þegar sandrif grafast í þéttan leirstein.
Hér hefur hinn margbreytilegi myndunarferill oliu verið rakinn, og ljóst er að
fjölda skilyrða verður að uppfylla til þess að olía í vinnsluhæfu ástandi myndist.
Lífrænt efni verður að vera nægilegt í setinu og af réttri gerð. Það þarf að færast
á hæfilegt dýpi með áframhaldandi upphleðslu. Olian þarf tíma til að myndast og
verður að geta siast úr móðurberginu. Á flakki sínu verður olían að hitta fyrir þétt
hettuberg ofan á gljúpu geymslubergi og þau lagamót verða að mynda gildru svo
olíupollur myndist.
Umfangsmiklar rannsóknir þarf jafnan til þess að meta möguleika á tilvist nýtanlegrar olíu í setmyndunum. Af yfirborðsrannsóknum eru endurkastsmælingar
(seismic reflection) gagnlegastar. Þær felast í því, að myndaðar eru hljóðbylgjur á
yfirborði með skotum, og endurköst eða bergmál frá lagamótum í setinu eru skráð.
Fartími hljóðsins er því lengri sem lagamótin liggja dýpra. Með endurkastsmælingum
má kortleggja lagamót og útbreiðslu einstakra setmyndana, og oft benda þær á líklegar
olíugildrur. Nákvæm vitneskja um gerð bergs og hæfni þess til myndunar olíu fæst
þó jafnan ekki nema með athugunum á bergsýnum og kostar það venjulega umfangsmiklar boranir.

[200. mál]

487. Nefndarálit

Sþ

um till. til þál. um fullgildingu á alþjóðasamþykkt varðandi samstarf um framkvæmd
alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála.
Frá utanríkismálanefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna og leggur til, að hún verði samþykkt.
Alþingi, 9. mars 1981.
Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Halldór Ásgrímsson.
Ey. Kon. Jónsson.
Ólafur Ragnar Grímsson.

Geir Hallgrímsson,
form., frsm.

Albert Guðmundsson.
Benedikt Gröndal.
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[250. mál]

um breytingu á siglingalögum.

Flm.: Magnús H. Magnússon, Guðmundur Karlsson,
Garðar Sigurðsson, Halldór Ásgrímsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa breytingar á þeim ákvæðum
siglingalaga, sem lúta að björgun skipa og skipshafna, með það að markmiði, að
skipstjórnarmenn þurfi aldrei að veigra sér við, kostnaðarins vegna, að biðja um þá
aðstoð, sem þeim sýnist að mestu gagni mætti koma í hverju tilviki.
Greinargerð.
Ákvæði siglingalaga um greiðslur vegna björgunar skipa og skipshafna eru á
margan hátt úrelt orðin, enda margra áratuga gömul. Þau leiða oft til þess, að
skipstjórnarmenn þurfa að hugsa sig um oftar en einu sinni áður en beðið er um
aðstoð, sem þe'm sýnist að mestu gagni mætti koma í hverju tilviku. Einnig ber að
hafa það í huga, að óhapp, þar sein venjuleg aðstoð sýnist fullnægjandi, getur á
skömmum tíma snúist upp í neyðartilfelli.
Hin miklu peningalegu sjónarmið, sem í málin blandast að óbreyttum lögum, eru
mjög hvimle'ð, að ekki sé meira sagt.
Þegar skip, sem tryggt er eða endurtryggt hjá Samábyrgð íslands á fiskiskipum,
bjargar öðru, sem einnig er tryggt eða endurtryggt hjá Samábyrgðinni, gilda allt aðrar og nútímalegri reglur um greiðslur fyrir veitta aðstoð eða björgun, og er þó hættan
við slíka björgun fyrir björgunarskip og skipshafnir þeirra síst minni en í öðrum
tilvikum. Ekki verður séð að þær reglur dragi á nokkurn hátt úr því, að björgunarmenn leggi sig alla fram.
Þegar íslensk fiskiskip, önnur en þau sem tryggð eru hjá Samábyrgðinni, aðstoða
hvert annað eða bjarga, er gjarnan dregið verulega úr kröfum um björgunarlaun
frá því sem ákvæði siglingalaga og dómar á þeim byggðir gefa tilefni til.
önnur skip setja oftast fram ýtrustu kröfur um björgunarlaun og byggja þær á
úreltum ákvæðum siglingalaga.
Þetta leiðir til þess, að verulegur munur getur orðið á kostnaði viðkomandi
útgerðar eftir því, hvaða skip veitir umbeðna aðstoð.
Flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu telja nauðsynlegt, að strax fari
fram endurskoðun á hinum forneskjulegu ákvæðum siglingalaga um greiðslur fyrir
björgun skipa og skipshafna og að þær breytingar miði fyrst og fremst að því að
tryggja sjófarendum bestu hugsanlegu aðstoð hvenær sem á þarf að halda.

Sþ.

489. Tillaga til þingsályktunar

[251. mál]

um úrbætur í bankaþjónustu á Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmi.
Flm.: Sveinn Jónsson, Helgi Seljan.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að komið verði upp
viðunandi bankaþjónustu fyrir svæðið frá Stöðvarfirði um Breiðdalsvik og til
Djúpavogs, með útibúum frá ríkisbönkunum.
Greinargerð.
Atvinnulif á Djúpavogi hefur verið nokkuð til umfjöllunar að undanförnu, þó
ekki hafi það hátt farið. Á staðnum er nýtt frystihús, en enginn bátur hefur þar
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landað afla framan af vetri — húsinu lokað og klippt á rafmagnið. Þegar afli svo
berst loks þarf að toga í spottana á efstu stöðum til að fá straumi hleypt á á ný,
gegn bankaábyrgð.
Á Djúpavogi búa 397 manns og hafa byggt afkomu sína á sjávarútvegi og fiskvinnslu öðru fremur. Þar er umboðsskrifstofa opin eftir hádegi virka daga og þjónar
helstu heimilisþörfum, en víxlar og smærri lán eru afgreidd í gegnum síma frá aðalútibúi á Höfn, þar sem veðsetningar fást afgreiddar.
Á Breiðdalsvík, að Breiðdal meðtöldum, búa um 400 manns. Þar er fábrotið
atvinnulíf, tengt útgerð eins báts eins og er, og nær það varla til að skapa 8 tíma
vinnu í landi. Fyrirhuguð hefur verið nýsmíði 250—300 tn. fiskiskips, en ekki fengist samþykkt enn sem komið er. Otibú frá Samvinnubankanum er þar auk umboðsskrifstofu frá Útvegsbankanum. Segja verður að þjónusta þessara umboða við
útgerð og fiskvinnslu sé lítil eða engin, og veðsetningar fara fram hjá Landsbanka íslands á Eskifirði.
Á Stöðvarfirði er 351 íbúi og þaðan er gerður út togari, sem veitir trygga og
örugga afkomu, en atvinnulífið allt hvílir á honum þar sem um litla aðra útgerð
er að ræða. Þar er útibú Samvinnubanka Islands, en öll meiri háttar viðskipti eru
þó rekin frá Landsbankaútibúinu á Fáskrúðsfirði.
Ástand bankamála þessara staða, sem að framan er rakið, er talið óviðunandi.
Einn liður í þá átt að koma styrkari stoðum undir atvinnulíf þessa svæðis er að
bankamálum þess verði komið i viðunandi horf, og er þvi farið fram á það, að rikisstjórnin sjái til þess að svo verði.

Sþ,
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T252. máll

um framleiðslu innlends fóðurs.
Flm.: Helgi Seljan, Sveinn Jónsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna að hve miklu leyti unnt sé
að framleiða með hagkvæmum hætti úr innlendum hráefnum og orku það fóður
sem búpeningur landsmanna þarfnast.
Kannað verði annars vegar, að hve iniklu leyti unnt sé að framleiða með hagkvæmum hætti úr innlendum hráefnum og orku það fóður, sem búpeningur landsmanna þarfnast, og hins vegar að hve miklu leyti með aukinni framleiðslu kjarnfóðurs úr innlendum hráefnum. Einnig verði kannað annars vegar, að hve miklu
leyti þetta verði gert með bættri verkun súrheys og þurrheys og hins vegar að hve
miklu leyti með aukinni framleiðslu kjarnfóðurs úr innlendum hráefnum. Sýnist
slíkt hagkvæmt verði gerð langtímaáætlun um eflingu innlends fóðuriðnaðar og
bætta heyverkun, þ. á m. um nauðsynlegar rannsóknir til að kanna gæði og endurbæta innlend fóðurefni, svo og til að þróa verkunar- og framleiðsluaðferðir fyrir
þau.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á 102. löggjafarþingi og var fyrri flutningsmaður þá
Guðrún Hallgrímsdóttir, sem þá sat á þingi sem varamaður.
Tillögugerð og greinargerð eru af henni unnar og kunnum við flm. nú henni
bestu þakkir fyrir mikla og nákvæma vinnu í sambandi við þessa tillögu.
Hins vegar þykir okkur rétt og skylt að hreyfa henni á nýjan leik, þar sem
tillagan kom ekki einu sinni til umræðu á Alþingi.
Tillagan er nú með nokkuð breyttu orðalagi og sama er að segja um greinar-

gerðina, sem þá fylgdi tillögunni og fer hér á eftir:
Á undanförnum árum hafa fjölmargar ályktanir verið gerðar um þörf þess að
efla innlendan fóðuriðnað, þ. e. að auka graskögglaframleiðslu og bæta hana með
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íblöndun annarra fóðurefna, sem til falla. Á síðari árum hefur í þessu sambandi
stöðugt verið lögð meiri áhersla á að þessi kjarnfóðurframleiðsla byggði á innlendri
orku, raforku, jarðvarma svo og öðrum hugsanlegum innlendum orkugjöfum, eftir
því sem við á.
Á árinu 1979 fluttu Islendingar inn um 85 þús. tn. af kjarnfóðri að verðmæti um
8.7 milljarðar á verðlagi í árslok.
Með bættri heyöflun og auknum innlendum fóðuriðnaði yrði innflutningur á
fóðurbæti handa sauðfé og nautgripum hverfandi og draga mætti stórlega úr notkun
innflutts kjarnfóðurs handa svínum og alifuglum, sem er um 20% heildarinnflutningsins.
Við bestu aðstæður í góðri heyskapartíð nást um 90—95% fóðurgildis í grasi,
miðað við kjarnfóður. Þetta hlutfall fer oft niður í 60% og á síðasta ári (1979), er
uppskerumagn var í lágmarki og veðurfar einmuna óhagstætt, var magn fóðureininga
í heykílói víða mun minna. Með bættri heyöflun, sem að því miðaði að ekki þyrfti
nema u. þ. b. 1.4—1.6 kg heys í fóðureiningu, mætti hugsanlega minnka innfluttan
fóðurbæti um allt að helming. Má af þessu sjá, hve þýðingarmikið það er að bændur
bæti heyverkun með aukinni notkun súgþurrkunar eða með heykögglagerð á
bændabýlum.
Framleiðsla grasköggla nemur nú 10 000—11 000 tonnum á ári. Með íblöndun
annarra innlendra næringarefna, svo sem fiskmjöls, fiskolíu, fiskmeltu, kjötmjöls,
tólgar og þangmjöls, má framleiða fullgilt innlent kjarnfóður handa sauðfé, nautgripum og hrossum og að hluta handa svínum og alifuglum. Uppistaðan í slíkum
fóðurblöndum er grasmjöl eða graskögglar, eða um 85%.
Hérlendis eru víða þau skilyrði fyrir hendi, að hægt er að byggja stórar
verksmiðjur í miðju hins ræktaða lands. Er hér fyrst og fremst átt við sanda til
uppgræðslu. Nýtingartími graskögglaverksmiðja er frá miðjum júni til miðs október,
eða um 100 dagar. Er það á sama tíma og helst má vænta þess að afgangsorka frá
raforkuverum sé fyrir hendi. 10 000 tonna graskögglaverksmiðja þarf um 30 MW
í afli.
Nýting raforku til bættrar heyverkunar og aukinnar fóðurframleiðslu krefst
rannsókna og tilraunastarfsemi er beinist að þvi að finna hentugar aðferðir til
beinnar eða óbeinnar hitunar lofts með rafmagni svo og endurskoðun á dreifikerfi
þess.
Núverandi dreifikerfi raforku nær til 98% allra sVeitabýla landsins. Það er að
langmestu leyti einfasa, sem nægir fyllilega almennri heimilisnotkun, en annar ekld
stóraukinni notkun rafhreyfla til súgþurrkunar, auk þess sem einfasa hreyflar
eru dýrari og fást ekki nægilega stórir.
1 ályktun orkuráðs um styrkingu rafdreifikerfis i strjálbýli frá 1. mars 1979 er
lagt til að kerfið verði styrkt með því að breyta einfasa linum í þrífasa og auka
gildleika þeirra. Ráðið bendir á, að hér sé með vissum hætti um endurrafvæðingu
sveitanna að ræða, og telur hæfilegt að þetta verk verði framkvæmt á átta árum.
Frá sjónarhóli bættrar heyverkunar virðist skynsamlegra í stað „endurrafvæðingar sveitanna'* að gera könnun á því, á hvaða svæðum er mest þörf fyrir þrlfasa
rafmagn, en aðrir orkugjafar eru ekki fyrir hendi. Áætlun um endurbætur yrði
síðan gerð á grundvelli þeirrar könnunar. Benda má á að brýn nauðsyn er að endurbæta úr sér gengið rafdreifikerfi á Suðurlandi, en þar er einmitt meiri þörf á súgþurrkun en víða annars staðar sökum votviðra. Enn hefur engin reynsla fengist af notkun rafmagns við graskögglagerð, en við ýmsa aðra framleiðslu hefur
nokkur reynsla fengist af þurrkun í gufuþurrkara, þar sem raforku er breytt í varmaorku í rafkyntum gufukatli. Gerð hefur verið athugun á kostnaði við notkun raforku
í stað olíu í fyrirhuguðum graskögglaverksmiðjum í Skagafirði og Suður-Þingeyjarsýslu, og eru niðurstöður þær, að sá kostur sé mjög dýr. Talið er að forsenda þess, að
hægt sé að þurrka gras með rafmagni, sé sú, að fundin sé ný og miklu ódýrari leið.
Er því brýnt að hefjast handa við leit að heppilegri aðferð til beinnar eða óbeinnar
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hitunar lofts með rafmagni. í athugun er notkun raforku við sementsframleiðslu og
gætu niðurstöður þeirra athugana ef til vill komið að gagni við rannsóknir á nýjum
leiðum til þurrkunar á grasi. Takist að leysa þetta verkefni hefði það ómetanlegt
þjóðhagsgildi — nægir hér að minna á fiskmjölsverksiniðjur og skreiðarverkun.
Nauðsynlegt er að fyrir liggi niðurstöður varðandi hagkvæmni af notkun raforku
til fóðurframleiðslu áður en teknar eru ákvarðanir um staðsetningu graskögglaverksmiðju með tilliti til ræktunarskilyrða og almennra línulagna.
Jarðhiti finnst á þéttbýlustu landbúnaðarsvæðunum á Suður-, Vestur- og Norðurlandi og er þegar komin nokkur reynsla á notkun hans til súgþurrkunar.
Heyþurrkun fer fram á þeim tíma sem eftirspurn er í lágmarki hjá hitaveitum og
mætti taka tillit til þess við lagnir og hugsanlega við gerð gjaldskrár.
í Þörungavinnslunni á Reykhólum er að finna fyrirmynd að bandþurrkara, sem
sennilega mætti framleiða staðlaðan fyrir ákveðnar aðstæður, og yrði hann mun
ódýrari en þau tæki sem nú þekkjast og notuð eru til þurrkunar með raforku.
Hagkvæmni við notkun jarðvarma til þurrkunar ræðst hins vegar af aðstæðum
þar sem verksmiðjur yrðu staðsettar, þ. e. hitastigi og rennsli vatns svo og fjarlægð
frá borholum.
Æskilegt væri að láta grófhanna þurrkara fyrir jarðvarma, gera kostnaðaráætlun
við mismunandi aðstæður og framkvæma tilraunir með hitaveitulagnir fyrir vatn
yfir 90° heitt.
Víða á fjörum landsins er að finna ómælt magn af rekaviði. Aðeins lítill hluti
hans er nýttur í girðingastaura. Stærstu rekaviðarfjörur landsins eru utan jarðhitasvæða eða í héruðum þar sem vafasamt verður að teljast að hagkvæmt sé við óbreyttar aðstæður að leggja þrífasa dreifikerfi fyrir raforku.
Kanna ber möguleika á að nýta rekavið, annan úrgangsvið svo og úrgangsoliur
til að hita loft til súgþurrkunar. Æskílegt væri að tengja sorpbrennslu frá búum
nýtingu slíks eldsneytis.
Flutningsmönnum þessarar tillögu er kunnugt um margar ályktanir Búnaðarþings og frá ýmsum öðrum samtökum bænda, sem lúta að þessum efnum á einn
eða annan hátt. Einnig hafa þessi mál oft kom:ð fyrir Alþingi. Nokkrar athuganir
hafa og verið gerðar á vissum þáttum þessara mála. Má þar nefna t. d. störf og álit
fóðuriðnaðarnefndar (1979), skýrslu Stefáns Arnar Stefánssonar um viðhorf gagnvart
notkun jarðvarma eða raforku í stað olíu í graskögglaverksnrðjum (1979) o. fl. Auk
þess hafa ýmsar athuganir og rannsóknir á vegum Rannsóknastofnunar landbúnaðarins beinst að mörgum þáttum þessa verkefnis. Þessum ályktunum og athugunum er það
sameiginlegt að þær hafa beinst að einstökum þáttum. Hér er lagt til að þessi mál
verði tekin til meðferðar i heild frá sjónarhóli hagkvæmustu orkunýtingar og með
t’lliti til skynsamlegustu nýtingar á innlendum fóðurefnum.
Þar sem hér er um könnun að ræða sem krefst samstarfs nokkurra stofnana
er æskilegt að aðili eins og Rannsóknaráð ríkisins fái það verkefni að samræma
athugunina.
Framleiðsla fóðurs úr innlendu hráefni handa búfé og til fiskeldis getur orðið
öflug iðngrein hérlendis, sé þess jafnframt gætt að nýting orkulinda og verðlagning
orku taki mið af samkeppnishæfni fóðuriðnaðar, framtíðarþörfum landbúnaðar og
þjóðarhag.

Sþ.

491. Fyrirspurn

[253. mál]

til forsætisráðherra um ráðstafanir vegna hafíshættu.
Frá Stefáni Jónssyni.
Hvaða ráðstafanir ætlar ríkisstjórnin að gera í öryggisskyni vegna bráðrar
hættu á hafiskomu að Norðurlandi á komandi vori?
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[254. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta alþjóðasamning um varnir gegn töku
gisla.
(Lögð fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjóminni að staðfesta alþjóðasamning um töku gísla
sem lagður var fram til undirritunar í New York 18. desember 1979.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á alþjóðasamningi um töku gísla sem samþykktur var í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 17.
desember 1979 og lagður fram til undirritunar í New York 18. desember 1979. Samningur
þessi skuldbindur aðildarríki til þess annað hvort að framselja eða höfða refsimál gegn
manni sem grunaður er um að hafa tekið gísl. Samningurinn er birtur á ensku sem fylgiskjal
með tillögu þessari, ásamt íslenskri þýðingu.
Á síðari árum hefur alþjóðasamstarf aukist í því skyni að vinna gegn stöðugt vaxandi
hryðjuverkastarfsemi. ísland er aðili að fjórum milliríkjasamningum sem gerðir hafa verið í
þeim tilgangi, þ. e. a. s. Haag-samningi frá 16. desember 1970 um að koma í veg fyrir
ólöglega töku loftfara, Montreal-samningi frá 23. september 1971 um að koma í veg fýrir
ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna, New York-samningi frá 14. desember 1973
um vamarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar
vemdar, þ. á m. sendierindrekum og Evrópusamningi frá 27. janúar 1977 um vamir gegn
hryðjuverkum.
Umræður um gerð þessa samnings hófust á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið
1976 og var þá sett á stofn nefnd 35 ríkja til að undirbúa slíkan samning. Á árunum
1977—1979 hélt nefndin þrjá fundi og gekk frá uppkasti að samningi. Uppkastið var rætt á
óformlegum fundum á allsherjarþinginu 1979 og tókst að ná samkomulagi varðandi ýmis
vandamál sem nefndinni hafði ekki tekist að leysa. Samningurinn var síðan samþykktur án
mótmæla í ályktun allsherjarþingsins 34/146.
Samkvæmt 1. gr. samningsins fremur sá „gíslatÖkubrot“ sem tekur annan mann eða
sviptir hann frelsi og hótar að lífláta eða meiða hann eða halda áfram frelsisskerðingu hans
til þess að þvinga þriðja aðila til að aðhafast eða láta undir höfuð leggjast að aðhafast
eitthvað sem beint eða óbeint skilyrði fyrir lausn gíslsins. Sömuleiðis fremur sá brot sem
gerir tilraun til þess að fremja gíslatöku eða er hlutdeildarmaður einhvers sem fremur eða
gerir tilraun til þess að fremja gíslatöku. Samkvæmt 13. gr. á þó samningurinn ekki við ef
brot er framið í einu ríki og gíslinn og hinn meinti brotamaður eru þegnar þess ríkis og hinn
meinti brotamaður er staddur í því ríki.
Samkvæmt 8. gr. samningsins skal aðildarríki þar sem meintur brotamaður er staddur,
ef það framselur hann ekki, undantekningarlaust og hvort sem brot var framið á landssvæði
þess eða ekki, vísa málinu til lögbærra stjómvalda sinna til málssóknar.
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Meintum brotamanni er tryggð réttlát meðferð í ýmsum greinum samningsins, sbr. 2.
mgr. 8. gr. og 3. mgr. 6. gr. Ekki skal framselja meintan brotamann ef ætla má að framsalsbeiðni hafi verið sett fram vegna kynþáttar hans, trúarbragða, þjóðernis, staðfélagsuppruna
eða stjórnmálaskoðana eða réttarstöðu hans kunni að verða skert vegna þeirra ástæðna (9.
gr.>
I samningnum er einnig gert ráð fyrir samvinnu aðildarríkja til að koma í veg fyrir gíslatöku (4. gr.) og til þess að auðvelda málssókn (1. mgr. 6. gr.).
í viðræðum um gerð samningsins var því haldið fram að gíslataka gæti verið réttlætanleg
í sumum tilfellum, t. d. þegar þjóðir berjast gegn nýlenduyfirráðum. Önnur ríki gátu ekki
fallist á undanþágur í slíkum tilfellum. Samkomulag náðist þó að lokum á þá leið að vísa til
Genfarsamninganna 1949 og bókana við þá frá 1977 (12. gr.). Ennfremur var í 14. gr.
komið til móts við þau ríki sem vildu að það kæmi skýrt fram að samningurinn réttlætti ekki
skerðingu landamærahelgi eða sjálfstæðis ríkis. í því sambandi töldu sum ríki nauðsynlegt að
vísa sérstaklega til sáttmála Sameinuðu þjóðanna og þar með 51. gr. sáttmálans um
sjálfsvöm.
Samkvæmt samningnum ber aðildarríkjum að lýsa gíslatöku refsiverða og mæla fyrir um
hæfilegar refsingar. Slík brot falla yfirleitt undir XXIV. kafla almennra hegningarlaga og
þykir ekki þörf að auka við ákvæðum hvað þetta varðar. Hins vegar er talið nauðsynlegt að
bæta við ákvæði í 6. gr. almennra hegningarlaga til að rýmka um refsilögsögu íslands. Mun
dómsmálaráðherra leggja fram frumvarp til laga í því skyni.
40 ríki hafa nú undirritað alþjóðasamninginn um töku gísla. Eftirtalin sex ríki hafa
fullgilt hann: E1 Salvador, Filippseyjar, Lesótó, Mauritíus, Svíþjóð og Sambandslýðveldið
Þýskaland. Samningurinn öðlast gildi þegar 22 ríki hafa fullgilt eða gerst aðilar að honum.

Fylgiskjal.
Alþjóðasamningur um vamir gegn töku gísla

Intemational Convention against the Taking of
Hostages

RÍKI ÞAU SEM AÐILAR ERU AÐ
SAMNINGI ÞESSUM
HAFA í HUGA markmið og grundvallarreglur
sáttmála Sameinuðu þjóðanna varðandi varðveislu heimsfriðar og öryggis og eflingu vinsamlegra samskipta og samvinnu ríkja í milli,
VIÐURKENNA sérstaklega að allir eigi rétt til
lífs, frelsis og mannhelgi eins og greinir í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi,
STAÐFESTA grundvallarregluna um jöfn
réttindi og sjálfsákvörðunarrétt þjóða eins og hún
er sett fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og
yfirlýsingunni um grundvallarreglur þjóðaréttar
varðandi vinsamleg samskipti og samvinnu ríkja í
milli í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna
svo og öðrum viðkomandi ályktunum allsherjarþingsins,
H AFA í HUGA að gíslataka er brot sem veldur
hinu alþjóðlega samfélagi þungum áhyggjum og

The States Parties to this Convention,
Having in mind the purposes and principles of
the Charter of the United Nations concerning the
maintenance of international peace and security
and the promotion of friendly relations and co-operation among States,
Recognizing in particular that everyone has the
right to life, liberty and security of person, as set
out in the Universal Declaration of Human Rights
and the International Covenant on Civil and
Political Rights,
Reaffirtning the principle of equal rights and
self-determination of peoples as enshrined in the
Charter of the United Nations and the Declaration
on Principles of International Law concerning
Friendly Relations and Co-operation among
States in accordance with the Charter of the United Nations, as well as in other relevant resolutions of the General Assembly,
Considering that the taking of hostages is an
offence of grave concern to the international
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að í samræmi viö ákvæöi samnings þessa skuli hver
sá sem tekur gísl annaö hvort sóttur til saka eöa
framseldur,
ERU SANNFÆRÐ UM að brýna nauðsyn beri
til að þróa alþ jóðasamvinnu rík ja í milli með því að
setja fram og samþykkja virkar ráðstafanir til þess
að koma í veg fyrir, sækja til saka fyrir og refsa
fyrir hvers konar gíslatöku sem alþjóðlegt hryðjuverk,
HAFA ORÐIÐ ÁSÁTT um eftirfarandi:
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community and that, in accordance with the provisions of this Convention, any person committing
an act of hostage taking shall either be prosecuted
or extradited,
Being convinced that it is urgently necessary to
develop international co-operation between
States in devising and adopting effective measures
for the prevention, prosecution and punishment of
all acts of taking of hostages as manifestations of
intemational terrorism,
Have agreed as follows:

2. gr.
Sérhvert aðildarríki skal gera brot þau er greinir
í 1. gr. refsiverð með tilhlýðilegum refsingum þar
sem tekið sé tillit til þess hve alvarleg brot þessi
eru.

Article 1
1. Any person who seizes or detains and
threatens to kill, to injure or to continue to detain
another person (hereinafter referred to as the
“hostage”) in order to compel a third party,
namely, a State, an intemational intergovemmental organization, a natural or jurdical person, or a
group of persons, to do or abstain from doing any
act as an expliát or implicit condition for the release of the hostage commits the offence of taking
of hostages (“hostage-taking”) within the meaning of this Convention.
2. Any person who:
(a) attempts to commit an act of hostage-taking,
or
(b) participates as an accomplice of anyone who
commits or attempts to commit an act of hostagetaking
likewise commits an offence for the purposes of
this Convention.
Article 2
Each State Party shall make the offences set
forth in article 1 punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of
those offences.

3. gr.
1. Nú heldur brotamaðurinn gíslinum á landssvæði aðildarríkis og skal það gera allar þær ráðstafanir sem því þykja tilhlýðilegar til þess að bæta
ástand gíslsins, sérstaklega að tryggja lausn hans
og greiða fyrir brottför hans, þegar það á við, eftir
að hann hefur verið látinn laus.
2. Hafi einhver hlutur sem brotamaðurinn hefur
komist yfir vegna gíslatökunnar komist í vörslur
aðildarríkis skal það skila því svo fljótt sem auðið
er til gíslsins eða þess þriðja aðila sem greinir í 1.
gr., eftir því sem við á eða til viðeigandi
stjómvalda þeirra.

Article 3
1. The State Party in the territory of which the
hostage is held by the offender shall take all measures it considers appropriate to ease the situation
of the hostage, in particular, to secure his release
and, after his release, to facilitate, when relevant,
his departure.
2. If any object which the offender has obtained
as a result og the taking of hostages comes into the
custody of a State Party, that State Party shall
return it as soon as possible to the hostage or the
third party referred to in article 1, as the case may
be, or to the appropriate authorities thereof.

4. gr.

Article 4
States Parties shall co-operate in the prevention
of the offences set forth in article 1, particularly
by:

1- gr.
1. Hver sá sem tekur annan mann (hér á eftir
nefndur ,,gíslinn“) eða sviptir hann frelsi og hótar
að lífláta eða meiða hann eða halda áfram frelsisskerðingu hans til þess að þvinga þriðja aðila, þ. e.
a. s. ríki, alþjóðastofnun, einstakling eða aðila að
lögum eða hóp einstaklinga eða aðila að lögum til
að aðhafast eða láta undir höfuö leggjast að aðhafast eitthvað sem beint eða óbeint skilyrði fyrir
lausn gíslsins fremur gíslatökubrot („gíslatöku") í
merkingu samnings þessa.
2. Hver sá sem
a. gerir tilraun til þess að fremja gíslatöku, eða
b. er hlutdeildarmaður einhvers sem fremur eða
gerir tilraun til þess að fremja gíslatöku
fremur sömuleiðis brot samkvæmt samningi
þessum.

Aðildarríkin skulu hafa samvinnu um að koma í
veg fyrir brot þau er greinir í 1. gr., einkum með
því að
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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a. gera allar raunhæfar ráðstafanir til þess að
hindra að unnið sé á landssvæði þeirra að undirbúningi að framningu slíkra brota, bæði innan og
utan landssvæða þeirra, þ. á. m. ráðstafanir til að
banna á landssvæðum sínum ólöglega starfsemi
einstaklinga, hópa og stofnana sem hvetja til, eiga
frumkvæði að, skipuleggja eða fást við gíslatöku.
b. skiptast á upplýsingum og samhæfa stjórnsýsluaðgerðir og aðrar aðgerðir eftir því sem við á
til þess að koma í veg fyrir að brot þessi verði
framin.
5. gr.
1. Sérhverju aðildarríki ber að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma lögum yfir sérhvert
brot sem greinir í 1. gr. sem framið er
a. á landssvæði þess eða um borð í skipi eða
loftfari sem skrásett er í ríkinu.
b. af einhverjum þegni þess eða, telji ríkið það
tilhlýðilegt, af þeim ríkisfangslausum mönnum
sem dvelja að jafnaði á landssvæði þess.
c. til þess að þvinga það ríki til þess að aðhafast
eða láta undir höfuð leggjast að aðhafast eitthvað.
d. gagnvart gísli sem er þegn þess ríkis telji ríkið
það tilhlýðilegt.
2. Sérhverju ríki ber sömuleiðis að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma lögum yfir brot
þau sem greinir í 1. gr. í þeim tilvikum þegar
meintur brotamaður er staddur á landssvæði þess
og það framselur hann ekki til einhvers þeirra ríkja
sem talin eru í 1. mgr. þessarar greinar.
3. Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir refsilögsögu samkvæmt landslögum.

6. gr.
1. Eftir að hafa gengið úr skugga um að málsatvik réttlæti slíkt skal sérhvert aðildarríki í
samræmi við lög sín setja meintan brotamann sem
staddur er á landssvæði þess í gæsluvarðhald eða
gera aðrar ráðstafanir til þess að tryggja nærveru
hans þann tíma sem nauðsynlegur er til þess að
hefja megi sakamálsmeðferð eða framsalsmeðferð. Það aðildarríki skal tafarlaust hefjast handa
um frumrannsókn á staðreyndum.
2. Gæsluvarðhald eða aðrar þær ráðstafanir sem
um getur í 1. mgr. þessarar greinar skulu tilkynntar
án tafar beint eða fyrir milligöngu aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til
a. ríkis þess þar sem brotið var framið.
b. ríkis þess sem þvingun hefur verið beint að
eða reynd gegn.

(a) taking all practicable measures to prevent
preparations in their respective territories for the
commission of those offences within or outside
their territories, including measures to prohibit in
their territories illegal activities of persons, groups
and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts of
taking of hostages;
(b) exchanging information and co-ordinating
the taking of administrative and other measures as
appropriate to prevent the commission of those
offences.
Article 5
1. Each State Party shall take such measures as
may be necessary to establish its jurisdiction over
any of the offences set forth in article 1 which are
committed:
(a) in its territory or on board a ship or aircraft
registered in that State;
(b) by any of its nationals or, if that State considers it appropriate, by those stateless persons
who have their habitual residence in its territory;
(c) in order to compel that State to do or abstain
from doing any act; or
(d) with respect to a hostage who is a national of
that State, if that State considers it appropriate.
2. Each State Party shall likewise take such
measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences set forth in article 1
in cases where the alleged offender is present in its
territory and it does not extradite him to any of the
States mentioned in paragraph 1 of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with intemal law.
Article 6
1. Upon being satisfied that the circumstances
so warrant, any State Party in the territory of
which the alleged offender is present shall, in accordance with its laws, take him into custody or
take other measures to ensure his presence for
such time as is necessary to enable any criminal or
extradition proceedings to be instituted. That
State Party shall immediately make a preliminary
inquiry into the facts.
2. The custody or other measures referred to in
paragraph 1 of this article shall be notified without
delay directly or through the Secretary-General of
the United Nations to:
(a) the State where the offence was committed;
(b) the State against which compulsion has been
directed or attempted;
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c. ríkis þess þar sem einstaklingur sá eða aðili að
lögum sem þvingun hefur verið beint að eða reynd
gegn á ríkisfang.
d. ríkis þess þar sem gíslinn á ríkisfang eða þar
sem hann dvelur að jafnaði.
e. ríkis þess þar sem hinn meinti brotamaður á
ríkisfang eða, sé hann ríkisfangslaus, þar sem hann
dvelur að jafnaði.
f. alþjóðastofnunar þeirrar sem þvingun hefur
verið beint að eða reynd gegn.
g. allra annarra ríkja sem hlut eiga að máli.
3. Sérhver sá sem ráðstafanir þær er um getur í
1. mgr. þessara greinar beinast gegn skal eiga rétt
til þess
a. að hafa samband án tafar við næsta viðeigandi
fulltrúa þess ríkis þar sem hann á ríkisfang eða sem
annars er heimilt að stofna til slíks sambands eða,
sé hann ríkisfangslaus, þess ríkis þar sem hann
dvelur að jafnaði.
b. að fá fulltrúa þess ríkis í heimsókn.
4. Réttindum þeim er um getur í 3. mgr. þessarar greinar skal beitt í samræmi við lög og reglur
ríkis þess þar sem hinn meinti brotamaður er
staddur, að því tilskildu þó að lög þessi og reglur
geri kleift að ná fullu markmiðinu með réttindunum sem veitt eru samkvæmt 3. mgr. þessarar
greinar.
5. Ákvæði 3. og 4. mgr. þessarar greinar skulu
ekki skerða rétt neins aðildarríkis sem gerir kröfu
til lögsögu samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. til þess að
bjóða alþjóðanefnd Rauða krossins að hafa samband við og heimsækja hinn meinta brotamann.
6. Ríki það er framkvæmir frumrannsókn þá
sem gert er ráð fyrir í 1. mgr. þessarar greinar skal
án tafar gefa ríkjum þeim eða stofnun sem getið er
um í 2. mgr. þessarar greinar skýrslu um niðurstöður sínar og gefa til kynna hvort það hyggist
beita lögsögu sinni.
7. gr.
Aðildarríki það þar sem hinn meinti brotamaður er sóttur til saka skal í samræmi við lög sín
tilkynna aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna lokaniðurstöður málsmeðferðarinnar og skal
hann senda upplýsingamar öðrum ríkjum og alþjóðastofnunum er hlut eiga að máli.
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(c) the State of which the natural or juridical
person against whom compulsion has been directed or attempted is a national;
(d) the State of which the hostage is a national or
in the territory of which he has his habitual residence;
(e) the State of which the alleged offender is a
national or, if he is a stateless person, in the territory of which he has his habitual residence;
(f) the international intergovemmental organization against which compulsion has been directed
or attempted;
(g) all other States concerned.
3. Any person regarding whom the measures
referred to in paragraph 1 of this article are being
taken shall be entitled:
(a) to communicate without delay with the
nearest appropriate representative of the State of
which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a
stateless person, the State in the territory of which
he has his habitual residence;
(b) to be visited by a representative of that
State.
4. The rights referred to in paragraph 3 of this
article shall be exercised in conformity with the
laws and regulations of the State in the territory of
which the alleged offender is present subject to the
proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the
purposes for which the rights accorded under
paragraph 3 of this article are intended.
5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of this
article shall be without prejudice to the right of
any State Party having a claim to jurisdiction in
accordance with paragraph 1 (b) of article 5 to
invite the International Committee of the Red
Cross to communicate with and visit the alleged
offender.
6. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 1 of this article
shall promptly report its findings to the States or
organization referred to in paragraph 2 of this
article and indicate whether it intends to exercise
jurisdiction.
Article 7
The State Party where the alleged offender is
prosecuted shall in accordance with its laws communicate the final outcome of the proceedings to
the Secretary-General of the United Nations, who
shall transmit the information to the other States
concerned and the international intergovernmental organizations concerned.
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8- gr1. Aðildam'ki þar sem hinn meinti brotamaður
er staddur skal, ef það framselur hann ekki,
undantekningarlaust og hvort sem brotið var
framið á landssvæði þess eða ekki, vísa málinu til
lögbærra stjómvalda sinna til málssóknar samkvæmt landslögum. Stjórnvöld þessi skulu taka
ákvörðun á sama hátt og þegar um er að ræða
almenn brot alvarlegs eðlis samkvæmt landslögum.
2. Hverjum þeim sem málssókn beinist gegn
vegna einhvers þeirra brota sem um getur í 1. gr.
skal tryggð réttlát meðferð á öllum stigum málsins,
þar með talið að hann njóti allra þeirra réttinda og
þeirrar vemdar sem lög þess ríkis þar sem hann er
staddur áskilja.
9. gr.
1. Ekki skal orðið við beiðni um framsal meints
brotamanns samkvæmt samningi þessum hafi ríki
það sem beiðninni er beint til gildar ástæður til að
ætla
a. að beiðni um framsal vegna brots sem um
getur í 1. gr. hafi verið sett fram í þeim tilgangi að
lögsækja eða refsa manni vegna kynþáttar hans,
trúarbragða, þjóðernis, staðfélagsuppruna eða
stjóramálaskoðana, eða
b. að réttarstaða hans kunni að verða skert
i. vegna einhverra þeirra ástæðna er greinir í
a-lið málsgreinar þessarar, eða
ii. vegna þess að réttbær stjómvöld þess ríkis sem
á rétt á að vernda hann geta ekki haft samband
við hann.
2. Varðandi brot þau sem skilgreind eru í
samningi þessum skal ákvæðum allra framsalssamninga og ráðstafana sem í gildi eru milli aðildarríkja breytt milli aðildarríkjanna að því leyti sem
þau eru ósamrýmanleg samningi þessum.
10. gr.
1. Brot þau er greinir í 1. gr. skulu teljast til
brota er varða framsali í sérhverjum framsalssamningi milli aðildarríkja. Aíldarríkin takast á
hendur að láta slík brot varða framsali í öllum
framsalssamningum er þau gera sín í milli.
2. Ef aöildarríki sem gerir það að skilyrði fyrir
framsali að samningur sé í gildi berst beiðni um
framsal frá öðru aðildarríki sem það hefur ekki

Article 8
1. The State Party in the territory of which the
alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its
competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the
laws of that State. Those authorities shall take their
decision in the same manner as in the case of any
ordinary offence of a grave nature under the law of
that State.
2. Any person regarding whom proceedings are
being carried out in connexion with any of the
offences set forth in article 1 shall be guaranteed
fair treatment at all stages of the proceedings,
including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the law of the State in the territory of which he is present.
Article 9
1. A request for the extradition of an alleged
offender, pursuant to this Convention, shall not be
granted if the requested State Party has substantial
grounds for believing:
(a) that the request for extradition for an offence set forth in article 1 has been made for the
purpose of prosecuting or punishing a person on
account of his race, religion, nationality, ethnic
origin or political opinion; or
(b) that the person’s position may be prejudiced:
(i) for any of the reasons mentioned in subparagraph («) of this paragraph, or
(ii) for the reason that communication with him
by the appropriate authorities of the State
entitled to exercise rights of protection cannot
be effected.
2. With respect to the offences as defined in this
Convention, the provisions of all extradition
treaties and arrangements applicable between
States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with
this Convention.
Article 10
1. The offences set forth in article 1 shall be
deemed to be included as extraditable offences in
any extradition treaty existing between States
Parties. States Parties undertake to include such
offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a
request for extradition from another State Party
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gert framsalssamning við, má ríki það sem
beiðninni er beint til, ef það kýs, telja samning
þennan lagagrundvöll fyrir framsali að því er tekur
til brota þeirra sem um getur í 1. gr. Framsal skal
háð öðrum þeim skilyrðum sem lög þess ríkis sem
beiðninni er beint til kveða á um.
3. Aðildarríki þau er ekki gera það að skilyrði
fyrir framsali að samningur sé í gildi skulu sín í
milli viðurkenna þau brot sem um getur í 1. gr. sem
brot er varði framsali að uppfylltum þeim skilyrðum sem lög þess ríkis sem beiðninni er beint til
kveða á um.
4. Fara skal með brot þau sem um getur í 1. gr.
að því er varðar framsal milli aðildarríkja eins og
þau hafi ekki einungis verið framin þar sem þau
áttu sér stað heldur einnig á landssvæði þeirra ríkja
sem samkvæmt 1. mgr. 5. gr. ber skylda til að
tryggja lögsögu.

with which it has no extradition treaty, the requested State may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect
of the offences set forth in article 1. Extradition
shall be subject to the other conditions provided
by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1 as extraditable offences between themselves subject to
the conditions provided by the law of the requested State.
4. The offences set forth in article 1 shall be
treated, for the purpose of extradition between
States Parties, as if they had been committed not
only in the place in which they occurred but also in
the territories of the States required to establish
their jurisdiction in accordance with paragraph 1
of article 5.

11. gr.
1. Aðildarríki skulu veita hvert öðru alla hugsanlega aðstoð í sambandi við saksókn vegna brota
er um getur í 1. mgr., þ. á m. láta í té öll sönnunargögn sem þau hafa undir höndum og nauðsynleg
eru vegna saksóknarinnar.
2. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar skulu ekki
hafa áhrif á skyldur varðandi gagnkvæma aðstoð í
dómsmálum sem aðrir samningar kveða á um.

Article 11
1. States Parties shall afford one another the
greatest measure of assistance in connexion with
criminal proceedings brought in respect of the offences set forth in article 1, including the supply of
all evidence at their disposal necessary for the
proceedings.
2. The provisions of paragraph 1 of this article
shall not affect obligations concerning mutual
judicial assistance embodied in any other treaty.

12. gr.
Að svo miklu leyti sem Genfarsamningarnir frá
1949 um vemd stríðshrjáðra eða viðbótarbókanir
við þessa samninga eiga viö um sérstaka gíslatöku,
og að svo miklu leyti sem aðildarríki að samningi
þessum eru bundin samkvæmt þeim samningum til
þess að sækja til saka eða afhenda gíslatökumanninn skal samningur þessi ekki eiga við um
gíslatöku sem framin er þegar vopnaátök eins og
þau eru skilgreind í Genfarsamningunum frá 1949
og bókununum við þá eiga við, þar með talið
vopnaátök sem getið er um í 4. mgr. 1. gr. viðbótarbókunar I frá 1977 þar sem þjóðir berjast gegn
nýlenduyfirráðum og erlendu hemámi og gegn
stjómarfari sem byggist á mismunun kynþátta í
baráttu fyrir sjálfsákvörðunarrétti eins og sett er
fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og yfirlýsingunni um grundvallarreglur þjóðaréttar
varðandi vinsamleg samskipti og samvinnu ríkja í
milli í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Article 12
In so far as the Geneva Conventions of 1949 for
the protection of war victims or the Protocols Additional to those Conventions are applicable to a
particular act of hostage-taking, and in so far as
States Parties to this Convention are bound under
those conventions to prosecute or hand over the
hostage-taker, the present Convention shall not
apply to an act of hostage-taking committed in the
course of armed conflicts as defined in the Geneva
Conventions of 1949 and the Protocols thereto,
including armed conflicts mentioned in article 1,
paragraph 4, of Additional Protocol I of 1977, in
which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United
Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations
and Co-operation among States in accordance
with the Charter of the United Nations.
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13. gr.
Samningur þessi á ekki við ef brot er framið í
einu ríki og gíslinn og hinn meinti brotamaður eru
þegnar þess ríkis og hinn meinti brotamaður er
staddur á landssvæði þess ríkis.

Article 13
This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the hostage and the aUeged offender are nationals of that
State and the alleged offender is found in the
territory of that State.

14. gr.
Ekkert í samningi þessum skal skýrt svo að það
réttlæti skerðingu landamærahelgi eða stjórnmálalegs sjálfstæðis ríkis í bága við sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Article 14
Nothing in this Convention shall be construed as
justifying the violation of the territorial integrity
or political independence of a State in contravention of the Charter of the United Nations.

15. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu ekki hafa áhrif á
framkvæmd sáttmála um griðastað sem í gildi eru
við samþykkt þessa samning milli ríkja þeirra sem
aðilar eru að sáttmálunum. Hins vegar má ríki sem
er aðili að samningi þessum ekki bera fyrir sig
ákvæði þeirra sáttmála gagnvart öðru ríki sem er
aðili að samningi þessum en ekki sáttmálunum.

Article 15
The provisions of this Convention shaU not affect the application of the Treaties on Asylum, in
force at the date of the adoption of this Convention, as between the States which are parties to
those Treaties; but a State Party to this Convention may not invoke those Treaties with respect to
another State Party to this Convention which is
not a party to those treaties.

16. gr.
1. Deilu milli tveggja eða fleiri aðildarríkja
varðandi túlkun eða framkvæmd samnings þessa
sem ekki er útkljáð með samningi skal ef aðili
óskar lögð í gerð. Komi aðilar sér ekki saman um
skipan gerðardómsins innan sex mánaða frá dagsetningu beiðninnar um gerðardómsmeðferð má
hver þeirra vísa deilunni til Alþjóðadómstólsins
með beiðni í samræmi við samþykktir dómstólsins.

2. Sérhvert ríki má þegar það undirritar eða
fullgildir samning þennan eða gerist aðili að honum lýsa því yfir að það telji sig ekki bundið af 1.
mgr. þessarar greinar. önnur aðildarríki skulu
ekki vera bundin af 1. mgr. þessarar greinar gagnvart öðru aðildarríki sem gert hefur slíkan fyrirvara.
3. Sérhvert aðildarríki sem gert hefur fyrirvara
samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar getur hvenær
sem er dregið þann fyrirvara til baka með tilkynningu til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu
þjóðanna.

Article 16
1. Any dispute between two or more States
Parties concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by
negotiation shaU, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If within six months from
the date of the request for arbitration the parties
are unable to agree on the organization of the
arbitration, any one of those parties may refer the
dispute to the International Court of Justice by
request in conformity with the Statute of the
Court.
2. Each State may at the time of signature or
ratification of this Convention or accession
thereto declare that it does not consider itself
bound by paragraph 1 of this article. The other
States Parties shall not be bound by paragraph 1 of
this article with respect to any State Party which
has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation
in accordance with paragraph 2 of this article may
at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

17. gr.
1. Samningur þessi liggur frammi til undirritunar öllum ríkjum til 31. desember 1980 í aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York.
2. Samning þennan skal fullgilda. Fullgildingarskjölum skal komið til vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

Article 17
1. This Convention is open for signature by aU
States until 31 December 1980 at United Nations
Headquarters in New York.
2. This Convention is subject to ratification. The
instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
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3. Samningur þessi liggur frammi til aðildar öllum ríkjum. Aðildarskjölum skal komið til vörslu
hjá aöalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

3. This Convention is open for accession by any
State. The instruments of accession shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

18. gr.
1. Samningur þessi öðlast gildi á þrítugasta degi
eftir þann dag sem tuttugasta og öðru fullgildingarskjali eða aðildarskjali er komið til vörslu hjá
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.
2. Gagnvart sérhverju ríki sem fullgildir eða
gerist aðili að samningnum eftir að tuttugasta og
öðru fullgildingarskjalinu eða aðildarskjalinu er
komið til vörslu skal samningurinn öðlast gildi á
þrítugasta degi eftir að það ríki hefur komið fullgildingarskjali eða aðildarskjali sínu til vörslu.

Article 18
1. This Convention shall enter into force on the
thirtieth day following the date of deposit of the
twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United
Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the
Convention after the deposit of the twenty-second
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day
after deposit by such State of its instrument of
ratification or accession.

19. gr.
1. Sérhvert aðildarríki getur sagt samningi þessum upp með skriflegri tilkynningu til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.
2. Uppsögn tekur gildi einu ári eftir þann dag
sem aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna
berst tilkynningin.

Article 19
1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received
by the Secretary-General of the United Nations.

20. gr.
Frumriti samnings þessa skal komið til vörslu
hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna
sem skal senda staðfest afrit hans til allra ríkja og
eru textarnir á arabísku, ensku, frönsku,
kínversku, rússnesku og spænsku jafngildir.

Article 20
The original of this Convention, of which the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies
thereof to all States.

PESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir
sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna
undirritað samning þennan sem lagður var fram til
undirritunar í New York 18. desember 1979.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Convention,
opened for signature at New York on 18
December 1979.
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493. Nefndarálit

[181. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta til breytingar á lögum um meðferð
einkamá’a í héraði. Baldur Möller ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis hefur mætt
á fundi nefndarinnar við umfjöllun málsins. Nefndin leggur til að frumvarpið verði
samþykkt með breytingu varðandi gildistöku sem fyrir liggur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 10. mars 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Jónsson.

Ed.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Salome Þorke’sdóttir.

Jón Helgason.
Egill Jónsson.

[181. mál]

494. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85 23. júni 1936, um meðferð einkamála í héraði.
Frá allsherjarnefnd.
Við 44. gr. 1. mgr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.

Ed.

495. Nefndarálit

[182. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 52 12. mai 1970, um eftirlit með skipum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta og fengið til viðræðna ráðuneytisstjóra

dómsmálaráðuneytisins, Baldur Möller.
Nefndin er sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins með svofelldri
3. gr. orðist svo:

BREYTINGU :

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.

Alþingi, 10. mars 1981
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Jónsson.

Sþ.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Salome Þorké'sdóttir.

Jón Helgason.
Egill Jónsson.

496. Þingsályktun

um eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega.
(Afgreidd frá Sþ. 10. mars.)
Samhljóða þskj. 62.

[58. mál]

1737

Þingskjal 497

Nd.

497. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins og skila undirritaðir fulltrúar
Sjálfstæðisflokksins séráliti.
Nefndir beggja deilda unnu saman að athugunum á frv. Nefndarmenn Sjálfstæðisflokksins í Ed., Lárus Jónsson og Eyjólfur Konráð Jónsson, fluttu í samráði við
okkur undirritaða breytingartillögur við frv. sem eru í því fólgnar að koma í veg
fyrir kjaraskerðingu þá sem frv. hefur í för með sér að því er varðar láglaunafólk
og lífeyrisþega almannatrygginga. Þessar breytingartillögur, sem við flytjum óbreyttar í Nd. að meginstefnu, fela í sér skattalækkun, verulega hjöðnun verðbólgu 1. maí
og síðast en ekki sist ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi, sem
hætta er á fyrr en varir að óbreyttri stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahags- og atvinnumálum.
Þessar breytingartillögur okkar voru lagðar fram á sameiginlegum fundum
fjárhags- og viðskiptanefndar efri og neðri deilda. Fulltrúar stjórnarflokkanna tóku
ekki undir tillögurnar þótt fyrir lægi m. a. bréf frá hagstofustjóra þess efnis, að
meginákvæði frv. um 7% skerðingu verðbóta á laun mundi gilda gagnvart bótum
almannatrygginga, „nema annað hafi verið ákveðið sérstaklega í viðkomandi lögum
eða annars staðar“.
Að morgni hins 24. febrúar — daginn sem önnur umræða fór fram í efri deild —
tók ríkisstjórnin ákvörðun um að hluti lífeyris þeirra elli- og örorkulifeyrisþega,
sem njóta tekjutryggingar og heimilisuppbótar, skuli hækka um 14,6% en allar
aðrar tryggingabætur um 6%. Þar er um að ræða grunnellilífeyri, barnalífeyri, mæðralaun, ekkjubætur, sjúkra- og slysadagpeninga — svo nokkuð sé nefnt. Þessar Ufeyrisog nauðþurftagreiðslur eiga skv. bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar að hækka
um 6% á sama tíma sem framfærslukostnaður hækkar vegna óstjórnar og óðaverðbólgu um 14.32% skv. útreikningi Hagstofu íslands.
Hér er þó ekki sögð öll sorgarsaga þessara árása ríkisstjórnarinnar á kjör
elli- og örorkulífeyrisþega og annarra sem rétt eiga á almannatryggingagreiðslum.
Hin síðari ár hafa allir verið sammála um að það fólk, sem nærri einvörðungu
hefði fyrir sig að leggja lífeyri úr almannatryggingum, væri verst sett í þjóðfélaginu.
Skv. bráðabirgðalögunum og síðari ákvörðun ríkisstjórnarinnar hinn 24. febrúar
hækkaði heildarlífeyrisgreiðsla þessa fólks einungis um 10.2% 1. mars s. 1., á sama
tíma sem framfærslukostnaður þess hækkaði um 14.32%.
Hér fer á eftir yfirlit sem sýnir hækkun lífeyris elli- og örorkulífeyrisþega sem
fá tekjutryggingu.
Bætur elli- og örorkulífeyrisþega sem hafa tekjutryggingu,
skv. ákvörðun ríkisstjórnarinnar:
Hjón.

Mánaðargreiðslur.

Febr.
nýkr.

Mars
nýkr.

Almennur elli- og örorkulífeyrir ... ...................
+ tekjutrygging .............................. ...................

1960
2135

2 246
2 263

%
6%
14,6%

Samtals

4 095

4 509

10,2%

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Hækkun

218
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Almennur elli- og örorkulífeyrir .. .................
+ tekjutrygging ................................ .................

Febr.
nýkr.

Mars
nýkr.

1 187
1160

1257
1329

Hækkun

%
6%
14.6%

10,2%
Samtals
2 347
2 586
Frá því framangreind yfirlýsing heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Svavars
Gestssonar, var gefin fyrir hönd ríkisstjórnarinnar um sérstaka hækkun tekjutryggingar og heimilisuppbótar hefur verið breytt yfir þá staðreynd eftir megni af stjórnarmálgögnum og í fréttatilkynningu ráðuneytisins, að heildarhækkun lífeyris þeirra elliog örorkulífeyrisþega, sem njóta þessara greiðslna, er einungis 10,2% svo sem að
framan greinir, og að allar bætur: grunnellilífeyrir, barnalífeyrir, mæðralaun,
ekkjubætur, sjúkra- og slysadagpeningar, eru skertar um 8.3% miðað við hækkun
framfærslukostnaðar.
Greinilegt er að hörð gagnrýni okkar sjálfstæðismanna í stjórnarandstöðu á
þessa miklu kjaraskerðingu bótaþega almannatrygginga og tillöguflutningur um að
draga úr og koma í veg fyrir þessa aðför ríkisstjórnarinnar að öllum framangreindum bótaþegum hefur valdið því, að ríkisstjórnin sá sitt óvænna á síðustu
stundu. Flaustrið og fálmið var þó svo mikið að jafnvel ráðherra hélt því fram
við 3. umræðu í efri deild, að heildarbætur þeirra elli- og örorkulífeyrisþega, sem
njóta tekjutryggingar og heimilisuppbótar, ættu að hækka 1. mars um 14,6%
Við 2. umræðu um þetta frv. í efri deild sagði fjármálaráðherra frá fundi með
fjórum fulltrúum ASl í fjármálaráðuneytinu, sem einnig hafði átt sér stað 24. febr.
s. 1. Á þeim fundi taldi hann að þessir fulltrúar hefðu samþykkt að niðurfelling
sjúkratryggingagjalds á tekjur allt að 6 750 000 gkr. væru fullgildar efndir á loforði
ríkisstjórnarinnar um að bæta lágtekjufólki kjaraskerðinguna upp með skattalækkun
sem næmi 1,5% í kaupmætti. Forseti ASÍ, Ásmundur Stefánsson, sagði að vísu í fjölmiðlum næsta dag, að hann hefði ekki aðstöðu til að meta hvort skattabreyting
ráðherra gæti talist jafngild 1,5% í kaupmætti, það þyrfti að athuga síðar!
Svo niikið lá þó ráðherra á að tilkynna þessa „skattaiækkun“, að hann gerði það
með formlegri yfirlýsingu við 2. umræðu frv. eftir að ómögulegt hafði verið að fá
upplýsingar um efndir þessa loforðs í nefnd í meira en mánuð og þingmenn stjórnarflokka höfðu lýst skattalækkunarhugmyndir sjálfstæðismanna sýndartillögur.
Allt ber þetta að sama brunni. Ráðherrar og ríkisstjórn gripu á síðustu stundu
til þess að klóra sig einhvern veginn út úr réttmætri gagnrýni á bráðabirgðalögin sem
sjálf eru hliðstætt flaustursverk og þessar tilskipanir ráðherra við umræðu um
málið á Alþingi eftir að nefndir höfðu raunar lokið störfum.
Yfirlýsing fjármálaráðherra um niðurfellingu sjúkratryggingagjaldsins hefur í
för með sér að tekjuskattar að meðtöldu sjúkratryggingagjaldi verða að líkindum
hliðstæðir og á síðastliðnu ári í heild. Skattvísitala 145 þýðir þó þyngri skatta en í
fyrra á þá sem hafa miðlungs- og hærri tekjur, þar sem tekjur hafa hækkað um
a. m. k. 51% milli áranna 1979 og 1980 skv. áætlun Þjóðhagsstofnunar. Heildarskattbyrði mun þó hækka á skattgreiðendum þriðja árið í röð eftir sem áður. Eignarskattar
hækka, ef óbreytt lög gilda, og ýmsir neysluskattar hækka verulega. Orkujöfnunargjald, sem er í raun 1%% söluskattur, leggst á allt árið, en aðeins hluta árs í fyrra,
nýir neysluskattar og hækkun bensínskatta umfram verðlag bætast þar við. Ríkisstjórnin stefndi að 23—24 milljarða gkr. skattahækkun á árinu 1981 að raungildi
fyrir yfirlýsingu fjármálaráðherra. Af því áformi hefur nú verið slegið lítillega. Eftir
stendur að núverandi ríkisstjórn fylgir meginstefnu vinstri stjórnar ólafs Jóhannessonar í skattamálum. Þessar ríkisstjórnir bera ábyrgð á 60—70 milljarða skattahækkun á yfirstandandi ári, sem er að raungildi um 1600 þúsund gkr. á hverja
5 manna fjölskyldu í landinu. Slík eru afrekin í skattamálum.
Eins og áður segir unnu fjárhags- og viðskiptanefndir efri og neðri deilda sameiginlega að athugun á þessu máli. Þetta nefndarálit er fyrst og fremst um þá vend-
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ingu sem málið tók með furðuvinnubrögðum ráðherra og ríkisstjórnarinnar, eftir
að því nefndarstarfi lauk.
Að öðru leyti vísast til ítarlegs nefndarálits Lárusar Jónssonar og Eyjólfs Konráðs
Jónssonar í efri deild. Þar eru breytingartillögur okkar á þskj. 498 einnig skýrðar.
Alþingi, 11. mars 1981.
Matthías Bjarnason,
frsm.

Albert Guðmundsson.

Matthías Á. Mathiesen.

Fylgiskjal I.
Tryggingastofnun ríkisins.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.
REGLUGERÐ
um hækkun bóta almannatrygginga.
1. gr.
Upphæðir tekjutryggingar og heimilisuppbótar skulu hækka um 14.6% frá
1. mars 1981 frá því sem þær voru í febrúar 1981.
Aðrar upphæðir bóta og greiðslu samkvæmt 74. gr. skulu frá sama tíma hækka
um 6%.
2. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar.
Úr gildi fellur reglugerð með sama heiti, nr. 575 frá 14. nóvember 1980.
Heilbrigðis- og trgggingamálaráðunegtið, 24-. febrúar 1981.
Svavar Gestsson.

__ __________

Páll Sigurðsson.
Fylgiskjal II.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.
FRÉTTATILKYNNING.
Á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun var samþykkt tillaga um sérstaka 8%
hækkun tekjutryggingar elli- og örorkulífeyrisþega. Jafnframt var samþykkt sérstök
hækkun heimilisuppbótar, einnig 8%.
Ofan á þessa hækkun kæmi síðan hækkun um 6% og skulu allar bætur lífeyrisdeildar almannatrygginga hækka um þá prósentu. Þannig verður heildarhækkun
tekjutryggingar ellí- og örorkulífeyris og heimilisuppbótar liðlega 14%.
Eftir þessa ákvörðun liggur fyrir að aldraðir og öryrkjar, sem njóta tekjutryggingar, búa við hærra hlutfall í samanburði við umsamin laun í landinu en nokkru
sinni fyrr. Auk þeirra sérstöku 8%, sem hér er um að ræða, hefur ríkisstjórnin áður
samþykkt sérstaka 5% hækkun tekjutryggingar umfram hækkun verðbótavísitölu.
AIIs hefur því átt sér stað 13% hækkun tekjutryggingar frá því að núverandi rikisstjórn tók við.
Þeir einstaklingar, sem búa við elli- og örorkulífeyri með fullri tekjutryggingu
og beimilisuppbót, hafa 1. mars 3 052 kr. á mánuði, en hjón með fulla tekjutryggingu
hafa 4 509 kr. á mánuði. Dagvinnulaun samkv. 7. taxta VMSl verða frá 1. mars 3 906
á mánuði.
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498. Breytingartillögur

[193. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá Matthíasi Bjarnasyni, Albert Guðmundssyni og Matthíasi Á. Mathiesen.
1. 1. gr. orðist svo:
Ekki má hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé frá því sem var fyrir 1. janúar 1981 til 1. maí 1981, nema að
fengnu samþykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema
sönnur fyrir nauðsyn hennar liggi fyrir.
Frá og með 1. maí 1981 skulu taka gildi 8. og 12. gr. laga nr. 56/1978 eins
og þær voru upphaflega samþykktar á Alþingi, og falla þar með úr gildi 59.
og 60. gr. laga nr. 13/1979.
2. Við 5. gr. bætist eftirfarandi ákvæði:
Skerðing verðbóta hinn 1. mars 1981 skv. 1. mgr. þessarar greinar nær ekki
til eftirtalinna bótaflokka Tryggingastofnunar ríkisins. Skulu þeir hækka í samræmi við breytingar á vísitölu skv. ákvæðum laga nr. 13/1979: Grunnellilífeyrir, örorkulífeyrir, barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur (6 mán. og 8 ára
bætur), ekkjubætur (12 mánaða bætur) og sjúkra- og slysadagpeningar.
3. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórnin skal semja tillögur um lækkun rekstrarútgjalda ríkissjóðs
og leggja fyrir Alþingi eigi síðar en hinn 1. apríl n. k. Þessar tillögur skulu
einnig ná til fjárlagaliða, sem ákveðnir eru með öðrum lögum, og framkvæmdaliða, ef tök eru talin á lækkun þeirra.
4. Við frv. bætist ný grein er verði 8. gr. Greinin orðist svo:
Við 18. gr. laga nr. 10 frá 29. mars 1961, um Seðlabanka íslands, með síðari
breytingum, bætist: án sérstakra styrkja eða neins konar millifærslu.
5. Við frv. bætist ný grein er verði 9. gr. Greinin orðist svo:
Lög nr. 77 frá 23. des. 1980 skulu falla úr gildi hinn 1. apríl n. k.
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga skal skattvísitala fyrir árið 1981 vera 151 stig.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga um sérstakt tímabundið vörugjald, nr. 107
30. des. 1978, ásamt síðari breytingum á þeim lögum, sbr. lög nr. 107 30. des.
1978 og lög nr. 80 23. des. 1980 skal sérstakt vörugjald af innfluttum vörum
og inlendri framleiðslu eigi vera hærra en 18% frá 1. apríl 1981.
1. gr. laga nr. 23 16. mai 1980, um breytingu á lögum um söluskatt, breytist
þannig að brott falli orðin „og auk þess 2% — tvö af hundraði — söluskattsauka eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum“.
6. Við 8. gr. Greinin verði 10. gr.

Ed.

499. Breytingartillaga

[232. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
2. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þingskjal 500—501

Nd.

500. Frumvarp til laga

1741

[255. mál]

um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfé’aga.
Flm.: Albert Guðmundsson, GuSmundur J. Guðmundsson.
1- gr.
3. málsgr. 5. gr. laganna orðist svo:
Skylt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt, sem efnalitlum
elli- og örorku’ífeyrisþegum er gert að greiða. Sama g:ldir um slika lífeyrisþega,
sem ekki hafa verulegar tekjur umfram elli- og örorkulífeyri.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
í 5. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga segir að sveitarstjórnum sé heimilt

að lækka eða fella niður fasteignaskatt, sem efnalitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða.
Komið hefur í ljós, að margt af því fólki, sem rétt hefur til að njóta góðs
af heimildarákvæði þessu, gerir sér ekki grein fyrir þessum rétti sínum og sækir
ekki um niðurfellingu eða lækkun á fasteignasköttum sínum.
Þá hefur einnig komið í Ijós, að rétthafar treysta sér oft ekki til að standa
i slikum bréfaskriftum við opinberar stofnanir.
Rétt og skylt er að geta þess, að f’est sveitarfélög sýna lipurð og tillitssemi
í þessum efnum. En þar sem í hlut á efnalítið fólk, sem verður að lifa á elliog örorkulífeyri og hefur ekki gjaldþol til greiðslu slíkra fasteignaskatta, þykir
f’utningsmönnum eðlilegt að breyta þessari heimild sveitarstjórna í skyldu.

Sþ.

501. Nefndarálit

T76. mál]

um tillögu til þál. um littekt á björgunarnetum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur leitað umsagnar eftirtalinna aðila um ti’löguna: siglingamálastióra, Sjóslysanefndar og Slysavarnafélags fslands. Nefndin mælir með samþvkkt
tillögunnar með nokkurri breytingu og verða breytingartillögur fluttar á sérstöku
þingskja’i.
Guðrún Helgadóttir var fjarverandi.
Alþingi, 10. mars 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
Páll Pétursson

Birgir ísl. Gunnarsson,
Guðm. G. Þórarinsson.
fundaskr.
Halldór B'öndal.
Steinþór Gestsson.
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502. Breytingartillaga

[76. mál]

við till. til þál. um úttekt á björgunarnetum.
Frá allsherjarnefnd.
a. 1 stað orðanna „sérfróða menn gera úttekt á“ komi: kanna.
b. Aftan við ti’lögugreinina bætist:
Leita skal umsagnar hagsmunaaðila, svo sem Farmanna- og fiskimannasambands íslands, Sjómannasambands íslands, Landssambands íslenskra útvegsmanna og farmskipaeigenda.
c. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar um könnun á notagildi björgunarneta.

Sþ.

503. Tillaga til þingsályktunar

[256. mál]

um rannsókn á framtiðarvegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs.
Flm.: Tryggvi Gunnarsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram rannsókn á framtíðarvegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs.
Greinargerð.
Bvggðin norðan Smjörvatnsheiðar býr við mjög erfiðar samgöngur yfir vetrarmánuðina, og þar er líka veturinn langur. Vegakerfi er þannig háttað, að á löngum
köflum hefur jarðýta rutt slóð, sem auðvitað er þá niðurgrafin, og tekur snjó siðast
úr þessum gjótum. Þetta heita þó þjóðvegir. Hafísvegur til norðurs frá Vopnafirði
og siðan vestur til Húsavíkur hefur verið á dagskrá undanfarið og væntanlega fer
hann að koma að gagni á næsta vetri, en enn eru óuppbyggðir langir kaflar, sem
lokast i fyrstu snjóum. Samkvæmt snjómokstursreglum er þar opnað hálfsmánaðarlega og er það æðilangt frá nútímakröfum.
1 suður til Fljótsdalshéraðs er vegnefna um Hellisheiði opin tvo mánuði yfir
hásumarið. Þar er þó naumast hægt að tala um nema jeppaslóð, enda fer sú gata
i himnahæð yfir sjávarmál. Viðskipti byggðanna norðan heiða (Hellisheiðar, Smjörvatnsheiðar) og sunnan eru margvisleg, enda allar stjórnsýslustöðvar Austurlands
ýmist á Héraði eða niðri á fjörðum, þar með taldir bankar.
Ef hafis leggst að Norðurlandi og suður með Austfjörðum gæti hafísvegurinn
komið að takmörkuðum notum til aðdrátta úr þeirri átt, en vegur milli Vopnafjarðar
og Héraðs gæti þá orðið flutningsleið, ekki einasta til næstu byggða norðan heiða,
heldur áfram norður (til Þórshafnar, Raufarhafnar, Kópaskers).
Þvi er þess vænst að þessu erindi verði vel tekið.

Þingskjal 504—506
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504. Nefndarálit

[37. mál]

um frv. til 1. um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga
opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir með samþykkt þess með þeirri breytingu er fram kemur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 12. mars 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Guðm. J. Guðmundsson.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
Matthías Á. Mathiesen.
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson.
Matthías Bjarnason.
Albert Guðmundsson.

505. Breytingartillaga

f37. mál]

við frv. til 1. um breyt. á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga
opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Á undan 1. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
a. (1. gr.) 1. tl. 2. mgr. 1. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 61/1977) orðist svo:
1. ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, biskups Islands né ráðuneytisstjóra.
b. (2. gr.) 3. mgr. 4. gr. laganna (sbr. 2. gr. laga nr. 61/1977) orðist svo:
Launakjör ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, biskups Islands og
ráðuneytisstjóra skulu ákveðin af kjaradómi.

Nd.

506. Nefndarálit

[158. mál]

um frv. til 1. um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir meiri hl. hennar með þvi að það verði
samþykkt í samræmi við afgreiðslu fjárlaga.
Alþingi, 12. mars 1981.
Halldór Ásgrimsson,
form.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr., frsm.
Sighvatur Björgvinsson.

Guðm. J. Guðmundsson.
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Nd.

507. Nefndarálit

[36. mál]

um frv. til 1. um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. Undirritaðir nefndarmenn mæla með samþykkt
frv., en minni hl. skilar séráliti.
Alþingi, 12. mars 1981.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.

Ingólfur Guðnason,
Guðm. J. Guðmundsson.
fundaskr.
Sighvatur Björgvinsson,
með fyrirvara.

Nd.

508. Nefndarálit

[129. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 94/1933, um tékka.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. Á fund nefndarinnar komu Þórður B. Sigurðsson
frá Reiknistofu bankanna og Björn Lindal frá viðskiptaráðuneytinu.
Nefndin mælir með því að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 12. mars 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form.
Matthías Á. Mathiesen.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr., frsm.
Albert Guðmundsson.

Guðm. J. Guðmundsson.
Matthías Bjarnason.

509. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til 1. um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. Haldnir voru sameiginlegir fundir um málið og
bárust margháttuð gögn, eins og fram kemur í nefndarálitum í Ed.
Eftir að frumvarpið barst nefndinni í Nd. hefur verið rætt við fulltrúa frá fjármálaráðuneytinu um skattamál og fulltrúa frá Kjararannsóknanefnd um þróun kaupmáttar.
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2. minni hl. nefndarinnar telur a8 frv. sé nauðsynlegur þáttur í baráttunni gegn
verðbólgu. Undirritaðir nefndarmenn telja verðbólguna mikinn bölvald í þjóðfélaginu
og mæla eindregið með því að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 12. mars 1981.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.

Sþ.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.

Guðm. J. Guðmundsson.

510. Tillaga til þingsályktunar

[257. mál]

um framtíðarhúsakost Alþingis.
Flm.: Jón Helgason, Helgi Seljan, Sverrir Hermannsson, Benedikt Gröndal.
I tilefni af hundrað ára afmæli alþingishússins ályktar Alþingi, að heimkynni
þingsins skuli áfram vera i sama húsi, svo og í byggingum í næsta nágrenni þess.
Alþingi ályktar enn fremur að efna til samkeppni íslenskra húsameistara um
viðbótarbyggingu fyrir starfsemi þingsins á svæði, sem takmarkast af Templarasundi,
Kirkjustræti, Tjarnargötu og Tjörninni.
Forsetum Alþingis er falinn undirbúningur þessarar samkeppni, þar með talin
skipun manna i dómnefnd ásamt þeim.
Greinargerð.
Hinn 9. júní 1880 var lagður hornsteinn að alþingishúsinu, en 1. júlí 1881 kom
Alþingi saman i húsinu. Um haustið var fyrsta hæð hússins einnig fullgerð, og flutti
Stiftsbókasafnið þar inn, en um veturinn var Forngripasafninu komið fyrir á efsta
lofti. Árið 1908 var ákveðin bygging hringmyndaðrar útbyggingar á miðri suðurhlið hússins.
Nokkur aðdragandi hafði verið að byggingu hússins, en Alþingi hafði allt frá
endurreisn þess 1845 verið til húsa í Lærða skólanum. Það ýtti á eftir byggingamálinu, að 1874 hlaut Alþingi löggjafarvald, og þá var því skipt í tvær deildir, en
hafði áður verið ein málstofa.
Alþingi tók formlega ákvörðun um bygginguna 1879 og veitti til hennar 100 000
króna framlag. Á því ári voru tekjur landsins 791 923 kr., en útgjöld 717 399 kr.
Landshöfðingja var falið að sjá um framkvæmdir, en auk þess starfaði að málinu
nefnd þingmanna. Danska húsameistaranum F. Meldahl, forstjóra Listaháskólans
í Kaupmannahöfn, var falin teikning hússins.
Alþingishúsinu var fyrst valinn staður skammt frá núverandi gatnamótum
Bankastrætis og Ingólfsstrætis, og var þar grafið fyrir grunni haustið 1879. Hinn
danski húsameistari mótmælti þessum stað, m. a. vegna halla. Eftir það varð núverandi staður fyrir valinu og keypt kálgarðsspilda af Halldóri Kr. Friðrikssyni,
sem þá átti hús er lengi stóð skammt vestan þinghússins.
Þegar alþingishúsið var reist, var þingið skipað 36 mönnum og kom saman
nokkrar sumarvikur annað hvort ár. Enda þótt það væri byggt við vöxt, er það fyrir
löngu orðið of lítið fyrir starfsemi þingsins. Hefur verið bætt úr því með kaupum
á húsum í næsta nágrenni, og starfar Alþingi nú i fjórum húsum öðrum en þinghúsinu: Þórshamri, Vonarstræti 8 og 12 og Kirkjustræti 8.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

319
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Siðasta aldarfjórðung hafa öðru hverju verið fluttar tillögur um húsnæðismál
Alþingis, þar á meðal hin gamla hugmynd að þingið skuli haldið á Þingvöllum.
Hefur mikið verið um málið rætt, nefndir hafa fjallað um það og athuganir hafa
verið gerðar. 1 apríl 1977 stofnaði húsameistari ríkisins til starfshóps til að gera
úttekt á málinu og tillögur um það. Skilaði hópurinn ítarlegri bók um verkefnið,
og er þar mikill fróðleikur saman dreginn.
Ekki hefur verið samkomulag um staðsetningu þinghúss. Hafa ýmsir viljað
finna annan stað á höfuðborgarsvæðinu og reisa þar þinghús frá grunni, jafnvel í
nýju landsstjórnarhverfi, og mundi þá núverandi þinghús tekið til annarra nota.
Aðrir hafa talið rétt, að Alþingi verði um alla framtíð á sama stað, en reistar yrðu
nýjar byggingar í næsta nágrenni þess. Um skeið hafði Reykjavíkurborg uppi áform
um að reisa hátt ráðhús í norðanverðum tjarnarenda, og töldu sumir alþingismenn,
að slík bygging mundi skyggja svo á þinghússvæðið að ekki mætti við una. Nú eru
þessi byggingaráform höfuðborgarinnar úr sögunni.
Tillaga sú, sem hér er flutt, er á þá lund, að Alþingi ákveði formlega, að heimkynni þess verði áfram í hinu aldargamla þinghúsi og byggingum i næsta nágrenni
þess. Enn fremur álykti Alþingi að láta fram fara samkeppni meðal íslenskra húsameistara um megingerð og skipulag nýrrar byggingar á svæðinu sunnan og vestan
við gamla húsið.
Gert er ráð fyrir, að ýmist megi flytja eða rífa þau hús, sem á þessu svæði standa
nú. Alþingi á þegar flest þessi hús og lóðirnar, nema Oddfellowhúsið. Það er rammgerð steinbygging, sem girðir fyrir þann kost, að nýbygging fyrir Alþingi snúi út að
Tjörninni. Niðurrif þess á síðara stigi gæti þó haft megináhrif á skipulagshugmyndir.
Samkvæmt tillögunni er forsetum Alþingis falin allur undirbúningur samkeppninnar. Skulu þeir þrír vera í dómnefnd, en skipa fleiri í nefndina eftir því
sem þeir telja ástæðu til.
Samkeppnin og úrvinnsla gagna úr henni munu taka 3—5 ár. Kemur því varla
til byggingarframkvæmda fyrir Alþingi fyrr en 1985—1990, og þá eftir fjárhagsaðstæðum og frekari ákvörðunum þingsins. En ekki er ráð nema i tíma sé tekið.

Sþ.

511. Þingsályktun

[200. inál]

um fullgildingu á alþjóðásamþykkt varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra
reglna á sviði vinnumála.
(Afgreidd frá Sþ. 12. mars.)
Samhljóða þskj. 392.
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Ed.

512. Frumvarp til laga

[258. mál]

um ný orkuver.
Flm.: Þorv. Garðar Kristjánsson, Eyjólfur KonráS Jónsson, Egill Jónsson,
Guðmundur Karlsson, Lárus Jónsson, Salome Þorkelsdóttir.
1. gr.
Ríkisstjórnin skal fela Landsvirkjun eða landshlutafyrirtækjum að reisa og
reka eftirtalin raforkuver:
Raforkuver allt að 330 MW í Jökulsá 1 Fljótsdal, þegar ákvörðun hefur
verið tekin um að setja á stofn stóriðju á Austurlandi.
Raforkuver allt að 180 MW í Blöndu i Austur-Húnavatnssýslu, þegar tryggð
hafa verið nauðsynleg réttindi vegna virkjunarinnar.
Raforkuver allt að 130 MW í Þjórsá við Sultartanga.
Stækkun Hrauneyjafossvirkjunar um allt að 70 MW.
Heimilt er að fela virkjunaraðilum að gera nauðsynlegar ráðstafanir á viðkomandi vatnasvæði til að tryggja rekstur virkjananna, enn fremur að leggja aðalorkuveitu frá orkuverunum til tengingar við aðalstofnlínur og meiri háttar iðjuver.
2. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að taka lán og endurlána virkjunaraðilum skv. 1. gr.
eða ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán sem virkjunaraðilar taka að upphæð allt að
3 500 milljónir kr. til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, sem um getur í 1. gr.
3- gr.
Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækjum, vélum og aðalorkuveitum til virkjananna skv. 1. gr. Niðurfelling gjalda nær ekki til vinnuvéla
vegna framkvæmdanna. Fjármálaráðherra er þó heimilt að fresta innheimtu aðflutningsgjalda og söluskatts af þeim eða hluta þeirra, gegn þeim tryggingum sem hann
metur gildar. Gjöld þessi falla niður, ef vélarnar og tækin eru flutt úr landi að
loknum framkvæmdum. Að öðrum kosti skulu gjöldin miðast við matsverð véla
og tækja.
4. gr.

Undirbúningi að byggingu orkuveranna svo og framkvæmdunum sjálfum skal
hraðað svo sem kostur er. Ekki er kveðið á um röðun framkvæmda, enda mega þær
ekki hefjast nema fyrir liggi nákvæmar áætlanir um orkuverin, skilyrðum skv.
1. gr. hafi verið fullnægt og tryggt hafi verið nægilegt fjármagn til framkvæmdanna.
5- gr.

Um stofnun og rekstur orkuvera þeirra, sem um ræðir í 1. gr„ fer að öðru
leyti eftir ákvæðum orkulaga, nr. 58/1967, og laga nr. 59/1965, um Landsvirkjun,
eða Iögum um landshlutafyrirtæki, sem stofnuð kunna að verða.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerí,

Frumvarp þetta er flutt af 6 þingmönnum Sjálfstæðisflokksins i efri deild og
standa einnig að flutningi þess 13 þingmenn flokksins í neðri deild: Geir Hallgrímsson, Albert Guðmundsson, Birgir ísl. Gunnarsson, Eggert Haukdal, Friðrik Sophusson, Halldór Blöndal, Jósef H. Þorgeirsson, Matthías Bjarnason, Matthias Á.
Mathiesen, Ólafur G. Einarsson, Pétur Signrðsson, Steinþór Gestsson og Sverrir
Hermannsson.
Frumvarpið kveður á um framkvæmdir í virkjunarmálum. Gert er ráð fyrir
heildaráætlun um tiltekin verkefni, sem að er stefnt að lokið verði á þeim áratug
sem nú er að hefjast.
Hér er um að ræða stærsta átakið, sem enn hefur verið gert til að nýta orkulindir landsins til verðmætasköpunar fyrir þjóðarbúið. Þannig verður tryggt, að
fullnægt verði þörfum hins almenna notanda. Með þessari aukningu vatnsvirkjana
verður innflutt olia að fullu leyst af hólmi, bæði til húshitunar og raforkuframleiðslu. Slíkar orkuframkvæmdir geta skapað möguleika á nýtingu raforku til að
framleiða nýja orkugjafa i stað þeirra, sem við nú flytium inn, svo sem til rekstrar
skipa og bifreiða. Þá geta skapast möguleikar til að nota rafmagn beint til að knýja
samgöngutæki. Orkuframkvæmdir þær, sem hér um ræðir, leggja grundvöll að stóraukinni iðnvæðingu og stóriðju og gjaldeyrisöflun i formi lítfluttrar iðnaðarvöru.
Slíkar framkvæmdir eru besta tryggingin fyr;r bætfum lifskjörum og atvinnuöryggi
landsmanna. Stóraukin hagnýting orkulinda landsins hlýtur að vera hið rétta
andsvar við þverrandi orkulindum i heinrnum og hækkandi orkuverði.
Framkvæmdir þær. sem frumvarp þetta felur í sér, eru raforkuver allt að
330 MW i Jökulsá i Fljótsdal, raforkuver allt að 180 MW i Blöndu, raforkuver allt
að 130 MW við Sultartanga og stækkun Hrauneyjafossvirkjunar um allt að 70 MW.
Þessar framkvæmdir nema samtals 710 MW og er það 104% aukning frá uppsettu afli i núverandi vatnsaflsvirkjunum, alls 680 MW, og er þá meðtalið 140 MW
afl i Hrauneyjafossvirkjun, sem nú er i smiðum.
Tillagan um framangreindar orkuframkvæmdir grundvallast á hagkvæmnisútreiknmgum, sem fvrir liggja. Hér á eftir er gerð grein fyrir hinum einstöku framkvæmdum. Er þar byggt á greinargerðum Orkustofnunar, Landsvirkjunar, Rafmagnsveitna ríkisins og ráðgjafaraðila þeirra.
Fljótsdalsvirkjun.
t áætlunum um Fljótsdalsvirkjun er fyrirhugað að stífla Jökulsá við Evjabakka
og þar verði aðalmiðlun virkjunarinnar. I Eyjabakkamiðlun er áætlað að veita
vatni innarlega af Hraunum allt frá Sauðárvatni.
Vatnið yrði leitt úr miðluninni út Fljótsdalsheiðí um svonefndan Eyjabakkaskurð. Hann lægi í hlíðarrótum Hafursfells að Laugarfelb, undir bað i jarðaöngum, en siðan í skurði út að Gilsárlóni. Gilsárlón vrði stærst miðlana á Fljótsdalsbeiði og í það vrði veitt öllu virk.juðu vatni, bæð; af heiðinni sjálfri svo og
Jökulsá, en úr Gilsárlóni lægi skurður að Hólmalóni, sem yrði inntakslón virkjunarinnar.
Frá Hólmalóni eru fyrirhuguð lárétt aðrennslisgöng undir sunnanvert Miðfell,
en þar tekur við opinn aðrennslisskurður að inntaki á Teigsbjargi.
Samanburðaráætlanir benda t;l þess, að hagkvæmt sé að virkja um fallgöng að
stöðvarhúsi neðanjarðar en frá bvi lægju frárennslisgöng út i Jökulsá, nokkru
innan við Hvamm. Einnig kemur þó til greina að virkja um stálpípur, sem lægju
ofaniarðar að stöðvarhúsi á bakka árinnar.
Miðlun Fljótsdalsv'rkjunar yrði alls 745 Gl að stærð. Eyjabakkalón yrði 615 Gl,
Gilsárlón 102 G1 og Hölknárlón 10 Gl. Stærð inntakslónsins, Hólmalóns, yrði 18 GI.
Við Fljótsdalsvirkjun yrði verg fallhæð 573.5 m, en raunfallhæð við áætlaða
meðalvatnsstöðu og fullt álag 553.7 m. Virkjað rennsli yrði 68.0 m8/s, rennslisorka
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1438 GWh/a, en áætluð orkuvinnslugeta 1470 GWh/a. Uppsett afl yrði 328 MW
og nýting 4500 h/a.
Gerðar hafa verið framkvæmdaáætlanir um byggingu Fljótsdalsvirkjunar. Þar
er gert ráð fyrir að byggingartími fyrsta áfanga sé rúm fjögur ár að loknum
nauðsynlegum undirbúningi. Viðbótaráfangar taka að minnsta kosti eitt ár hver. I
þessu sambandi hefur verið gert ráð fyrir allt að fjórum byggingaráföngum. Gætu
framkvæmdir því staðið í allmörg ár.
Fyrirhugaðir áfangar eru þessir:
1. áfangi: Veitur af Fljótsdalsheiði, þ. e. Hölknár-, Þórsstaðakvíslar- og Laugarárveitur. Miðlanir á Fljótsdalsheiði, þ. e. Hölknárlón, Gilsárlón og Hólmalón. Vatnsvegir frá Hólmalóni niður í Jökulsá. Ein vél 82 MW, 250 GWh/a orkuvinnslugeta.
2. áfangi: Upphafsáfangi stíflu við Eyjabakka. Eyjabakkaskurður. Ein vél
82 MW, heildarafl 164 MW, 700 GWh/a orkuvinnslugeta.
3. áfangi: Eyjabakkamiðlun aukin í fulla stærð. Ein vél 82 MW, heildarafl
246 MW, 1200 GWh/a orkuvinnslugeta.
4. áfangi: Sauðár- og Kelduárveita. Ein vél 82 MW, heildarafl 328 MW, 1470
GWh/a orkuvinnslugeta.
Gera má ráð fyrir að við framkvæmdir fyrsta áfanga verði mannaflaþörf
350—400 manns að meðaltali. Mest gæti hún orðið um 500—600 manns í þeim áfanga.
í öðrum áfanga er áætluð mannaflaþörf mest um 350—450 manns og mun minni í
3. og 4. áfanga.
Blönduvirkjun.
Rannsóknir á virkjunarsvæði Blöndu hófust með vatnamælingum í Blöndu
1949. Á árinu 1970 hóf Orkustofnun undirbúning að gerð yfirlitskorta af virkjunarsvæðinu og í framhaldi af því var unnið að jarðfræðirannsóknum. Á grundvelli
þessara rannsókna var síðan gerð frumhönnun um virkjun Blöndu niður Blöndudal,
sem lá fyrir vorið 1975.
Vettvangsrannsóknir fóru fram á vegum Orkustofnunar árin 1973—1979, mest
þó tvö síðustu árin. Stíflustæði, skurðleiðir, jarðgangaleiðir og söðvarhússtæði hafa
verið könnuð ítarlega. Boraðir hafa verið samtals nálægt 3200 m til könnunar jarðlagaskipan. Auk þess hafa farið fram jarðeðlisfræðilegar mælingar og bergspennumælingar og ítarleg leit og rannsókn á byggingarefnum. Nauðsynlegum undirbúningi
að verkhönnun er nú lokið.
í áætlun um virkjun Blöndu, sem nefnd hefur verið virkjun við Eiðsstaði, er
gert ráð fyrir að nýta 277.5 m raunfallhæð frá stíflu skammt neðan við Gilsvatn
niður í 125 m hæð y. s. í Blöndudal. Ráðgert er 20 G1 miðlun í inntakslóni virkjunarinnar neðan við Gilsvatn og 400 Gl miðlun við Reftjarnarbungu eða 420 G1 alls.
Með miðlun þessari er áætluð orkuvinnslugeta nálægt 800 GWh/a og afl virkjunarinnar 177 MW, miðað við u. þ. b. 4500 nýtingarstundir á ári.
Gerðar hafa verið framkvæmdaáætlanir um byggingu Blönduvirkjunar. Þar er
gert ráð fyrir að byggingarframkvæmdir taki rúm fjögur ár að loknum nauðsynlegum
undirbúningi. Þann tíma, sem aðalframkvæmdir við byggingu Blönduvirkjunar
mundu standa yfir, má gera ráð fyrir að 150—200 manns starfi að jafnaði við framkvæmdir. Starfsmönnum mun fara fjölgandi yfir sumarmánuðina, eftir því sem á
líður, og verða flestir nálægt 500 á fjórða sumri.
Sultartangavirkjun.
Tilhögun Sultartangavirkjunar er þannig hugsuð i stórum dráttum, að Þjórsá
verði stífluð austan undir Sandafelli, um það bil 1 km ofan ármóta við Tungnaá.
Þaðan liggur stíflan austur yfir Sultartanga og Tungnaá og áfram á suðurbakka
hennar i átt að Haldi.
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Við austurenda stíflunnar er gert ráð fyrir yfirfallsrennu með þröskuldi í
295 m hæð y. s. Við hinn endann, á vesturbakka Þjórsár, verður botnrásarskurður
með lokuvirki. Inntaksskurður og inntak í aðrennslisgöng verða litlu ofar, en við
gangamunna suðvestan í Sandfelli er gert ráð fyrir jöfnunarþró, sem er 120 m
langur opinn skurður. Stöðvarinntak verður við enda jöfnunarþróarinnar og þaðan
þrýstipípur að stöðvarhúsi ofanjarðar. Frá stöðvarhúsi verður frárennslisskurður
um Hafið út í Þjórsá við Klofaey.
Verg fallhæð virkjunarinnar úr Sultartangalóni niður í Þjórsá við Klofaey er
44.5 m. Gert er ráð fyrir tveimur vélasamstæðum, samtals 124 MW, miðað við raunfallhæð 35.5 m og virkjað rennsli 400 m3/s. Orkuvinnslugeta er áætluð 725 GWh/a.
Miðað við framansagt verður nýtingartími virkjunarinnar tiltölulega hár eða
nálægt 5850 stundum á ári, en hafa ber í huga, að nýtingartími Hrauneyjafossvirkjunar verður hlutfallslega lágur og með henni hefur því verið búið í haginn
fyrir Sultartangavirkjun að þessu leyti. Samkvæmt framkvæmdaáætlun fyrir Sultartangavirkjun í þeirri mynd, sem lýst hefur verið, má gera ráð fyrir að orkuvinnslan
geti hafist að hausti 1985, enda þá gert ráð fyrir að lögð verði mikil áhersla á
undirbúning, útboð og framkvæmdir til þess tíma.
Til greina hefur komið að einskorða framkvæmdir við stiflugerð, þar sem
stífla á Sultartanga mundi auka rekstraröryggi Búrfellsvirkjunar og draga úr nauðsynlegri ísskolun þar. Talið er, að stíflan muni auka orkuvinnslugetu Þjórsárvirkjana um allt að 150 GWh/a vegna minni skolvatnstaps og aukinnar miðlunar.
Samkvæmt framkvæmdaáætlun á að vera unnt að ljúka stíflugerðinni á árinu
1983, enda verði hafist handa um það verk þegar á næsta sumri.
Stækkun Hrauneyjafossvirkjunar.
Hrauneyjafossvirkjun er hönnuð fyrir þrjár vélasamstæður, samtals 210 MW
að stærð. Virkjunarleyfi það, sem veitt var árið 1976, náði til 140 MW afls, en í
gildandi lögum um Landsvirkjun felst hins vegar heimild til 170 MW virkjunar við
Hrauneyjafoss. Því þarf nú að afla nauðsynlegrar lagaheimildar til að Hrauneyjafossvirkjun nái þeirri fullu stærð, sem hún er hönnuð fyrir.
Frumvarpi þessu fylgja eftirfarandi fylgiskjöl:
Vatnsafl íslands (1978): Skrá um óvirkjað vatnsafl, sem áætlanir ná til.
Vatnsafl Islands: Yfirlit um virkjanlegt vatnsafl.
Vatnsafl íslands: Kort.
Raforkuspá 1980—2000: Almenn notkun.
Raforkuspá 1980—2000: Almenn notkun og núverandi stóriðja.
Orkuöflunarkerfi árið 2000 (hugmynd).
Uppsett afl í vatnsvirkjunum.
Tafla: Núvirði kostnaðar við vinnslu og flutning raforku til aldamóta (júlí 1979).
(Virkjanir: Fljótsdalsvirkjun, Blönduvirkjun, Sultartangavirkjun, Búrfellsvirkjun II, Stórasjávarmiðlun).
9. Blönduvirkjun: Kynningarrit Rafmagnsveitna rikisins.
10. Fljótsdalsvirkjun: Kynningarrit Rafmagnsveitna ríkisins.
11. Sultartangavirkjun: Yfirlitsmynd Landsvirkjunar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Landsvirkjun eða landshlutafyrirtækjum er falið að reisa og reka orkuver
þau sem hér ræðir. Virkjunaraðilinn er því ekki fastbundinn í öllum tilvikum.
Ekki kemur þó annar aðili til greina en Landsvirkjun að þvi er varðar raforkuverið
við Sultartanga og stækkun Hrauneyjafossvirkjunar.
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Hins vegar gegnir öSru máli um raforkuverin í Blöndu og í Jökulsá í Fljótsdal.
Fyrir fram er ekki gefið að Landsvirkjun sé aðili að þessum virkjunum, sem eru
utan núverandi Landsvirkjunarsvæðis. Þess vegna er gert ráð fyrir að landshlutafyrirtæki gætu átt kost á að reisa og reka þessar virkjanir. Með landshlutafyrirtækjum er hér átt við sameignarfélög ríkis og viðkomandi sveitarfélaga eða
sameignarfélög sveitarfélaga. Ef engin landshlutafyrirtæki yrðu stofnuð í þessum
tilgangi, bæri að fela Landsvirkjun að reisa og reka þessar virkjanir.
Mælt er svo fyrir, að taka verði ákvörðun um stóriðju á Austurlandi jafnhliða
ákvörðun um Fljótsdalsvirkjun. Leiðir þetta af þeirri staðreynd, að hagkvæmni
þessarar stórvirkjunar er beinlínis háð stóriðju.
Enn fremur er kveðið á um að ekki komi til ákvörðunar um byggingu Blönduvirkjunar fyrr en tryggð hafa verið nauðsynleg réttindi vegna virkjunarinnar. Þessi
fyrirvari um framkvæmd þessa er til kominn vegna þeirrar andstöðu, sem fram
hefur komið úr hópi heimamanna vegna spjalla á landi og nytjum þess.
Um 2. gr.
Virkjunarframkvæmdir samkvæmt 1. gr. eru mjög fjárfrekar og ekki framkvæmanlegar nema með miklum lántökum. Til að greiða fyrir þeim er ríkisstjórninni heimilað að ábyrgjast lán, er virkjunaraðilar koma til með að taka. Ríkisstjórninni er og heimilað að taka lán í þessu skyni og endurlána virkjunaraðilum.
Upphæðin, 3500 millj. kr., er miðuð við verðlag í ársbyrjun 1981. Þá var gert ráð
fyrir, að virkjunarkostnaður framkvæmda samkvæmt 1. gr. væri sem hér segir:
Fljótsdalsvirkjun 1510 millj. kr., Blönduvirkjun 740 millj. kr., Sultartangavirkjun 890 millj. kr. og stækkun Hrauneyjáfossvirkjunar 100 millj. kr.
Tölur þessar eru settar fram með fyrirvára og gefa ekki tæmandi upplýsingar
um kostnáðarsamanburð milli hinna einstöku framkvæmda. Auk þess er ótalinn
kostnaður við byggingu flutningslína og annarra orkuveituvirkja, sem eru ómissandi fyrir hinar einstöku virkjanir.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 4. gr.
Hér er svo lagt fyrir að hraða skuli öllum undirbúningi og framkvæmdum. Er

það þá markmiðið, að búið verði að taka í notkun öll orkuverin samkv. 1. gr. áður
en þessum áratug er lokið.
Til þess að þetta megi verða er nauðsynlegt að hefjast þegar handa og hvar sem
við verður komið. Þarf því að ráðast til atlögu við öll viðfangsefnin í senn. Þetta
þýðir, að strax verði efnt til sjálfra framkvæmdanna þar sem því verður við komið.
En þar sem því er ekki að heilsa verði strax unnið að því að skapa þau skilyrði,
sem eru nauðsynlegur undanfari framkvæmda, svo sem ákvörðun um stóriðju á
Austurlandi og að réttindi verði tryggð á Blöndusvæðinu.
Ekki er kveðið á um forgang framkvæmda, áfangaskipti eða röðun orkuvera
samkvæmt 1. gr. Gert er ráð fyrir að hagkvæmnis- og öryggissjónarmið ráði gangi
framkvæmda, og þau vinnubrögð verði viðhöfð, að þeim verði öllum lokið á framkvæmdatíma heildaráætlunar um byggingu allra virkjana.
Um 5. gr.
Hér er gert ráð fyrir að lög verði sett um landshlutafyrirtæki, ef stofnuð yrðu.
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VATNSAFL ISLANDS.
Skrá um óvirkjað vatnsafl, sem áætlanir ná til.

BYGGT ER Á ATHUGUNUM ÝMISSA RÁÐGJAFARAÐILA Á VEGUM
ORKUSTOFNUNAR, LANDSVIRKJUNAR OG RAFMAGNSVEITNA RÍKISINS.
Arsrer.ns'li
Cl/j

Virkjunarstaðir

RaunfalJheð
m

Miðlun
G1

Orkuvinnsla
GWh/a

Flókkur

SUBURLAND
Austanvert_Suðurland.
Skaftá - Hverfisfljót
Markarf1jót
virkjanir i Eysstri og Ytri Rangá

2.630
1.860

350
220

400
650
0

X
X
IX

2.800

Austanvert Suðurland, samtals

y3£ 2 - 5 Y----2 É£ 55 £ - 2

1.800
930
70

222 5 2 £

Þjórsárver, aiðlun
Efri Þjórsá
Hraunéyjafoss
Langalda ) . ,
,
_
j
< ., 1 (eöa Buðarhals)
Sandafell )
Búrfell, stckkun
Núpur
Orriðafoss

3.060
3.800
4.550
5.200
9.450
9.450
10.550
11.250

212
87
33
42
1 1S
35
35

325
500
260
36S
0
0
0

Vatnasvið Þjórsár - Tungnaár, santals

1.600
900
440
880
700
820
860

X
X
XX
XX
z
XI
I

6.200

Vatnasvið Hvitár - ölfusár
Abóti (miðlun i Hvitárvatni)
Stóraver
Haukholt

2.340
2.970
4.230

42
170
40

7.800
11.450

16,5
7
71,5

900
0
0

Hvitá. afri hluti, saotals
Hestvatn
Selfoss
Brúará, Efstidalur

225
1.135
350
1.710

0
0

200
150
140

Vatnasvið Hvitár - ölfusár, samtals________________________________________________ 2.200
SUÐURLANP,

SAMTALS

X
X
I

11.200

III
II
II
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VATNSAFL ISLANDS.
Skrá um óvirkjað vatnsafl, sem áætlanir ná til.
BYGGT ER Á ATHUGUNUM ÝMISSA RÁÐGJAFARAÐILA Á VEGUM
ORKUSTOFNUNAR, LANDSVIRKJUNAR OG RAFMAGNSVEITNA RÍKISINS.
VESTURLAND
Vestfirðir

Vatnsdalsá, Vatnsfirði
Þverá, Langadalsströnd
Skðtuf jðrður, Isafjarðardjúp
Bessárdalur, Isafjarðardjúp
Hvalá, Strandasýslu
Smerri virkjanir
Vestfiróir,
Hvitá,

107
118
53
87

449
318
465
367
210

65
50
36
29
35

2.720

14,5

0

samtals

Borgarfirði,

VESTURLAND,

180
95
100
80
165
55

HI
IV
III
XV
III
IV

675
Kljáfoss

75
750

SAMTALS

NORÐURLAND
Eystri Jökulsá, Stafnsvötn
Héraðsvötn, Viilinganes
Héraðsvðtn, Skuggabjörg (veita
Vatnasvið

Héraðsvatna,

BX anda
Skjá1fandaf1jót,
MORÐURLAND,

1 .045
1 . 960

393
58
99

530
0

1.220
2.210

314
1 10

415
100

úr Hcfsá)

samtals

lshólsvatn

I
I
III

950
250
350
1 . 550

SAMTALS

I
II

800
375
2.725

AUS7URLAND

Jðkulsárveita
Hafrahvammar
Brúarvirkjun

3.295
6.900
7.860

206
350

600
2.000
-

Samtals

I
I

8.570

Jokulsá í Fljótsd.,
Bessas taðaá
Fj a rða rá
Berufjarðarvirkjun
Lagarfoss, stckkun
AUSTURLAND,

2.9 30
5.640

Múlavírkjun

SAMTALS

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþiog)

960
225
104
308
9.950

540
524
481
559
17

630
1 30
32
120
-

I
II
III
III
II

1.430
335
120
380
215
1 1.050

390
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VATNSAFL ÍSLANDS
Yfirlit yfir virkjanlegt vatnsafl.
l
Vatnsafl, GWh/a
Virkjað

Suðurland

I

Virkjað vatnsafl

ö'7irkjað, flokkur
II
III

Samtals
IV

2.950

övirkjað samkv. skrá

2.950
8.500

2.500

200

0

11.200

0

0

450

200

650

8.500

2.500

650

20Ó

14.800

övirkjað samkv.skrá

0

75

450

22.5

750

övirkjað ótiltekið

0

0

50

200

250

0

75

500

425

1.100

2.000

350

0

2.725

0

375
0

50

345

395

2.000

375

400

345

3.300

óvirkjað ótiltekið
Samtals

2.950

Vesturland
Virkjað vatnsafl

Samtals

100

100

100

Norðurland
Virkjað vatnsafl
Övirkjaó ótiltekið

Samtals

180

180

Övirkjað samkv. skrá

180

Austurland
Virkjað vatnsafl

70

70

| övirkjað samkv. skrá
Óvirkjað ótiltekið

10.000

550

500

0

11.050

0

0

50

130

180

550

550

130

11.300

3.500 2.100 1. 100

30.500

Samtals

70

10.000

Allt landið

3.300

20.500

Fylgiskjal III.
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ORKUSPÁRNEFND
ORKUSTOFNUN.

Nóvember 1980.

Áxetluð raforka til almenningsnota.
IS

ÍSLAND

AR

IBUAFJOLD [

RAFHI TUN
GWH

FEIMILI
GWH

* 1975

219033

246

222

82

*
*
*
*

1 976
1977
1978
1979
1980

220918
222470
224334
226724
229239

277
304
355
398
404

225
227
238
249
264

1931
1932
1983
1984
1935

231596
233982
236397
238341
241314

463
519
572
622
669

1986
1987
1938
1989
1990

24381 8
246351
243916
251512
254139

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

ORKUKAUP
GWH

AUKNING
0/0

132

1034

-

2C7

959
1025
1129
1216
1271

149
166
143
151
159

1108
1191
1271
1367
1429

7.2
7.5
6.7
7.5
4.5

222
238
254
273
286

139
145
152
158
165

1380
1491
160 2
1711
1820

175
191
207
222
236

1556
1682
1809
1933
2057

8.8
8.1
7.5
6.9
6.4

311
336
362
387
411

541
579
619
655
6 94

172
179
186
193
2C0

1927
2033
2139
2239
23 39

250
26 3
276
288
29 9

2178
2296
2415
2527
2638

5.9
5.4
5.2
4.6
4.4

436
459
483
505
528

196
206
216
226
237

734
777
823
869
918

203
215
223
231
239

2441
2547
2657
2769
2885

310
322
334
346
358

2751'
28 69
2991
3115
3243

4.3
4.3
4.3
4.1
4.1

550
574
598
623
649

248
259
272
285
29 8

570
1024
1082
1139
1200

247
255
263
271
279

3005
3130
3260
3391
3527

371
385
398
412
427

3377
3515
3658
3803
3953

4.1
4.1
4. 1
4.0
3.9

675
703
732
761
791

ÞJONUSTUGR.
GWH

IDNAOUR
GWH

ANNAD
GWH

ORKUSALA
GWH

233

113

902

83
91
98
106
110

257
283
310
342
359

116
121
127
121
133

277
291
305
320
336

117
123
131
137
145

385
413
443
473
506

71C
746
7E0
810
637

352
368
385
403
422

152
160
169
177
186

256799
259491
262216
264S74
267767

862
388
914
940
967

441
461
481
503
525

270594
273456
276353
279286
282256

954
1021
1C48
1076
1104

547
571
59 5
62 0
646

OREIFI
TöP
GWH

AFLÞÖRF
HW

Fylgiskjal IV.

SVÆÐI

B
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£
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I-i
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ÁætluC almenn raforkunotkun og Btóriðjunotkun.
SVÆÐI
AR

IS

ÍSLAND

ALMENN NOTKUN
ORKA AFL
Mm
GwH

AÖUROARVERKSM
ORKA AFL
GwH
Mw

ALVER ISAL
CRKA afl
GWH
MW

JARNBLENOIVERKS STOFNKERFISTOP
ORKA AFL
ORKA AFL
MW
GWH
GWH
MW

Fylgiskjal V.

Nóvember 1980.

ORKUSPÁRNEFND
ORKUSTOFNUN.

VINNSLA ALLS
ORKÁ afl
MW
GWH

1975

1034

207

134

18

1027

140

0

0

102

17

2296

382

1976
1977
1978
1979
1980

11C8
1191
1271
1367
1429

222
238
254
273
286

137
147
149
129
150

18
18
13
18
18

1068
1147
1136
1131
1307

140
140
140
140
148

0
0
0
163
244

0
0
0
33
33

107
115
118
129
145

18
18
19
22
22

2420
2600
2675
2919
3275

397
415
431
486
507

1931
1982
1983
1984
1935

1556
1682
1809
1933
2057

311
336
362
387
411

150
150
150
150
150

18
18
18
18
18

1307
1307
1307
1307
130 7

148
148
148
143
148

244
244
244
244
244

33
33
33

33
33

151
157
163
168
174

24
25
26
27
28

3407
3540
3673
3803
3932

534
560
587
613
639

1986
1987
1988
1989
1990

2178
2296
2415
2527
2638

436
459
483
505
528

150
150
150
150
150

18
18
18
18
18

1307
130 7
1307
1307
1307

148
148
148
148
148

244
244
244
244
244

33
33
33
33
33

180
185
191
196
201

29
30
32
33
34

4058
4182
4307
4424
4540

664
689
714
737
760

1991
1992
1993
1994
1995

2751
2869
2991
3115
3243

550
574
59 8
623
£45

150
150
150
150
150

18
18
18
18
18

1307
1307
1307
1307
1307

148
148
148
143
148

244
244
244
244
244

33
33
33
33
33

206
212
217
223
229

35
36
37
38
39

4658
4781
4909
5039
5173

784
809
834
860
887

1996
199 7
1998
199 9
2000

3377
3515
3653
3303
3953

6 7-5
703
732
761
791

150
150
1 50
150
150

18
18
18
18
18

1307
1307
1307
1307
1307

148
148
148
148
148

244
244
2 44
244
244

33
33
33
33
33

235
241
248
255
262

40
42
43
44
46

5313 915
5457 944
56C7 9 74
5759 1004
5916 1035

•ö1
5'
CB
co
aC—t.
£9
Cn
H*
IC

*4
*4
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Fylgiskjal VIL

Úr Orkumálum.
Uppsett afl í vatnaaflsvirkjunum (Mars 1981).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sigalda
...................................................
Búrfell ......................................................
Steingrímsstöð ................. .........................
írafoss ......................................................
Ljósafoss ...................................................
Elliðaár ......................................................
Andakíll ...................................................
Rjúkandi ..................................................
Mjólká ......................................................
Reiðhjalli ..................................................
Fossavatn og Nónhornsvatn .................
Sængurfoss ...............................................
Blævardalsá ...............................................
Mýraá ..........................................................
Þverá ..........................................................
Laxárvatn ..................................................
Gönguskarðsá ...........................................
Skeiðsfoss
...............................................
Garðsá ......................................................
Laxá ..........................................................
Lagarfoss ...................................................
Fjarðará ...................................................
Grimsá ......................................................
Búðaá ..........................................................
Smyrlabjargaá ...........................................

150 000 kW
240 000 —
26 400 —
47 800 —
14 600 —
3160 —
7 920 —
840 —
8100 —
400 —
1160 —
720 —
200 —
60 —
1 736 —
480 —
1064 —
4900 —
174 —
20 460 —
7 500 —
160 —
2 800 —
240 —
1 000 —

Alls

541 874 kW
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Fylgiskjal VIIL
ORKUSTOFNUN.
Núvirði kostnaðar við vinnslu og flutning
raforku til aldamóta, Mkr. Verðlag í júli 1979.
T a f 1 a 2
Krafla

Blanda, Tang.
Fljót, Stór,
BÚr

Virkjanir
Kerfi
Samtals

II

Blanda, Éljót
Stór, Búr,
Tang.

III

V

VI

o1}

21 400
3 170
24 570

22 110
5 080
27 190

21 400
9 150
30 550

21 680
3 490
25 170

110
830
940

21 180
5 010
26 190

21 890
6 370
28 260

21 180
6 460
27 640

20 720
6 410
27 130

20 720
7 300
28 020

1 090
-130
96Ó

22 840
3 200
26 040

23 300
5 860
29 160

22 840
9 100
31 940

22 110
7 780
29 890

22 110
5 940
28 050

22 110
1 210
23 320

750
2 250
3 000

23 850
6 790
30 640

23 850
6 510
30 360

23 850
2 560
26 410

22 280
3 870
26 150

22 280
6 950
29 230

22 280
12 770
35 050

...

..

•.

...

....

..

19 900
4 560
24 460

19 900
6 560
26 460

Virkjanir -640
Kerfi
1 500
Samtals
860

21 680
4 940
26 620

21 680
5 790
27 470

Tang, Blanda,
Fljót, Stór,
Búr

Virkjanir 1 500
Kerfi
880
Samtals
2 380

20 720
2 720
23 440

Fljót, Blanda,
Stór, Búr
Tang.

Virkjanir - 50
Kerfi
2 530
Samtals
2 480

Tang, Stór,
Búr, Blanda
Fljót

Virkjanir 1 050
Kerfi
2 040
Samtals
3 090

Bess, Blanda',
Tang., Stór,
Búr.

Virkjanir 5 400
Kerfi
-530
Samtals
4 870

1) Viðmiðun 1.

NÚgildi 46810 Mkr

o2>
0
0

19 900
2 680
22 580

0
0

Frekari ný stóriðja
Engin
50 MW 86; 50 MW 88; 50 MW '90
1
A
Á
ný
stóriðja Grundartanga Eyjaflrði Reyðarfirðl

..

2) Viðmiðun 2. Núgildi 25430 Mkr

Þingskjal 512

I

3

Krafla 6 MW 79 oq 80, vex siðan í 60 MW 1986

0

Frekari ný stóriðja
Engin
50 MW 86; 50 MW 88? 50 MW '90
Á
í
Á
ný
stórlðja Grundartanqa Eyiafirðl Reyóarfirði

Virkjanaröö nr.

IV

=

T a f 1 a

Þingskjal 512
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Fylgiskjal IX.

RAFMAGNSVEITUR RlKISINS.

Október 1980.

KYNNING Á BLÖNDUVIRKJUN
FORSAGA.
Árið 1949 voru uppi ráðagerðir um virkjun Blöndu. Raforkumálastjóri lét þá
mæla land við Vatnsdalsá og Friðmundarvötn og Pálmi Hannesson rektor athugaði
gerð og skipan jarðlaga við ofanverða Blöndu og Vatnsdalsá að beiðni Sigurðar
Thoroddsen verkfræðings. Engar áætlanir um virkjun munu þó hafa birst fyrr
en á árinu 1957, og allt til ársins 1972 var ráðgert að virkja Blöndu og Vatnsdalsá
saman niður í Vatnsdal við Forsæludal.
Rannsóknir á virkjunarsvæði Blöndu hófust með vatnamælingum raforkumálastjóra í Blöndu 1949 og Vatnsdalsá 1948. Á árinu 1970 hóf Orkustofnun undirbúning
að gerð yfirlitskorta af virkjunarsvæðinu og í framhaldi af því var unnið að jarðfræðirannsóknum. Á grundvelli þessara rannsókna var siðan gerð frumhönnun um
virkjun Blöndu niður Blöndudal, sem lá fyrir vorið 1975. Var þar ekki gert ráð fyrir
að nýta rennsli Vatnsdalsár.
Strax komu fram ábendingar frá heimamönnum um að breyta fyrirkomulagi
miðlunar, sem fyrirhuguð var við Reftjarnarbungu þannig, að spjöll á beitilandi
yrðu sem minnst. Athugaðar voru ýmsar leiðir í þessu skyni, bæði með miðlun ofar
á vatnasviðinu og með því að minnka ráðgert miðlunarrými. Hvorugt þótti þó álitlegt,
þar sem stofnkostnaður á orkueiningu yrði mun meiri, og einnig færi eftir sem áður
verulegt gróðurlendi undir vatn. Virkjunaraðilar töldu að rækta mætti upp örfoka
land i næsta nágrenni væntanlegs miðlunarlóns og á þann hátt mætti bæta upp hið
tapaða beitiland sem undir vatn færi, Mætti það he’ta sannað með tilraunum, sem
starfsmenn hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins hefðu staðið fyrir.
Með áðurnefndri frumhönnun frá árinu 1975 var ráðgert að v:rkja 314 m raunfallhæð frá inntaki í fallgöng austan í Selbungu niður í 90 m hæð y.s. í Blöndu.
Virkjunin var talin hagkvæmasti kostur til orkuvinnslu, sem völ væri á, en meðal
annars vegna andstöðu í héraði féllu vettvangsrannsóknir að mestu niður þar til
sumarið 1977, að þær voru hafnar að nýju.
Núverandi virkjunarhugmyndir.
Samanburðarathuganir frá vorinu 1977 bentu til þess, að minni v'rkjun með
inntaki í námunda við Gilsvatn kæmi mjög til greina í stað virkjunar frá Selbungu,
og síðari rannsóknir hafa einkum miðast við það.
í núverand áætlun um virkjun Blöndu er gert ráð fyrir að nýta 277,5 m raunfallhæð frá stíflu skammt neðan við Gilsvatn niður í 125 m hæð y.s. í Blöndudal.
Með tilhögun þessari, sem nefnd hefur verið virkjun við Eiðsstaði, verður orkuvinnsla nálægt 11 af hundraði minni en með virkjun frá Selbungu. Kostir hennar
eru hins vegar einkum þeir, að áætlaður stofnkostnaður á orkueiningu er lægri og
rekstur er betur tryggður með stærra inntakslóni og styttri skurði að inntaki.
Ráðgerð er 20 GI miðlun í inntakslóni virkjunarinnar neðan við Gilsvatn og
400 G1 miðlun við Reftjarnarbungu eða 420 G1 alls. Með miðlun þessari er áætluð
orkuvinnslugeta nálægt 800 GWh/a og afl virkjunarinnar 177 MW, miðað við u. þ. b.
4500 nýtingarstundir á ári.
Áðurnefnd 400 G1 miðlun við Reftjarnarbungu miðast við yfirfallshæð 478 m
y.s. Við þá hæð fara undir vatn um það bil 56 km2 Iands, sem að verulegum hluta er
gróið. Beitargildi þess landssvæðis, sem ýmist fer undir vatn eða ekki er talið
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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aðgengilegt til beitar eftir gerð miðlunarlónsins, hefur verið metið nálægt 2400 ærgildum, en eitt ærgildi telst beit fyrir eina á ásamt 1,4 lömbum. Þetta mat er nú í
endurskoðun.
Gerðar hafa verið framkvæmdaáætlanir um byggingu Blönduvirkjunar. Þar er
gert ráð fyrir, að byggingarframkvæmdir taki rúm fjögur ár að loknum nauðsynlegum undirbúningi.
Núverandi andstaða gegn virkjun Blöndu beinist einkum gegn miðlun við
Reftjarnarbungu, þar sem verðmætt beitiland fer undir vatn. Annað, sem talið er
valda spjöllum á landi og nytjum þess, er að jökulvatni er veitt um Þrístiklu, AustaraFriðmundarvatn og Gilsvatn að inntakslóni virkjunarinnar, sem m. a. mundi spilla
silungsveiði. Einnig fer nokkurt land undir inntakslónið.
Áður hefur komið fram, að athugaðar hafa verið ýmsar leiðir til að draga úr
áhrifum miðlunarlónsins á landnytjar. Því til viðbótar hafa komið fram ábendingar
um breytta tilhögun virkjunar, þar sem einungis yrði miðlað og virkjað i Blöndugili.
Áætlun um virkjun í Blöndugili með miðlun við Reftjarnarbungu var þáttur í samanburði mismunandi virkjunarkosta, sem gerður var, áður en ráðist var í frumhönnun
árið 1975. Slík tilhögun þótti ekki koma til álita sökum kostnaðar.
1 þau rúmlega fjögur ár, sem aðalframkvæmdir við byggingu Blönduvirkjunar
myndu standa yfir, má gera ráð fyrir, að 150—200 manns starfi að jafnaði við framkvæmdir. Starfsmönnum mun fara fjölgandi yfir sumarmánuðina, eftir því sem á liður,
og verða flestir nálægt 500 á fjórða sumri.
Að loknum framkvæmdum er gert ráð fyrir 6—10 fastráðnum starfsmönnum við
virkjunma. Fleiri munu þó að jafnaði starfa tímabundið á virkjunarstað til eftirlits
og viðhalds á mannvirkjum.
Fyrirhugað er, að aðluppskipunarhöfn við framkvæmdirnar verði á Skagaströnd,
og þarf væntanlega að styrkja veginn þaðan til Blönduóss verulega. Vegna virkjunarinnar er ráðgert að leggja uppbyggðan veg úr Blöndudal að stíflustæðum við Reftjarnarbungu og Kolkuhól og vegna framkvæmda verður að gera veg þaðan suður fyrir
fyrirhugað miðlunarlón. Þessi vegur mun tengjast núverandi Kjalvegi.

Rannsóknir.
Vettvangsrannsóknir fóru fram á vegum Orkustofnunar árin 1973—1979, mest þó
tvö síðustu árin. Stiflustæði, skurðleiðir, jarðgangaleiðir og stöðvarhússtæði hafa
verið könnuð ítarlega. Boraðir hafa verið samtals nálægt 3200 m til könnunar á jarðlagaskipan. Auk þess hafa farið fram jarðeðlisfræðilegar mælingar og bergspennumælingar og ítarleg leit og rannsókn á byggingarefnum. Nauðsynlegum undirbúningi
að verkhönnun er nú lokið.
Rannsóknir á lífríki vatna og lifríki og nytjum heiðanna hafa farið fram. Að
þeim hafa staðið, auk Orkustofnunar, Veiðimálastofnun og Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Náttúrugripasafnið á Akureyri annaðist náttúruverndarkönnun, sem gerð
var árið 1976.
Náttúruverndarráð hefur fjallað um fyrirhugaða Blönduvirkjun, og í umsögn
sinni hefur það ekki lagst gegn virkjuninni.
Helstu einkennistölur.
Rennsli og miðlun.
Vatnasvið virkjunar....................................................................
Meðalrennsli til virkjunar ........................................................
Flatarmál miðlunarlóns við Reftjarnarbungu......................
Nýtanleg miðlun við Reftjarnabungu .................................
Flatarmál inntakslóns ............................................................
Nýtanleg miðlun í inntakslóni .................................................

1522 km2
38,9 m3/s
56 km2
400 G1
5 km2
20 G1
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VeituleiS.
SkurSir...........................................................................................
Vötn ...............................................................................................
Lagfærður farvegur ....................................................................
Veita samtals ..............................................................................

3,5
8,5
10,0
22

km
km
km
km

Vatnsvegir og jarðgöng virkjunar.
Inntaksskurður ..................................................................................
Fallgöng ........................................................................................
Frárennslisgöng............................................................................
Vatnsvegir samtals ....................................................................
Aðkomugöng ......................................................................................

1,3 km
0,3 km
2,1 km
3,7 km
1,0 km

Afl og orkuvinnsla.
Verg fallhæð ................................................................................
Raunfallhæð
................................................................................
Rennslisorka ................................................................................
Orkuvinnslugeta ............................................................................
Virkjað rennsli ............................................................................
Uppsett afl ....................................................................................
Árleg nýting ................................................................................

285
277,5
835
800
72,9
177
4520

m
m
GWh/a
GWh/a
m3/s
MW
h/a

Helstu magntölur.
Gröftur lausra jarðlaga ....................................................
1 440 000 ms
Gröftur með rifjun................................................................
670 000 m8
Sprengingar ............................................................................
250 000 m8
Heildarfylling í jarðstíflur .................................................
2 170 000 m3
Steinsteypa ..................................................................................
33200 m8
Mótasmíði ................................................................................
44 000 m3
Steypustyrktarstál ................................................................
1 244 000 kg
Stálfóðringar ..............................................................................
455000 kg
Skýringar:

MW = Megawatt = 1000 kW.
GWh = Gigawattstund = 1 000 000 kWh.
GWh/a = Gigawattstundir á ári.
G1 = Gigalítri = 1 000 000 m3 = 1 000 000 000 litrar.
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Fylgískjal X.
RAFMAGNSVEITUR RÍKISINS.
Október 1980.
KYNNING Á FLJÓTSDALSVIRKJUN.

Áætlanir um virkjun í Fljótsdal.
Fyrsta áætlun um virkjun í Fljótsdal var áætlun um Gilsárvirkjun, en fyrir
henni var gerð grein í skýrslu Sigurðar Thoroddsen og Höskuldar Baldvinssonar
árið 1946 til Rafmagnsveitna ríkisins.
Þá var ráðgert að virkja Bessastaðaá úr Eyrarselsvatni um pípu að stöðvarhúsi nálægt Egilsstöðum i Norðurdal í Fljótsdal.
Hugmynd um virkjun Jökulsár í Fljótsdal kom fyrst fram hjá Sigurði Thoroddsen
á ár'nu 1954 i skýrslu til raforkumálastjóra. Var þá fyrirhugað að virkja fallið af
Múla og nefndist sú tilhögun Múlavirkjun.
Fimmtán árum síðar, árið 1969, komu fram hugmyndir á Orkustofnun um veitu
frá Eyjabökkum út Fljótsdalsheiði, sem sameinaðist veitu úr Jökulsá á Fjöllum og
Jökulsá á Dal. Gert var ráð fyrir að nýta rennsli þessara þriggja jökulvatna í einni
virkjun, Austurlandsvirkjun, með virkjun fallsins frá Garðavatni niður í Fljótsdal.
Undirbúningsrannsóknir vegna þessarar virkjunarhugmyndar hófust árið 1970 og
tóku til ým'ssa möguleika á virkjun Jökulsár í Fljótsdal.
Árið 1974 hófust skipulegar rannsóknir á Bessastaðaárvirkjun, sem þá var talin
vænlegur virkjunarkostur fyrir orkuveitustæði Austurlands. Gerðar voru tvær tillögur
að virkjunmni, önnur með jarðgöngum að stöðvarhúsi við Hvamm, en hin með
stálpípum ofanjarðar við Hól, nokkru innar i dalnum.
Með lagningu Austurlínu, sem tengdi Austurlandskerfið við aðra hluta landskerfisins, breyttust aðstæður þanmg að unnt var að hugsa til stærri og hagkvæmari
virkjunar á Austurlandi.
Forathugun á vatnasviði jökulánna þriggja, Jökulsár í Fljótsdal, Jökulsár á Dal
og Jökulsár á Fjöllum, fór fram á árunum 1977—1978. Ein af niðurstöðum þeirrar
forathugunar var, að virkjun Jökulsár í Fljótsdal væri ábtlegur upphafsáfangi og
hagkvæmt væri að virkja ána eina sér, annaðhvort um Fljótsdalsheiði (Fljótsdalsvirkiun) eða af Múla (Múlavirkjun). Að loknum vettvangsrannsóknum 1979 var
gerður samanburður á þessum tveimur kostum og var Fljótsdalsvirkjun talin ál’tlegri.
Rannsóknir á Bessastaðaárvirkjun hafa verið á vegum Rafmagnsveitna ríkisins,
en aðrar rannsóknir á svæðinu hafa fyrst og fremst verið á vegum Orkustofnunar.
í núverandi áætlunum um Fljótsdalsvirkjun er fyrirhugað að stifla Jökulsá
við Eyjabakka og þar verði aðalmiðlun virkjunarinnar. í Eyjabakkamiðlun er áætlað
að veita vatni innarlega af Hraunum allt frá Sauðárvatni.
Vatnið yrði le:tt úr miðluninni út Fljótsdalsheiði um svonefndan Eyjabakkaskurð. Hann lægi í hliðarrótum Hafursfells að Laugarfelli, undir það i jarðgöngum,
en síðan í skurð út að Gilsárlóni. Gilsárlón yrði stærst miðlana á Fljótsdalsheiði
og í það yrðí veitt öllu virkjuðu vatni, bæði af heiðinni sjálfri svo og Jökulsá, en úr
Gilsárlóni lægi skurður að Hólmalóni, sem vrði inntakslón virkjunarinnar.
Frá Hólmalóni eru fyrirhuguð lárétt aðrennslisgöng undir sunnanvert Miðfell,
en þar tekur við opinn aðrennslisskurður að inntaki á Teigsbjargi.
Samanburðaráætlanir benda tíl þess, að hagkvæmt sé að virkja um fallgöng
að stöðvarhúsi neðanjarðar, en frá því lægju frárennslisgöng út i Jökulsá, nokkru
innan við Hvamm. Einnig kemur þó til greina að virkja um stálpípur, sem lægju
ofaniarðar að stöðvarhúsi á bakka árinnar.
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Vegagerð.
Virkjun í Fljótsdal mun kalla á verulegar úrbætur í vegamálum á Héraði.
Þungaflutningar til virkjunarinnar verða að öllum líkindum frá Reyðarfirði. Fyrirhugað er nú þegar að vinna að endurbótum á vegi um Fagradal að Egilsstöðum og
ljúka því verki, áður en framkvæmdir við virkjunina geta hafist. Frá Egilsstöðum
að virkjunarstað eru vegir beggja vegna Lagarfljóts. Telja má liklegt, m. a. vegna
Hallormsstaðaskógar, að vegurinn norðan fljótsins verði meira notaður til þungaflutninga. Nauðsynlegt verður þá að endurbæta þann veg verulega til þeirra nota.
Sérstaklega þarf að styrkja brýr vegna þyngstu flutninganna.
Byggingartími og áfangar.
Gerðar hafa verið framkvæmdaáætlanir um byggingu Fljótsdalsvirkjunar. Þar
er gert ráð fyrir að byggingartimi fyrsta áfanga sé rúm fjögur ár að loknum nauðsynlegum undirbúningi. Viðbótaráfangar taka að minnsta kosti eitt ár hver. 1 þessu
sambandi hefur verið gert ráð fyrir allt að fjórum byggingaráföngum. Gætu framkvæmdir því staðið í allmörg ár.
Fyrirhugað'r áfangar eru þessir:
1. áfangi: — Veitur af Fljótsdalsheiði, þ. e. Hölknár-, Þórsstaðakvislar- og
Laugarárveitur.
— Miðlanir á Fljótsdalsheiði, þ. e. Hölknárlón, Gilsárlón og Hólmalón.
— Vatnsvegir frá Hólmalóni niður í Jökulsá.
— Ein vél 82 MW, 250 GWh/a orkuvinnslugeta.
2. áfangi: — Upphafsáfangi stíflu við Eyjabakka.
— Eyjabakkaskurður.
— Ein vél 82 MW, heildarafl 164 MW, 700 GWh/a orkuvinnslugeta.
3. áfangi: — Eyjabakkamiðlun aukin í fulla stærð.
— Ein vél 82 MW, heildarafl 246 MW, 1200 GWh/a orkuvinnslugeta.
4. áfangi: — Sauðár- og Kelduárveita.
— Ein vél 82 MW, heildarafl 328 MW, 1470 GWh/a orkuvinnslugeta.
Samkvæmt þessari skiptingu má segja að 1. áfangi sé i grundvallaratriðum eins
og Bessastaðaárvirkjun var fyrirhuguð við Hvamm, en með víðari jarðgöngum.
Gera má ráð fyrir, að við framkvæmdir fyrsta áfanga verði mannaflaþörf
350—400 manns að meðaltali. Mest gæti hún orðið um 500—600 manns í þeim áfanga.
1 öðrum áfanga er áætluð mannaflaþörf mest um 350—450 manns og mun minni i
3. og 4. áfanga.
Að loknum framkvæmdum er talið, að við rekstur virkjunarinnar þyrfti 6—10
manns, auk lausamanna til viðhalds.
Rannsóknir.
Eins og áður segir, hófust undirbúningsrannsóknir í Fljótsdal árið 1970, en
umhverfisrannsóknir með könnun á jarðmyndunum, gróðri og dýralífi hafa farið
fram á virkjunarsvæðinu frá árinu 1975 að telja. Eru þær unnar í samræmi við kröfur
náttúruverndaryfirvalda. Mun Náttúruverndarráð taka afstöðu til fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda á grundvelli þessarar heimildarsöfnunar, en fulltrúar ráðsins hafa
þegar kynnt sér aðstæður á vettvangi.
Aðrar vettvangsrannsóknir á Fljótsdalsheiði hófust fyrst að verulegu marki árið
1975, þegar rannsökuð voru stíflu- og skurðstæði Hólmalóns, Gilsárlóns og Þórisstaðakvislar auk allumfangsmikilla mælinga og kortagerðar. Unnið var að þessum
rannsóknum til undirbúnings Bessastaðaárvirkjunar en niðurstöður þeirra koma
nú að miklum notum vegna Fljótsdalsvirkjunar. Áður höfðu verið framkvæmdar
minni háttar jarðfræðirannsóknir og byggingarefnaleit. Rannsóknum vegna Bessastaðaárvirkjunar var síðan haldið áfram 1977 og 1978.

1768

Þingskjal 512

Vettvangsrannsóknir vegna virkjunar Jökulsár í Fljótsdal hófust 1977, þegar
kannað var stíflustæði Jökulsár við Eyjabakka og hluti skurðstæðis út Fljótsdalsheiði.
Rannsóknum var haldið áfram 1979 á skurðleiðum á Fljótsdalsheiði og Múla
og á stíflustæði við Eyjabakka. í þessari lotu var stefnt að endanlegu vali milli
Fljótsdalsvirkjunar og Múlavirkjunar.
Vorið 1980 lá fyrir sú niðurstaða, að Fljótsdalsvirkjun væri hagkvæmari, og
hófust þá miklar rannsóknir með kortagerð, vegagerð, jarðvegskönnun, jarðborunum, byggingarefnaleit og enn fremur umhverfiskönnun, sem einkum beinist að
hreindýrastofninum. Greiðfær vegur er nú kominn inn heiðina að Laugará og jeppafær slóð þaðan inn að Eyjabökkum. Sumarið 1980 voru boraðar 15 kjarnaholur,
samtals um 2100 m.
Fjárveiting til rannsókna 1980 var aukin verulega frá því sem upphaflega var
áætlað með það fyrir augum að geta þegar á árinu aflað helstu upplýsinga, sem
nauðsynlegar eru fyrir verkhönnun. Á það einkum við um stöðvarhús og jarðgangaleiðir auk stiflu- og skurðstæða. Þar eð óvissa um gerð jarðganga og stöðvarhúss
neðanjarðar er mun meiri en um gerð pípu- og stöðvarhúss á yfirborði, hefur rannsóknum verið beint að jargöngunum. Niðurstöður borana benda ekki til að jarðgangagerð sé verulegum vandkvæðum bundin. Unnið er að úrvinnslu úr rannsóknum s. 1. sumars, og er þess vænst, að á grundvelli þeirra megi gera raunhæfan samanburð á Fljótsdalsvirkjun og öðrum virkjunarkostum veturinn 1980—81. Fyrirhugað
er að öllum frekari rannsóknum fyrir verkhönnun verði lokið á árinu 1981.
Virkjunin mun hafa ýmiss konar röskun í för með sér, en bent hefur verið á
leiðir til að draga úr óæskilegum áhrifum af mannvirkjagerðinni. Ýmis atriði, svo
sem eignarréttarmál og áhrif á hagagöngu búpenings eru til athugunar og um þau
leitað samráðs við heimamenn.
HELSTU KENNITÖLUR
(miðað við núverandi stöðu rannsókna).
Rennsli og miðlun.
Vatnasvið .......................................................................................
Meðalrennsli til virkjunar 1060 Gl/a .....................................
Meðalafrennsli ............................................................................
M'ðlun Hólmalón ............................................................
5
Gilsárlón
............................................................
22
Hölknárlón
........................................................
3
Eyjabakkalón .....................................................
48
Samtals ................................................................
78

600 km2
33,7m3/s
56.0 1/s/km2
km2
18 G1
km2
102 G1
km2
10 G1
km2
615 G1
km2
745 G1

Veituleið.
Eyjabakkaskurður
Jarðgöng gegnum
Eyjabakkaskurður
Veituleið samtals

ofanLaugarfells ..................................................
Laugarfell ............................................................
neðanLaugarfells ...............................................
................................................................................

9,5
1,8
14,5
25,8

km
km
km
km

1,1
1,1
0,7
0,8
3,7
0,8

km
km
km
km
km
km

Vatnsvegir og virkjunargöng.
Aðrennslisgöng ........................................................................................
Aðrennslisskurður ................................................................................
Fjallgöng
...............................................................................................
Frárennslisgöng.......................................................................................
Vatnsveg:r samtals ................................................................................
Aðkomugöng ...........................................................................................
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Afl og orkuvinnsla.
Verg fallhæð .......................................................................................
Raunfallhæð við áætlaða meðalvatnsstöðu og fullt álag..........
Rennslisorka ..................................
Áætluð orkuvinnslugeta ....................................................................
Virkjað rennsli....................................................................................
Uppsett afl ...........................................................................................
Nýting ...................................................................................................

573,5
553,7
1438
1470
68
328
4500

m
m
GWh/a
GWh/a
ms/s
MW
h/a

Helstu magntölur.
Gröftur lausra jarðlaga ............................................................
Sprengingar ....................................................................................
Fylling í jarðstíflur ....................................................................
Steinsteypa ....................................................................................
Mótasmíði .......................................................................................
Steypustyrktarstál ........................................................................
Stálfóðringar ................................................................................

4000000
2 500 000
4 500 000
35 000
50 000
1 300 000
1 300 000

m3
m3
m3
m3
m2
kg
kg

Skýringar:
MW -= Megawatt = 1000 kW.
GWh = Gigawattstund = 1 000 000 kWh.
GWh/a = Gigawattstundir á ári.
G1 = Gigalítri = 1 000 000 m3 = 1 000 000 000 lítrar.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

513. Nefndarálit

[158. mál]

um frv. til 1. um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til málsins. Meiri hl. nefndarinnar, fulltrúar
þeirra flokka sem lögðu fyrst þetta gjald á með lögum nr. 112/1978, vilja samþykkja frv. Við undirritaðir vorum andvígir þessari sérstöku skattlagningu á verslunar- og skrifstofuhúsnæði þegar það var fyrst á lagt og því síður teljum við réttlætanlegt nú að endurnýja enn þá einu sinni þennan dæmigerða vinstristjórnarskatt
eftir allar þær viðbótarálögur, sem atvinnureksturinn í landinu hefur mátt þola
frá valdatöku vinstri stjórnarinnar á haustdögum 1978. Því leggjum við til að frv.
verði fellt.
Alþingi, 12. mars 1981.
Matthías Bjarnason,
frsm.

Sþ.

Matthias Á. Mathiesen.

Albert Guðmundsson.

514. Tillaga til þingsályktunar

[259. mál]

um fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll.
Flm.: Karl Steinar Guðnason.
Alþingi ályktar að fela Framkvæmdastofnun ríkisins að gera athugun á þvi,
hvort hagkvæmt sé að koma á fót fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll.
Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á tveimur síðustu þingum en varð ekki útrædd.
Ýmsar blikur hafa verið á lofti í atvinnumálum Suðurnesja undanfarin 2—3
ár. Af þeim sökum hefur Alþingi tvisvar ályktað að gerð verði athugun á atvinnulífi Suðurnesja og áætlun um eflingu þess. Árið 1978 ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að Framkvæmdastofnun ríkisins kannaði atvinnustöðu
svo og félagslega aðstöðu íbúa byggðarlaganna í nágrenni Keflavíkurflugvallar. I
síðari ályktuninni, frá 1979, var Framkvæmdastofnun ríkisins falið að láta undirbúa
og gera framkvæmda- og fjármögnunaráætlun um alhliða atvinnuuppbyggingu á
Suðurnesjum.
1. Horfur f atvinnumálum Suðurnesja.
Atvinna á Suðurnesjum byggist að mestu á sjávarútvegi og starfsemi á Keflavíkurflugvelli. Vegna slæms ástands fiskstofna og vannýttrar afkastagetu fiskiskipa
er ekki hægt að gera ráð fyrir fjölgun sjómanna. Frystihús á Suðurnesjum eru tiltölulega mörg en lítil. Afkastageta þeirra nýtist illa vegna sveiflna í fiskveiðum og
skorts á búnaði í mörgum tilvikum. Framtíðarþróun fiskvinnslunnar getur því allt
eins leitt til aukinnar tæknivæðingar og hagræðingar fremur en meiri vinnuaflsnotkunar. Vegna harðnandi samkeppni í Atlantshafsflugi og samdráttar í starfsemi
Flugleiða er ekki fyrirsjáanleg nein aukning í flugrekstri á Keflavíkurflugvelli. Jafnvel gæti sá samdráttur, sem verið hefur í þeirri starfsemi, haldið áfram. Af þvi, sem
að framan segir, er ljóst að mjög lítill vöxtur, ef ekki samdráttur, er fyrirsjáanlegur
í undirstöðuatvinnugreinum Suðurnesja.
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Mjög stór hópur ungs fólks er nú að vaxa úr grasi á Suðurnesjum. Meðalstærð
þeirra aldursárganga, sem nú eru að byrja að koma inn á vinnumarkað, er ca. 270
—290 manns, en meðalstærð þeirra aldursárganga, sem hverfa af vinnumarkaði vegna
aldurs, er ca. 50—70 manns. Aldrei skila allir sér inn á vinnumarkað, en varlega
áætlað þurfa að bjóðast a. m. k. 150 ný störf á ári svo allir þeir nýliðar, sem koma
inn á vinnumarkað, eigi kost á atvinnu heima fyrir.
2. Hvað er til ráða?
1 drögum að iðnþróunaráætlun fyrir Suðurnes, sem byggðadeild Framkvæmdastofnunar birti í nóvember 1980, er bent á að uppbygging iðnaðar sé líklega besta
leiðin til aukinnar atvinnu og bættra tekna á svæðinu. Á Suðurnesjum eru mjög
góðar aðstæður til iðnþróunar hvað framboð á orku og hráefnum snertir, en hins
vegar vantar þar mjög tækni- og verkkunnáttu í iðnaði. Af þeim sökum er ólíklegt
að iðnaður vaxi í neinum mæli nema til komi sérstakar aðgerðir í iðnþróun. Það er
reynslan frá Shannon á írlandi, að tilkoma fríiðnaðarsvæðisin.s þar hefur leitt til
stóraukinnar tækni- og verkþekkingar í iðnaði á svæðinu, auk annars konar ávinnings. Þess vegna er vel þess virði að athugað sé hvort einn liður í eflingu iðnaðar
á Suðurnesjum gæti hugsanlega orðið stofnun fríiðnaðarsvæðis á Keflavíkurflugvelli.
3. Hugmyndir um fríiðnaðarsvæði.
Þegar þotur urðu algengar í Atlantshafsflugi laust fyrir 1960 féllu millilendingar til eldsneytistöku á Shannon á Irlandi að mestu niður. Hafði það í för með
sér mikið atvinnuleysi í nálægum byggðarlögum. Stjórnvöld á Irlandi brugðust við
þessum vanda með því að stofna sérstakt þróunarfélag Shannonflugvallar. Meginhlutverk þess var að finna leiðir til þess að tryggja vöxt og viðgang flugvallarsvæðisins, örva farþega- og vöruflutninga um völlinn og efla atvinnulíf í byggðarlögum
nálægt vellinum. I þessu skyni kom þróunarfélagið á fót friiðnaðarsvæði við Shannonflugvöll árið 1959. Strax í upphafi voru eftirfarandi fríðindi boðin fyrirtækjum
er vildu koma til Shannon:
a) Algjört tollfrelsi að því er snerti innflutning á hráefnum, vélum og tækjum til
framleiðslunnar. Sama máli gegndi um útflutning fullunninnar vöru.
b) Leiga til 25 ára á verksmiðjubyggingum sem þróunarfélagið reisti. Byggingar
þessar voru annaðhvort staðlaðar byggingar eða reistar í samráði við fyrirtækið.
Leigan miðaðist við byggingarkostnaðinn.
c) Óafturkræf fjárframlög er svöruðu til helmings af kostnaðarverði véla sem
kaupa þurfti fyrir hlutaðeigandi verksmiðju.
d) Sérþjálfun verksmiðjufólks hinum erlendu fyrirtækjum að kostnaðarlausu.
e) Algjört skattfrelsi til 1983. Þetta þýddi 25 ára skattfrelsi fyrir þau fyrirtæki sem
fyrst hösluðu sér völl í Shannon, en það gerðist árið 1959.
Skattfrelsi er boðið á útflutningshagnaði a. m. k. til 1990 ef starfsemi hefst fyrir
1981. Gildir þetta raunar fyrir öll útflutningsfyrirtæki á Irlandi. Fjármagnsfyrirgreiðsla hefur nú verið aukin og styrkir til rannsókna og vöruþróunar standa til
boða. Þá má nefna þjónustu hvers konar við atvinnurekstur, bæði viðskiptalega og
tæknilega.
Nú eru á Shannon-fríiðnaðarsvæðinu iðnaðarfyrirtæki, þjónustufyrirtæki og
vöruhús sem veita um 4500 manns atvinnu og þekja um 200 þús. m2 gólfflöt. Samtals eru þetta um 100 fyrirtæki og er mjög lítið um stórfyrirtæki þar. Framleiðslan
er einkum á sviði rafeinda- og raftækjasmíði, efnaiðnaðar og verkfæragerðar.
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Reynslan af fríiðnaðarsvæðinu í Shannon er mjög góð. Auk þess að hafa veitt
þúsundum Ira atvinnu hefur mikil verkþekking verið flutt inn í landið. Þá hafa írar
einnig öðlast á þessari starfsemi mikla reynslu í iðnþróunaraðgerðum. Má nefna að
Shannon-þróunarfélagið vinnur nú að uppbyggingu atvinnu á um 4800 km2 svæði
umhverfis Shannon.
Fjölmargar þjóðir, sem búa við atvinnuleysi, einkanlega í þróunarlöndunum,
hafa fylgt fordæmi Ira og eru nú reltin nokkur hundruð fríiðnaðarsvæði í heiminum.
Á öllum þessum stöðum eru mikil fríðindi í boði fyrir þau fyrirtæki sem þangað
vilja koma. Mjög ólíklegt er að það sé fjárhagslega hagkvæmt fyrir íslendinga að
keppa á almennum grundvelli við önnur fríiðnaðarsvæði í heiminum um að fá til
sín erlend fyrirtæki. Á meðan atvinnuástand er jafngott og raun ber vitni á íslandi
getur varla talist hagkvæmt að bjóða erlendum fyrirtækjum sömu kjör og önnur
fríiðnaðarsvæði bjóða. Hins vegar virðist full þörf á að kanna hvort einhver erlend
fyrirtæki sjái sér hag í því að koma hingað á lakari kjörum en annars staðar vegna
þeirra sérstöðu aðstæðna sem í boði yrðu, svo sem jarðhiti, ódýrt rafmagn, vinnuafl
með tækniþekkingu í sjávarútvegi, að mestu tollfrjáls aðgangur að Evrópumörkuðum og lega mitt á milli Ameríku og Evrópu. Ekki er vafi á þvi, að fjölmörg íslensk
fyrirtæki mundu sjá sér hag í því að reka sína starfsemi á friiðnaðarsvæðinu. Varðandi slíkt þyrfti að kanna hvort fríiðnaðarsvæði sé hagkvæm leið til þess að efla
íslenskan útflutningsiðnað eða hvort einhverjar aðrar ráðstafanir væru jafngóðar
eða betri.
4. Ávinningur af fríiðnaðarsvæði á KeflavíkurflugvellL
Með því að setja á stofn fríiðnaðarsvæði er verið að hvetja til stofnunar atvinnurekstrar sem að öðrum kosti væri vart mögulegur — eða hagkvæmur — í
landinu. Þeir, sem helst virðast munu hafa áhuga á aðstöðu og rekstri á fríiðnaðarsvæði á Keflavikurflugvelli, eru aðilar á eftirtöldum vettvangi:
A) Japönsk og bandarísk fyrirtæki gætu séð sér hag i því að reka samsetningarverksmiðju hér vegna nálægðar við Evrópumarkað og vegna þess tollfrelsis sem
þau nytu gagnvart innflutningi til landa EFTA og Efnahagsbandalagsins.
B) Sérhæfð alþjóðleg fyrirtæki gætu séð sér hag í því að reka vörugeymslur á
Keflavíkurflugvelli vegna hagstæðrar legu hans mitt á milli Evrópu og NorðurAmeríku.
C) Ekkert fríiðnaðarsvæði i heiminum, svo vitað sé, getur boðið upp á jarðhita, en
hann má nýta á ýmsa vegu í iðnaði. Einnig gæti reynst hagkvæmt að nýta hann
til eldis á verðmætum krabbadýrum, t.d. humri og rækju, fiskum og e. t. v. til
kjúklingaeldis í stórum stíl. Tollfrelsi á fóðri mundi e. t. v. hafa mjög hvetjandi
áhrif á slíka starfsemi.
D) Einn möguleiki enn er að kjötvinnslufyrirtæki kaupi dilkakjöt og njóti útflutningsbóta á kjötinu eins og aðrir útflytjendur. Bæði í Færeyjum og á Nýfundnalandi er markaður fyrir unnar kjötvörur sem íslensk kjötvinnslufyrirtæki gætu
hugsanlega komist inn á. Ekki er þó víst að fríiðnaðarsvæði þurfi til þess að
framkvæma þessa hugmynd.
E) Þá eru ýmsir möguleikar fyrir hendi í rafeindaiðnaði sem er tengdur sjávarútvegi og nýtingu annarra auðlinda á hafi úti. Ef tækniþekking er fyrir hendi má
þróa upp ný tæki á þessu sviði vegna þeirrar reynslu og verkþekkingar sem
fyrir hendi er í fiskvinnslu og sjómennsku.
Eins og áður er drepið á virðast framtiðarmöguleikar atvinnulífs á Suðurnesjum að mestu bundnir við iðnað. Hins vegar er lítil reynsla og tækniþekking í iðnaði fyrir hendi á svæðinu. Ekki er vafi á því, að stofnun fríiðnaðarsvæðis mundi
bæta þar verulega úr auk þess sem fjölbreytni í atvinnuvali mundi aukast. Þá gæti
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samstarf sveitarfélaga á SuÖurnesjum og ríkisins um stofnun fríiðnaðarsvæSis síðar
meir leitt til stofnunar þróunarfélags atvinnulífs á Suðurnesjum öllum.
Hugmyndin um fríiðnaðarsvæði á Keflavíkurflugvelli er vel þess virði að á
henni verði gerð rækileg könnun. Hvers konar atvinnufyrirtæki mundu hafa áhuga
á starfrækslu þar, hver væri efnahagslegur ávinningur að stofnsetningu þess og hvaða
rekstrar- og eignarform væri heppilegast á svæðinu. Jafnframt ber að vara við of
mikilli bjartsýni af niðurstöðum slikrar könnunar, því samkeppni á milli fríiðnaðarsvæða í heiminum er mjög hörð og oft á tíðum boðin fjármagnsaðstoð sem er
langt umfram það sem kemur til greina að bjóða hér á landi.

Sþ.

515. Tillaga til þingsályktunar

[260. mál]

um veðurfregnir.
Flm.: Pétur Sigurðsson, Alexander Stefánsson, Jósef H. Þorgeirsson,
Karvel Pálmason, Skúli Alexandersson, Tryggvi Gunnarsson,
Stefán Jónsson, Lárus Jónsson, Salome Þorkelsdóttir, Jóhann Einvarðsson.
Alþingi ályktar að fela samgöngumálaráðherra, sem fer með yfirstjórn Veðurstofu Islands, að beita sér fyrir því, að veðurfregnir í útvarpi verði jafnan byggðar
á nýjustu upplýsingum Veðurstofunnar og útvarp þeirra verði með jöfnu millibili
á þriggja klukkustunda fresti allan sólarhringinn og oftar ef sérstakrar aðvörunar
er þörf. Skal stefnt að því, að þetta komi til framkvæmda í nóvember næstkomandi.
Greinargerð.
Á þeim áratugum, sem liðnir eru síðan tekið var til að lesa veðurfregnir í ríkisútvarpinu, má fullyrða að sá þáttur útvarpsdagskrár hefur verið einn þeirra sem
mest er hlustað á. Þar eiga allir landsmenn hlut að máli, þvi veður snertir alla bæði
til sjávar og sveita, ferðamenn, hótelstarfsfólk, útivistarfólk, sóldýrkendur, íþróttafólk sumar og vetur, iðnaðarmenn og bændur.
Atvinnuhagsmunir hinna síðasttöldu eru mjög komnir undir veðri og hið sama
gildir um sjómenn, en þjónusta Veðurstofu íslands er auk þess tvímælalaust einn
þýðingarmesti hlekkurinn í öryggiskeðju sæfara hér við land.
Með aukinni menntun og vaxandi þekkingu veðurfræðinga og veðurathugunarmanna, fjölgun athugana og athugunarstöðva hafa spár orðið ábyggilegri og þeir,
sem njóta, eiga að geta treyst betur á þær.
Veðurstofa Islands býr í nýlegum og rúmgóðum húsakynnum sem gefa möguleika á enn frekari framþróun og árangri í starfi sem byggt er á vísindalegu starfi
og tæknibúnaði nútímans.
Á Keflavíkurflugvelli er tekið á móti skýjamyndum frá bandarískum og rússneskum gervihnöttum og eru þær sendar áfram til veðurfræðinga Veðurstofunnar í
Reykjavík sem nota upplýsingar, sem úr myndunum má ráða, við spár sínar.
Upplýsingar og veðurspár berast reglulega með fjarskiptum á fárra klukkustunda
fresti frá fjölmörgum stöðum víðs vegar á norðurhveli jarðar sem áhrif geta haft á
veðurfarið hér á Islandi. Þessar spár eru tölvuunnar og koma því ferskar til nota á
Veðurstofu íslands.
Hér er þó galli á gjöf Njarðar, því stórar eyður eru á landgrunni Islands og næsta
nágrenni þess. Þessar upplýsingaeyður eru vegna þess að athuganir vantar frá þessum svæðum og nágrenni þeirra.
Segja má að veðurathugunarstöðvar á landi séu nægilega margar. öll okkar
stærri skip senda reglulegar veðurlýsingar til Veðurstofunnar. En áðurnefndar eyður
eru til og þær þarf að fylla með tiltækum ráðum.
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Skal hér bent á tvær leiðir, en með því að fara báðar væri ótrúlega stórt spor
stigið fram á við.
Veðurskipið Alpha, sem staðsett var um langt árabil suðvestur af Reykjanesi,
var tekið úr notkun m. a. vegna mikils rekstrarkostnaðar. í stað þess var lagt út
bauju sem sendi frá sér veðurfregnir á ákveðnum tímum og gaf góða raun. Hún
hefur nú verið fjarlægð, enda miklir erfiðleikar og dýrt að halda bauju botnfastri á
þessu hafsvæði vegna hins mikla dýpis. Norðmenn áttu þessa bauju og ráku hana í
samstarfi við okkur, en telja sig ekki hafa efni á rekstri hennar lengur.
Fagmenn telja að með gervihnöttum og nútímastaðsetningartækni séu rekbaujur
það sem koma skuli á þessu sviði. Slíkar baujur eru settar út á rek á fyrir fram
ákveðnum stað. Hinn sjálfvirki búnaður baujunnar sendir út veðurfregnir sínar sem
fjarskiptaþjónusta Veðurstofunnar tekur við um gervihnött.
Óhjákvæmilega fylgir þessu nokkur stofn- og rekstrarkostnaður, og til þess að
þetta sé framkvæmanlegt þarf náið samstarf við Landhelgisgæsluna sem sjá mundi
um að setja haujurnar út til reks og taka þær upp þegar þær þjóna ekki hagnýtum
tilgangi lengur.
Á aðra leið hefur verið bent, m. a. á næstsíðasta Fiskiþingi. Til að hún sé fær
þarf að ná samstöðu meðal allra skipstjórnarmanna á fiskiskipum hér við land um
að senda inn veðurlýsingu, t. d. vindátt, og vindstyrk, jafnhliða tilkynningarskyldu.
Eins og nafnið ber með sér er skylt að tilkynna staðsetningu skipa á ákveðnum
tímum sólarhrings sé það utan hafnar, og eru viðurlög við ef ekki er framfylgt.
Nokkuð hefur vantað á skyldurækni skipstjórnarmanna í þessum efnum. Slysavarnafélag Islands hefur nú hafið herferð meðal skipstjórnarmanna til að benda á og skýra
þýðingu þessa fyrir eigið öryggi og annarra. Hefur erindreka félagsins orðið vel
ágengt í þessum efnum.
Sömu aðferð á að beita varðandi sendingu veðurfrsgna, komist regla þessi á, svo
ekki þurfi að koma til lögboðinnar skyldu með tilheyrandi sektarákvæðum. Sú leið
er þó hugsanleg með hliðsjón af því sem í húfi er, öryggi mannslífa og efnislegra
vermæta.
Gott samstarf þarf einnig að takast milli Veðurstofu og stjórnenda og starfsmanna Tilkynningarskyldunnar varðandi alla framkvæmd þessa máls, svo veðurfræðingar fái allar upplýsingar sem greiðlegast. Úrvinnsla þarf að hefjast strax, ef eitthvað bendir til afbrigða frá fyrri spá. Dæmi má nefna frá síðustu árum um að vindhraði með sjó að sama skapi hafi skrúfast upp í ofsaveður á mjög staðbundnu svæði
á örskömmum tíma og valdið bæði mannskaða og miklu eignatjóni.
Til þess að Veðurstofan geti unnið nógu fljótt úr veðurathugunum sem berast,
þarf hún að eignast tölvu til úrvinnslunnar og annarrar starfsemi sinnar. Sá háttur
er nú á hafður hjá sambærilegum stofnunum annarra landa — og orðið meira en
tímabært hér á landi. Stórkostlegur ávinningur og til auðveldunar hafísgæslu væri að
því að fá eigin móttökustöð á Veðurstofuna til að taka við veðurmyndum frá gervihnöttum.
1 grg- þessari er minnst á Veðurstofu Islands, Landhelgisgæslu, Slysavarnarfélagið, Tilkynningarskylduna og skipstjórnarmenn sem yrðu að vera beinir aðilar að
mótun og framkvæmd þess átaks sem stefna ber að.
Flm. telja að ef þáltill. eigi að ná tilgangi sínum þurfi ráðherra að ná fulltrúum
allra þessara aðila til samstarfs, svo kostnaði verði haldið niðri um leið og veðurfregnir og veðurspár auki enn hag og öryggi landsmanna.
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um breyting á lögum um jafnrétti kvenna og karla, nr. 78/1976.
Flm.: Jóhanna Siguröardóttir.
1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
ViÖ ráðningu og skipun í starf, stöðuhækkun og stöðuheiti er atvinnurekendum
óheimilt að mismuna konum og körlum í starfi. Sama gildir um uppsögn úr starfi,
veitingu hvers konar hlunninda og almenn vinnuskilyrði.
2. gr.
Á eftir 4. gr. laganna komi ný grein, sem verði 5. gr. og orðist svo:
Þegar um er að ræða starf, sem frekar hafa valist til karlar en konur, skal
konunni að öðru jöfnu veitt starfið.
Gildir þetta jafnt um embættisveitingar hjá hinu opinbera sem og á hinum almenna vinnumarkaði.
Ákvæði þetta skal endurskoðað að 5 árum liðnum.
3. gr.
1. mgr. 5. gr. laganna (sem verði 6. gr.) orðist svo:
Nú er umsækjandi um auglýst starf kona, en það hefur verið veitt karlmanni,
og skal þá Jafnréttisráð, ef það telur slíkt nauðsynlegt eða umsækjandi óskar þess,
fara fram á það við hlutaðeigandi atvinnurekanda, að hann veiti því skriflegar upplýsingar um hvað lagt var til grundvallar við ráðningu i starfið.
4. gr.
Á eftir 10. gr. (sem verði 11. gr.) komi ný grein, sem verði 12. gr. og orðist svo:
Á fjárlögum ár hvert skal veita Jafnréttisráði framlag sem geri því kleift að
standa fyrir könnunum á launakjörum karla og kvenna.
Atvinnurekendum og samtökum launafólks er skylt að veita Jafnréttisráði allar
nauðsynlegar upplýsingar við framkvæmd slíkrar könnunar.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þegar lögin um jafnrétti karla og kvenna voru sett 1976 var tilgangur þeirra
að stuðla að jafnrétti kynjanna, ekki hvað síst til atvinnu og launakjara, og reyna
að bæta úr því misrétti sem ríkti í því efni.
Ljóst er að framkvæmd laganna hefur ekki tekist sem skyldi hvað þetta varðar.
— 1 athugasemdum með lagafrumvarpinu frá 1976 segir að búast megi við, ef frumvarpið verði samþykkt, að það muni marka verulegt spor í þá átt að breyta rikjandi
viðhorfum og flýta fyrir þvi, að fullt jafnrétti kynjanna náist. 1 2. gr. laganna frá
1976 segir að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Og í athugasemdum við þá grein segir m. a.: „Fyrsta skilyrðið til þess að
raunhæfu jafnrétti verði náð er að konum og körlum verði veittir jafnir möguleikar
til menntunar og atvinnu og greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg
störf. Er þessari grein ætlað að útrýma þeim mismun, sem ríkir í þessum efnum í
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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atvinnulífinu og þjóðfélaginu yfirleitt.“ Þegar þáverandi félagsmálaráðherra mælti
fyrir frumvarpinu sagði hann m. a. um þessa grein: „Með slíkri yfirlýsingu er lögð
áhersla á að opinberir aðilar eigi að leggja áherslu á jafnrétti kynjanna við framkvæmd mála.“
Nú hafa þessi lög verið í gildi um 5 ára skeið og þrátt fyrir fögur áform og
góðan tilgang laganna verður ekki séð að þau hafi markað spor í þá átt að breyta
ríkjandi viðhorfum og flýta fyrir því, að fullt jafnrétti kynjanna náist.
Er þar ekki hvað síst um að kenna að sum ákvæði laganna eru mjög óljós og
raynslan hefur sýnt að erfitt hefur reynst að túlka þau afdráttarlaust í framkvæmd
og tilgangur laganna því ekki náðst fram sem skyldi.
Auk þess hefur það sýnt sig, að Jafnréttisráð, eins og nú er að starfseminni
búið, hefur ekki það bolmagn sem til þarf til að sjá um að lögunum sé framfylgt.
1 skýrslu Jafnréttisráðs fyrir tímabilið júlí 1976 til desember 1979 kemur fram,
þegar gerð er grein fyrir þeim málum sem Jafnréttisráð hefur fjallað um á því timabili, að mest hefur borið á málum sem snerta launamisrétti. — Ljóst er að mjög mikið
vantar á að gerðar séu kannanir á vinnumarkaðnum á raunverulegum launakjörum,
sem varpi ljósi á hve mikil brögð séu að launamisrétti. Slíkar kannanir eru nauðsynlegur þáttur til að tryggja launajafnrétti, því eins og vitað er eru launataxtarnir
sjálfir, sem samið er um í almennum kjarasamningum, engan veginn gildur mælikvarði á raunveruleg launakjör í landinu.
Þær kannanir, sem þó liggja fyrir, m. a. frá Kjararannsóknarnefnd og einstaka
stéttarfélagi, varpa glögglega ljósi á, að þrátt fyrir ákvæðið um sömu laun fyrir
sömu störf er langt frá því að svo sé í reynd.
í 10. gr. laganna, 5. tl., segir að eitt af verkefnum Jafnréttisráðs sé að taka til
rannsóknar af sjálfsdáðum, hver brögð kunna að vera að misrétti í jafnréttismálum
að því leyti er lög þessi varðar.“ Eigi Jafnréttisráði að vera það kleift að því er
launamisréttið varðar liggur í augum uppi að ráðið verður að geta staðið fyrir könnunum á launakjörum á vinnumarkaðnum, en til þess hefur það ekki haft fjárhagslegt bolmagn.
Konur hafa á síðustu árum í vaxandi mæli farið út á vinnumarkaðinn og samhliða hefur menntun kvenna verulega aukist. Hins vegar er ljóst að konur leggja
á sig tvöfalt vinnuálag þegar þær jafnhliða vinna að verðmætasköpun í atvinnulífinu. Þarf því engan að furða að konur sætti sig ekki við að á rétt þeirra sé gengið
með verri kjörum — minni möguleikum að öðru jöfnu til embættisveitinga eða
áhrifa til stefnumótunar í þjóðfélaginu í heild.
Með aukinni menntun og virkni kvenna í allri þjóðfélagsuppbyggingunni er
því í vaxandi mæli að skapast sá þrýstingur að ekki verður lengur við unað að réttur
kvenna samkvæmt lögum sé fyrir borð borinn.
Það hefur sýnt sig að jafnréttislögin eru ekki það haldreipi sem þurfti til að
spyrna á móti, þegar lög, sem tók konur áratuga þrotlausa baráttu að ná fram, duga
ekki til.
Má í því sambandi minna á lögin frá 1911 um rétt kvenna til embætta, lögin
frá 1961 um almennan launajöfnuð karla og kvenna og skyldi honum að fullu náð
árið 1967 og lögin um Jafnlaunaráð frá 1973. Einnig má minna á að árið 1958 fullgilti Island samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jöfn laun karla og kvenna
fyrir jafnverðmæt störf og þær skuldbindingar sem í þeirri samþykkt felast.
Líta verður svo á, að þrátt fyrir skýlaus ákvæði allra þsssara laga um fullt jafnrétti kynjanna til embætta, menntunar, atvinnu og launa hafi þótt brýna nauðsyn bera
til að setja lögin um jafnrétti kvenna og karla frá 1976 til að tryggja i reynd framkvæmd áðurgreindra laga.
Reynslan hefur þó sýnt að þrátt fyrir góðan tilgang laganna frá 1976 eru þau
alls ekki virk í reynd og að óbreyttum þeijn lögum er torsótt að ná því marki sem
lögin áttu að tryggja.
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Flutningsmaður þessa frumvarps gerir sér ljóst að erfitt getur verið að setja
í lög ákvæði sem tryggi afdráttarlaust fullt jafnrétti kynjanna á þann veg að ekki
sé hægt undan því að vikja. Skiptar skoðanir eru líka um það, að hve miklu leyti
það er æskilegt. Sumir telja þó að miðað við fyrri reynslu sé slíkt ekki hægt nema
konum séu sköpuð ákveðin tímabundin forréttindi með lögum. Verður að telja það
neyðarúrræði, þó reynslan sýni að það sé réttlætanlegt.
Þær breytingar, sem í þessu frumvarpi felast, miða allar að því að gera lögin
um jafnrétti karla og kvenna eins markviss og skýr og framast er unnt, þannig að
lögin verði virk í framkvæmd.

Athu.gasemd.ir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
1 þessari grein kemur fram að ekki megi mismuna konum og körlum í starfi.
Eðlilegt er að markvisst ákvæði verði sett um að sú mismunun, sem óheimil er, varði
starfið og beinist að því sem slíku. — 1 núgildandi lögum segir að óheimilt sé að
mismuna starfsfólki eftir kynferði. Ákvæðið er mun óljósara og erfitt að skilgreina
svo rétt sé í framkvæmd, eins og raunin hefur á orðið.
Um 2. gr.
Staðreynd er að kynbundin starfsskipting er ríkjandi í mörgum atvinnugreinum.
Ástæða þess er m. a. að konur hafa minni menntun og því ekki skilyrði til að hasla
sér völl í mörgum atvinnugreinum sem krefjast sérþekkingar og menntunar. Undanfarin ár hefur þetta verið að breytast með aukinni menntun kvenna, og þær háfa
í auknu mæli sótt inn á fleiri námsbrautir en áður.
í kjölfar þess hljóta konur því að sækja inn í störf þar sem karlmenn hafa verið
svo til einráðir áður. Varla verður því á móti mælt, að með tilliti til jafnréttissjónarmiða er slík þróun mjög æskileg.
Þegar litið er til þess, að reynsian hefur sýnt að oft er erfitt fyrir konur —
þrátt fyrir hæfni og menntun — að komast í áhrifastöður, getur varla talist óeðlilegt, þegar konur hafa sömu hæfileika til að bera og karlar, að þeim sé að því jöfnu
veitt ákveðin, tímabundin forréttindi meðan konur eru í miklum minni hluta innan
ákveðinna starfsgreina.
Má reyndar dsila um hvort slíkt eigi að kallast forréttindi, miklu nær væri að
kalla það jafnrétti. — Eðlilegt er að ákvæði þetta verði endurskoðað að 5 árum
liðnum.
Slíkt fyrirkomulag hlýtur að verka sem hvatning fyrir konur til að sækja sér
aukna menntun og sækja inn í störf sem karlmenn hafa einkum valist til. Mætti
hugsa sér það fyrirkomulag sem tímabundið.
Um 3. gr.
1 núgildandi lögum segir að ef umsækjandi um auglýst starf sé kona, en það
hefur verið veitt karlmanni, sé hægt að fara fram á það við atvinnurekanda að hann
veiti skriflegar upplýsingar um menntun, starfsreynslu og aðra sérstaka hæfileika
sem sá hefur til að bera er ráðinn var í starfið.
Erfitt er að sjá gildi slíks ákvæðis, því oftast liggur ljóst fyrir um menntun og
starfsreynslu viðkomandi.
Til að koma í veg fyrir, að konum og körlum sé mismunað í starfi, þarf að gera
ákvæðið markvissara — til að Jafnréttisráð geti metið hvort um mismunun sé að
ræða.
Því er lagt til að atvinnurekandi veiti upplýsingar um hvað lagt var til grundvallar við ráðningu í starfið.
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Um 4. gr.
Ljóst er að Jafnréttisráð er ekki í stakk búið til að fylgja eftir framkvæmd á
ákvæði 2. gr. jafnréttislaganna, sem kveður á um að greidd séu jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf.
Frá upphafi hefur Jafnréttisráð leitað eftir að fá aukið starfslið, sem er m. a.
forsendan fyrir að hægt sé að standa fyrir könnunum á launakjörum í landinu og
fylgjast með að launajafnrétti kvenna og karla sé í reynd virt. Þær óskir hafa hingað
til engan árangur borið.
Jafnréttisráð gatur því einungis lagt til grundvallar við mat á framkvæmd þessa
ákvæðis umsamda launataxta á vinnumarkaðnum, en ljóst er að slík viðmiðun er
enginn ipælikvarði á raunveruleg launakjör í landinu.
Því er jafnréttisráði að óbreyttu gert ókleift að fylgjast með því að launajafnrétti ríki milli karla og kvenna á vinnumarkaðnum.
Forsénda fyrir því, að Jafnréttisráð geti á raunhæfan hátt fylgst með slíku, er
að þvi sé unnt að standa fyrir skipulögðum könnunum á vinnumarkaðnum á raunverulegum launakjörum í landinu.
Mikilvægt er að atvinnurekendur veiti allar nauðsynlegar upplýsingar til að
þessar kannanir séu framkvæmanlegar. Þykir rétt að um það sé sérstakt ákvæði er
vísi sérstaklega til þessa ákveðna þáttar, jafnmikilvægt og það er að slík könnun
geti farið fram með eðlilegum og árangursríkum hætti.

Nd.

517. Frumvarp til laga

[232. mál]

um breyting á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.
(Eftir 3. umr. í Ed., 16. mars.)
1. gr.
14. gr. laga nr. 85/1968 orðist svo:
Ákvæði um skráningu eiturefna og hættulegra efna til sérstakra nota.
14. gr.
Eiturefni og hættuleg efni, hrein og blönduð má því einungis selja eða flytja til
Jandsins og nota sem plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða útrýmingarefni, þar með
talin aflífunarefni, að þau hafi sérstaklega verið skráð á listum yfir slik efni, annaðhvort með samheiti eða með sérheiti framleiðanda, sbr. 2. mgr. 2. gr. Ákvæði þessi
taka einnig til örvera eða hluta lífvera („biological products“), ef þau eru notuð í
sama skyni. Ráðherra setur nánar ákvæði um framangreint efni í reglugerð.
Ráðherra getur að fengnum tillögum eiturefnanefndar látið ákvæði 1. mgr. um
skráningu á lista einnig ná til eiturefna og hættulegra efna, sem ætluð eru til annarra
nota en þar segir, svo sem fúavarnarefna, fegrunar- og snyrtiefna og lífrænna leysiefna. Skal þá kveða nánar á um skráningu slikra efna í reglugerð, þ. á m. um notkun
og bann við notkun.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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[262. mál]

um Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
I. KAFLI
1. gr.
Sölustofnun lagmetis er sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. Heimili og varnarþing hennar er í Reykjavík.
Aðilar Sölustofnunarinnar eru þeir framleiðendur á sviði lagmetisiðnaðar, sem
framleiða lagmeti til útflutnings.
2. gr.
Hlutverk Sölustofnunar lagmetis er að efla á skipulegan hátt framleiðslu og
útflutning á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum, svo og á rækju og öðrum
skelfiski fyrir aðila stofnunarinnar, sé þess óskað. í þvi skyni skal stofnunin m. a.:
a) annast sölu og dreifingu á áðurnefndum sjávarafurðum og skipuleggja markaðsleit og markaðsöflun erlendis með upplýsinga-, auglýsinga- og þjónustustarfsemi eins og nauðsynlegt telst og fjárhagsgeta leyfir hverju sinni.
b) annast sölu á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum til landa, þar sem
ríkisstofnun, ríkið sjálft eða aðili fyrir þess hönd er aðalkaupandinn. Sölustofnun lagmetis hefur einkarétt til sölu og útflutnings á lagmeti til þeirra
landa, sem ákvæði þetta nær til. Þó er viðskiptaráðherra heimilt í einstökum
tilvikum að veita aðila utan stofnunarinnar undanþágu frá einkaréttarákvæði
þessu, enda sýni aðilinn fram á að hann geti fengið hagkvæmara verð en
stofnunin. Leita skal umsagnar stjórnar Sölustofnunar lagmetis áður en slík
undanþága er veitt.
c) stuðla eftir föngum að auknu og bættu gæðaeftirliti með framleiðslu aðila
stofnunarinnar á öllum stigum framleiðslunnar, í þeim tilgangi að tryggja að
sem best sé vandað til framleiðslunnar og hún uppfylli staðlaðar kröfur.
d) stuðla að samræmingu framleiðslu verksmiðjanna eftir áætlaðri þörf og
markaðshorfum hverju sinni.
e) annast sameiginlegan innflutning fyrir aðila stofnunarinnar eftir því sem óskað
er og leitast við að tryggja aðildarverksmiðjunum þær umbúðir, sem nauðsynlegar eru.
f) stuðla að hagkvæmri öflun hráefnis til aðildarverksmiðjanna, og skal að þvi
stefnt að hráefni til lagmetisiðnaðar sé ekki flutt úr landi óunnið, þegar islenskur lagmetisiðnaður býr við hráefnisskort.
g) stuðla að aukinni fjölbreytni í framleiðslu aðildarverksmiðjanna og vöruþróun.
3. gr.
öllum framleiðendum lagmetis til útflutnings er heimil aðild að Sölustofnun
lagmetis. Aðilar geta ekki slitið aðild sinni nema með eins árs fyrirvara miðað við
áramót. Með aðild sinni fela lagmetisframleiðendur stofnuninni sölu á allri framleiðslu sinni á lagmeti erlendis og er þeim óheimilt að selja vöru sína úr landi án
milligöngu eða heimildar stofnunarinnar.
öll framleiðsla, sem seld er á vegum stofnunarinnar, skal bera vörumerki
hennar eða þá vörumerki sem stjórn hennar samþykkir hverju sinni.
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Félagsaðilum ber að lúta þeim fyrirmælum stjórnarinnar, sem hún setur með
það fyrir augum að auka gæði framleiðslunnar. Er stjórn stofnunarinnar heimilt
að neila um leyfi til útflutnings á þeirri framleiðslu, sem ekki stenst þær kröfur
sem gerðar eru um gæði og skal framleiðandi bera allan skaða af slíku banni.
Stofnunin skal tilkynna viðskiptaráðuneytinu árlega nöfn félagsaðila og er
ráðuneytinu óheimilt að veita félagsaðilum útflutningsleyfi í eigin nafni án samþykkis stofnunarinnar.

4. gr.
Framleiðendur, sem eiga aðild að stofnuninni, mynda fulltrúaráð, sem skipað
er einum fulltrúa fyrir hvern aðila.
Stjórn stofnunarinnar skipa fimm mcnn og jafnmargir varamenn þeirra. Fulltrúaráð kýs á fundi sinum fimm aðalmenn í aðalstjórn og fimm varamenn þeirra
til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Á sama hátt kýs fulltrúaráðið
tvo endurskoðendur og varamenn þeirra.
Atkvæðisréttur á fulltrúaráðsfundum aðila stofnunarinnar ákvarðast af verðmæti þeirrar vöru, sem stofnunin hefur flutt út fyrir aðilann á síðasta reikningsári. Enginn má þó fara með meira en 15% alls atkvæðamagns.
Aðalfund fulltrúaráðsins skal halda árlega eigi síðar en í júní ár hvert. Aukafundi skal boða þegar þurfa þykir. Fulltrúaráð skal boða til aukafundar ef tveir
stjórnarmenn eða helmingur fulltrúaráðs krefst þess. Fundir fulltrúaráðs skulu
boðaðir með ábyrgðarbréfi, simskeyti eða á annan jafn sannanlegan hátt með minnst
viku fyrirvara.
Á aðalfundi fulltrúaráðs skal afgreiða ársreikning Sölustofnunar lagmetis fyrir
liðið reikningsár og leggja fram sölu-, framleiðslu- og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem er prókúruhafi fyrir stofnunina og
annast almennan rekstur í samráði við stjórnina.
Framkvæmdastjóri ræður annað slarfslið í samráði við stjórn stofnunarinnar.
Stjórnin tekur ákvörðun fyrir hönd stofnunarinnar um launakjör framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna.
5. gr.
Hver félagsaðili ber fulla ábyrgð gagnvart stofnuninni á framleiðslu þeirri,
sem hann afhendir stofnuninni til sölumeðferðar. Verði stofnunin skaðabótaskyld
gagnvart kaupanda vegna vörugalla, afhendingardráttar eða rangra eða villandi
upplýsinga framleiðanda eða annarra sambærilegra ástæðna á stofnunin endurkröfurétt á viðkomandi félagsaðila.
ð. gr.
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist stofnsjóður. Árleg greiðsla aðila í sjóð
þennan skal nema 3%o af fob-andvirði þeirrar vöru, sem stofnunin selur fyrir aðila.
Stofnsjóður stendur sem lán aðila til stofnunarinnar og má verja fé hans i þarfir
stofnunarinnar eftir ákvörðun stjórnarinnar. Stofnsjóður er eign aðila og skiptist
milli þeirra í réttu hlutfalli við útflutningsverðmæti hvers og eins og færist á sérstakan reikning hvers aðila.
Stjórn stofnunarinnar ákveður árlega ársvexti af stofnsjóðsinneign.
Félagsaðilar bera takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum stofnunarinnar með
srofnsjóðseign sinni.
Stofnsjóður fellur til útborgunar til félagsaðila á næstu fimm árum eftir að
hann hættir að vera félagi eða við félagsslit. Stjórn stofnunarinnar er þó heimilt
að greiða inneignir úr stofnsjóði fyrr, ef sérstakar ástæður mæla með því að dómi
þeirrar stjórnar.
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7. gr.
Sölustofnun lagmetis verður aflað tekna til starfseminnar á eftirfarandi hátt:
Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd stofnunarinnar lán sem nemur
allt að 5 milljónum króna skv. nánari skilyrðum sem hann setur.
Félagsaðilar greiða sölulaun ti, stofnunarinnar og skal hundraðshluti þeirra
ákveðinn af stjórn félagsins.
Stofnuninni er heimilt að taka umboðslaun fyrir þær vörur, sem hún flytur
inn eða útvegar samkvæmt ákvörðun stjórnar.
Stofnunin skal taka greiðslur fyrir veitta þjónustu til einstakra aðila, svo sem
vegna tækniráðgjafar og vöruþróunar, sem stjórnin setur nánari reglur um,

8. gr.
Starfsemi Sölustofnunar lagmetis verður ekki hætt nema samþykkt verði með
tveimur þriðju hlutum alls atkvæðamagns á tveimur fulltrúaráðsfundum í röð, þar
sem ákvörðun um félagsslit eru eina mál á dagskrá. Eignir stofnunarinnar skulu
skiptast í hlutfalli við stofnsjóðsinneign félagsaðila á slitadegi eftir að greiddar
hafa verið stofnsjóðsinneignir og aðrar skuldbindingar stofnunarinnar.
II. KAFLI
9. gr.
Greiða skal iðnlánasjóðsgjald af lagmetisiðnaði skv. lögum um Iðnlánasjóð
nr. 68 1D. október 1967 ásamt síðari breytingum.
Lagmetisiðnaðurinn er undanþeginn úíflutningsgjöldum af sjávarafurðum.
III. KAFLI
10. gr.
Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins skal vera sjálfstæð stofnun undir yfirstjórn
iðnaðarráðherra. Hlutverk hans er að efla lagmetisiðnaðinn m. a. með því að stuðla
að tæknilegri uppbyggingu, þróun vinnsluaðferða og vörutegunda og markaðsöflun
erlendis. í þessu skyni er stjórn sjóðsins heimilt að veita framleiðendum lagmetis
til útflutnings og Sölustofnun lagmetis óendurkræfa styrki eða lán með hagkvæmum
kjörum samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins hverju sinni. Ekki má verja fé sjóðsins til rekstrarstyrkja eða lána.
Iðnaðarráðherra skipar Þróunarsjóði lagmetisiðnaðarins þriggja manna stjórn
og jafnmarga til vara: Stjórnarformann Sölustofnunar lagmetis, einn tilnefndan
af sjávarútvegsráðherra og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Á
sama hátt fer um varamenn þeirra.
11. gr.
Tekjur Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins eru fullvinnslugjald af söltuðum grásleppuhrognum, söltuðum matarhrognum og frystum þorskhrognum, sem flutt eru
til útlanda, svo og útfluttu lagmeti.
Fullvinnslugjald þetta skiptist þannig:
a) 1% af fob-verði saltaðra grásleppuhrogna og skal innheimta þessa gjalds falla
niður 1. apríl 1982.
b) 1% af fob-verði lagmetis.
c) 3% af fob-verði saltaðra matarhrogna og frystra þorskhrogna.
Um gjalddaga og innheimtu fullvinnslugjalds fer á sama hátt og segir um útflutningsgjald í lögum nr. 5 13. febrúar 1976.
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12. gr.
Iðnaðarráðherra setur reglugerð um nánari frainkvæmd laga þessara að fengnum tillögum stjórnar Sölustofnunar lagmetis og stjórnar Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins.
13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1981 og jaínframt falla þá úr gildi lög nr. 48 26.
mai 1972 um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins með síðari breytingum.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er að meginstofni samið af nefnd framleiðenda, sem aðild eiga
að Sölustofnun lagmetis. Tillögur nefndarinnar voru kynntar á fulltrúaráðsfundi
Sölustofnunar lagmetis, sem fól stjórn stofnunarinnar að óska eftir því við iðnaðarráðherra að frumvarpið yrði flutt á Alþingi. Frumvarp nefndarinnar hefur tekið
nokkrum breytingum eftir athugun iðnaðarráðuneytisins á því og við meðferð málsins í ríkisstórn kom fram að einstakir ráðherrar hefðu fyrirvara um endanlega
afstöðu þeirra til vissra atriða í frumvarpinu.
Meginbreytingar þær á núgildandi lögum nr. 48/1972 með síðari breytingum
sem í frumvarpinu felast eru þessar:
1. Fulltrúaráð aðila stofnunarinnar kjósi alla stjórnarmenn og aðild fulltrúa
ríkisvaldsins falli niður.
2. Sölustofnun lagmetis er veittur einkaréttur til sölu og útflutnings á lagmeti til
landa þar sem ríkið er aðalkaupandinn, þó þannig að viðskiptaráðuneytinu er
heimilt að veita aðila utan stofnunarinnar undanþágu þegar sérstakar ástæður
mæla með því.
3. Komið verði á fót stofnsjóði, sem ákvarðar uppgjör við aðila sem ganga úr
stofnuninni svo og uppgjör á milli aðila stofnunarinnar ef til slita hennar
kemur.
4. Ábyrgð aðila stofnunarinnar verði takmörkuð og takmarkist við stofnsjóðsinneign þeirra á hverjum tíma.
5. Atkvæðisréttur aðila á fulltrúaráðsfundum fari eftir verðmætí útflutnings á
liðnu reikningsári.
6. Þróunarsjóði lagmetisiðnaðarins verði fengin sérstök stjórn og hlutverk
sjóðsins takmarkað við veitingu lána eða styrkja til framleiðenda lagmetis til
útflutnings og til Sölustofnunar lagmetisiðnaðarins.
7. Tekjustofn Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins er framlengdur með þeirri breytingu, að fullvinnslugjald af söltuðum grásleppuhrognum er lækkað og falli
það síðan niður 1. apríl 1982.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Greinin er samhljóða 1. gr. 1. nr. 46/1972 með þeirri breytingu í 2. mgr. sem
leiðir af því að aðild ríkisins fellur niður.
Um 2. gr.
Greinin er i meginatriðum efnislega samhljóða 2. gr. gildandi laga. 1 staflið
c) er lögð áhersla á að stofnunin stuðli að gæðaeftirliti á öllum stigum framleiðslu
og er þá átt við hráefni til vinnslu, vöru í vinnslu og fullunna vöru. Fellt er niður
ákvæði um samvinnu við Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. Rannsóknarstofnun
fiskiðnaðarins og Framleiðslueftirlit sjávarafurða hafa sjálfstæðu eftirlitshlutverki
að gegna á þessu sviði samkvæmt lögum og reglugerðum þar um. Hlutverk stofnunarinnar á þessu sviði beinist hinsvegar meira að því að stuðla að auknu innra
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gæðaeftirliti með hráefni, vöru i vinnslu og fullunninni vöru, svo og umbúðum og
hjálparefnum. Hlutverki þessu getur stofnunin m. a. gegnt með sérfræðilegri ráðgjöf á þessum sviðum, en vegna smæðar sinnar er verksmiðjunum ekki öllum
kleift að hafa í starfi matvælafræðinga og aðra sérfræðinga.
í staflið b) er lagt til að Sölustofnun lagmetis fái ótvíræðan einkarétt til sölu
og útflutnings á lagmeti til landa, þar sem ríkisstofnun, ríkið sjálft eða aðili fyrir
þess hönd er aðalkaupandinn. Jafnframt er lagt til að viðskiptaráðuneytinu verði
heimilað að veita aðila utan stofnunarinnar undanþágu frá einkarétti stofnunarinnar í því tilviki að útflytjandi sýni fram á að hann geti gert hagkvæmari sölusamninga um lagmeti en stofnunin. Slikt leyfi má þó ekki veita fyrr en fengin hefur
verið umsögn stjórnar stofnunarinnar.
Tillögur Sölustofnunar lagmetis hafa verið þær að einkarétturinn væri gerður
ótvíræður og óundanþægur. í þessu frumvarpi er lagt til að einkaréiturinn verði
aðalregla, en reglan jafnframt gerð undanþæg. Rök Sölustofnunar lagmetis fyrir
einkarétti hafa m. a. verið þau, að í löndum Austur-Evrópu væri einn aðalkaupandi
og því ekki um neina samkeppni kaupandamegin. Þessi einkakaupandi væri í aðstöðu til að fara á milli seljenda á Islandi og freista þess að fá verðið lækkað. Væri
því um verðsamkeppni seljendamegin uin markaðinn. Við þessu væri rétt að bregðast
með einkarétti seljendamegin til að jafna samningsaðstöðu seljanda og kaupanda.
Á móti þessum sjónarmiðum hefur verið bent á að ekki hafi einstökum útflytjendum á öðrum sviðum verið veittur einkaréttur til sölu á sömu mörkuðum, jafnvel þótt aðstæður séu svipaðar. Einkaréttur geti og slævt sölustarfsemi útflutningsaðilans.
Rétt þykir því að leggja til í þessu frumvarpi að viðskiptaráðuneytinu sé
heimilt að veita undanþágu frá einkaréttinum þeim aðilum sem sýnt gela fram á
að þeir geti fengið hagkvæmara verð fyrir lagmetið á þessum tilteknu mörkuðum,
en heimild þessi er að auki bundin því skilyrði að aflað sé umsagnar stjórnar Sölustofnunar lagmetis áður en leyfi er veitt. Með þessu á að vera tryggt að sem bestar
upplýsingar iiggi fyrir í viðskiptaráðuneytinu við afgreiðslu erinda um undanþágu
frá einkaréttinum. Ennfremur er í reglu þessari fólgið nokkuð aðhald að einkaréttarhafanum um að ná sem hagkvæmustum samningum á hverjum tíma.
Um 3. gr.
Lagt er til að óbreytt haldist ákvæði gildandi laga um frjálsa aðild framleiðenda lagmetis til útflutnings að Sölustofnun lagmetis, svo og að slíkri aðild verði
aðeins sagt upp með eins árs fyrirvara miðað við áramót. Ennfremur að framleiðendur bindi sig til að fela stofnuninni útflutning á allri lagmetisframleiðslu sinni
með aðild sinni.
Felld eru niður heimildarákvæði um refsiaðgerðir Sölustofnunar lagmetis gagnvart þeim aðilum, sem ekki fara eftir reglum stofnunarinnar um gæði eða efna ekki
skuldbindingar sínar skv. lögunum. I þessari breytingu felst ekki nein stefnubreyting, en ekki hafa fram til þessa verið settar reglur um refsiaðgerðir skv. lögunum og ákvæðið því talið óþarft.
í 4. mgr. er það nýmæli, að stofnunin skal senda viðskiptaráðuneytinu skrá
um aðila og jafnframt lagt til að ráðuneytinu verði óheimilt að veita félagsaðilum
leyfi til útflutnings á lagmeti í eigin nafni án samþykkis stofnunarinnar. Ákvæði
þessu er ætlað að leggja áherslu á skuldbindingargildi aðildar að Sölustofnun lagmetis og koma í veg fyrir ógreining.
Um 4. gr.
í þessari grein eru ákvæði um skipan fulltrúaráðs stofnunarinnar, atkvæðisrétt
aðila og hlutverk þess, svo og um stjórn stofnunarinnar.
1 1. mgr. er lagt til að hver framleiðandi eigi einn fulltrúa í fulltrúaráðinu og
er það óbreytt frá því sem nú er.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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í 2. mgr. er lögð til sú meginbreyting, að fulltrúaráð kjósi alla stjórnarmenn
og varamenn þeirra. Skv. núgildandi lögum tilnefnir iðnaðarráðherra skv. nánari
ákvörðun ríkisstjórnarinnar tvo af fimm stjórnarmönnum, en þrír eru tilnefndir
af aðalfundi fulltrúaráðs. Fyrstu fimm starfsár stofnunarinnar tilnefndi fulltrúaráðið tvo stjórnarmenn, viðskiptaráðuneytið einn stjórnarmann og fjármálaráðuneytið einn stjórnarmann, en iðnaðarráðuneytið skipaði þann fimmta, sem jafnframt
var formaður stjórnar. Msð breytingu þessari er lagt til að aðild ríkisins að stjórn
stofnunarinnar ljúki endanlega og hún verði öll í höndum þeirra framleiðenda, sem
aðild eiga að stofnuninni, enda hafi þeir framvegis allan veg og vanda af viðgangi
hennar og vexti. Formleg tengsl rikisins við iðngreinina verða samkvæmt frumvarpinu framvegis einkum fólgin í stjórnun þess fjár, sem veita skal til stuðnings
iðnaðinum úr Þróunarsjóði lagmetisiðnaðarins, sbr. 10. gr. frumvarps þessa.
í 3. mgr. er lagt til að atkvæðisréttur aðila fari eftir verðmæti útflutnings á
liðnu starfsári, þó þannig að enginn einn aðili geti farið með meira en 15% alls
atkvæðamagns aðila. Með ákvæði þessu er ætlunin að tryggja hagsmuni hinna
smærri aðila og koma í veg fyrir að hlutur þeirra verði fyrir borð borinn.
í 4. mgr. eru ákvæði um aðalfundi og aukafundi fulltrúaráðs, boðun slíkra
funda o. fl.
1 6. mgr. er m. a. lagt til að aðalfundur fulltrúaráðs afgreiði ársreikning Sölustofnunar lagmetisiðnaðarins. Svo sem fram kemur i ákvæðum frumvarpsins er
skipulag Sölustofnunar lagmetis í mörgu skylt skipulagi hlutafélags. Aðilar bera
takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum stofnunarinnar og atkvæðisréttur er ekki
jafn. Hinsvegar er sá munur á, að stofnfjáreign aðila ræður uppgjöri við aðila, sem
gengur úr samtökunum, og er þá ekki tekið tillit til taps eða gróða á aðildartímabilinu að öðru leyti en því, sem fram kemur í ákvörðun stjórnar á vöxtum sem
bætast við stofnsjóðsinneign á hverjum tíma. Komi til slita á stofnuninni án þess
að um gjaldþrot verði að ræða skulu eignir hennar skiptast á milli þeirra, sem þá
verða aðilar í réttu hlutfalli við stofnfjáreign þeirra. Atkvæðamagn aðila á fulltrúaráðsfundum er breytilegt og fer eftir verðmæti útflutnings síðasta reikningsárs.
1 7. og 8. mgr. er fjallað um starfsmenn og eru þau ákvæði efnislega samhljóða
gildandi lögum.

Um 5. gr.
Greinin er nýmæli. Lagt er til, að i lögin verði tekið sérstakt ákvæði um ábyrgð
framleiðenda gagnvart stofnuninni. Sölustofnun lagmetis selur vörur framleiðenda
í sínu nafni og kemur fram gagnvart kaupendum sem seljandi. Kaupendur beina
því kröfum sínum vegna galla, afhendingardráttar og annarra vanefnda að stofnuninni og eigi slíkar kröfur rétt á sér ber stofnunin ábyrgð gagnvart kaupendum.
Verði slíkar vanefndir raktar til framleiðendanna sjálfra bera þeir samkvæmt almennum réttarreglum ábyrgð á þeim gagnvart sóknaraðilanum.
Rétt þykir að lögfesta þessa reglu, svo ekki ríki óvissa um skyldur framleiðenda gagnvart stofnuninni að þessu leyti. Ákvæði þessi eru i samræmi við þær
reglur, sem aðilar stofnunarinnar hafa sett sér og gilda i framkvæmd.
Um 6. gr.
Hér er lagt til að aðilar greiði 3%c af fob-andvirði þeirrar vöru, sem stofnunin
selur í stofnsjóð, sem skuli vera eign aðila og færist á sérstakan reikning hvers aðila.
Inneign aðila í stofnsjóði skal standa sem lán til stofnunarinnar þar til aðili gengur
úr samtökunum eða þeim verður slitið. Stjórn stofnunarinnar skal ákveða árlega
vexti af stofnsjóðsinneign.
1 3. mgr. er lagt til að kveðið verði á um ábyrgð aðila og hún takmörkuð við
stofnsjóðsinneign þeirra. í gildandi lögum er ekki að finna ákvæði um ábyrgð aðila
og hvernig skuli gera upp við aðila við úrgöngu þeirra eða félagsslit. Er nú úr þessu
bætt með ákvæðum í frumvarpi þessu.
1 4. mgr. eru ákvæði um uppgjör inneigna í stofnsjóði.
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Um 7. gr.
í þessari grein er í'jallað um tekjur Sölustofnunar lagmetis, en þær eru fyrst

og fremst sölulaun af lagmeti því, sem stofnunin flytur út og eftir atvikum öðrum útflutningi. Ennfremur er gert ráð fyrir tekjum af útflutningi á vörum, svo og tekjum af
seldri þjónustu, svo sem vegna tækniráðgjafar og vöruþróunar. Þá er látin Standa
óbreytt i staflið a) heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast fyrir hönd stofnunarinnar lán að fjárhæð allt að 100 milljónum króna.
Um 8. gr.
Hér er lagt til að til að slíta Sölustofnun lagmetis þurfi samþykki aðila sem
fara með % hluta alls atkvæðamagns á tveimur fulltrúaráðsfundum í röð, þar sem
félagsslit verði eina mál á dagskrá. Ákvæði um slit vantar í gildandi lög.
Um 9. gr.

Samhljóða ákvæði er nú að finna í 6. gr. gildandi laga.
Um 10. gr.
1 1. mgr. er lagt til að hlutverk Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins verði skilgreint
þannig, að það verði hlutverk sjóðsins að stuðla að tæknilegri uppbyggingu, þróun
vinnsluaðferða og vörutegunda og markaðsöflun erlendis. Lagt er til að sjóðnum
verði heimilað að ná markmiðum sínum með því að veita styrki eða lán eftir því
sem stjórn sjóðsins metur réttast hverju sinni. Tekið er fram að lán megi veita með
hagkvæmum kjörum, samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Með þessu er
ætlað að heimila stjórn sjóðsins að meta hverja umsókn fyrir sig og taka ákvörðun
um hvort rétt sé að veita styrk á grundvelli umsóknar eða eftir atvikum lán og þá
með hvaða kjörum. Stuðningur sjóðsins verður því m. a. fólginn í lánstímalengd
og lánakjörum að öðru leyti að því er varðar veð eða aðra tryggingu, vaxtakjör og
verðtryggingu. Er líklegt að stjórn sjóðsins muni m. a. hafa hliðsjón af því hvort
verkefni, sem óskað er stuðnings við, hafi almennt gildi fyrir lagmetisiðnaðinn eða
einungis fyrir umsækjanda einan og hvaða kvaðir um skýrslugjöf sjóðsstjórn kann
að setja þeim, sem stuðning hljóta. Ekki er gert ráð fyrir neinum almennum lánakjörum sjóðsins. Allir framleiðendur lagmetis lil útflutnings og Sölustofnun lagmetis geta átt rétt á stuðningi sjóðsins. Tekið er fram, að óhetmilt sé að veita styrki
eða lán vegna rekstrar.
I 2. mgr. er lagt til að sjóðurinn lúti stjórn þriggja manna og varamanna þeirra,
skipuðum af iðnaðarráðherra, og skuli formaður stjórnar Sölustofnunar lagmetis
vera einn þeirra, sjávarútvegsráðherra tilnefni annan, en iðnaðarráðherra skipi þann
þriðja án tilnefningar og skuli hann vera formaður.
Meginbreytingar þær, sem lagt er til að gerðar verði frá því sem nú gildir, eru
að sjóðnum er að hluta til breytt í lánasjóð og hann settur undir sérstaka stjórn.
Samkvæmt gildandi lögum ráðstafar stjórn Sölustofnunar lagmetis fé úr sjóðnum
undir yfirstjórn iðnaðarráðherra. í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því að stuðningur sjóðsins verði einvörðungu fólginn í því að veita styrki og lán skv. mati
sjóðsstjórnar til að efla lagmetisiðnaðinn, en eins og lögum er nú háttað getur sjóðurinn sjálfur ráðist í verkefni á sviði tæknilegrar uppbyggingar, þróunar vinnsluaðferða og vörutegunda og markaðsöflunar erlendis.
Um 11. gr.
1 grein þessari er lagt til að Þróunarsjóði verði aflað tekna með fullvinnslugjaldi af útflutningi á söltuðum grásleppuhrognum, söltuðum matarhrognum, frystum þorskhrognum og lagmeti. Lagt er til að gjald þetta verði 1% af fob-verðmæti
lagmetis og 3% af fob-verði saltaðra matarhrogna og frystra þorskhrogna, svo og
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1% af fob-verðmæti saltaðra grásleppuhrogna á tímabilinu 1. apríl 1981 til 1. apríl
1982.
Samkvæmt gildandi lögum skal greiða fullvinnslugjald af framangreindum
vörutegundum í Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins fram til 1. apríl 1982, en þá fellur
gjaldið niður. Gjaldið nemur 3% af fob-verðmæti varanna, annars en lagmelis, en
at því nemur það 1%.
Af þeim 3% sem innheimt eru af söltuðum grásleppuhrognum rennur Ys hluti
til Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda, þannig að í reynd hefur gjaldið í Þróunarsjóð numið 2% af fob-verði grásleppuhrogna frá 1978.
Þegar Þróunarsjóður Iagmetisiðnaðarins var stofnaður með lögum nr. 48/1972
var ákveðið að næstu 5 árin skyldu öll útflutningsgjöld af niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum og söltuðum grásleppuhrognum undanþegin hinum almennu
ákvæðum um útflutningsgjald, en renna þess i stað í sérstakan sjóð til eflingar lagmetisiðnaðinum og útflutningi hans, þ. e. til Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins. Útflutningsgjald þetta nam þá 6% og rann það óskert til sjóðsins til ársloka 1977. Með
lögum nr. 25/1978, sem selt voru eftir að tekjur skv. upphaflegu lögunum voru
fallnar niður, var tekið upp svonefnt fullvinnslugjald, sem lagt var á lagmeti,
söltuð grásleppuhrogn, söltuð matarhrogn og fryst þorskhrogn sem skyldi innheimt
á tímabilinu 1. apríl 1978 til 1. apríl 1981. Nemur gjaldið í% af lagmeti og 3% af
öðrum vörutegundum, þó þannig að þriðjungur af gjaldinu af söltuðum grásleppuhrognum rennur til Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda, eins og fyrr er getið.
Hafa því gjöld af útflutningi saltaðra grásleppuhrogna til stuðnings lagmetisiðnaðinum verið innheimt i tæp 8 ár. Grásleppuhrognaframleiðendur hafa alla tíð talið
sig afskipta í sjóðakerfi sjávarútvegsins, bæði á þeim tímum er lagt var útflutningsgjald til þess sjóðakerfis og síðar þegar gjaldið rann til Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins. Nú hefur verið ákveðið að leggja fram á Alþingi frumvarp um sjóðakerfi fyrir þessa grein sjávarútvegs. Telja framleiðendur grásleppuhrogna sanngjarnt að fellt verði niður fullvinnslugjald af söltuðum grásleppuhrognum til útflutnings og er því lagt til að fullvinnslugjald á þau verði 1% á tímabilinu 1. apríl
1981 til 1. apríl 1982 og verði þá fellt niður. Er þessi tillaga gerð í samráði við Samtök grásleppuhrognaframleiðenda. Jafnframt er lagt til að fullvinnslugjald af
öðrum vörum haldist óbreytt áfram frá 1. apríl 1981 að telja.
Um 12. gr.
Lagt er til að iðnaðarráðherra setji reglugerð um framkvæmd laganna og hafi
samráð um efni slíkrar reglugerðar annarsvegar við stjórn Sölustofnunar lagmetis
og hinsvegar við stjórn Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins. Núgildandi reglugerð er
nr. 364 frá 7. október 1976.
Um 13. gr.
Svo sem áður er getið falla tekjustofnar Þróunarsjóðs niður hinn 1. apríl 1981.
Þykir rétt að leggja til, að lögin taki gildi þann dag.

Ed.

519. Nefndarálit

[5. mál]

um frv. til barnalaga.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp til barnalaga á fimm fundum og fengið
ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins á sinn fund.
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Leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum, sem fylgja
á sérstöku þingskjali,
Alþingi, 17. mars 1981.
Eiður Guðnason,
Ey. Kon. Jónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Stefán Jónsson.
Salóme Þorkelsdóttir.

Ed.

520. Breytingartillögur

Jón Helgason.
Egill Jónsson.

[5. mál]

við frv. til barnalaga.
Frá allsherjarnefnd.
1. 1. gr. orðist svö:

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Lög þessi taka til allra barna, en um kjörbörn eru einnig sérlög. Einstök
ákvæði laganna ná til stjúpbarna og fósturbarna samkvæmt því sem í þeim segir.
Réttarstaða barna er í hvívetna hin sama nema lög mæli annan veg.
í lögum þessum er mælt fyrir um framfærslu barna að einkarétti, en ekki
gagnvart hinu opinbera, nema sérstaklega sé getið.
8. gr. orðist svo:
Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns
fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega og vottfast, og telst hann þá faðir barnsins. Ef barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún
styrkt með staðfestingu lögráðamanns.
Nú bjuggu móðir barns og maður, sem hún lýsti föður þess, saman samkvæmt þvi, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum,
við fæðingu barnsins, og jafngildir það þá faðernisviðurkenningu.
Nú hafa maður, sem kona hefir lýst föður að barni sínu, og móðir barns
tekið síðar upp sambúð samkvæmt því, er greinir í 2. málsgr., og jafngildir það
faðernisviðurkenningu, enda sé barnið feðrað.
1. málsgr. 9. gr. orðist svo:
Nú er þann veg háttað sálrænum högum lýsts barnsföður, að varhugavert
er að taka mark á yfirlýsingu hans, og skal dómur þá ganga á mál.
3. málsgr. 15. gr. orðist svo:
Nú hefir faðir barns sætt dómi fyrir brot samkvæmt XXII. kafla almennra
hegningarlaga gagnvart móður þess, og telja verður, að barn sé getið við þessa
háttsemi, og skal þá úrskurða barnsföður til að kosta framfærslu barns að öllu
leyti.
2. málsgr. 18. gr. falli niður.
Fyrirsögn V. kafla orðist svo:
Barnsfararkostnaður o. fl. greiðslur, er standa í tengslum við barnsburð og
meðgöngu.
Við 34. gr. Orðin „eftir því sem fært reynist" í lok 2. inálsgr. falli niður.
Við 42. gr. I stað orðanna „eða hann er hneigður til drykkjuskapar eða“ í 2.
málsgr. komi: svo sem vegna drykkjuskapar, eða hann er.
Við 47. gr. í stað orðanna „svo og að aðstoða við framkvæmd blóðtöku á aðiljum máls, ef því er að skipta, eða við aðra sérfræðilega mannerfðarannsókn“ í
3. málsgr. komi: og eru viðkomendur skyldir til að hlíta blóðtöku, svo og annarri rannsókn í þágu sérfræðilegra kannana.
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Ed.

521. Frumvarp til laga

[263. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir Islands hönd samning um varnir
gegn mengun sjávar frá landstöðvum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)

1- gr.
Ríkisstjóminni er heimilt að fullgilda fyrir íslands hönd samning frá 4. júní 1974 um
vamir gegn mengun sjávar frá landstöðvum sem prentaður er sem fylgiskjal með lögum
þessum.
2. gr.
Þegar samningur sá sem um ræðir hefur öðlast gildi að því er ísland varðar skulu ákvæði
hans hafa lagagildi hér á landi.
3. gr.
Ríkisstjóminni er ennfremur heimilt að staðfesta síðar breytingar á samningnum. Þegar
gildistaka breytinga hefur verið auglýst í Stjórnartíðindum, C-deild, skulu þær hafa lagagildi
hér á landi.
4. gr.
Ráðherra siglingamála fer með mál er varða samning þennan. Er ráðherra heimilt að
setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd samningsins svo og ákvæði í samræmi við
síðari breytingar á honum sem staðfestar verða af íslands hálfu.
Siglingamálastjóri skal á vegum ráðherra annast eftirlit með framkvæmd samningsins.
5. gr.
Brot á ákvæðum þessa samnings varða sektum.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er leitað heimildar fyrir ríkisstjómina að staðfesta fyrir íslands
hönd samning um vamir gegn mengun sjávar frá landstöðvum sem gerður var í París 4. júní
1974. Samningur þessi var niðurstaða ráðstefnu er haldin var í París 17. til 21. september
1973, 13. til 19. desember s. á. og 19. til 21. febrúar 1974. Að ráðstefnunni stóðu sömu ríki
og stóðu að gerð samningsins um vamir gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá
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skipum og flugvélum sem gerður var í Osló 15. febrúar 1972. Island var eitt þeirra ríkja er
undirritaöi samninginn.
Parísar-samningurinn um vamir gegn mengun sjávar frá landstöðvum er svæðasamningur
sem ætlað er að vemda afmarkað hafsvæði gegn mengun. Hafsvæðið sem um ræðir er það
sama og það sem Oslóar-samningurinn, sem áður er nefndur, nær til. Hafsvæði þetta nær yfir
þá hluta Atlantshafs og Norður-íshafs ásamt aðliggjandi hafsvæðum, sem takmarkast að
sunnanverður af 36° n. br., en að austanverðu af 51° a. 1. og að vestanverðu af 42° v. 1. allt
norður að 59° n. br., en þar fyrir norðan af 44° v. 1. Undanskilin ákvæðum samningsins á
þessu svæði em þó Eystrasalt og Sundin og sá hluti Miðjarðarhafs, sem er innan þess svæðis.
Á báðum þessum svæðum gilda nú sérsamningar viðkomandi ríkja sem takmarka losun
mengandi efna í þau. Fyrir Eystrasalt og Sundin er hér um að ræða svokallaða Helsinki-samþykkt frá 1974, en fyrir Miðjarðarhafið er það svonefnd Barcelona-samþykkt frá 1976. Tvö
hundmð mílna efnahagslögsaga íslands er því öll á gildissvæði samningsins.
Samningnum er sérstaklega ætlað að draga úr mengun þessa hafsvæðis frá stöðvum í
landi þegar um er að ræða flutning þeirra mengandi efna sem upp eru talin í samningnum í
frárennsli landstöðva til sjávar bæði beint, eins og í gegnum holræsi eða aðrar frárennslislagnir sem liggja beint til sjávar, og óbeint um ár eða vatnsföll er falla til sjávar. Einnig nær
samningurinn til frárennslis frá öðmm mannvirkjum í lögsögu samningsaðila á því hafsvæði
sem um ræðir. í þessu sambandi má t. d. nefna frárennsli frá borpöllum til vinnslu auðæfa á
hafsbotni s. s. olíuborpalla. Samningurinn skiptist í tvo kafla, kafla um almenn ákvæði og
kafla með viðaukum, þar sem kveðið er nánar á um notkun og framkvæmd hinna almennu
ákvæða. í samningnum em þannig, auk hinna almennu ákvæða, tveir viðaukar, viðauki A og
viðauki B. í viðauka A, sem er þrískiptur, eru talin upp þau efni sem samþykktinni er
sérstaklega ætlað að draga úr losun á. í viðauka B em ákvæði um skipun gerðardóms til þess
að útkljá deilumál samningsaðila ef og þegar upp koma.
í almennu ákvæðunum er fjallað um skyldur samningsaðila svo sem um takmarkanir á
losun efna í viðauka A í sjó frá landstöðvum, um tæknilega upplýsingamiðlun, samvinnu á
sviði rannsókna og eftirlit með framkvæmd samningsins. Samkvæmt 15. gr. samningsins er
stofnsett nefnd sem hefur yfimmsjón með framkvæmd samningsins og vinnur hún í nánu
samstarfi við nefnd þá sem stofnsett var samkvæmt Oslóarsamningnum.
í viðauka A er efnunum skipt í þrjá flokka eftir því, hversu skaðleg þau eru talin í lífríki
sjávarins og hversu ógnandi þau geta talist heilsu manna, komist þau í sjó. í fyrsta flokknum,
sem fjallað er um í I. hluta viðauka A, em skaðlegustu efnin, en samningurinn gerir ráð fyrir
því, að losun þeirra í sjó verði algjörlega bönnuð. í II. hluta viðauka A eru upp talin efni sem
takmarka á losun á eftir fremsta megni. í III. hluta em upptalin efni, sem samningsaðilar
hafa ákveðið að könnuð verði sérstaklega með tilliti til skaðlegra áhrifa á lífríki sjávarins, ef
losuð em í sjó. Meðal efna í 1. kafla em lífræn halogen efnasambönd, kvikasilfur, kadmium
og þrávirkar olíutegundir. Meðal efna í 2. kafla eru fosfór og lífræn efnasambönd hans,
ásamt lífrænum efnasamböndum kísils og tins, olíur sem ekki eru þrávirkar svo og efni sem
aðilar em sammála um að geti haft slæm áhrif á bragð eða lykt neysluvara úr hafinu. í 3.
kafla em geislavirk efni og úrgangur.
Samningurinn gekk í gildi 6. maí 1978, og eru átta ríki aðilar að honum. ísland hefur frá
upphafi, auk annarra ríkja sem undirrituðu samninginn en hafa ekki enn fullgilt hann, tekið
þátt í störfum nefndarinnar sem stofnsett var skv. 15. gr. Gert er ráð fyrir að ísland greiði
hlutdeild í kostnaði vegna starfa nefndarinnar frá upphafi þegar samningurinn verður fullgiltur. Sú greiðsla nemur nú um £6000. Erfitt er að segja til um ársframlag í framtíðinni, en
framlag fyrir árið 1981 yrði um £2000. Fjárveiting vegna þessara greiðslna er í fjárlögum
1981.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ákvæði samningsins skuli hafa lagagildi hér á landi
þegar hann hefur öðlast gildi að því er ísland varðar (2. gr.). Ennfremur er leitað heimildar
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fyrir ríkisstjómina að staðfesta síðari breytingar á samningnum, og skuli þær hafa lagagildi
hér á landi þegar þær hafa verið auglýstar í Stjórnartíðindum, C-deild (3. gr.). Grein þessi er
til að koma í veg fyrir að leggja þurfi breytingar á samningnum fyrir Alþingi í hvert sinn sem
staðfesting er ráðgerð. Ríkisstjóminni ber þó að sjálfsögðu skylda til að leggja fyrir Alþingi
breytingar sem hafa í för með sér frávik frá upphaflegum tilgangi samningsins.
Samkvæmt frumvarpinu mun ráðherra siglingamála, samgönguráðherra, annast framkvæmd samningsins og siglingamálastjóri á hans vegum. Siglingamálastjóri fer nú með málefni alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMCO), m. a. með framkvæmd Lundúnasamnings
um vamir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það, sbr. lög nr.
53/1973. Samkvæmt lögum nr. 20/1973 sér sjávarútvegsráðuneytið um framkvæmd Oslóarsamningsins um vamir gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum, en samkomulag hefur orðið um það að siglingamálastjóri annist daglegan rekstur vegna
þess samnings. Vegna þess nána samstarfs sem komið hefur á milli skrifstofu Parísar-nefndarinnar og skrifstofu Oslóar-nefndarinnar og Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar var talið
eðlilegt að siglingamálastjóri annist einnig framkvæmd Parísar-samningsins.

SAMNINGUR
um varnir gegn inengun sjávar frá landstöðvum.
SAMNINGSAÐILAR
SEM GERA SÉR LJÓST að hafið og lífríki
þess hafi ómetanlega þýðingu fyrir allar þjóðir,
SEM GERA SÉR LJÓST að rnengun ógnar í
vaxandi mæli jafnvægi lífríkisins og lögmætum
notum hafsins,
SEM HAFA í HUGA tilmæli ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi mannsins sem
haldin var í Stokkhólmi í júní 1972,
SEM VIÐURKENNA að samræmdar aðgerðir
sem ná til einstakra ríkja, svæða og hnattarins alls
séu nauðsynlegar til að koma í veg fyrir og vinna
gegn mengun sjávar,
SEM ERU ÞESS FULLVISSIR að þegar í stað
sé unnt og verði að grípa til alþjóðlegra aðgerða til
að hafa hemil á mengun sjávar frá landstöðvum
með markvissum og samstilltum aðgerðum til þess
að vernda hafið gegn mengun, án tillits til upptaka
hennar, og skal þá telja með þær aðgerðir sem nú
standa yfir til varnar gegn mengun á alþjóðlegum
siglingaleiðum,
SEM TELJA að sameiginlegir hagsmunir ríkja
sem tengjast sama hafsvæðinu ættu að verða þeim
hvöt til samstarfs vegna svæðisins í heild eða hluta
þess,
SEM HAFA í HUGA samninginn um varnir
gegn mengun s jávar vegna losunar úrgangsefna frá
skipum og flugvélum sem gerður var í Osló 15.
febrúar 1972,
HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR um eftirfarandi:

CONVENTION
for the Prevention of Marine Pollution from
Land-Based Sources
THE CONTRACTING PARTIES:
RECOGNIZING that the marine environment
and the fauna and flora which it supports are of
vital importance to all nations;
MINDFUL that the ecological equilibrium and
the legitimate uses of the sea are increasingly
threatened by pollution;
CONSIDERING the recommendations of the
United Nations Conference on the Human Environment, held in Stockholm in June 1972;
RECOGNIZING that concerted action at national, regional and global levels is essential to
prevent and combat marine pollution;
CONVINCED that international action to
control the pollution of the sea from land-based
sources can and should be taken without delay, as
part of progressive and coherent measures to
protect the marine environment from pollution,
whatever its orgin, including current efforts to
combat the pollution of international waterways;
CONSIDERING that the common interests of
States concerned with the same marine area
should induce them to cooperate at regional or
sub-regional levels;
RECALLING the Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships
and Aircraft concluded in Oslo on 15 February
1972,
HAVE AGREED as follows:
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1. gr.
1. Samningsaðilar skuldbinda sig til aö gera allt

sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir
mengun sjávar, en með því er átt við beina eða
óbeina losun efna eða orku af mannavöldum í sjó
(þar með talda árósa) sem hefur í för með sér
skaðleg áhrif svo sem að stofna heilsu manna í
hættu, skaða lifandi auðlindir og raska lífkerfi
hafsins, spilla gæðum umhverfis eða valda röskun
á annarri lögmætri nýtingu hafsins.
2. Samningsaðilar skulu hver fyrir sig eða sameiginlega gera ráðstafanir til þess að vinna gegn
mengun sjávar frá landstöövum í samræmi við
ákvæði samnings þessa og skulu samræma stefnu
sína í þessu tilliti.
2. gr.
Samningur þessi gildir fyrir hafsvæðið sem takmarkast á eftirfarandi hátt:
a. þeir hlutar Atlantshafsins og Norður-íshafsins og aðliggjandi hafsvæða sem eru norðan 36°
n.br. og milli 42° v.l. og 51° a.l. að undanteknu:
i. Eystrasalti og Sundunum sunnan og austan
lína sem liggja frá Hasenörehöfða til Gnibentanga, frá Korshage til Spodsbjerg og frá Gilbjerghöfða til Kullen, og
ii. Miðjarðarhafi og aðliggjandi höfurn
skurðpunkti 36° n.br. og 5° 36’ v.l.

að

b. sá hluti Atlantshafsins sem er norðan 59°
n.br. og milli 44° v.l. og 42° v.l.
3. gr.
f samningi þessum merkir:
a. ,,hafsvæði“ úthöfin, landhelgi samningsaðila
og hafsvæðin landmegin við grunnlínur þær er
breidd landhelginnar er mæld frá og ná, ef um er
að ræða vatnsfarvegi upp að ferskvatnsmörkum,
nema öðruvísi sé ákveðið skv. 16. gr. c. samnings
þessa.
b. „ferskvatnsmörk“ þann stað í vatnsfarvegi
þar sem vart verður verulegrar aukningar seltu úr
sjó þegar rennsli í umræddum vatnsfarvegi er lítið
og lágsjávað er.
c. „mengun frá landstöðvum" mengun hafsvæðisins:
i. frá vatnsfarvegi,
ii. frá ströndinni þar með talið með neðansjávarleiðslum eða öðrum leiðslum,
iii. frá mannvirkjum sem komið er undir lögsögu
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Article 1
1. The Contracting Parties pledge themselves to
take all possible steps to prevent pollution of the
sea, by which is meant the introduction by man,
directly or indirectly, of substances or energy into
the marine environment (including estuaries) resulting in such deleterious effects as hazards to
human health, harm to living resources and to
marine ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate uses of the sea.
2. The Contracting Parties shall adopt individually and jointly measures to combat marine pollution from land-based sources in accordance with
the provisions of the present Convention and shall
harmonize their policies in this regard.
Article 2
The present Convention shall apply to the
maritime area within the following limits:
a. those parts of the Atlantic and Arctic Oceans
and the dependent seas which lie North of 36°
north latitude and between 42° west longitude and
51° east longitude, but excluding:
i. the Baltic Sea and Belts lying to the south
and east of lines drawn from Hasenore Head
to Gniben Point, from Korshage to
Spodsbjerg and from Gilbjerg Head to Kullen, and
ii. the Mediterranean Sea and its dependent
seas as far as the point of intersection of the
parallel of 36° north latitude and the meridian of 5°36' west longitude;
b. that part of the Atlantic Ocean north of 59°
north latitude and between 44° west longitude and
42° west longitude.
Article 3
For the purpose of the present Convention:
a. “Maritime area” means: the high seas, the
territorial seas of Contracting Parties and waters
on the landward side of the base lines from which
the breadth of the territorial sea is measured and
extending in the case of watercourses, unless
otherwise decided under article 16 c of the present
Convention, up to the freshwater limit;
b. “Freshwater limit” means: the place in the
watercourse where, at low tide and in a period of
low freshwater flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of seawater;
c. “Pollution from land-based sources” means:
the pollution of the maritime area
i. through watercourses,
ii. from the coast, including introduction through
underwater or other pipelines,
iii. from man-made structures placed under the
225
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samningsaðila á því hafsvæði sem samningur
þessi tekur til.

jurisdiction of a Contracting Party within the
limits of the area to which the present Convention applies.

4. gr.
1. Samningsaðilar takast á hendur:
a. að uppræta, í áföngum ef nauðsyn krefur,
mengun hafsvæðisins frá landstöðvum af völdum
efna þeirra sem upp eru talin í I. hluta Viðauka A
samnings þessa;
b. að takmarka stranglega mengun hafsvæðisins
frá landstöðvum af völdum efna sem upp eru talin í
II. hluta Viðauka A samnings þessa.
2. Til þess að framkvæma aðgerðir þær sem
fjallað er um í 1. mgr. þessarar greinar skulu
samningsaðilar annað hvort sameiginlega eða hver
fyrir sig, eftir því sem henta þykir, framfylgja áætlunum og aðgerðum:
a. til þess að uppræta þegar í stað mengun hafsvæðisins frá landstöðvum af völdum efna sem upp
eru talin í I. hluta Viðauka A samnings þessa;

Article 4
1. The Contracting Parties undertake:
a. to eliminate, if necessary by stages, pollution
of the maritime area from land-based sources by
substances listed in Part I of Annex A to the present Convention;
b. to limit strictly pollution of the maritime area
from land-based sources by substances listed in
Part II of Annex A to the present Convention.
2. In order to carry out the undertakings in
paragraph 1 of this Article, the Contracting Parties, jointly or individually as appropriate, shall
implement programmes and measures:

4. Samningsaðilar geta ennfremur sameiginlega
eða hver fyrir sig, eftir því sem henta þykir, framfylgt áætlunum eða aðgerðum til að koma í veg
fyrir, draga úr eða uppræta mengun hafsvæðisins
frá landstöðvum af völdum efnis sem ekki er þá
upp talið í Viðauka A samnings þessa, ef vísindalega hefur verið sannað að það efni geti valdið
alvarlegum skaða á hafsvæðinu og ef brýnna
aðgerða er þörf.

a. for the elimination, as a matter of urgency, of
pollution of the maritime area from land-based
sources by substances listed in Part I of Annex A
to the present Convention;
b. for the reduction or, as appropriate, elimination of pollution of the maritime area from landbased sources by substances listed in Part II of
Annex A to the present Convention. These substances shall be discharged only after approval has
been granted by the appropriate authorities within
each Contracting State. Such approval shall be
periodically reviewed.
3. The programmes and measures adopted under paragraph 2 of this Article shall include, as
appropriate, specific regulations or standards governing the quality of the environment, discharges
into the maritime area, such discharges into watercourses as affect the maritime area, and the composition and use of substances and products.
These programmes and measures shall take into
account the latest technical developments.
The programmes shall contain time-limits for
their completion.
4. The Contracting Parties may, furthermore,
jointly or individually as appropriate, implement
programmes or measures to forestall, reduce or
eliminate pollution of the maritime area from
land-based sources by a substance not then listed
in Annex A to the present Convention, if scientific
evidence has established that a serious hazard may
be created in the maritime area by that substance
and if urgent action is necessary.

5. gr.
1. Samningsaðilar takast á hendur að gera ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir og, eftir því sem

Article 5
1. The Contracting Parties undertake to adopt
measures to forestall and, as appropriate, elimi-

b. til þess að draga úr eða, ef henta þykir,
uppræta mengun hafsvæðisins frá landstöðvum af
völdum efna sem talin eru upp í II. hluta Viðauka
A samnings þessa. Þessi efni skal aðeins losa í sjó
ef viðkomandi stjórnvöld samningsríkis hafa gefið
til þess samþykki sitt. Slíkt samþykki skal endurskoða reglulega.
3. Þær áætlanir og aðgerðir sem ákveðnar verða
samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar skulu, eftir því
sem henta þykir, vera fólgnar m. a. í setningu
sérstakra reglna eða staðla um gæði umhverfisins,
losun í hafsvæðið, þá losun í vatnsfarvegi er hefur
áhrif á hafsvæðið og um samsetningu og notkun
efna og vara. Þessar áætlanir og aðgerðir skulu
gerðar með hliðsjón af nýjustu tækniþróun.
Áætlanirnar skulu miðast við að þeim ljúki á
ákveðnum tíma.
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henta þykir, uppræta mengun hafsvæðisins frá
landstöðvum af völdum geislavirkra efna sem um
getur í III. hluta Viðauka A samnings þessa.
2. Án þess að það hafi áhrif á skyldur samningsaðila samkvæmt öðrum samþykktum eða samningum skulu samningsaðilar við framkvæmd þessa
samningsákvæðis:
a. taka fullt tillit til tillagna viðkomandi alþjóðasamtaka og stofnana;
b. taka tillit til þeirra aðferða við eftirlit sem
þessi alþjóðasamtök og stofnanir mæla með;
c. samræma eftirlit og rannsóknir á geislavirkum
efnum skv. 10. og 11. gr. samnings þessa.

6- gr.
1. Til þess að viðhalda og auka gæði hafsins
skulu samningsaðilar, án þess að rýra gildi ákvæða
4. gr., gera sér far um:
a. að draga úr ríkjandi mengun frá landstöðvum;
b. að koma í veg fyrir sérhverja nýja mengun frá
landstöðvum, þar með talda þá mengun sem rekja
má til nýrra efna.
2. Við framkvæmd þessa samningsákvæðis
skulu samningsaðilar taka tillit til:
a. eðlis og magns mengunarvalda sem um er að
ræða;
b. hversu mikil mengunin er þegar orðin;
c. gæða og upptökugetu vatnsins á hafsvæðinu;
d. nauðsynjar samræmdrar stefnumörkunar
sem samrýmist umhverfisverndarsjónarmiðum.
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nate pollution of the maritime area from landbased sources by radio-active substances referred
to in Part III of Annex A of the present Convention.
2. Without prejudice to their obligations under
other treaties and conventions, in implementing
this undertaking the Contracting Parties shall:
a. take full account of the recommendations of
the appropriate international organisations and
agencies;
b. take account of the monitoring procedures
recommended by these international organisations and agencies;
c. coordinate their monitoring and study of
radio-active substances in accordance with Articles 10 and 11 of the present Convention.
Article 6
1. With a view to preserving and enhancing the
quality of the marine environment, the Contracting Parties, without prejudice to the provisions of
Article 4, shall endeavour:
a. to reduce existing pollution from land-based
sources;
b. to forestall any new pollution from landbased sources, including that which derives from
new substances.
2. In implementing this undertaking, the Contracting Parties shall take account of:
a. the nature and quantities of the pollutants
under consideration;
b. the level of existing pollution;
c. the quality and absorptive capacity of the
receiving waters of the maritime area;
d. the need for an integrated planning policy
consistent with the requirement of environmental
protection.

7. gr.
Samningsaðilar eru sammála um að framkvæma
þær ráðstafanir sem þeir ákveða á þann hátt að
ekki valdi aukinni mengun:
— í höfunum utan svæðisins sem samningur
þessi nær til;
— á hafsvæðinu sem samningur þessi nær til og
upptök sín á annars staðar en í landstöðvum.

Article 7
The Contracting Parties agree to apply the
measures they adopt in such a way as to avoid
increasing pollution:
— in the seas outside the area to which the
present Convention applies;
— in the maritimeareacoveredby thepresent
Convention, originating otherwise than from
land-based sources.

8. gr.
Ekkert ákvæði í samningi þessum skal túlka á
þann veg að það komi í veg fyrir að samningsaðilar
geri strangari ráðstafanir til varnar gegn mengun
sjávar frá landstöðvum.

Article 8
No provision of the present Convention shall be
interpreted as preventing the Contracting Parties
from taking more stringent measures to combat
marine pollution from land-based sources.
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4. Þeir samningsaðilar er undirrita þessa sérsamninga skulu fyrir milligöngu nefndarinnar
tilkynna öðrum samningsaðilum um efni samninganna svo og hvernig miði að koma þeim í
framkvæmd.

Article 9
1. When pollution from land-based sources
originating from the territory of a Contracting
Party by substances not listed in Part I of Annex A
of the present Convention is likely to prejudice the
interests of one or more of the other Parties to the
present Convention, the Contracting Parties concerned undertake to enter into consultation, at the
request of any one of them, with a view to
negotiating a co-operation agreement.
2. At the request of any Contracting Party concerned, the Commission referred to in Article 15
of the present Convention shall consider the question and may make recommendations with a view
to reaching a satisfactory solution.
3. The special agreements specified in paragraph 1 of this Article may, among other things,
define the areas to which they shall apply, the
quality objectives to be achieved, and the methods
for achieving these objectives including methods
for the application of appropriate standards and
the scientific and technical information to be collected.
4. The Contracting Parties signatory to these
special agreements shall, through the medium of
the Commission, inform the other Contracting
Parties of their purport and of the progress made
in putting them into effect.

10. gr.
Samningsaðilar eru sammála um að koma á
samræmdum eða sameiginlegum vísindalegum og
tæknilegum rannsóknum, þar með töldum rannsóknum á bestu aðferðum við að útrýma skaðlegum efnum eða finna efni í þeirra stað til að
draga úr mengun sjávar frá landstöðvum, svo og
að skiptast á þeirri vitneskju sem fæst á þennan
hátt. Þeir skulu á þessu sambandi taka tillit til þess
starfs sem viðkomandi alþjóðasamtök og stofnanir
hafa unnið á þessu sviði.

Article 10
The Contracting Parties agree to establish complementary or joint programmes of scientific and
technical research, including research into the best
methods of eliminating or replacing noxious substances so as to reduce marine pollution from
land-based sources, and to transmit to each other
the information so obtained. In doing so they shall
have regard to the work carried out, in these fields,
by the appropriate international organizations and
agencies.

11- gr.
Samningsaðilar eru sammála um að koma á fót í
áföngum og starfrækja á svæðinu sem samningur
þessi nær til fast eftirlitskerfi sem geri kleift:

Article 11
The Contracting Parties agree to set up progressively and to operate within the area covered by
the present Convention a permanent monitoring
system allowing:
— the earliest possible assessment of the
existing level of marine pollution;
— the assessment of the effectiveness of measures for the reduction of marine pollution from
land-based sources taken under the terms of the
present Convention.
For this purpose the Contracting Parties shall
lay down the ways and means of pursuing indi-

9. gr.
1. Þegar mengun frá landstöðvum, upprunnin á
landsvæði samningsaðila af völdum efna sem ekki
eru talin í I. hluta Viðauka A samnings þessa,
þykir líkleg til að skaða hagsmuni eins eða fleiri
hinna samningsaðilanna takast hlutaðeigandi
samningsaðilar á hendur að hafa samráð, að beiðni
einhvers þeirra, í því skyni að gera með sér samvinnusamning.
2. Að ósk einhvers hlutaðeigandi samningsaðila
skal nefndin sem um getur í 15. gr. þessa samnings
taka málið til meðferðar og getur hún gert tillögur
með það fyrir augum að viðunandi lausn náist.
3. Þeir sérstöku samningar sem um getur í 1.
mgr. þessarar greinar mega meðal annars tiltaka
þau svæði sem þeir ná til, þau gæðamörk sem ná
skal og leiðir til að ná þessum mörkum, þar með
talið hvernig beita skuli viðeigandi stöðlum og
hvaða vísindalegum og tæknilegum upplýsingum
skuli safnað.

— að sem allra fyrst fari fram mat á núverandi
mengun hafsins;
— að fram fari mat á gagnsemi ráðstafana til
þess að draga úr mengun sjávar frá landstöðvum
sem gerðar eru samkvæmt ákvæðum þessa
samnings.
f þessu skyni skulu samningsaðilar ákveða leiðir
og aðferðir til að starfrækja hver um sig eða sam-
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eiginlega kerfisbundna og sérstaka eftirlitsstarfsemi. Þessi starfsemi skal taka mið af starfsemi
rannsóknarskipa og annarri aðstööu á eftirlitssvæðinu.
Starfsemi þessi skal taka mið af skyldri starfsemi
sem starfrækt er samkvæmt samningum er þegar
hafa öðlast gildi og starfsemi viðkomandi alþjóðasamtaka og stofnana.

vidually or jointly systematic and ad hoc monitoring programmes. These programmes shall take
into account the deployment of research vessels
and other facilities in the monitoring area.
The programmes shall take into account similar
programmes pursued in accordance with conventions already in force and by the appropriate international organisations and agencies.

12. gr.
1. Sérhver samningsaðili tekst á hendur að
tryggja að ákvæði samnings þessa séu haldin og að
gera viðeigandi ráðstafanir á sínu landsvæði til að
stemma stigu við atferli sem brýtur í bága við
ákvæði samnings þessa og refsa fyrir það.
2. Samningsaðilar skulu tilkynna nefndinni um
lagasetningar og aðgerðir stjórnvalda til þess að
framfylgja ákvæðum 1. mgr.

Article 12
1. Each Contracting Party undertakes to ensure
compliance with the provisions of this Convention
and to take in its territory appropriate measures to
prevent and punish conduct in contravention of
the provisions of the present Convention.
2. The Contracting Parties shall inform the
Commission of the legislative and administrative
measures they have taken to implement the provisions of the preceding paragraph.

13. gr.
Samningsaðilar takast á hendur að aðstoða hver
annan á viðeigandi hátt til þess að koma í veg fyrir
óhöpp sem leiða kunna til mengunar frá landstöðvum, til þess að draga sem mest úr og eyða
afleiðingum slíkra óhappa og að skiptast á
upplýsingum í þeim tilgangi.

Article 13
The Contracting Parties undertake to assist one
another as appropriate to prevent incidents which
may result in pollution from land-based sources,
to minimize and eliminate the consequences of
such incidents, and to exchange information to
that end.

14. gr.
1. Ákvæðum þessa samnings má ekki beita gegn
samningsaðila í því tilviki að hann geti ekki framfylgt þeim til fulls vegna mengunar sem á upptök á
landsvæði ríkis sem ekki er aðili að þessum
samningi.

Article 14
1. The provisions of the present Convention
may not be invoked against a Contracting Party to
the extent that the latter is prevented, as a result of
pollution having its origin in the territory of a
non-Contracting State, from ensuring their full
application.
2. However, the said Contracting Party shall
endeavour to cooperate with the non-Contracting
State so as to make possible the full application of
the present Convention.

2. Eigi að síður skal umræddur samningsaðili
leitast við að taka upp samstarf við ríkið sem ekki
er aðili að samningnum svo að unnt verði að
framfylgja samningi þessum til fulls.
15. gr.
Nefnd sem í eiga sæti fulltrúar sérhvers samningsaðila er hér með stofnuð. Nefndin skal halda
fundi reglulega og hvenær sem svo er ákveðið
samkvæmt starfsreglum vegna sérstakra tilvika.

Article 15
A Commission composed of representatives of
each of the Contracting Parties is hereby established. The Commission shall meet at regular intervals and at any time when due to special circumstances it is so decided in accordance with its
rules of procedure.

16. gr.
Verkefni nefndarinnar skulu vera:
a. að hafa yfirumsjón með framkvæmd samnings þessa;
b. að hafa á hendi almenna athugun á ástandi
sjávarins á svæðinu sem samningur þessi nær til, á

Article 16
It shall be the duty of the Commission:
a. to exercise overall supervision over the implementation of the present Convention;
b. to review generally the condition of the seas
within the area to which the present Convention
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gagnsemi þeirra varúðarráðstafana sem gerðar eru
og á því hvort þörf er viðbótar- eða breyttra ráðstafana;
c. að ákveða, ef nauðsyn krefur, að tillögu
samningsaðilans eða samningsaðilanna sem liggja
að sama vatnsfarveginum samkvæmt samræmdum
reglum mörk þau er hafsvæðið skal ná til í þessum
vatnsfarvegi;
d. að ákveðaí samræmi við4. gr. samningsþessa
starfsemi og aðgerðir er miða að því að uppræta
eða draga úr mengun frá landstöðvum;
e. að gera tillögur samkvæmt ákvæðum 9. gr.;
f. að taka á móti og meta upplýsingar og dreifa
þeim til samningsaðila samkvæmt ákvæðum 11.,
12. og 17. gr. samnings þessa;
g. að gera samkvæmt 18. gr. tillögur varðandi
breytingar á listum efna í Viðauka A samnings
þessa;
h. að sinna öðrum verkefnum eftir því sem henta
þykir samkvæmt ákvæðum samnings þessa.
17. gr.
Samningsaðilar skulu samkvæmt samræmdum
reglum senda nefndinni:
a. niðurstöður um eftirlit samkvæmt 11. gr.;
b. eins nákvæmar upplýsingar og til eru um efni
sem talin eru upp í Viðaukum samnings þessa og
hætta er á aö berist til hafsvæðisins.
Samningsaðilar skulu leitast við að bæta í síauknum mæli aðferðir við söfnun þeirra upplýsinga sem stuðla að endurskoðun á starfsemi þeirri
er lýtur að því að draga úr mengun og ákveðin er
samkvæmt 4. gr. samnings þessa.

18. gr.
1. Nefndin skal setja sér starfsreglur og skulu
þær samþykktar með samhljóða atkvæðum.
2. Nefndin skal setja sér fjárhagsreglur og skulu
þær samþykktar með samhljóða atkvæðum.
3. Nefndin skal samþykkja með samhljóða atkvæðum áætlanir og aðgerðir sem miða að því að
draga úr eða uppræta mengun frá landstöðvum
eins og fyrir er mælt í 4. gr., áætlanir um vísinda-

applies, the effectiveness of the control measures
being adopted and the need for any additional or
different measures;
c. to fix, if necessary, on the proposal of the
Contracting Party or Parties bordering on the
same watercourse and following a standard procedure, the Iimit to which the maritime area shall
extend in that watercourse;
d. to draw up, in accordance with Article 4 of the
present Convention, programmes and measures
for the elimination or reduction of pollution from
land-based sources;
e. to make recommendations in accordance with
the provisions of Article 9;
f. to receive and review information and distribute it to the Contracting Parties in accordance
with theprovisionsof Articles 11,12 and 17 of the
present Convention;
g. to make, in accordance with Article 18, recommendations regarding any amendment to the
lists of substances included in Annex A to the
present Convention;
h. to discharge such other functions, as may be
appropriate, under the terms of the present Convention.
Article 17
The Contracting Parties, in accordance with a
standard procedure, shall transmit to the Commission:
a. the results of monitoring pursuant to Article
ll;
b. the most detailed information available on
the substances listed in the Annexes to the present
Convention and liable to find their way into the
maritime area.
The Contracting Parties shall endeavour to improve progressively techniques for gathering such
information which can contribute to the revision
of the pollution reduction programmes drawn up
in accordance with Article 4 of the present Convention.
Article 18
1. The Commission shall draw up its own Rules
of Procedure which shall be adopted by unanimous vote.
2. The Commission shall draw up its own Financial Regulations which shall be adopted by unanimous vote.
3. The Commission shall adopt, by unanimous
vote, programmes and measures for the reduction
or elimination of pollution from land-based
sources as provided for in Article 4, programmes
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legar rannsóknir og eftirlit eins og fyrir er mælt í
10. og 11. gr. og ákvarðanir samkvæmt 16. gr. c.
Allir samningsaðilar skulu hefja og framfylgja
áætlunum þessum og aðgerðum tvö hundruð dögum eftir að þær eru samþykktar, nema nefndin
ákveði aðra dagsetningu.
Falli atkvæði ekki samhljóða, getur nefndin
engu að síður samþykkt áætlun eða aðgerðir meö
þremur fjórðu atkvæða nefndarmanna. Þessar
áætlanir eða aðgerðir skulu hefjast, að því er varðar þá samningsaðila sem greiddu með þeim atkvæði, tvö hundruð dögum eftir að þær voru samþykktar, nema nefndin ákveði aðra dagsetningu,
og að því er varðar sérhvern annan samningsaðila,
jafnskjótt og hann hefur samþykkt afdráttarlaust
áætlanirnar eða aðgerðirnar, en það getur hann
gert hvenær sem er.
4. Nefndin getur samþykkt breytingartillögur
við Viðauka A samnings þessa með þremur fjórðu
atkvæða nefndarmanna, og skal hún senda þær
ríkisstjórnum samningsaöila til samþykktar. Sérhver ríkisstjórn samningsaðila sem sér sér ekki
fært að samþykkja breytingartillögu skal tilkynna
þeirri ríkisstjórn sem er vörsluaðili samningsins
skriflega þar um innan tvö hundruð daga frá því
nefndin samþykkti tillögu um breytinguna. Berist
engin slík tilkynning skal breytingin öðlast gildi
fyrir alla samningsaðila tvö hundruð og þrjátíu
dögum eftir atkvæðagreiðsluna í nefndinni.
Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins skal
tilkynna samningsaðilum eins fljótt og unnt er um
móttöku sérhverrar tilkynningar.

19. gr.
Þegar Efnahagsbandalagið á hlut að máli á það
rétt á jafnmörgum atkvæðum og fjöldi samningsaðila þessa samnings innan bandalagsins segir til
um.
Efnahagsbandalag Evrópu skal eigi nýta atkvæöisrétt sinn í tilvikum þeim er aðildarríki þess
nýta atkvæðisrétt sinn og öfugt.
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for scientific research and monitoring as provided
for in Articles 10 and 11, and decisions under
Article 16 c.
The programmes and measures shall commence
for and be applied by all Contracting Parties two
hundred days after their adoption, unless the
Commission specifies another date.
Should unanimity not be attainable, the Commission may nonetheless adopt a programme or
measures by a three quarters majority vote of its
members. The programmes or measures shall
commence for those Contracting Parties which
voted for them two hundred days after their adoption, unless the Commission specifies another
date, and for any other Contracting Party after it
has explicitly accepted the programme or measures, which it may do at any time.
4. The Commission may adopt recommendations for amendments to Annex A to the present
Con vention by a three quarters majority vote of its
members and shall submit them for the approval
of the Governments of the Contracting Parties.
Any Government of a Contracting Party that is
unable to approve an amendment shall notify the
depositary Government in writing within a period
of two hundred days after the adoption of the
Recommendation of amendment in the Commission. Should no such notification be received, the
amendment shall enter into force for all Contracting Parties two hundred and thirty days after
the vote in the Commission. The depositary Government shall notify the Contracting Parties as
soon as possible of the receipt of any notification.
Article 19
Within the areas of its competence, the European Economic Community is entitled to a
number of votes equal to the number of its
member States which are Contracting Parties to
the present Convention.
The European Economic Community shall not
exercise its right to vote in cases where its member
States exercise theirs and conversely.

20. gr.
Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins
skal boða til fyrsta fundar nefndarinnar svo skjótt
sem kostur er eftir að samningur þessi öðlast gildi.

Article 20
The depositary Government shall convene the
first meeting of the Commission as soon as possible after the coming into force of the present Convention.

21. gr.
Öllum ágreiningi milli samningsaðila um túlkun
eða framkvæmd samnings þessa sem hlutaðeigandi aðilar geta ekki með öðrum hætti jafnað,

Article 21
Any dispute between Contracting Parties relating to the interpretation or application of the
present Convention, which cannot be settled
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til dæmis með rannsókn eða sáttargerð í nefndinni,
skal, að beiðni einhvers þessara aðila, vísað til
gerðardómsmeðferðar samkvæmt þeim skilmálum sem tilgreindir eru í Viðauka B samnings
þessa.

otherwise by the Parties concerned, for instance
by means of inquiry or conciliation within the
Commission, shall, at the request of any of those
Parties, be submitted to arbitration under the conditions laid down in Annex B to the present Convention.

22. gr.
Samningur þessi skal liggja frammi til undirritunar í París dagana 4. júní 1974 til 30. júní 1975
fyrir þau ríki sem boðin var þátttaka í ráðstefnunni
um samning um varnir gegn mengun sjávar frá
landstöðvum sem haldin var í París og fyrir Efnahagsbandalag Evrópu.

Article 22
The present Convention shall be open for signature at Paris, from 4th June 1974 to 30th June
1975, by the States invited to the Diplomatic
Conference on the Convention for the prevention
of Marine Pollution from Land-Based Sources,
held at Paris, and by the European Economic
Community.

23. gr.
Samningur þessi er háður fullgildingu, staðfestingu eða samþykki. Skjölum um fullgildingu,
staðfestingu eða samþykki skal komið til ríkisstjórnar Frakklands til vörslu.

Article 23
The present Convention shall be subject to
ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall
be deposited with the Government of the French
Republic.

24. gr.
1. Eftir 30. júní 1975 geta þau ríki sem vitnað er
til í 22. gr. og Efnahagsbandalag Evrópu gerst
aðilar að honum.

Article 24
1. After 30th June 1975, the present Convention shall be open for accession by States referred
to in Article 22 and by the European Economic
Community.
2. The present Convention shall also be open for
accession from the same date by any other Contracting Party to the Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships
and Aircraft, opened for signature at Oslo on 15th
February 1972.

2. Frá sama tíma getur sérhver annar samningsaðili að alþjóðasamningnum um varnir gegn
mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá
skipum og flugvélum sem lagður var fram til
undirritunar í Osló 15. febrúar 1972 gerst aðili að
samningnum.
3. Frá þeim degi er samningur þessi öðlast gildi

3. From the date of its entry into force, the

getur sérhvert ríki sem ekki er vitnað til í 22. gr. en
á land að vatnsfarvegum sem liggja um landsvæði
eins eða fleiri aðila að samningi þessum og til
hafsvæðis þess sem skilgreint er í 2. gr. gerst aðili
að honum.

present Convention shall be open for accession by
any State not referred to in Article 22, located
upstream on watercourses crossing the territory of
one or more Contracting Parties to the present
Convention and reaching the maritime area defined in Article 2.

4. Samningsaðilum er heimilt með samhljóða
ákvörðun að bjóða öðrum ríkjum að gerast aðilar
að samningi þessum. í því tilviki er heimilt í
samræmi við 27. gr. samnings þessa að breyta skilgreiningu hafsvæðisins í 2. gr. ef nauðsyn ber til.
5. Aðildarskjölum skal komið til ríkisstjórnar
Frakklands til vörslu.

4. The Contracting Parties may unanimously
invite other States to accede to the present Convention. In that case the maritime area in Article 2
may, if necessary, be amended in accordance with
Article 27 of the present Convention.
5. The instruments of accession shall be deposited with the Government of the French Republic.

25. gr.

Article 25

1. Samningur þessi öðlast gildi á þrítugasta degi

1. The present Con vention shall come into force

eftir þann dag sem sjöunda fullgildingar-, staðfestingar-, samþykkis- eða aðildarskjalið berst til
vörslu.

on the thirtieth day following the date of deposit of
the seventh instrument of ratification, acceptance,
approval or accession.
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2. Að því er varðar aðila er fullgildir, staðfestir
eða samþykkir þennan samning eða gerist aðili að
honum eftir að sjöunda fullgildingar-, staðfestingar-, samþykkis- eða aðildarskjalið berst til vörslu
tekur samningurinn gildi á þrítugasta degi eftir að
fullgildingar-, staðfestingar-, samþykkis- eða aðildarskjal hans berst til vörslu.

2. For each Party ratifying, accepting or approving the present Convention or acceding to it
after the deposit of the seventh instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, the
present Convention shall enter into force on the
thirtieth day after the date of deposit by that Party
of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

26. gr.
Hvenær sem er að tveim árum liðnum frá því er
samningur þessi öðlast gildi að því er varðar
samningsaðila getur sá aðíli sagt samningnum upp
með skriflegri tilkynningu til þeirrar ríkisstjórnar,
sem er vörsluaðili samningsins. Slík tilkynning
öðlast gildi einu ári eftir móttöku hennar.

Article 26
At any time after the expiry of two years from
the date of coming into force of the present Conventiop in relation to any Contracting Party such
Party may withdraw from the Convention by
notice in writing to the depositary Government.
Such notice shall take effect one year after the date
on which it is received.

27. gr.
1. Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins
skal að beiðni nefndarinnar sem samþykkt hefur
verið með tveimur þriðju atkvæða nefndarmanna
boða til ráðstefnu í þeim tilgangi að endurskoða
eða breyta þessum samningi.
2. Þegar ríki gerist aðili samkvæmt 2., 3. eða 4.
mgr. 24. gr. er heimilt að breyta skilgreiníngu
hafsvæðisins í 2. gr. að tillögu nefndarinnar samþykktri með samhljóða atkvæðum. Slíkar breytingar öðlast gildi þegar samningsaðilar hafa samþykkt þær samhljóða.

Article 27
1. The depositary Government shall, at the request of the Commission on a decision taken by a
two-thirds majority of its members, call a Conference for the purpose of revising or amending the
present Convention.
2. Upon accession by a State as provided for in
paragraphs 2, 3 and 4 of Article 24, the maritime
area in Article 2 may be amended upon a proposal
by the Commission adopted by a unanimous vote.
These amendments shall enter into force after
unanimous approval by the Contracting Parties.

28. gr.
Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins

Article 28
The depositary Government shall inform the

skal tilkynna samningsaðilum og ríkjum þeim sem

Contracting Parties and those referred to in Arti-

um getur í 22. gr.:
a. um undirritanir þessa samnings, um afhendingu fullgildingar-, staðfestingar-, samþykkis- og aðildarskjala og um afhendingu tilkynninga
um uppsögn samkvæmt 22., 23., 24. og 26. gr.;
b. hvenær samningur þessi öðlast gildi samkvæmt 25. gr;
c. um móttöku tilkynninga um samþykki eða
andmæli og um gildistöku breytinga á samningi
þessum og viðaukum hans samkvæmt 18. og 27.
gr.

cle 22:
a. of signatures to the present Convention, of
the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, and of notices of
withdrawal in accordance with Articles 22, 23, 24
and 26;
b. of the date on which the present Convention
comes into force in accordance with Article 25;
c. of the receipt of notifications of approval or
objection, and of the entry into force of amendments to the present Convention and its Annexes,
in accordance with Articles 18 and 27.

29. gr.
Frumrit samnings þessa, en hinn franski og
enski texti hans eru jafngildir, skal komið í vörslu

Article 29
The original of the present Convention of which
the French and English texts shall be equally au-

ríkisstjórnar Frakklands, sem senda skal staðfest

thentic, shall be deposited with the Government of

afrit til samningsaðila og til þeirra ríkja sem um
getur í 22. gr. og skal hún einnig senda staðfest
afrit til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð-

the French Republic which shall send certified
copies thereof to the Contracting Parties and the
States referred to in Article 22 and shall deposit a

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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anna til skrásetningar og birtingar samkvæmt 102.
gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

certified copy with the Secretary General of the
United Nations for registration and publication in
accordance with Article 102 of the United Nations
Charter.

ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir
sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna
undirritað samning þennan.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
duly authorized by their respective Governments,
have signed this Convention.

GJÖRT í PARÍS hinn 4. júní 1974.

Viðauki A
Við niðurröðun efna í I., II. og III. hluta hér á
eftir er tekið mið af eftirtöldum einkennum þeirra:
a. þrávirkni;
b. eitrunaráhrifum og öðrum skaðlegum
áhrifum;
c. tilhneigingu til lífkeðjusöfnunar.
Pessi einkenni þurfa ekki öll að vera jafn
ráðandi fyrir ákveðið efni eða flokk efna og
nauðsynlegt getur verið að huga að öðrum þáttum
svo sem Iosunarstað og losunarmagni.
I. HLUTI
Eftirtalin efni eru sett í þennan hluta
i. vegna þess að þau brotna ekki auöveldlega
niður eða verða ekki fljótt skaðlaus af völdum
náttúrlegra breytinga; og
ii. vegna þess að þau geta annað hvort:
a. valdið hættulegri söfnun á skaðlegu efni í
fæðukeðjuna, eða

b. stofnað velferð lífvera í hættu og haft með
því óæskileg áhrif á lífkerfi hafsins, eða
c. valdið alvarlegri röskun á öflun fæðu úr sjó
eða öðrum lögmætum notum hafsins; og
iii. vegna þess að álitið er að þörf sé skjótra
aðgerða vegna mengunar af völdum þessara efna:
1. Lífræn halogen efnasambönd og efni sem
geta myndað þau í hafinu, að þeim efnum
undanskildum sem eru líffræðilega óskaðleg
eða breytast fljótt í sjónum í efni sem eru
líffræðilega óskaðleg.
2. Kvikasilfur og efnasambönd þess.
3. Kadmium og efnasambönd þess.
4. Varanleg gerviefni sem kunna að fljóta,
mara eða sökkva og geta valdið alvarlegri
röskun á lögmætum notum hafsins.

DONE AT PARIS, this 4th day of June 1974.

_______________ ANNEXA
The allocation of substances to Parts I, II and III
below takes account of the following criteria:
a. persistence;
b. toxicity or other noxious properties;
c. tendency to bio-accumulation;
These criteria are not necessarily of equal importance for a particular substance or group of
substances, and other factors, such as the location
and quantities of the discharge, may need to be
considered.
Part I
The following substances are included in this
Part
i. because they are not readily degradable or
rendered harmless by natural processes; and
ii. because they may either:
a. give rise to dangerous accumulation of
harmful material in the food chain, or

b. endanger the welfare of living organisms
causing undesirable changes in the marine
eco-systems, or
c. interfere seriously with the harvesting of
sea foods or with other legitimate uses of
the sea; and
iii. because it is considered that pollution by these
substances necessitates urgent action:
1. Organohalogen compounds and substances
which may form such compounds in the
marine environment, excluding those which
are biologically harmless, or which are
rapidly converted in the sea into substances
which are biologically harmless.
2. Mercury and mercury compounds.
3. Cadmium and cadmium compounds.
4. Persistent synthetic materials which may
float, remain in suspension or sink, and
which may seriously interfere with any
legitimate use of the sea.
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5. Þrávirkar olíur og olíukennd kolvetni.
II. HLUTI
Eftirtalin efni eru sett í þennan hluta, þrátt fyrir
að þau sýni svipuð einkenni og efni í I. hluta og
þurfi að vera undir ströngu eftirliti, vegna þess að
þau virðast ekki eins skaðleg eða breytast
auðveldar í óskaðleg efni í náttúrunni:
1. Lífræn efnasambönd fosfórs, silikons og tins
og efni sem geta myndað slík efnasambönd í
hafinu, að undanskildum þeim efnum sem
eru líffræðilega óskaðleg eða sem breytast
fljótt í sjónum í efni sem eru líffræðilega
óskaðleg.
2. Óbundinn fosfór.
3. Olíur og olíukennd kolvetni sem ekki eru
þrávirk.
4. Eftirtalin frumefni og efnasambönd þeirra:
arsen
blý
króm
nikkill
eir
zink.
5. Efni sem nefndin er sammála um að hafi
skaðleg áhrif á bragð og/eða lykt neysluvara
úr sjónum.

III. HLUTI
Eftirtalin efni eru sett í þennan hluta, þrátt fyrir
það að þau sýni svipuð einkenni og efni þau sem
talin eru upp í I. hluta og ættu að vera undir
ströngu eftirliti sem miðaði að því að koma í veg
fyrir og, eftir því sem við á, uppræta mengun af
þeirra völdum, vegna þess að þau eru þegar tilefni
rannsókna, leiðbeininga og í sumum tilvikum
aðgerða á vegum ýmissa alþjóðasamtaka og
stofnana; þessi efni eru háð ákvæðum 5. gr.:

— geislavirk efni þar með talið geislavirkur úrgangur.

Viðauki B
1. gr.
Ef deiluaöilar gera ekki samkomulag um annað
skal gerðardómsmeðferð fara fram samkvæmt
ákvæðum þessa Viðauka.
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5. Persistent oils and hydrocarbons of petroleum origin.
Part II
The following substances are included in this
Part because, although exhibiting similar characteristics to the substances in Part I and requiring
strict control, they seem less noxious or are more
readily rendered harmless by natural processes:
1. Organic compounds of phosphorous, silicon,
and tin and substances which may form such
compounds in the marine environment,
excluding those which are biologically
harmless, or which are rapidly converted in
the sea into substances which are biologically harmless.
2. Elemental phosphorus.
3. Non-persistent oils and hydrocarbons of
petroleum orgin.
4. The following elements and their compounds:
Arsenic
Lead
Chromium
Nickel
Copper
Zinc
5. Substances which have been agreed by the
Commission as having a deleterious effect on
the taste and/or smell of products derived from
the marine environment for human consumption.
Part III
The following substances are included in this
Part because, although they display characteristics
similar to those of substances listed in Part I and
should be subject to stringent controls with the
aim of preventing and, as appropriate, eliminating
the pollution which they cause, they are already
the subject of research, recommendations and, in
some cases, measures under the auspices of several international organisations and institutions;
those substances are subject to the provisions of
Article 5:
— Radioactive substances, including wastes.

ANNEX B
Article 1
Unless the parties to the dispute decide otherwise, the arbitration procedure shall be in accordance with the provisions of this Annex.
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2. gr.
1. Að tilmælum eins samningsaðila til annars
samkvæmt 21. gr. samningsins skal gerðardómur
skipaður. Með beiðni um gerð skal tiltaka efni
málsins og sérstaklega þær greinar samningsins
sem ágreiningur er um varðandi túlkun eða
framkvæmd.

2. Kröfuhafi skal tilkynna nefndinni að hann
hafi farið þess á leit að skipaður verði gerðardómur og skal hann tiltaka nafn hins deiluaðilans og
þær greinar samningsins sem að hans mati valda
ágreiningi um túlkun eða framkvæmd. Nefndin
skal koma slíkum upplýsingum til allra aðila að
samningnum.

Article 2
1. At the request addressed by one Contracting
Party to another Contracting Party in accordance
with Article 21 of the Convention, an arbitral
tribunal shall be constituted. The request for arbitration shall state the sub ject matter of the application including in particular the Articles of the
Convention, the interpretation or application of
which is in dispute.
2. The claimant shall inform the Commission
that he has requested the setting up of an arbitral
tribunal, stating the name of the other party to the
dispute and the Articles of the Convention the
interpretation or application of which is in his
opinion in dispute. The Commission shall forward
the information thus received to all Contracting
Parties to the Convention.

3. gr.
Gerðardómurinn skal skipaður þrem mönnum:
hvor deiluaðili tilnefnir einn gerðardómsmann;
gerðardómsmennirnir tveir sem þannig eru tilnefndir skulu koma sér saman um tilnefningu
þriðja gerðardómsmannsins sem skal vera forseti
gerðardómsins. Sá síðastnefndi skal ekki vera
þegn annars hvors deiluaðilans eða hafa fasta
búsetu á landsvæði annars hvors deiluaðilans eða
vera starfandi fyrir annan hvorn eða hafa haft
afskipti af málinu á einhvern annan hátt.

Article 3
The arbitral tribunal shall consist of three members: each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator; the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the
third arbitrator who shall be the chairman of the
tribunal. The latter shall not be a national of one of
the parties to the dispute, nor have his usual place
of residence in the territory of one of these parties,
nor be employed by any of them, nor have dealt
with the case in any other capacity.

4. gr.
1. Hafi forseti gerðardómsins ekki verið tilnefndur innan tveggja mánaða frá því að seinni
gerðardómsmaðurinn var skipaður, skal aðalframkvæmdastjóri Sameinuöu þjóðanna, að
beiðni annars hvors aðilans, tilnefna hann innan
næstu tveggja mánaða.
2. Ef annar deiluaðilinn skipar ekki gerðardómsmann innan tveggja mánaða frá móttöku
tilmælanna getur hinn aðilinn tilkynnt það aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem þá
skal tilnefna forseta gerðardómsins innan næstu
tveggja mánaða. Síðan skal tilnefndur forseti
gerðardómsins óska eftir því við aðilann sem ekki
hefur skipað gerðardómsmann að gera það innan
tveggja mánaða. Að þeim tíma loknum skal hann
tilkynna aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna þar um og skal hann þá skipa í embættið
innan næstu tveggja mánaða.

Article 4
1. If the chairman of the arbitral tribunal has not
been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary
General of the United Nations shall, at the request
of either party, designate him within a further two
months’ period.
2. If one of the parties to the dispute does not
appoint an arbitrator within two months of receipt
of the request, the other party may inform the
Secretary General of the United Nations who shall
designate the chairman of the arbitral tribunal
within a further two months’ period. Upon designation, the chairman of the arbitral tribunal shall
request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. After such
period, he shall inform the Secretary General of
the United Nations who shall make this appointment within a further two months’ period.

5. gr.
1. Gerðardómurinn úrskurðar samkvæmt reglum þjóðaréttar og sérstaklega reglum samnings
þessa.

Article 5
1. The arbitral tribunal shall decide according to
the rules of international law and, in particular,
those of this Convention.
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2. Gerðardómur sem skipaður hefur verið samkvæmt ákvæðum þessa Viðauka setur sér eigin
starfsreglur.

2. Any arbitral tribunal constituted under the
provisions of this Annex shall draw up its own
rules of procedure.

6. gr.
1. Ákvarðanir gerðardómsins, bæði um málsmeðferð og ágreiningsefni, skulu teknar með meiri
hluta greiddra atkvæða gerðardómsmanna.
2. Dómurinn má gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að afla staðreynda um málið. Hann
getur, að beiðni annars aðilans, mælt með aðkallandi varúöarráðstöfunum til bráðabirgöa.
3. Ef tveir eða fleiri gerðardómar, skipaðir samkvæmt ákvæðum þessa Viðauka, fást við sams
konar eða hliðstæð mál geta þeir upplýst hver
annan um málsmeðferð við öflun staðreynda um
málið og tekið mið af þeim, að svo miklu leyti sem
mögulegt er.
4. Deiluaðilar skulu leggja til alla nauðsynlega
aðstöðu fyrir virka málsmeöferð.

Article 6
1. The decisions of the arbitral tribunal, both on
procedure and on substance, shall be taken by
majority voting of its members.
2. The tribunal may take all appropriate measures in order to establish the facts. It may, at the
request of one of the Parties, recommend essential
interim measures of protection.
3. If two or more arbitral tribunals constituted
under the provisions of this Annex are seized of
requests with identical or similar subjects, they
may inform themselves of the procedures for establishing the facts and take them into account as
far as possible.
4. The parties to the dispute shall provide all
facilities necessary for the effective conduct of the
proceedings.
5. The absence or default of a party to the dispute shall not constitute an impediment to the
proceedings.

5. Fjarvera eða forföll eins deiluaðila skal ekki
vera málsmeðferð til fyrirstöðu.

7. gr.
1. Úrskurði dómsins skal fylgja greinargerð.
Hann skal vera endanlegur og bindandi fyrir
deiluaðila.
2. Hvorum aðila um sig er heimilt að vísa
ágreiningi sem kann að rísa milli þeirra um túlkun
eða framkvæmd úrskurðarins til gerðardómsins
sem úrskurðinn kvað upp eða ef hann er ekki
tiltækur þá til annars gerðardóms sem skipaður er í
þessum tilgangi meö sama hætti og fyrri geröardómurinn.

Article 7
1. The award of the arbitral tribunal shall be
accompanied by a statement of reasons. It shall be
final and binding upon the parties to the dispute.
2. Any dispute which may arise between the
parties concerning the interpretation or execution
of the award may be submitted by either party to
the arbitral tribunal which made the award or, if
the latter cannot be seized thereof, to another
arbitral tribunal constituted for this purpose in the
same manner as the first.

8. gr.
Efnahagsbandalag Evrópu hefur, eins og sérhver annar samningsaðili að samningi þessum, rétt
til þess að koma fyrir gerðardóminn sem sóknaraöili eða varnaraðili.

Article 8
The European Economic Community, like any
Contracting Party to the present Convention, has
the right to appear as applicant or respondent
before the arbitral tribunal.
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Ed.

522. Frumvarp til laga

[264. máll

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir íslands hönd Norðurlandasamning um félagslegt öryggi.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)

L gr.
Ríkisstjóminni er heimilt að fullgilda fyrir fslands hönd samning milli Islands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi sem undirritaður var í
Kaupmannahöfn 5. mars 1981 og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum.
2. gr.
Þegar samningur sá er um ræðir í 1. gr. hefur öðlast gildi að því er ísland varðar skulu
ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi.
3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er leitað heimildar til fullgildingar samnings Norðurlanda um
félagslegt öryggi sem undirritaður var í Kaupmannahöfn 5. mars 1981 og kemur í stað
samnings um sama efni frá 15. september 1955.
Með lögum nr. 53 9. apríl 1956 var ríkisstjóm íslands veitt heimild til að staðfesta
ofangreindan samning frá 15. september 1955 og jafnframt var kveðið svo á í lögunum að
ákvæði samningsins skyldu hafa lagagildi hér á landi. Síðan hafa margsinnins verið gerðar á
honum breytingar sem nauðsynlegar hafa reynst vegna breytinga á löggjöf aðildarríkjanna.
Með lögum nr. 219. apríl 1962 var veitt heimild til að staðfesta breytingu frá 13. september
1961. Aðrar breytingar hafa hins vegar verið innan ramma almannatrygginga, að því er
ísland hefur varðað, og með hliðsjón af ákvæði 78. gr. almannatryggingalaga um heimild til
samninga við erlend ríki hefur ekki verið leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á breytingum þessum. Auk samningsins um félagslegt öryggi eru nú í gildi tveir aðrir samningar
milli Norðurlanda á því sviði, sem um er fjallað í honum, samningur frá 6. febrúar 1975 um
bætur vegna veikinda, meðgöngu og barnsburðar og samningur frá 28. júní 1976 um reglur
varðandi viðurkenningu á rétthæfingarskeiði m. m., vegna réttar til dagpeninga fyrir þá, sem
tryggðir eru gegn atvinnuleysi.

1807

Þingskjal 522

Sú heildarendurskoðun samningsins frá 1955, sem hér er um að ræða, hefur farið fram
að frumkvæði félagsmálanefndar Norðurlanda. Hafa fulltrúar frá hlutaðeigandi ráðuneytum
unnið að gerð hins nýja samnings, og af íslands hálfu hefur fulltrúi frá heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu tekið þátt í því starfi.
Það er nýmæli í hinum nýja samningi að tekin eru af öll tvímæli um það að hann skuli
taka til tryggingagjalda ekki síður en tryggingabóta. Óvissa í þessu efni hefur á liðnum árum
valdið því að í sumum tilvikum hefur ýmist átt sér stað tvígreiösla gjalda eða gjaldfrelsi. Enn
fremur eru í samningnum ákvæði um greiðslu feröakostnaðar manna, sem veikjast eöa
slasast á ferðalögum á Norðurlöndum utan heimalands síns, en lausn þess máls hefur um
langt skeið verið meðal áhugamála Norðurlandaráðs. Loks má nefna ákvæði um að biðtími
annars staðar á Norðurlöndum nýtist þegar úrskurða skal um rétt til viðbótarlífeyris, þ. e.
lífeyris úr lífeyrissjóði.
Gert er ráö fyrir að íslenska lífeyrissjóðakerfið falli undir hinn nýja samning og tengist
þannig allsherjar lífeyrissjóðum eða allsherjar kerfi lífeyrissjóða hinna samningslandanna.
Af því leiðir að varðveist getur réttur, sem ella mundi glatast, þegar um er að ræða starf um
skamman tíma utan heimalands, og enn fremur dregur mjög úr þeirri áhættu sem að jafnaði
fylgir því að hverfa úr einu tryggingakerfi yfir í annað. Með þessu er sú kvöð lögð á lífeyrissjóði að við ákvörðun um lífeyrisrétt skal litið á réttindatíma á Norðurlöndum í heild eftir því
sem þörf krefur. Um flutning réttinda milli landa er hins vegar ekki að ræða. Ákvæði
frumvarpsins um lagagildi samningsins skipta ekki síst máli í þessu sambandi, þar sem í
lögum og reglugerðum lífeyrissjóða eru yfirleitt gerðar kröfur um lágmarks iðgjaldagreiðslutíma til þess að um lífeyrisrétt geti orðið að ræða.
Að formi til er um einföldun að ræða frá núgildandi samningi jafnframt því að leitast er
víð aö gera samningsákvæði skýrari. Við gildistöku nýja samningsins fellur úr gildi samningurinn frá 1955 og þar með fyrrgreind lög nr. 53/1956 og 21/1962. Þá hefur áðurnefndur
sjúkratryggingasamningur frá árinu 1975 verið felldur inn í aðalsamninginn.
í fylgiskjali er íslenskur texti samningsins.
Fylgiskjal.
NORÐURLANDASAMNINGUR UM FÉLAGSLEGT ÖRYGGI
Ríkisstjórnir íslands, Danmerkur, Finnlands,
Noregs og Svíþjóðar,
sem telja að norrænir rikisborgarar, sem starfa
eða dveljast í öðru norrænu landi en sínu eigin, eigi
að njóta sama félagslegs öryggis og ríkisborgarar
landsins,
sem gera sér ljóst að löggjöf norrænna landa
tryggi að miklu leyti slíkt jafnrétti,
sem telja þó að á vissum sviðum sé þörf fyrir
ítarlegri reglur, að nokkru til þess að veita þeim,
sem starfa eða dveljast utan heimalands síns, fullnægjandi vernd og að nokkru til þess að samræma
löggjöf landanna,
sem álíta að Norðurlandasamningurinn frá
1955 um félagslegt öryggi hafi haft mikla þýðingu í
þessu tilliti, en að með tilliti til þróunarinnar beri
nú að setja nýjar reglur í hans stað,
hafa komið sér saman um að gera nýjan
Norðurlandasamning um félagslegt öryggi, svohljóðandi:

I. HLUTI
Almenn ákvæði.
L grí þessum samningi merkja orðin:
a) „norrænt land“
sérhvert samningsríkjanna,
b) „norrænn ríkisborgari“
ríkisborgara norræns Iands,
c) „löggjöf“
lög, reglugerðir og aðrar tilskipanir um þær
greinar félagslegs öryggis, sem um ræðir í 1.
málsgrein 2. greinar, þó ekki að því leyti, sem í
þeim felast reglur um samskipti eins norræns
lands eða fleiri annars vegar og eins eða fleiri
annarra landa hins vegar,
d) „hlutaðeigandi stjórnvald"
í Danmörk
félagsmálaráðuneytið,
í Finnlandi
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félags- og heilbrigðismálaráðuneytið,
á íslandi
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið,
í Noregi
félagsmálaráðuneytið,
í Svíþjóð
ríkisstjórnina
eða það stjórnvald, sem nefnd stjórnvöld
ákveða,
,,stofnun“
stjórnvald eða stofnun, sem veitir bætur,
„aðstoð“
annars vegar undanþágu frá greiðslu, eftirgjöf
eða endurgreiðslu kostnaðar vegna sjúkrahjálpar, þar með taldar tannlækningar, hjálp
vegna meðgöngu og fæðingar, lyf, gervilimir og
önnur stoðtæki, og hins vegar greiðslur vegna
ferða, sem farnar eru vegna slíkrar sjúkrahjálpar,
„dagpeningar“
greiðslu í reiðufé, er miðast við dag eða viku og
innt er af hendi vegna veikinda, barnsburðar
eða ættleiðingar,
„grunnlífeyrir“
almennan lífeyri, sem ekki miðast við starfstíma, fyrri atvinnutekjur né iðgjaldagreiðslur,
svo og viðbótargreiðslur við slíkan lífeyri,
„viðbótarlífeyrir"
almennan lífeyri, sem miðast við starfstíma,
fyrri atvinnutekjur eða greidd iðgjöld, svo og
viðbótargreiðslur við slíkan lífeyri,
„iðgjald"
tillag, miðað við ár eða annað ákvarðað tímabil, sem maður, er samningur þessi tekur til,
eða vinnuveitandi hans greiðir til þess að
standa straum af bótagreiðslum, sem um ræðir
í þessum samningi,
„búsettur“
að maður sé búsettur í landi samkvæmt
þjóðskrá þess, ef sérstakar ástæður leiða ekki
til annars.

skal það leggja fram skrá yfir þá löggjöf, sem fjallar um þær greinar félagslegs öryggis, sem nefndar
eru í 1. málsgrein. Síðan skal sérhvert land fyrir lok
febrúarmánaðar ár hvert tilkynna danska utanríkisráðuneytinu þær breytingar á skránni, sem
verða vegna löggjafar, sem sett hefur verið á
næstliðnu almanaksári.
3. í viðauka við samning þennan er að finna
sérstök ákvæði um framkvæmd samningsins í vissum tilvikum að því er varðar hvert land fyrir sig.

2. gr.
1. Þessi samningur tekur til allra þeirra laga í
norrænum löndum, sem á hverjum tíma gilda um
eftirtaldar greinar hins félagslega réttindakerfis:
a) bætur vegna veikinda, barnsfæðinga eða ættleiðinga,
b) bætur vegna örorku, elli eða dauða,
c) bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma,
d) bætur vegna atvinnuleysis,
e) almennar bætur í peningum til barna,
f) félagslega aðstoð.
2. Þegar norrænt land fullgildir þennan samning

6. gr.
1. Sá, sem búsettur er í norrænu landi, fellur
undir löggjöf búsetulandsins að svo miklu leyti
sem annað leiðir ekki af öðru ákvæði í þessum
hluta.
2. Norrænn ríkisborgari, sem er í skiprúmi á
skipi, sem siglir undir fána norræns lands, telst
búsettur og ráðinn til starfs í því landi.
3. Nú er skip, sem siglir undir fáná norræns
lands, selt á leigu að mestu ómannað til útgerðarmanns í öðru norrænu landi og skal þá ákvæðið í 2.
málsgrein aðeins gilda um þá, sem ráðnir eru af

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

3. gr.
Samningur þessi tekur til:
a) norrænna ríkisborgara,
b) flóttamanna, sem um ræðir í 1. grein samnings
frá 28. júlí 1951 um réttarstöðu flóttamanna
eða bókun með þeim samningi frá 31. janúar
1967,
c) ríkisfangslausra manna, sem um ræðir í 1. grein
samnings frá 28. september 1954 um réttarstöðu ríkisfangslausra manna,
d) annarra manna, sem löggjöf norræns lands
tekur eða hefur tekið til,
e) manna, sem rekja rétt sinn til einhvers þeirra
manna, sem nefndir eru í stafliðum a) — d).
4. gr.
Við framkvæmd löggjafar í norrænu landi njóta
ríkisborgarar annarra norrænna landa sama réttar
og eigin borgarar landsins að svo miklu leyti sem
ekki leiðir annað af ákvæðunum í III. hluta þessa
samnings.
5. gr.
Nú skerðast bætur samkvæmt löggjöf norræns
Iands ef þær lenda með öðrum bótum og skal þá
einnig unnt að skerða þær, ef þær lenda með tilsvarandi bótum samkvæmt löggjöf annars norræns
lands.
II. HLUTI
Ákvæði um hvaða iöggjöf skuli beitt,
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eiganda skipsins eða einhverjum í hans umboöi.
Norrænn ríkisborgari, sem ráöinn er á skip af útgerðarmanni eða einhverjum í hans umboði, telst
búsettur og ráðinn í síðar nefnda landinu.
7. gr.
1. Sá, sem ráðinn er til starfa í öðru norrænu
landi en því, sem hann er búsettur í, skal með tilliti
til þess starfs falla undir löggjöf starfslandsins að
því er tekur til bótaréttar, sem byggist á launuðu
starfi eða tekjum af slíku starfi.
2. Þegar maður er ráðinn til starfa í tveim eða
fleiri norrænum löndum skal litið svo á að hann
starfi þar sem vinnuveitandinn er búsettur eða
fyrirtækið á heima.
3. Sá, sem er í starfsliði ogí ferðum hjáfyrirtæki,
sem annast flutninga í lofti eða á landi, skal teljast
starfa þar sem hið fasta starfsaðsetur hans er.
4. Það skal einnig talið starf í norrænu landi,
þegar unniö er við rannsóknir og nýtingu náttúruauðlinda á landgrunni þess lands eins og það er
skilgreint í Genfarsamþykktinni frá 29. apríl 1958
um landgrunnið.
8. gr.
1. Nú sendir atvinnurekandi starfsmann frá
norrænu landi til annars norræns lands til þess að
inna þar af hendi á atvinnurekandans reikning
starf, sem ætlað er að taki í mesta lagi tólf mánuði,
og skal hann þá enn vera undir lögum fyrrnefnda
landsins að því er tekur til bótaréttar, sem um
ræðir í 7. grein.
2. Nú tekur starfið í landinu, sem starfsmaður
var sendur til, lengri tíma en búist var við og meira
en tólf mánuði og getur þá það, sem segir í 1.
málsgrein, gilt áfram þar til starfinu lýkur, enda sé
það samþykkt af hlutaðeigandi stjórnvöldum í
löndum þeim, sem hlut eiga að máli.
3. Við beitingu ákvæða þessarar greinar skal
það gilda, sem segir í 7. grein, 4. málsgrein.
9. gr.
Þessi samningur snertir ekki þau ákvæði í Vínarsamningnum frá 18. apríl 1961 um stjórnmálasamband né Vínarsamningnum frá 24. apríl 1963
um ræðissamband, sem varða þá löggjöf, sem
nefnd er í 2. grein, 1. málsgrein. Sérstök ákvæði
um rétt til aðstoðar er að finna í III. hluta, 1. kafla.
10. gr.
Iðgjöld vegna bóta, sem þessi samningur fjallar
um, skulu innt af hendi í því landi, er löggjöf um
rétt til bóta, sem byggjast á atvinnu eða atvinnutekjum, gildir í. Slíkra iðgjalda skal ekki krafist í
öðru landi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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11- grAð því er varðar sérstaka flokka manna eða
einstaklinga geta hlutaðeigandi stjórnvöld tveggja
eöa fleiri norrænna landa samið um undantekningar frá reglunum í þessum hluta. Tilkynningar
um slíkt samkomulag skal senda danska utanríkisráðuneytinu, en því ber að tilkynna hlutaðeigandi stjórnvöldum í þeim löndum, sem ekki eru
aðilar að samkomulaginu.

III. HLUTI
Sérstök ákvæði um bótarétt.
1. kafli. Bætur vegna veikinda, barnsfæðinga og
ættleiðinga.
12. gr.
1. Sá, sem flyst frá einu norrænu landi til annars,
getur að þvi er varðar rétt til bóta vegna veikinda,
barnsburðar eða ættleiðingar í landinu, sem flust
er til, skírskotað til aðstæðnanna á þeim tíma, sem
hann var háður löggjöf landsins, sem hann fluttist
frá. Við veitingu bóta í landinu, sem flust var til,
skal taka tillit til bóta, sem veittar eru í landinu,
sem flust var frá.
2. Réttur til bóta samkvæmt þessari grein er
einnig fyrir hendi vegna sjúkdóms, meðgöngu eða
fæðingar, sem átti sér stað áður en búseta var tekin
upp í landinu, sem flust var til. Þessi samningur
veitir þó ekki rétt til bóta ef ætla má að tilgangurinn með flutningnum til landsins hafi verið sá, að fá
slíkar bætur þar.
3. Nú er maður aðnjótandi dagpeninga frá
landinu, sem hann flyst frá, þegar flutningur á sér
stað og skal hann þá eftir flutninginn fá dagpeninga frá landinu, sem hann fluttist til, samkvæmt löggjöf þess. Þegar nauðsynlegt er skal taka
tillit til atvinnutekna í landinu, sem flust var frá.
4. Ákvæði þessarar greinar skulu á samsvarandi
hátt gilda fyrir þann mann, sem af öðrum ástæðum
en vegna flutnings samkvæmt ákvæðunum í II.
hluta þessa samnings á rétt til bóta vegna
sjúkdóms, barnsburðar eða ættleiðingar frá öðru
norrænu landi en því hvers löggjöf hann áður var
háður.
13. gr.
Maður, sem ráðinn er til starfa í öðru norrænu
landi en því, sem hann er búsettur í, á í veikindum
rétt á dagpeningum frá starfslandinu meðan
ráðningin stendur, eigi þó skemur en 90 daga.
Síöan greiðast dagpeningar frá búsetulandinu og
gilda um það ákvæði 12. greinar.
227
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14. gr.
1. Um mann, sem búsettur er í norrænu landi og
á þar rétt til aðstoðar, gildir það, að verði hann
þurfandi sjúkrahjálpar meðan hann dvelur í öðru
norrænu landi skal hann njóta aðstoðar frá dvalarlandinu samkvæmt löggjöf þess. Hið sama gildir
um mann, sem án þess að vera norrænn ríkisborgari á rétt á aðstoð í norrænu landi vegna þess að
hann vinnur á skipi, sem siglir undir fána norræns
lands.
2. Réttur til bóta samkvæmt þessari grein er þó
ekki fyrir hendi ef telja má að tilgangur með dvöl í
landinu sé að njóta aðstoðar þar. Sá sem dvelst í
einhverju landanna vegna annars en atvinnu eða
náms á því aðeins rétt á aðstoð vegna barnsfæðingar að ekki hafi verið ástæða til þess að ætla að
fæðingin mundi eiga sér stað meðan á þeirri dvöl
stæði.
3. Réttur til bóta samkvæmt þessari grein fellur
niður um leið og ástand bótaþegans leyfír að hann
ferðist til landsins, sem hann er búsettur í. Þó skal
halda bótagreiðslum áfram þegar þannig er ástatt
að ekki er sanngjarnt að vísa hinum sjúka til umönnunar í búsetulandinu.
4. Við heimför til búsetulandsins skal dvalarlandið standa straum af þeim aukakostnaði, sem af
því Ieiðir að maður vegna sjúkdóms síns verður að
ferðast með dýrara móti en hann ella mundi gera.
15. gr.
Menn, sem samkvæmt samningum þeim, sem
nefndir eru í 9. grein, falla ekki undir löggjöf
landsins, sem þeir starfa í, skulu þó eiga rétt á
aðstoð vegna veikinda, barnsfæðinga og ættleiðinga samkvæmt löggjöf starfslandsins. Eigi
skal krafið um iðgjöld í starfslandinu.
16. gr.
Ákvæði í löggjöf norræns lands um takmarkanir
á greiðslu dagpeninga til þeirra, sem dveljast erlendis, gilda ekki þegar sá, sem á rétt á dagpeningum, dvelst í öðru norrænu landi.
17. gr.
Nú greiðir vinnuveitandi í norrænu landi laun í
fjarvist frá vinnu vegna veikinda, barnsfæðingar
eða ættleiðingar til starfsmanns, sem fyrir sama
tíma og vegna sömu tekna fær dagpeninga frá öðru
norrænu landi, og á þá vinnuveitandinn rétt á
nefndum dagpeningum í stað starfsmannsins, eins
og dagpeningarnir væru greiddir frá starfslandinu.

2. kafli. Bætur vegna örorku, elli og dauða.
Grunnlífeyrir.
18. gr.
1. Meðan ríkisborgari norræns lands er búsettur
í öðru norrænu landi, á hann rétt til grunnlífeyris
frá búsetulandinu á sömu forsendum og gilda fyrir
ríkisborgara landsins og með þeim skilyrðum, sem
annars eru sett í þessari grein.
2. í þeim tilvikum, sem nefnd eru í 1. málsgrein,
greiðist grunnlífeyrir
1) að því er varðar ellilífeyri, þegar sá, sem um
lífeyri sækir, hefur dvalist í landinu að minnsta
kosti þrjú síðustu árin samfleytt.
2) að því er varðar örorkulífeyri, þegar sá, sem
um lífeyri sækir,
a) hefur dvalist í landinu samfleytt að minnsta
kosti þrjú síðustu árin, eða
b) hefur dvalist í landinu samfleytt að minnsta
kosti síðasta árið og hefur á þeim dvalartíma verið samfellt í að minnsta kosti eitt
ár líkamlega og andlega fær um að inna af
hendi almenn arðbær störf.
3) að því er varðar lífeyri til eftirlifenda,
a) þegar hinn eftirlifandi hefur dvalist í
landinu samfleytt að minnsta kosti þrjú
síðustu árin, eða
b) þegar hinn látni var aðnjótandi örorkulífeyris frá þessu landi er hann lést eða
fullnægði þeim kröfum, sem greinir í 2 a
eða b, hvort tveggja með því skilyrði, að
hinn eftirlifandi hafi verið búsettur í
landinu, þegar andlátið bar að.
3. Þegar maður, sem nýtur örorkulífeyris eða
eftirlifendalífeyris samkvæmt þessari grein, nær
almennum lífeyrisaldri, sem gildir í búsetulandinu,
kemur ellilífeyrir í stað þess lífeyris án tillíts til
dvalartíma.
4. Við athugun á því hvort fullnægt sé skilyrði 2.
málsgreinar um tiltekna samfellda dvöl skal ekki
tekið tillit til fjarveru um stundarsakir. Sem slík
fjarvera skal jafnan teljast fjarvera sem hverju
sinni stendur ekki lengur en fjóra mánuði, ellegar
einn mánuð að því er varðar skilyrðið um eins árs
samfellda dvöl. Tímabil fjarveru um stundarsakir
teljast ekki dvalartími.
19. gr.
1. Grunnlífeyrir samkvæmt 18. grein miðast við
samanlagðan búsetutíma lífeyrisþegans í einu eða
fleiri hinna norrænu landa.
2. Ef búsetutími samkvæmt 1. málsgrein er aö
minnsta kosti 40 ár, greiðist grunnlífeyrir án
skerðingar vegna búsetutíma. í öðrum tilvikum er
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grunnlífeyririnn að minsta kosti einn fertugasti
hluti fyrir hvert búsetuár. í þessum útreikningi er
sleppt tímanum fyrir fullnaðan 16 ára aldur og
tímanum eftir að almennum lífeyrisaldri í búsetulandinu er náð. Ef lífeyrisgreiðslur hefjast áður en
lífeyrisþegi nær hinum almenna lífeyrisaldri
reiknast honum einnig til góða tíminn, sem á vantar að hann hafi náð lífeyrisaldri.
3. Eftirlifendalífeyrir til maka reiknast á samsvarandi hátt á grundvelli búsetutíma hins látna ef
sá tími er lengri en búsetutími lífeyrisþegans. Hið
sama á við um útreikning ellilífeyris til eftirlifandi
maka, sem mundi hafa átt rétt á eftirlifendalífeyri,
ef hann hefði ekki þegar náð iífeyrisaldri. Eftirlifendalífeyrir til barna greiðist án skerðingar vegna
lengdar búsetutímans.
4. Ef grunnlífeyrir er samkvæmt Iöggjöf norræns
lands miðaður við búsetutíma í landinu, skal búsetutími borgara þess lands í öðru norrænu landi
teljast sem búsetutími í heimalandinu.
5. Nú á norrænn ríkisborgari, sem nýtur grunnlífeyris frá búsetulandinu, einnig rétt á grunnlífeyri
frá öðru norrænu landi samkvæmt löggjöf þess og
greiðist þá lífeyrir frá síðarnefnda landinu einungis
að því marki sem hann er hærri en lífeyrir frá
búsetulandinu. Þetta gildir þó ekki, ef hvort
tveggja lífeyririnn miðast eingöngu við búsetutíma
í hlutaðeigandi landi og sá búsetutími, sem lagður
er til grundvallar við útreikning lífeyrisins frá búsetulandinu, er skemmri en 40 ár.
20. gr.
1. Ný flyst ríkisborgari norræns lands frá einu
þeirra til annars og lífeyrisatburðurinn skeður áður en svo langur tími er liðinn að unnt sé að greiða
grunnlífeyri frá landinu, sem flust var til, og skal þá
greiða lífeyrinn frá því landi þar sem tímaskilyrðinu fyrir rétti til grunnlífeyris var síðast fullnægt
eins og maðurinn væri enn búsettur þar. Þetta
gildir því aðeins að sótt sé um lífeyri innan þriggja
ára frá því hann fór frá síðarnefnda landinu.
2. Nú nýtur norrænn ríkisborgari grunnlífeyris
frá landi, sem hann er ríkisborgari í, en flyst frá því
landi til annars norræns lands, og skal hann þá
halda rétti sínum til grunnlífeyris frá því landi, sem
lífeyrinn greiðir.
3. Grunnlífeyrir samkvæmt 1. eða 2. málsgrein
greiðist þar til lífeyrisþeginn fær grunnlífeyri frá
landinu, sem hann fluttist til, eða hefur dvalist þar
svo lengi að hann uppfyllir skilyrðið um ákveðinn
dvalartíma í landinu til þess að öðlast rétt til þess
grunnlífeyris, sem um er að ræða, í mesta lagi þó í
þrjú ár. Að því er varðar mann, sem flyst til
heimalands síns, fellur réttur til lífeyris, sem hér

um ræðir, niður í öllum tilvikum þegar hann nær
þeim lífeyrisaldri, sem gildir í heimalandinu.
4. Nú á maður rétt á grunnlífeyri samkvæmt
löggjöf landsins, sem hann fluttist til, og sá lífeyrir
miðast einungis við búsetutíma í því landi og skal
þá slíkur lífeyrir ekki koma í veg fyrir að hann fái
lífeyri í samræmi við ákvæði þessarar greinar frá
landinu, sem hann fluttist frá. Lífeyrir frá landinu,
sem flust var frá, greiðist þó aðeins að því marki,
sem hann er hærri en lífeyririnn frá landinu, sem
flust var til.
Viðbótarlífeyrir.
21. gr.
í sambandi við skilyrði fyrir rétti til viðbótarlíf-

eyris frá norrænu landi eru tryggingatímabil, sem
maður á að baki samkvæmt löggjöf um viðbótarlífeyri í fleiri en einu norrænu landi, lögð saman að
svo miklu leyti sem þau taka ekki yfir sama tímaskeið.
22. gr.
Einungis í þeim tilvikum, sem um ræðir í 23.
grein, hefur það áhrif á viðbótarlífeyri, að maður á
einnig rétt á viðbótarlífeyri frá öðru norrænu
landi.
23. gr.
1. Nú uppfyllir maður í fleiri en einu norrænu
landi þau skilyrði, sem gilda um útreikning viðbótarlífeyris einnig á grundvelli áætlunar um tryggingatímabil, sem hefðu náðst, ef lífeyrisatburðurinn hefði ekki skeð, og skal þá slíkur útreikningur
einungis gerður í því landi þar sem hækkun lífeyrisins, er af útreikningnum leiðir, verður mest.
2. Nú er kveðinn upp nýr úrskurður um einstakt

lífeyrismál í einhverju landanna eða fyrra úrskurði
breytt og skal þá að nýju athuga frá hvaða landi
skuli greiða viðbótarlífeyri, sem reiknaður er á
grundvelli áætlunar eins og í 1. málsgrein segir.
3. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki gilda
þegar maður hefur áunnið sér lífeyrisrétt í fleirum
en einu landi samtímis á tveimur síðustu árunum
áður en tryggingaratburðurinn átt sér stað.

3.

kafli. Bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma.

24. gr.
1. Það hefur ekki áhrif á bótarétt vegna vinnuslyss eða atvinnusjúkdóms, að rétthafi er búsettur
eða dvelst í öðru norrænu landi en landinu, er
löggjöf sú, sem skaðinn skal bættur eftir samkvæmt II. hluta þessa samnings, gildir í.
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2. Ákvæði samningsins um rétt til aðstoðar í
búsetu- eða dvalarlandinu gilda einnig um vinnuslys og atvinnusjúkdóma.
25. gr.
1. Nú er unnt að greiða bætur vegna atvinnusjúkdóms samkvæmt löggjöf fleiri en eins norræns
lands og skulu þá bæturnar greiddar einungis samkvæmt löggjöfinni í landinu þar sem það starf, sem
sýkingarhættan fylgir, var síðast innt af hendi fyrir
þann tíma er sjúkdómurinn kom í ljós.
2. Nú elnar atvinnusjúkdómur, sem bættur er
samkvæmt löggjöf norræns lands, og skal það land
þá einnig bæta það heilsuhrak, ef það verður ekki
rakið til vinnu í öðru norrænu landi.
4. kafli. Bætur vegna atvinnuleysis.
26. gr.
Nánari ákvæði um rétt til bóta vegna atvinnuleysis er að finna í samningnum frá 28. júní 1976
milli íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og
Svíþjóðar um reglur varðandi viðurkenningu á
rétthæfingarskeiði m. m. vegna réttar til dagpeninga fyrir þá, sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi.
IV. HLUTI
önnur ákvæði.
27. gr.
Hlutaðeigandi stjórnvöld skulu í samvinnu
semja þær reglur, sem þörf er á til þess að tryggja
samræmda norræna framkvæmd þessa samnings.
28. gr.
í sambandi við framkvæmd þessa samnings
skulu stjórnvöld og stofnanir veita gagnkvæmt
liðsinni eftir þörfum. í sérhverju norrænu landi
skal vera stofnun tilnefnd af hlutaðeigandi
stjórnvaldi sem sérstakur tengiliður.
29. gr.
1. Nú afhendir maður stofnun í norrænu landi
umsókn um bætur samkvæmt löggjöf annars norræns lands og skal þá sú stofnun þegar í stað senda
umsóknina til viðeigandi stofnunar í hlutaðeigandi
landi. Umsókn skal talin fram komin þarþann dag,
sem hún var lögð fram í fyrrnefnda landinu.
2. Nú er svo kveðið á í löggjöf norræns lands að
kæru eða öðru erindi, en um ræðir í 1. málsgrein,
skuli framvísað innan ákveöins tíma til þess að það
verði tekið til greina og skal þá talið að þessu
skilyrði sé fullnægt ef erindinu hefur verið framvísað til stofnunar í öðru norrænu landi innan hins

tilskilda tíma. Sú stofnun skal þegar í stað senda
erindið til hlutaðeigandi stofnunar.
30. gr.
1. Nú hefur stofnun í norrænu landi greitt bætur
með þeim hætti að skylda til endurgreiðslu skapast
og má þá draga frá bótum greiddum í öðru norrænu landi það sem ofgreitt var að svo miklu leyti
sem réttarreglurnar í því landi leyfa.
2. Nú hefur stofnun í norrænu landi veitt bætur
til bráðabirgða meðan beðið er endanlegs úrskurðar og síðar kemur í Ijós að bótaþeginn átti
ekki rétt á bótum eða átti aðeins rétt á lægri bótum
og má þá halda eftir, í heild eða að hluta, samsvarandi bótum frá öðru norrænu landi fyrir sama
tíma. Sama gildir þegar bætur eru greiddar án þess
að gætt hafi verið ákvæða í þessum samningi eða
þegar síðari framkvæmd samningsins leiðir til þess
að bætur í fyrrnefnda landinu hefði ekki átt að
greiða eða aðeins greiða með lægri fjárhæð.
3. Fjárhæðir, sem haldið er eftir samkvæmt 1.
eða 2. málsgrein, skal afhenda stofnun þeirri, sem
ekki hefði átt að greiða bætur eða hefði átt að
greiða lægri bætur.
31. gr.
1. Skjal um rétt til meðlags, sem gefið er út í
norrænu landi, skal einnig talið gildur grundvöllur
fyrirframgreiðslu meðlags í öðru norrænu landi. Ef
skjalið geymir ekki úrskurð dómstóls eða annars
opinbers stjórnvalds, skal það áritað vottorði um
að samkvæmt því sé unnt að innheimta hjá hinum
meðlagsskylda í landinu, sem það var gefið út í.
2. Ekki er skylt að inna af hendi fyrirframgreiðslu meðlags að því leyti sem hún hefur verið
innt af hendi í öðru norrænu landi fyrir sama tíma.
32. gr.
Norrænt land, sem að staðaldri veitir ríkisborgara annars norræns lands framfærslu eða aðra
félagslega umönnun að mestu leyti, getur ekki af
þeim sökum krafist þess að heimaland styrkþegans
taki við honum ef fjölskylduástæður hans, tengsl
við búsetulandið eða aðstæður að öðru leyti mæla
meö því að hann fái að vera þar áfram og alls ekki
ef hann hefur fimm síðustu árin verið búsettur í
landinu.
33. gr.
Þessi samningur veitir ekki rétt til greiðslu
grunnlífeyris til nokkurs manns, sem ekki er búsettur í norrænu landi. Samningurinn veitir ekki
heldur rétt til öflunar réttinda utan norrænu landanna.
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34. gr.
1. Samningur þessi gildir ekki um bætur og iðgjöld vegna tímans fyrir gildistöku hans.
2. Við ákvörðun réttar til bóta samkvæmt þessum samningi skal einnig taka tillit til tímabila
trygginga, starfs og búsetu fyrir gildistöku hans.
3. 23. grein þessa samnings skal einnig gilda um
lífeyri, sem við gildistöku hans er greiddur samkvæmt 5. grein b í samningnum frá 15. september
1955.
35. gr.
Þessi samningur skal ekki hafa í för með sér
lækkun bóta, sem greiddar eru þegar hann tekur
gildi.
36. gr.
1. Vilji eitthvert land segja samningnum upp,
skal það tilkynna danska utanríkisráðuneytinu
það skriflega, en það skal skýra ríkisstjórnum
annarra norrænna landa frá því.
2. Uppsögnin gildir aðeins fyrir það land, sem
segir upp og gildir frá og með byrjun þess almanaksárs, sem hefst að liðnum a. m. k. sex mánuðum
frá því að danska utanríkisráðuneytinu barst tilkynning um uppsögnina.
3. Sé samningnum sagt upp, haldast þau
réttindi, sem fengist hafa samkvæmt honum.
37. gr.
1. Sammng þennan skal fullgilda og skal fullgildingarskjölunum komið til varðveislu í danska
utanríkisráðuneytinu.
2. Samningurinn gengur í gildi fyrsta dag næsta
mánaðar eftir að liðnir eru tveir heilir almanaksmánuðir frá því að fullgildingarskjöl allra landanna voru afhent til varðveislu.
38. gr.
Þegar þessi samningur gengur í gildi fellur úr
gildi samningur milli íslands, Danmerkur,
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar frá 15. september
1955 um félagslegt öryggi ásamt síðari breytingum
og viðaukum við hann svo og samningur sömu
rík ja frá 6. febrúar 1975 um bætur vegna veikinda,
meðgöngu og barnsburðar.
Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess
hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.
Gjört í Kaupmannahöfn hinn 5. mars 1981 í
einu eintaki á íslensku, dönsku, finnsku, norsku og
sænsku og skulu allir textarnir jafngildir.

VIÐAUKI
við samning milli íslands, Danmerkur,
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt
öryggi.
ÁKVÆÐI

UM BEITINGU LÖGGJAFAR
EINSTAKRA LANDA
A. DANMÖRK

1. Um 6. gr.
Ákvæðin í 2. og 3. málsgrein 6. greinar hafa ekki
áhrif á réttinn til aðstoðar í Danmörk vegna
veikinda eða barnsfæðingar til handa þeim, sem
búsettir eru þar í landi.
2. Um 14. gr.
Ákvæðin um aðstoð vegna veikinda taka ekki til
greftrunarstyrks samkvæmt lögum um almennar
sjúkratryggingar.
3. Um 18. gr.
Þegar fullnægt er skilyrðunum til þess að fá
eftirlifendalífeyri samkvæmt 18. grein, 2. málsgrein, tölulið 3 b, skal búsetutími í öðru norrænu
landi jafngilda búsetutíma í Danmörk er meta skal
hvort fullnægt sé skilyrðinu um að minnsta kosti
eins árs búsetu í Danmörk, eftir að náð er lægra
aldursmarkinu til vinnslu lífeyrisréttar á grundvelli
búsetutíma. Þetta ákvæði gildir á samsvarandi hátt
um danska ríkisborgara.
4. Um 19. gr.
a) Ríkisborgarar annarra norrænna landa skulu
eiga rétt á fullum dönskum ellilífeyri samkvæmt
ákvæði almannalífeyrislaga um rétt til fulls lífeyris
til handa þeim, sem hefur verið búsettur í Danmörk að minnsta kosti tíu ár á því aldursskeiði,
sem menn geta áunnið sér rétt til lífeyris á
grundvelli búsetutíma, og þar af að minnsta kosti
fimm síðustu árin áður en venjulegum lífeyrisaldri
er náð. Búsetutími í öðrum norrænum löndum er
ekki talinn með þegar ákvörðun er tekin um það,
hvort fullan lífeyri megi greiða samkvæmt nefndu
ákvæði.
b) Við beitingu 19. greinar, 2. málsgreinar, 3.
málsliðs, er við útreikning lífeyris til manns, sem
samkvæmt samningnum skal fá lífeyri frá
Danmörk, talinn með búsetutími í norrænu löndunum eftir að náð er lægra aldursmarkinu, sem
samkvæmt dönsku lífeyrislöggjöfinni er krafist til
þess að maður geti áunnið sér rétt til lífeyris á
grundvelli búsetutíma.
c) Ákvæðin í 19. grein, 3. málsgrein, taka á
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tilsvarandi hátt til örorkulífeyris samkvæmt
dönsku lögunum um öruorkulífeyri o. fl. með þeim
skilyrðum, sem í þeim lögum greinir.
d) Við útreikning á ekkjulífeyri, örorkulífeyri
og ellilífeyri samkvæmt danskri löggjöf til þeirra,
sem misst hafa maka sinn, miðuðum við búsetutíma hins látna maka í norrænu löndunum, skal
fullnægt þeim skilyrðum, sem um það gilda samkvæmt örorkulífeyrislögum, ekkjulífeyrislögum
og almannalífeyrislögum. Við útreikning búsetutíma frá því er lífeyrisgreiðslur hefjast þar til lífeyrisaldri, sem gildir í búsetulandinu, er náð
er lagður til grundvallar aldur eftirlifandi maka,
þegar réttur til lífeyris stofnast.
5. Um 20. gr.
a) Norrænn ríkisborgari, sem er búsettur í öðru
norrænu landi en Danmörk, getur ekki samkvæmt
20. gr., 1. málsgrein, fengið danskan ellilífeyri fyrir
aldursmörk eða undanþágu frá aldursskilyrðum
vegna atvinnuleysis eða álíka skorts á möguleika
til atvinnu.
b) Einstæð kona, sem er orðin 62 ára, fær ellilífeyri frá Danmörk samkvæmt 20. grein, 2. málsgrein, umfram þriggja ára tímann eftir flutning
samkvæmt 3. málsgrein greinarinnar svo lengi sem
lífeyrisþeginn hefur ekki náð almennum lífeyrisaldri í búsetulandinu.
c) Að því er tekur til manna, sem með undanþágu frá aldursskilyrðum fá ellilífeyri fyrir
aldursmörk frá Danmörk eftir flutning til annars
norræns lands fyrir 1. janúar 1978, veitist lífeyririnn umfram þriggja ára tímabilið eftir flutninginn
samkvæmt 20. grein, 3. málsgrein, þar til lífeyrisþeginn hefur náð almennum lífeyrisaldri í búsetulandinu.
6. Um 21. gr.
Við beitingu 21. greinar skulu þeir aðilar að
viðbótarlífeyrissjóði vinnumarkaðarins, sem
greiddur hefur verið fyrir á einu almanaksári sá
fjöldi iðgjaldagreiðslna, sem krafist er til þess að
ná fullum réttindum, teljast hafa lokið heils árs
tryggingartíma. Þeir aöilar, sem greiddar hafa
verið fyrir færri iðgjaldagreiðslur, skulu teljast
hafa lokið tryggingartíma, er nemi svo miklum
hluta árs sem svarar til hlutfallsins milli fjölda
greiddra iðgjaldagreiðslna og þess fjölda, sem
krafist er til þess að ná fullum réttindum.
B. FINNLAND.
1. Um 5. gr.
Við ákvörðun réttar til dagpeninga vegna
barnsfæðingar samkvæmt finnskri löggjöf skal

einnig taka tillit til dagpeninga, sem samkvæmt
löggjöf annars norræns lands eru greiddir hinu
foreldrinu vegna sömu barnsfæðingar eða ættleiðingar.
2. Um 18,—20. gr.
a) Þegar grunnlífeyrir er veittur manni, sem er
búsettur í öðru norrænu landi en Finnlandi, skal
lífeyririnn og viðbótargreiðslur honum tengdar
reiknast eftir þeim reglum, sem gilda fyrir lífeyrisþega búsetta í sveitarfélagi, sem er í lægsta
bótaflokki, sem um ræðir í 27. grein almannalífeyrislaganna.
b) Við ákvörðun réttar til húsnæðisstyrkja samkvæmt lögum um húsnæðisstyrki til lífeyrisþega
skal einungis taka tillit til húsnæðiskostnaðar í
Finnlandi.
c) Við beitingu 18. greinar skal litið á atvinnuleysislífeyri samkvæmt 20. og 22. grein C í almannalífeyrislögunum sem örorkulífeyri.
d) Ákvæðin í 20. grein taka ekki til atvinnuleysislífeyris samkvæmt 20. og 22. grein almannalífeyrislaganna.
3. Um 21. grein.
Við beitingu 21. greinar skal þeim, sem hefur
verið tryggður samkvæmt lögunum um lífeyri til
launþega í skammtíma störfum, reiknaður tryggingartími, er sé éinn mánuður fyrir hvern almanaksmánuð, sem iðgjald hefur verið greitt til lífeyrissjóðsins hans vegna.

C. ÍSLAND
1. Um 18.—20. gr.
Þegar dvalartíminn, sem nefndur er í 18. grein,
2. málsgrein, er liðinn og ákvarða skal tryggingartíma á íslandi, skal búsetutími í öðru norrænu
landi jafngilda búsetutíma þar. Þetta á við hvort
sem sá, sem sest að á íslandi, er ríkisborgari íslands eða annars norræns lands. Um íslenska
ríkisborgara, sem taka sér búsetu á íslandi, skal
það gilda að þegar þeir hafa náð þeim lífeyrisaldri,
sem þar gildir, skal búsetutími í öðru norrænu
landi jafngilda búsetutíma á íslandi, án þess aö
krafist sé þess lágmarksbúsetutíma sem nefndur er
í 18. grein, 2. málsgrein.
2. Um 19. gr.
Við beitingu 19. greinar skulu greiðslur vegna
barna til elli- og örorkulífeyrisþega samkvæmt 14.
grein almannatryggingalaga reiknast sem full fjárhæð án tillits til búsetutíma.
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3. Um 21. gr.
Við beitingu 21. greinar skulu félagar íslenskra
lífeyrissjóða, sem stofnaðir eru samkvæmt lögum
eða viðurkenndir af fjármálaráðuneytinu, taldir
hafa lokið heils árs tryggingartímabili ef fyrir þá
hafa á einu almanaksári verið greidd iðgjöld, er
nema a. m. k. 10% af sex mánaða launum samkvæmt þeim launataxta, sem dagpeningagreiðslur
atvinnuleysistrygginga miðast við.
4. Um 22. gr.
Við útreikning lífeyris samkvæmt lögum um
eftirlaun til aldraðra skal viðbótarlífeyrir frá öðru
norrænu landi dragast frá á sama hátt og lífeyrir frá
íslenskum lífeyrissjóði.
D. NOREGUR
1. Um 5. gr.
Við ákvörðun réttar foreldris til fæðingarstyrks
samkvæmt norskri löggjöf skal taka tillit til dagpeninga, sem hitt foreldrið fær samkvæmt löggjöf
annars norræns lands.
2. Um 6. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 6. greinar skulu ríkisborgarar
Danmerkur, Finnlands, íslands og Svíþjóðar, sem
eru í skiprúmi á norsku skipi í utanlandssiglingum,
því aðeins falla undir lögin um lífeyristryggingar
sjómanna að þeir séu raunverulega búsettir í
Noregi.
3. Um 10. gr.
Akvæði almannatryggingalaganna um að iðgjöld vinnuveitenda vegna bóta til erlends ríkisborgara vegna starfa erlendis skuli því aðeins
greidd að hann sé búsettur í Noregi eða í skiprúmi
á norsku skipi í utanlandssiglingum á ekki við í
sambandi við beitingu 7. og 8. greinar.
4. Um 12.—17. gr.
Ákvæðin í 12.—17. grein gilda ekki um bætur
samkvæmt 12. kafla almannatryggingalaganna til
foreldra sem ógiftir eru, fráskildir eða skildir að
boröi og sæng.

Noregi, skal það gilda, að þegar þeir hafa náð þeim
lífeyrisaldri, sem þar gildir, skal búsetutími í öðru
norrænu landi jafngilda búsetutíma í Noregi, án
þess að krafist sé þess lágmarksbúsetutíma, sem
nefndur er í 18. grein, 2. málsgrein.
6. Um 19. gr.
a) Eftirtaldar bætur frá almannatryggingunum
skulu greiddar með fullri fjárhæð án tillits til búsetutíma:
1. Greiðslur vegna barna, sem fylgja lífeyri frá
almannatryggingum.
2. Grunnstyrkur samkvæmt almannatryggingalögum, grein 8—2, fyrstu málsgrein a)
3. Hjálparstyrkur samkvæmt almanntryggingalögum, grein 8—2, fyrstu málsgrein b).
4. Styrkur til barnagæslu samkvæmt almannatryggingalögum, grein 10—2.
b) Við beitingu 19. greinar, 2. málsgrein, skal
sem búsetutími einnig reiknast það almanaksár,
sem hlutaðeigandi nær 67, 68 eða 69 ára aldri og
hefur áunnið sér stig til lífeyrisréttinda.
c) Barnalífeyrir, sem greiðist með fyrsta barni
þegar báðír foreldrarnir eru látnir og nemur sömu
fjárhæð og eftirlifendalífeyrir til þess foreldranna,
sem í því tilfelli hefðu fengið hærri þess konar
lífeyri, reiknast eftir reglunum í 19. grein, 1. málsgrein, sbr. 2.—4. málsgrein.
7. Um 20. gr.
a) Uppbót á bætur frá almannatryggingunum
samkvæmt lögum frá 19. desember 1969 greiðist
einungis þeim, sem búsettir eru í Noregi.
b) Grunnstyrkur, hjálparstyrkur og styrkur til
barnagæslu greiðist norrænum ríkisborgurum,
sem búsettir eru í öðru norrænu landi en Noregi,
einungis að því marki, sem leiðir af norskri löggjöf.
8. Um 21.—23. gr.
Að því er tekur til víð viðbótarlífeyris til norrænna ríkisborgara skal dvöl eða búseta í öðru
norrænu landi jafngilda dvöl eða búsetu í Noregi.

E. SVÍÞJÓÐ
5. Um 18.—20 gr.
Þegar fullnaður er sá búsetutími, sem nefndur er
í 18. grein, 2. málsgrein, og ákvarða skal tryggingartíma í Noregi skal búsetutími í ööru norrænu
landi jafngilda búsetutíma í Noregi. Þetta gildir

bæði fyrir norska ríkisborgara, sem setjast að í
Noregi, og ríkisborgara annarra norrænna landa.
Um norska ríkisborgara, sem taka sér búsetu í

1. Um 5. gr.
Við ákvörðun réttar foreldris til foreldrapeninga samkvæmt sænskri löggjöf skulu dagpeningar vegna barnsburðar eða ættleiðingar
samkvæmt löggjöf annars norræns lands frádregnir á sama hátt og foreldrapeningar til hins
foreldrisins.
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2. Um 6. gr.
a) Sá, sem samkvæmt ákvæðum 6. greinar, 2.
málsgrein, skal falla undir sænska löggjöf um foreldrapeninga vegna atvinnu á sænsku skipi, skal
eiga rétt á foreldrapeningum, jafnvel þótt barnið
sé búsett í öðru norrænu landi en Svíþjóð.
b) Ákvæði 6. greinar hafa ekki áhrif á þann rétt
til sjúkrahjálpar, sem maður á rétt á vegna innritunar á sænska sjómannaskrá.
3. Um 7. gr.
Sá, sem samkvæmt ákvæðum 7. greinar skal
falla undir sænska löggjöf um foreldrapeninga, án
þess að vera búsettur í Svíþjóð, skal eiga rétt á
slíkum styrk jafnvel vegna barns, sem búsett er í
sama landi og hinn tryggði sem í hlut á.
4. Um 12. gr.
Foreldrapeningar samkvæmt sænskri löggjöf,
sem ekki eru hærri en hið tryggða lágmark, skulu
greiddir ef innflytjandanum hefur við fæðingu
barnsins eða áætlaðan fæðingartíma þess verið
tryggð aðstoð í norrænum löndum samanlagt,
a. m. k. 180 undanfarandi daga.
5. Um 15. gr.
Aðstoð samkvæmt 15. grein skal, að því er Svíþjóð varðar, veitt öllum þeim, sem sænska sjúkratryggingin tekur ekki til vegna tengsla þeirra við

sendiráð eða ræðisskrifstofu norræns lands í
Svíþjóð.
6. Um 18. gr.
Við beitingu 18. greinar skal litið á lífeyri fyrir
aldursmörk samkvæmt sænskri löggjöf sem örorkulífeyri.
7. Um 19. gr.
a) Ákvæðin í 19. grein taka ekki til norrænna
ríkisborgara, sem búsettir eru í Svíþjóð og
fullnægja skilyrðum sænskrar löggjafar fyrir rétti
til sænsks almannalífeyris.
b) Viðbótargreiðslur vegna barna til almannalífeyrisþega, styrkur til aðhlynningar og
styrkir vegna örorku, sem ekki eru veittir sem
uppbót á almannalífeyri, greiðast með fullri fjárhæð án tillits til búsetutíma.
8. Um 20. gr.
Ekki er unnt með skírskotun til 20. greinar að
greiða norrænum ríkisborgara, sem er búsettur í
öðru norrænu landi en Svíþjóð, ellilífeyri áður en
náð er almennum lífeyrisaldri, sem gildir í Svíþjóð,
styrk til aðhlynningar, eða þess konar bætur vegna
örorku, sem ekki eru viðauki við almannalífeyri.
9. Um 21. gr.
21. grein á ekki við um rétt til sjómannalífeyris
samkvæmt sænskri löggjöf.
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[80. mál]

um till. til þál. um viðgerðarkostnað vegna alkalískemmda á steinsteypu í húsum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir frá Húsnæðisstofnun ríkisins og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Jafnframt fór nefndin í kynnisferð á vegum Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins, þar sem skoðuð voru alkalískemmd hús í
Reykjavík og hlýtt á fyrirlestra sérfræðinga stofnunarinnar um þetta mál. Nefndin
mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu og verður breytingartillaga flutt á
sérstöku þingskjali.
Alþingi, 17. mars 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Guðrún Helgadóttir.

Birgir Isl. Gunnarsson,
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Páll Pétursson.

Sþ.

524. Breytingartillaga

Guðm. G. Þórarinsson,
frsm.
Halldór Blöndal.

[80. máll

við till. til þál. um viðgerðarkostnað vegna alkalískemmda á steinsteypu í húsum.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að sjá til þess, að Rannsóknastofnun
byggingariðnaðarins verði gert kleift að framkvæma nauðsynlega könnun á því,
hvernig best verði staðið að viðgerðum á alkalískemmdum á steinsteypu í húsum.
Jafnframt skorar Alþingi á ríkisstjórnina að hún skipi nefnd, sem hafi það
verkefni að kanna með hverjum hætti best verði fyrir komið fjárhagsaðstoð við þá
húseigendur, sem leggja þurfa í mikinn viðgerðarkostnað vegna alkalískemmda á
steinsteypu á húsum sínum.
Nefndin Ijúki störfum sem fyrst og skal álit hennar sent Alþingi. Ef nauðsyn
ber til sérstakrar lagasetningar í þessu efni skal ríkisstjórnin undirbúa slíka löggjöf
og leggja fyrir Alþingi sem fyrst.

Sþ.

525. Nefndarálit

[117. máll

um till. til þál. um undirbúning almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur leitað umsagna frá Dómarafélagi Islands, lagadeild Háskóla íslands, réttarfarsnefnd og Lögmannafélagi íslands. Nefndin mælir með samþykkt
tillögunnar.
Alþingi, 17. mars 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
Birgir ísl. Gunnarsson,
Guðm. G. Þórarinsson.
form.
fundaskr., frsm.
Guðrún Helgadóttir.
Steinþór Gestsson.
Páll Pétursson.
Halldór Blöndal.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

526. Nefndarálit

[193. mál]

um frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Við meðferð frumvarpsins í efri deild voru fluttar breytingartillögur, sem þingflokkur Alþýðuflokksins mótaði, og eru þær endurfluttar nú að einni tillögu viðbættri. Er það tillaga um að sami háttur verði hafður á um útgáfu skattskrár og
áður var — þ. e. a. s. að skattskrár verði út gefnar þegar eftir álagningu, en ekki
bsðið með útgáfu þeirra þar til kærufrestur er liðinn og úrskurði kærumála lokið.
Reynslan á því eina ári, sem liðið hefur frá þvi að breyting var gerð á því fyrirkomulagi sem nú er gerð tillaga um að horfið verði að að nýju, hefur vægast sagt
ekki orðið góð. Skattskrá síðasta árs er enn ekki út komin svo ógerningur er að
gera sér grein fyrir álagningunni þótt margir mánuðir séu nú liðnir síðan hún fór
fram. Þar með hefur verið kippt burt því aðhaldi og þeim upplýsingum, sem útgáfa
skattskrár veitti og á að veita. Þótt ýmislegt megi að því finna að gefa skattskrá út
strax að álagningu lokinni og áður en úrskurðað er um kærur er eindregin skoðun
3. minni hluta fjárhags- og viðskiptanefndar, að þeir ágallar séu hverfandi samanborið við hitt, að útgáfa skattskrár dragist í marga mánuði, jafnvel í mörg misseri,
eftir að álagning hefur farið fram. Um önnur atriði í breytingartillögum þingflokks
Alþýðuflokksins við frumvarpið vísast til nefndarálits 2. minni hluta fjárhags- og
viðskiptanefndar efri deildar.
I meðferð málsins milli 2. og 3. umræðu í efri deild og í neðri deild hafa nokkrar
upplýsingar komið fram um aðgerðir stjórnvalda, sem ekki lágu fyrir þegar um
málið var fjallað í fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar milli 1. og 2. umræðu.
Einkum er hér um tvennt að ræða: I fyrsta lagi viðbrögð ríkisstjórnarinnar við
mjög harðri gagnrýni Alþýðuflokksins og annarra stjórnarandstæðinga á þá fyrirætlun ríkisstjórnarinnar að láta kauplækkunina 1. mars s. 1. koma fram gagnvart
bótaþegum almannatrygginga, en þingmenn Alþýðuflokksins í efri deild fluttu tillögu um að svo yrði ekki og er hún endurflutt nú. Annað atriðið, sem nýtt hefur
fram komið, eru fréttir af áformum ríkisstjórnarinnar um nokkra lækkun á tekjusköttum og sjúkratryggingagjaldi.
Um fyrra atriðið er það að scgja, að hæði ráðherrar og stuðningsblöð ríkisstjórnarinnar gáfu mjög villandi upplýsingar um viðbrögð ríkisstjórnarinnar við
tillöguflutningi stjórnarandstæðinga um að kauplækkun ríkisstjórnarinnar yrði
ekki líka látin ná til bótaþega almannatrygginga. í ræðu i efri deild Alþingis og
síðar í blaðaviðtali fór félagsmálaráðherra bókstaflega rangt með þegar hann lét
á sér skilja að bætur elli- og örorkulífeyrisþega, sem hafa tekjutryggingu, væru
hækkaðar um 14.6% samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Þessi fullyrðing er
röng. Aðeins tekjutryggingaþáttur lifeyrisins var hækkaður sem þessu nam, en alls
ekki sá hluti hans sem er almennur elli- og örorkulifeyrir. Sá hluti var aðeins
hækkaður um u. þ. b. 6%, svo heildarhækkun á lífeyri elli- og Örorkulífeyrisþega,
sem njóta tekjutryggingar, reyndist miklu minni en félagsmálaráðherra og stjórnarblöðin hrósuðu sér af — eða ekki mikið umfram 10%. Þá hefur ríkisstjórnin ekki
heldur gert neitt til þess að létta kaupskerðingunni af öðrum bótaþegum trygginganna þannig að u. þ. b. 4 af hverjum 5 bótaþegum almannatrygginga verða að bera
kauplækkun ríkisstjórnarinnar óskerta.
Sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fella niður 1.5% af sjúkratryggingagjaldi
og lækka nokkuð tekjuskatt kemur að hennar sögn til með að lækka þessa skatta

Þingskjal 526

1819

sem nemur 10 milljörðum gamalla kr. á gjaldendum. Á þeim forsendum hefur ríkisstjórnin fengið ýmsa menn til þess að trúa því og fallast á, að skattalækkunin muni
auka ráðstöfunartekjur tiltekinna iaunahópa um sem nemur 1.5% i kaupi.
En ekki er allt sem sýnist. Ef miða á við s. 1. ár og gera ráðstafanir með skattalækkunum, sem nema ígildi 1.5% í launum, er auðvitað ekki nóg að líta aðeins á
tvo afmarkaða skatta eina sér og vega aðgerðir á þeim sviðum sem igildi kaupívilnunar til tiltekinna launahópa miðað við óbreytta skattbyrði þeirra skatta frá
árinu áður — því hvað um aðra beina skatta, sem á fólk hafa verið lagðir? Hafa
þeir aukist um jafnmikið eða meira en nemur þeirri breytingu, sem gera á á sjúkratryggingagjaldinu og tekjuskattinum? Sé svo, þá eru þær breytingar auðvitað ekki
ígildi launabóta miðað við fyrra ár því þær launabætur hafa þá fyrir fram verið
teknar aftur með hækkunum annarra beinna skatta. Og það er einmitt þetta, sem
ríkisstjórnin er að gera. Menn verða auðvitað í þessu sambandi að skoða alla beina
skatta, sem á eru lagðir, og jafna þeim við óbreytta skattbyrði þeirra s. 1. ár, og sé
það gert kemur i ljós að miðað við skattvísitöluna í fjárlögum ríkisstjórnarinnar
og lögin, eins og þau liggja fyrir, stefndi ríkisstjórnin að hækkun beinna skatta á
einstaklingum um a. m. k. 11 milljarða gamalla króna umfram óbreytta skattbyrði
l'rá því á s. 1. ári. Þessir 11 milljarðar eru því eins konar „startgjald“ sem greiða
verður áður en hægt er að fara að ræða um breytingar á skattbyrði beinna skatta
miðað við skattbyrði fyrra árs og jafna slíkum breytingum við ígildi kauphækkana.
Sú 10 milljarða kr. lækkun, sem ríkisstjórnin fyrirhugar á sjúkratryggingagjaldi
og tekjuskatti, nægir því ekki einu sinni til þess að ná skattbyrði beinna skatta niður
í að vera sú hin sama 1981 og hún var 1980. Til þess að ná fram breytingum, sem
eru ígildi 1.5% í kaupi, eins og ríkisstjórnin talar um, þyrfti því að lækka beinu
skattana um 22—24 milljarða kr., en það er einmitt slík tillaga, sem 3. minni hluti
fjárhags- og viðskiptanefndar flytur í umboði þingflokks Alþýðuflokksins.
Þá fylgja nefndaráliti þessu 4 fylgiskjöl, sem sérstök ástæða er til þess að vekja
athygli á. í þeim er sýnt fram á hvernig forustuflokkur ríkisstjórnarinnar, Alþýðubandalagið, leikur hlutverk kamelljónsins í íslenskum stjórnmálum og breytir um
lit eftir umhverfinu — hefur eina skoðun í stjórn en aðra í stjórnarandstöðu. Eru
Alþýðubandalagsmenn og þá einkum einn þingmanna þess kallaðir til vitnis i þvi
sambandi og vitnað til ummæla þeirra um sambærilega hluti — annars vegar þegar
flokkurinn var í stjórnarandstöðu og hins vegar nú, þegar flokkurinn er í stjórn.
Þá er einnig í fylgiskjölum þessum sýnt fram á hversu mikið vantar nú á að
við þau fyrirheit hafi verið staðið, sem Alþýðubandalagið hátíðlega gaf kjósendum
einn íslenskra stjórnmálaflokka um að ef það kæmist til áhrifa á stjórn landsins
mundu „Sólstöðusamningarnir“ frá 1977 tafarlaust settir í gildi. „Atkvæði greitt
Alþýðubandalaginu skilar tafarlausum árangri,“ var sagt orðrétt í því sambandi.
Og því er nú aldeilis fyrir að fara — eða hitt þó heldur! Til þess að svo hafi orðið
vantar venjulegan hafnarverkamann hjá Dagsbrún nú tæplega 800 þúsund krónur
upp á kaupið sitt, og með síðustu aðgerðum Alþýðubandalagsins, bráðabirgðalögunum frá því um áramót, er liðlega 80 þúsund krónum bætt þar við og samsvarar
heildarupphæðin, sem Dagsbrúnarverkamanninn vantar á kaupið sitt svo staðið sé
við loforð Alþýðubandalagsins, þá hvorki meira né minna en því að hann vinni
röska þrjá mánuði kauplaust fyrir kommana!
Ýmsar fleiri athyglisverðar upplýsingar koma fram í nefndarálitinu, sem mikið
erindi eiga við allt fólk í landinu, ekki síst verkafólk og aðra launþega.
Alþingi, 17. mars 1981.
Sighvatur Björgvinsson.

1820

Þingskjal 526

Fylgiskjal I.
ÞEIRRA EIGIN ORÐ.
Alþýðubandalagið er sá flokkur íslenskur, sem leikur hlutverk kamelljónsins
— skiptir um lit eftir umhverfi. 1 stjórnarandstöðu gerist hann málsvari allra kröfugerðarafla hvar sem er um hvað sem er. Alls staðar þar sem óánægja bærir á sér
er Alþýðubandalagið óðara komið og býður betur:
Þú átt ekki að biðja, þú átt að heimta!
Þú átt ekki að heimta, þú átt að taka!
Þú átt ekki að taka, þú átt að hrifsa!
Um leið og Alþýðubandalagið er komið til áhrifa í ríkisstjórn bregður það
litum. Þá má hvorki hrifsa, taka, heimta né biðja.
Þessi flokkur, sem ýtir ávallt undir ókyrrð á vinnumarkaði, er ætíð reiðubúinn
til þess að ganga fram fyrir skjöldu og beita áhrifum sinum til þess að hvetja til
verkfalla og vinnustöðvana, löglegra sem ólöglegra, sé hann í stjórnarandstöðu —
hann hefur aldrei í ríkisstjórn sett virðingu fyrir gerðum kjarasamningum framar
völdum. Alþýðubandalagið hefur aldrei gert launamálin að fráfararatriði í ríkisstjóm.
Þannig var það ekki Alþýðubandalagið sem tók undir með Alþýðusambandi
íslands í andstöðu við kaupránslög ríkisstjórnar Ólafs Jóhannessonar 1974, heldur
Samtök frjálslyndra og vinstri manna — Alþýðubandalagið sat sem fastast.
Þannig var það ekki heldur Alþýðubandalagið, sem mat trúnað við stefnu sína
og loforð meira en völdin haustið 1979, heldur Alþýðuflokkurinn.
Og þannig hefur það ekki heldur verið Alþýðubandalagið, sem nú um áramótin
hefur metið virðingu fyrir nýgerðum kjarasamningum framar völdunum, og stendur
það því að riftun á samningum með lögum aðeins fáum vikum eftir að fjármálaráðherra Alþýðubandalagsins undirritaði þá samninga með eigin hendi.
Það er því ekki tilviljun, að Framsóknarflokkurinn og stuðningsmenn Gunnars
Thoroddsens hafa komist að þeirri niðurstöðu, að forsenda þess, að hægt sé að beita
verkalýðshreyfinguna lögþvingunum, sé að Alþýðubandalagið sé i ríkisstjórn. Þessi
niðurstaða er ekkert leyndarmál. Samstarfsmenn Alþýðubandalagsins í núverandi
rikisstjórn liggja ekki á henni. Þeir segja hana þvert á móti hverjum sem heyra vill:
Að ástæðan fyrir því, að Alþýðubandalagið sé haft með, sé að öðruvísi sé ekki hægt
„að hemja“ verkalýðshreyfinguna. Hlutverk verkalýðsforingja Alþýðubandalagsins
er að vera skiptimynt við stjórnarmyndanir. Eigi að sniðganga Alþýðubandalagið
við stjórnarmyndanir er hótað með þessum mönnum. Séu Alþýðubandalaginu
boðnir ráðherrastólar eru þessir menn boðnir i býtti.
Þessum staðreyndum má ekki gleyma. Þær mega ekki liggja í láginni. Einmitt
þess vegna er hér á eftir brugðið á það ráð að vitna í þeirra eigin orð um sambærilega atburði, en frá ólíkum tímum, til þess að vekja athygli á litbrigðum kamelIjónsins.
Spegilfegursta skiptimynt Alþýðubandalagsins í hrossakaupum þess um ráðherrastólana hefur að undanförnu verið formaður Verkamannasambands Islands.
Honum er í þessu samhengi helgaður sérstakur þáttur hér á eftir — aðeins til þess
að gefa mönnum tækifæri til að þreifa eftir höndum Esaús þótt þeir haldi sig vera
að hlusta á rödd Jakobs.
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1978:
Kauprán með valdboði.
22. júní 1977 og 25. okt. sama ár voru
undirritaðir samningar við ASÍ (sólstöðusamningarnir) og BSRB. Þáverandi
ráðherrar áttu afgerandi hlut að báðum
samningunum, en með þeim fengust
nokkrar leiðréttingar vegna mikilla kaupmáttarskerðinga undanfarinna missera.
9. febrúar 1978 lagði ríkisstjórnin fram
á Alþingi frumvarp til laga um að rifta
með valdboði þeim kjarasamningum, sem
hún sjálf hafði átt aðild að og undirritað,
og lækka kaup launafólks með lögum.

1981:
Kauprán með valdboði.
20. ágúst 1980 og 27. okt. sama ár voru
undirritaðir samningar við BSRB og ASÍ.
Ríkisstjórnin var beinn aðili að þeirri
samningagerð og undirrituðu ráðherrar
kjarasamnngana, en með þeim fengust
óverulegar leiðréttingar á miklum kaupmáttarskerðingum síðustu missera.
Á gamlársdag 1980 setti ríkisstjórnin
bráðabirgðalög, sem afnámu hina nýgerðu kjarasamninga með einhliða valdboði og lækkuðu laun fólks í landinu.

1978:
Alþýðubandalagið samræmir stefnuna.
„Alþýðubandalagið samræmir stefnuna
gegn aðför ríkisstjórnar: Kalla saman 200
manna verkalýðsráð sitt:
Þegar allt ráðið kemur saman eins og
meiningin er að verði 18. febrúar n. k.,
verður það nánast eins og ráðstefna, sagði
Benedikt (Davíðsson þáverandi formaður
verkalýðsráðsins). Okkur finnst vera sérstaklega áríðandi núna á þessu augnabliki eða tímamótum að kalla ráðið saman þar sem sýnt er að ríkisstjórnin er að
undirbúa aðför að kjarasamningum.“
(Þjóðviljinn 9. febr. 1978).

1981:
Fundarfall.
Ekki verður séð í dagblaðinu Þjóðviljanum í janúar, febrúar og mars 1981, að
ástæða hafi þótt til að boða verkalýðsmálaráð Alþýðubandalagsins þá saman
til fundar.

1978:

1981:
„Slétt skipti.“
„Hér er því um að ræða niðurstöður
sem Alþýðubandalagið styður, enda væri
annað algjörlega fráleitt við þær aðstæður
sem nú eru í landinu.
Hér hefur verið staðnæmst við verðbótaákvæði á laun. Niðurstaðan er sú, að
kaupmáttur verður að jafnaði svipaður og
að óbreyttu — „Slétt skipti“ hafa verið
gerð.
(Svavar Gestsson, félagsmálaráðherra,
Þjóðviljanum 3. janúar).

Grófustu svik — ósvífnasta árás.
„Þetta er stórkostleg árás á kjör alls
almennings i landinu.”
„Þetta eru grófustu svik á gerðum
samningum um kaup og kjör; samningum, sem ríkisstjórnin hefur staðið að.“
„Þetta er ósvífnasta árás um langt skeið
á verkalýðshreyfinguna og öll samtök
launafólks í landinu. Með frumvarpi sínu
varpar ríkisstjórnin stríðshanska að
verkalýðshreyfingunni, sérhverju heimili
á íslandi."
(Þjóðviljinn 16. febrúar 1978).

1822

Þingskjal 526

1978:
Foringi með reisn ...
„Geir Hallgrímsson gerði síðan grein
fyrir tillðgum ríkisstjórnar, sem þegar
höfðu verið ákveðnar ... Þegar hér var
komið töldum við ekki ástæðu til að hlýða
á fleiri málalengingar og gengum út og
var fátt um kveðjur.“
(Björn Jónsson forseti A.S.Í., í viðtali
við Þjóðviljann 16. febrúar 1978).

1981:
... og annar.
„Eins og ég sagði áðan hefur hvorki
gefist tóm til þess að skoða yfirlýsinguna
og bráðabirgðalögin vandlega né ræða
þetta við mína félaga innan sambandsins.
Ég tel því rétt að bíða með frekari yfirlýsingar þar til málið verður rætt í miðstjórn, en það verður gert í næstu viku.“
(Ásmundur Stefánsson, forseti A.S.Í., í
Þjóðviljanum 3. janúar).

1978:
„Alþingi götunnar.“
Nú þarf að kveðja til „Alþingi götunnar“, fólkið sjálft, til þess að sýna fram á
þá pólitísku staðreynd, að á íslandi á ekki
að vera unnt að stjórna með kaupkúgunarlögum í andstöðu við verkalýðshreyfinguna.
„Alþingi götunnar“ þarf að sýna hrokagikkjum valdsins við Austurvöll hver
það er sem ræður ...“
(Svavar Gestsson, frambjóðandi til Alþingis, í leiðara Þjóðviljans 11. febrúar
1978).

1981:
Hrokagikkir valdsins.
Hrokagikkur valdsins, Svavar Gestsson,
ráðherra
Alþýðubandalagsins,
setur
bráðabirgðalög um 7% launalækkun
fram hjá báðum — Alþingi íslendinga og
„Alþingi götunnar".

1978:
Að svíkja.
„Hvernig á verkalýðshreyfingin að eiga
samvinnu við ráðherra, sem beita pólitísku valdi sínu og svíkja á grófasta hátt
mikilvægustu samninga sem þeir sjálfir
undirrituðu fyrir örstuttu."
(Leiðari Þjóðviljans 12. febrúar 1978).

1981:
Eitt teboð.
Fram hefur komið, að eina samráðið,
sem fram fór milli ríkisstjórnarinnar og
verkalýðshreyfingarinnar fyrir setningu
kaupránslaganna, var eitt teboð í ráðherrabústaðnum í boði forsætisráðherra.

1978:
Burt með þá valdsmenn!
„Burt með ríkisstjórnina! Burt með
ráðherra sem svíkja í dag þá samninga,
sem þeir gerðu í gær um kaup verkafólks! Burt með þá valdsmenn úr stjórnarráðinu og Alþingi sem nota sitt pólitíska
vald til þess að níða niður umsamin lífskjör venjulegs launafólks, en hlaða undir
braskarastéttina, gróðaklærnar og svindlaralýðinn."
(Leiðari Þjóðviljans 12. febr. 1978).

1981:
Húsbóndahollusta.
„Þjóðviljinn er ráðherrahollt blað.“
(Einar Karl Haraldsson, ritstjóri,
Þjóðviljanum).

í
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1978:
Ólðg.
í samþykkt miðstjórnar Alþýðusambands íslands birtri í gær eru það lýst
ÓLÖG, sem ríkisstjórnin hyggst nú setja.
Miðstjórn Alþýðusambands íslands hvetur öll verkalýðsfélög til að segja upp
kjarasamningum fyrir 1. mars n. k. Þeim
uppsögnum þurfa að fylgja hinar hörðustu aðgerðir.
(Þjóðviljinn 12. febr. 1978).

1981:
„Að vinna tíma.“
„Miðstjórnarfundur A.S.I. um bráðabirgðalögin:
AÐGERÐIRNAR TILRAUN TIL ÞESS
AÐ VINNA TÍMA.“
(Þjóðviljinn 9. janúar 1981).

1978:
Að kyssa vöndinn.
„Vitaskuld er fráleitt eftir þá reynslu,
sem fengist hefur, að nokkur launamaður
skuli kjósa stjórnarflokkana framar. ...
Sá launamaður sem kýs stjórnarflokkana,
er að kyssa vöndinn ...“
(Þjóðviljinn 25. apríl 1978).

1981:
Þjóðin er með oss.
Skoðanakönnun Dagblaðsins um aðgerðir stjórnarinnar:
„70% STYÐJA.
Séu þessar niðurstöður bornar saman
við úrslit síðustu Alþingiskosninga, þá
samsvara þau 68.2%, sem nú segjast
styðja efnahagsaðgerðirnar, öllu fylgi
Alþýðubandalagsins
og
Framsóknarflokksins að viðbættu 60% af fylgi Sjálfstæðisflokksins.“
(Þjóðviljinn 15. janúar 1981).

Lokaorð:
Þessum tilvitnunum mætti sem best ljúka með eftirfarandi ívitnun i leiðara
Þjóðviljans frá 7. janúar s. 1.

„Það er ekki oft sem Þjóðviljinn sér ástæðu til að taka undir með Morgunblaðinu, en það er vitanlega laukrétt hjá Mogganum núna þegar hann segir í forystugrein að efnahagsáætlun rikisstjórnarinnar standi og falli með framkvæmdinni ...
— Svo vill til, að mörg þessara mála, sem þarfnast útfærslu á næstu vikum, eru á
verksviði ráðherra Framsóknarflokksins."
(Leiðari Þjóðviljans miðvikudaginn 7. janúar).
Það er oft öruggara að hafa vaðið fyrir neðan sig!
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GUÐMUNDAR ÞÁTTUR J.
1978:
Að brugga launráð.
„Menn tala um að traust almennings
fari dvínandi á alls konar verðmæti, en
hvernig halda menn að fari á þessum
ósköpum traust manna á stjórnvöldum?
Ríkisstjórnin samdi við A.S.Í. s. 1. sumar, B.S.R.B. s. 1. haust, og hún gekk frá
fjárlögum um áramótin án þess að taka á
móti ábendingum. Það er greinilegt á
þessum viðbrögðum stjórnarflokka nú og
svokölluðum „leiðum'* þeirra, að ríkisstjórnin hefur bruggað verkalýðshreyfingunni launráð um leið og samið var við
A.S.Í og B.S.R.B. Á sama tima og skrifað
var undir kjarasamninga voru undirbúin
launráð um að reyna að svipta launamenn ávinningi kjarasamninganna.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í Þjóðviljanum 7.
febrúar 1978).

1981:
Orð eru til alls fyrst.
Rikisstjórnin samdi við A.S.Í. í haust,
B.S.R.B. i sumar og gekk frá fjárlögum
án þess að taka við ábendingum. Síðan
afnam hún þetta allt með bráðabirgðalögum um áramótin.
í Þjóðviljanum i janúar, febrúar og
mars eru ekki finnanleg nein ummæli frá
Guðmundi J. Guðmundssyni um þær aðgerðir!
Hann hefur haft um annað að hugsa.

1978:
Réttur til gagnaðgerða.
Að frumkvæði formanns Verkamannasambands íslands, Guðmundar J. Guðmundssonar,
var
framkvæmdastjórn
Verkamannasambandsins kölluð saman
miðvikudaginn 8. febrúar 1978 til þess
að ræða lausafregnir um aðgerðir rikisstjórnarinnar. Samkv. frásögn Þjóðviljans 19. febrúar 1978 var gerð samþykkt
á fundinum þar sem ríkisstjórnin er mjög
alvarlega vöruð við að rifta þegar gerðum samningum og tekið fram, að Verkamannasamband Islands áskilji sér rétt til
allra gagnaðgerða.

1981:
Fleira ekki fyrir tekið.
Formanni V.M.S.Í., Guðmundi J. Guðmundssyni, þótti ekki ástæða til að kalla
framkvæmdastjórn
Verkamannasambands íslands til fundar á nýju ári fyrr
en 5. febrúar s. I. Þar voru bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar ekki á dagskrá.
Annar fundur í framkvæmdastjórn
V.M.S.Í. var 18. febrúar s. 1. Þar voru
bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar ekki á
dagskrá.
Þriðji fundur V.M.S.Í. var 3. mars s. 1.
Þar voru bráðabirgðalög rikisstjórnarinnar ekki á dagskrá.

1978:

1981:
Að hugleiða málið?
Þingmaðurinn hefur ekki lýst skoðun
sinni opinberlega. Hann er kannske að
hugleiða málið?

Rísum upp gegn ólögunum.
„Mig langar að lokum til þess að biðja
alla launþega, hvar í flokki sem þeir
standa, að leggja öll deilumál til hliðar
um stund og sameinast sem einn maður
og rísa upp gegn þessum ólögum, gera
með því kröfuna um afnám þeirra og að
kjarasamningar taki aftur gildi svo sterka,
að ríkisvaldið geti ekki staðið gegn þvi.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í viðtali við Þjóðviljann 25. febrúar 1978).
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1978:
„Svona fals og lygar.“
„í annan stað vil ég benda á að heiðarIegasta fólk þessa lands er hinn venjulegi
alþýðumaður, og það hefur fram til þessa
litið svo á, að samningar, sem það gerir,
séu löglegir og heiðarlegir samningar.
En þegar svo er svikist aftan að því og
það rænt umsömdum kjarabótum, sem
aðilar hafa samþykkt í frjálsum samningum, þá stríðir slíkt gegn stéttarvitund
þess ...
Svona fals og lygar stríða gegn réttarvitund fólks og þess vegna mótmælir það
nú, vitandi það, að ef ekki verður mótmælt og kröftuglega, þá fylgir frekari
kjaraskerðing í kjölfarið eins og raunar
hefur verið lýst yfir af ráðherrum.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í Þjóðviljanum 28.
febrúar 1978).

1981:
Orðvar alþingismaður.
Um málið hefur þingmaðurinn í Þjóðviljanum þetta haft að segja:
í janúar: Ekkert.
í febrúar: Ekkert.
í mars: Ekkert.

1978:
Spillingin kemur að ofan.
„í hugum alþýðufólks eru samningar
skuldbindandi. Almennt alþýðufólk lítur
á samning þannig að honum megi ekki
rifta eða hlaupast frá. Það kemst ekki
upp með að greiða ekki skatta sína og
skyldur né að neita að greiða af ibúðum
sínum eða öðru sem það festir kaup á.
En stjórnvöld hafa á þessu aðrar skoðanir, enda kemur spillingin ætíð ofan frá.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í ræðu 1. maí 1978).

1981:
Hvaðan nú?
Hvaðan kemur hún nú? Um það þegir
þingmaðurinn.

1978:
Að ferja mann.
„Það er verið að berjast um meir en 5%,
það er verið að berjast um rétt verkalýðsfélaganna til samningsgerðar. Ætlið þið
að flytja kóngsins mann yfir Skerjafjörð?“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í 1. maí ræðu 1978).

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

1981:
Ferjumaður ríkisstjómarinnar.
Hver ferjar nú hvern — og hvert?

229
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1978:
Lítum á siðferðið.
„Lítum aðeins nánar á siðferðið í þessum ráðstöfunum: Ráðherrar og aðrir
æðstu valdsmenn fá milli 40—50 þús. kr.
hækkun á verðlagsbætur fyrir marsmánuð. Almennt fólk fær 6—7 þús. kr.
og á það undir óskiljanlegri reglugerð,
hvort það kemst upp í 9 þús. kr., og á
sama tima og kjör aldraðra og öryrkja
eru skert og láglaunafólks í landinu, þá
heyrir maður og jafnvel horfir á i sjónvarpi valdsmenn karpa um það sín í milli
hvort þeir hafa tæpa eða röska milljón á
mánuði. ...
Þetta skeður sömu daga og þessir menn
í baráttunni gegn verðbólgunni skerða
ellilaun, örorkubætur og laun stritandi
láglaunafólks. Dæmið þið sjálf um siðferðið.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í 1. mai ræðu 1978).

1981:
Æpandi þögn.
Fá ekki ráðherrar margfaldar verðlagsbætur á við láglaunafólk þegar kjör þess
eru nú skert? Nær ekki sú skerðing einnig
til aldraðra og öryrkja? Hvað um siðferðið, þingmaður?
Svar: Þögn — æpandi þögn.

1978:
Látum ekki undan.
„Stærstu sigrar okkar hafa verið unnir
með því að láta ekki undan.
Samningar okkar hafa verið sviknir,
við megum ekki láta undan í baráttunni
fyrir því að þeir verði aftur í gildi.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, fram-

1981:
Slétt skipti!
Slétt skipti áhverju — 7% launalækkun
hjá almenningi og 3 ráðherrastólum fyrir
Alþýðubandalagið?

bjóðandi til Alþingis, í 1. maí ræðu 1978).

MOTTÓ:
„RÖDDIN ER RÖDD JAKOBS EN HENDURNAR
ERU HENDUR ESAÚS“.

Fylgiskjal II.
„SAMNINGANA í GILDI“!
AÐDRAGANDI....
„Kosningar eru kjarabarátta.“
„Felli launamenn núverandi ríkisstjórn, efli þeir Alþýðubandalagið að miklum
mun, er unnt að grípa til samfelldra efnahagsráðstafana sem koma niður á verðbólgu- og milliliðafjárfestingunni, tryggja lífskjörin með aukinni samneyslu og
auknum kaupmætti og vinna bug á verðbólgunni. Valið er kjósendanna í vor. Kosningar eru kjarabarátta — kjarabarátta sem snýst um pólitísk grundvallaratriði."
(Þjóðviljinn í leiðara 25. apríl 1978.)
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Eina leiðin.
„Eina leiðin til þess að stöðva áform kaupránsaflanna er að fylkjast um Alþýðubandalagið, pólitískt einingarafl íslenskra launamanna".
(Leiðari Þjóðviljans 8. júní 1978.)
Kjörseðill vopn í kjarabaráttu.
„Nú sést svart á hvítu að kjörseðillinn er vopn í kjarabaráttu."
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í Þjóðviljanum 13.
júní 1978).
Tafarlaus árangur.
„Val kjósenda á sunnudaginn kemur:
Alþýðubandalagið eða ríkisstjórnin.
Atkvæði greitt Alþýðubandalaginu skilar tafarlausum árangri."
(Þjóðviljinn þriðjudaginn 20. júní 1978).
Samningarnir í gildi.
„Sigur i kosningunum ó sunnudaginn, sigur fyrir Alþýðubandalagið, tryggir
samningana í gildi á ný.“
(Guðmundur J. Guðmundsson, frambjóðandi til Alþingis, í Þjóðviljanum 23.
júní 1978).

Á morgun.
„Vinni Alþýðubandalagið kosningasigur
hruninn.“
(Þjóðviljinn 25. júní 1978).

er

kaupránsmúr

stjórnarflokkanna

Enginn má undan líta.
„Vonandi mun enginn iðrast þess í fyrramálið hvernig hann greiddi atkvæði
i dag.“
(Svavar Gestsson, frambjóðandi til Alþingis, í Þjóðviljanum á kosningadag 1978).

... OG ENDIR
Og sigurinn vannst! Afleiðingarnar urðu meðal annars þær, að Alþýðubandalagið fór í ríkisstjórn og hefur setið þar síðan. Og hvað um „Sólstöðusamningana“
— samningana frá 1977? Voru þeir ekki umsvifalaust teknir í gildi?
Nei — mikið vantar á að svo sé.
Hér á eftir verða rakin dæmi um hversu mikið vantar á að samningarnir frá
1977 séu komnir í gildi. Annað dæmið fjallar um almennt kaup verkamanna, en hitt
um tiltekinn launahóp.
AÐ VINNA KAUPLAUST FYRIR KOMMÚNISTA.
í Þjóðviljanum 28. febrúar 1978 birtist forustugrein undir nafninu:
„Ætlar þú að vinna kauplaust fimm til sex vikur fyrir Geir?“
f þessari forustugrein voru leiddar að því likur að kaupránslög þáverandi rikisstjórnar jöfnuðust á við að 5—6 vikna laun væru af mönnum höfð.
En hversu mikið skyldi vanta á, að Alþýðubandalagið hafi staðið við loforð
sitt við kjósendur um að setja „Sólstöðusamningana“ frá 1977 í gildi ef það ynni
sigur í kosningum?
Sá reikningur verður skráður hér á eftir, lið fyrir lið. Reikningurinn er gerður
í nafni Jóns Jónssonar, verkamanns í Dagsbrún, sem tekur laun skv. þriðja taxta
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Dagsbrúnar eftir fjögur ár og vinnur aðeins átta stundir á dag fimm daga vikunnar.
Verður nú rakið hér á eftir hvað Jón Jónsson, hafnarverkamaður, hefði átt að vera
búinn að fá í laun skv. loforði Alþýðubandalagsins og hvað hann raunverulega
fékk.
Með „Sólstöðusamningunum“ var Jóni Jónssyni tryggt kaup fyrir fjörutíu
stunda dagvinnu sem nam á mánuði 1. júlí 1977 97 059 kr. 1. september 1978 var
kaup þetta komið í 154 775 á mánuði. Þá var Alþýðubandalagið komið í ríkisstjórn.
Eftir það hefur Jón Jónsson fengið kaup greitt eins og hér segir og er þar bæði sýnt
hvað Jón Jónsson fékk og hvað hann hefði átt að fá miðað við, að „Sólstöðusamningarnir'* hefðu verið látnir taka gildi:
Timabil1

1/12
1/3
1/6
1/7
1/9
1/12
1/3
1/6
1/9
1/11
1/12
1/3

1978
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980

Fékk i laun

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

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

164 247
175 580
195 596
201464
219 938
248 991
265 600
296 675
322100
354 285
388 013
411 100

Átti aS fá

172 001
183 869
207 288
213 507
235 883
270 248
291 733
329 776
362 334
398 539
441 718
498 935

Vangreitt

7 754
8 289
11692
12 043
15 945
21257
26133
33101
40 234
44 254
53 705
87 835

Skv. þessu gerir Jón Jónsson, hafnarverkamaður í Reykjavík, svohljóðandi:
REIKNING
Til Alþýðubandalagsins, c/o Svavar Gestsson formaður. Sökum óuppfylltra
loforða um samningana í gildi:
Vangreidd laun f. dagvinnu frá 1. desember 1978 til 1. mars 1981 kr. 659 052
Dráttarvextir af vangreiddu kaupi .............................................. kr.
76 951
Alls kr.

736 003

Reikningur þessi er gerður vegna vangreiddra launa fyrir dagvinnu eina saman
og nemur því að Jón Jónsson, hafnarverkamaður í Reykjavík, ynni kauplaust fyrir
Alþýðubandalagið í 54 daga á núverandi launakjörum hans.
Viku í viðbót.
En þessir 54 kauplausir dagar fyrir Jón Jónsson, hafnarverkamann í Reykjavík,
er ekki lengur talið nógu mikið. Með bráðabirgðalögunum um 7% kauplækkun,
sem komu til framkvæmda 1. mars s. 1., eru dagvinnulaun Jóns Jónssonar enn
Jækkuð um 27 172 kr. á mánuði. Hann fær þá frá og með 1. mars s. 1. 411 100 kr. á
mánuði, en hefði átt að fá 438 272 kr. kaup ef kauplækkunin hefði ekki komið til
framkvæmda.
Mismunurinn nemur 27 172 kr. á mánuði eða 81 516 kr. á næsta þriggja mánaða
verðbótatímabili, en sú kauplækkun samsvarar því að á næstu þremur mánuðum
verði Jón Jónsson látinn vinna kauplaust í sex daga til viðbótar þeirri kjaraskerð-i
ingu sem hann hefur áður orðið fyrir.
Svona „tafarlausum árangri“ skilar atkvæði greitt Alþýðubandalagi!
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Fylgiskjal III.

„TAFARLAUS ÁRANGUR"
„Vinni Alþýðubandalagið kosningasigur er kaupránsmúrinn hruninn.“ „Sigur
fyrir Alþýðubandalagið tryggir samningana í gildi.“ „Atkvæði greitt Alþýðubandalaginu tryggir tafarlausan árangur.“
KAUPHÆKKUN VERKAMANNA 1977—1981
Eins og hún varð og eins og hún átti að vera. Mismunur 28.57%
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Þrjár tilvitnanir í Þjóðviljann frá því í júní 1978. Hástemmdar yfirlýsingar og
hátíðleg loforð um, að séu Alþýðubandalaginu greidd atkvæði svo komist það til
áhrifa, þá skuli „sólstöðusamningarnir“ tafarlaust í gildi.
Alþýðubandalagið vann kosningasigur, komst í ríkisstjórn og hefur verið þar
siðan. En stóð það við stóru orðin? Nei. Hvað munar miklu? Hér að framan hefur
verið sýnt að verkamann, sem unnið hefur dagvinnu skv. 3. taxta Dagsbrúnar, skortir
6590 nýkrónur til þess að svo hafi orðið, sem samsvarar þvi að hann vinni 54 daga
kauplaust, og með kjaraskerðingunni 1. mars hefur sex kauplausum dögum verið
bætt þar við.
En hvað um verkamenn almennt. Meðfylgjandi súlurit skýrir þeirra vöntun á
„tafarlausum árangri af atkvæði greiddu Alþýðubandalaginu“.
Skýringar með súluriti:
Kauptaxtar verkamanna (taxtavísitala verkamanna) hafa hækkað um 431.00% frá
1. júní 1977 (þegar sólstöðusamningarnir komu til framkvæmda) til 1. mars 1981
og er þá reiknað með 3% grunnkaupshækkun 23. júní 1979 og 12% grunnkaupshækkun 27. okt. 1980. Súla 1 sýnir þessa hækkun, sem orðið hefur.
Miðað við að sólstöðusamningarnir hefðu verið settir í gildi 1. desember 1978
þegar atkvæði greitt Alþýðubandalaginu hafði skilað þeim tafarlausa árangri, að
Alþýðubandalagið var komið í ríkisstjórn, og þeir kjarasamningar fengið að njóta
sín síðan, þá hefðu kauptaxtar verkamanna átt að hækka um 554.27% frá 1. júlí
1977 til 1. mars 1981, og eru þá framangreindar grunnkaupshækkanir að sjálfsögðu
meðtaldar. Súla 2 sýnir þá hækktun á verkamannakaupinu, sem hefði átt að vera.
Mismunurinn á þessu tvennu — 431.09% hækkun, sem varð, og 554.27% hækkun, sem hefði átt að vera — kemur fram við samanburð á þessum tveimur súlum.
Sá mismunur nemur 28.57% af núverandi kaupi verkamanns. íslenskan verkamann
vantar sem sé 28.57% upp á kaupið sitt til þess að atkvæði greitt Alþýðubandalaginu
vorið 1978 hafi skilað þeim tafarlausa árangri, sem lofað var. Getur hann sent Alþýðubandalaginu reikninginn og krafist borgunar?
Af þessari kaupvöntun var 3% mætt með svonefndum félagsmálapakka haustið
1978, 2% með skattamálapakka, 15.6% komu bótalaust á tímabilinu og 6.61% var svo
bætt við með bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar um sl. áramót.
Fylgiskjal IV.

KAUPTAXTAR VERKAMANNA
eins og þeir eru og eins og þeir hefðu orðið ef rikisstjórnin hefði ekki sett kaupránslög sín um s. 1. áramót.
Kauptaxtar. Gilda frá 1. mars 1981.

6. flokkur A:
Vinna verkamanna 16 ára og eldri, sem ekki er annars staðar talin og ekki á
sér greinilegar hliðstæður i öðrum töxtum. Almenn garðyrkjustörf að sumarlagi.
Eins og kaupið er:
Vikuk.

Byrjunarlaun
.............. ..........
Eftir 1 ár ..................... ..........
Eftir 4 ár ....................... ..........

868.40
883.60
911.60
925.60
942.00
972.40

Dv.

Ev.

21.71
22.09
22.79

30.39
30.93
31.91

Eins og það ætti að vera:
23.14
32.40
23.55
32.97
24.31
34.03

Nv.

39.08
39.76
41.02
41.65
42.39
43.76
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7. flokkur A:
'randi valtara. Vélgæsla á togurum í höfn.
Eins og kaupið er:
Vikuk.

Byrjunarlaun
.........................
Eftir 1 ár
.............................
Eftir 4 ár
.............................

886.00
901.60
930.40
944.40
960.80
991.60

Dv.

Ev.

22.15
22.54
23.26

31.01
31.56
32.56

Eins og það ætti að vera:
23.61
33.05
24.02
33.63
24.79
34.71

Nv.

39.87
40.57
41.87
42.50
43.24
44.62

8. flokkur A:
Fiskvinna (sjá 9. og 10. fl.). Hafnarvinna (skipavinna, vinna í pakkhúsum
skipafélaga). Vinna í sláturhúsum. Almenn vinna í afurðasölum og hliðstæðum
vinnustöðum. Vinna við kjötvinnsluvélar. Jarðvinna með handverkfærum. Vinna
við fóðurblöndunarvélar. Vinna við að steypa götukanta og gangstéttar. Næturvarðmenn í skipum (sjá gr. 17.1.2. í samn.).
Eins og kaupið er:
Vikuk.

Byrjunarlaun
.............. ..........
Eftir 1 ár ..................... ..........
Eftir 4 ár ..................... ..........

903.60
919.60
948.80
963.20
980.00
1.011.60

Dv.

Ev.

22.59
22.99
23.72

31.63
32.19
33.21

Eins og það ætti að vera:
24.08
33.71
24.50
34.30
25.29
35.41

Nv.

40.66
41.38
42.70
43.34
44.10
45.52

9. flokkur A:
Almenn skreiðarvinna. Vinna við frystitæki og í klefum. Vinna í frystilestum
skipa. Vinna í frystiklefum sláturhúsa og matvælageymslna. Almennir byggingaverkamenn. Vinna við holræsalagnir. Vindu- og lúgumenn, sem hafa hæfnisskírteini
frá Öryggiseftirliti ríkisins. Stjórn lyftara. Stjórnendur þungavinnuvéla fyrstu 4
ínán. (sjá 10., 13. og 14. flokk).
Eins og kaupið er:
Vikuk.

Byrjunarlaun
.............. ..........
TCftir 1 ár ..................... ..........
Eftir 4 ár ..................... ..........

921.60
937.60
967.60
982.80
1.000.00
1.031.60

Dv.

Ev.

23.04
23.44

32.26
32.82

24.19

33.87

Eins og það ætti að vera:
24.57
34.40
25.00
35.00
25.79
36.11

Nv.

41.47
42.19
43.54
44.23
45.00
46.42

10. flokkur A:
Aðgerðarvinna. Spyrðing og upphenging skreiðar. Vinna við saltfisk og saltsíld.
Bifreiðastjórn, enda sé heildarþungi bifreiðar tíu tonn eða minni. Stjórnendur
þungavinnuvéla eftir 4 mánuði, sem ekki hafa lokið námskeiði (sjá 13. og 14. fl.).
Úrbeinun í kjötvinnslustöðvum og vinna við garnahreinsun og í gorklefum. Aðal-
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hreingerning í húsum og farskipum og hreingerning í farþegaskipum. Sementsvinna (uppskipun, hleðsla þess í pakkhúsi og mæling í hrærivél). Vinna við kalk,
krít og leir í sömu tilfellum og sementsvinna. Kolavinna og uppskipun á salti. Vinna
við malbikun og olíumöl.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
.........................
Eftir 1 ár .................................
Eftir 4 ár .................................

Vikuk.

Dv.

Ev.

940.00
956.40
987.20

23.50
23.91
24.68

32.90
33.47
34.55

1.002.00
1.019.60
1.052.40

Eins og það ætti að vera:
25.05
35.07
25.49
35.69
26.31
36.83

Nv.

42.30
43.04
44.42
45.09
45.88
47.36

11. flokkur A:
öll vinna við afgreiðslu á togurum. Uppskipun á fiski úr bátum. Vinna við
síldar- og fiskimjölsverksmiðjur. Vinna í lýsishreinsunarstöðvum, þ. m. t. hreinsun
með vitissóda í þeim stöðvum. Slippvinna (svo sem setning, hreinsun á skipum,
málun og smurning). Stjórn vörubifreiða yfir 10 tonn til og með 16 tonna heildarþunga og stjórn vörubifreiða þó minni séu í flutningum á þungavöru (sekkja- og
kassavöru) ef bifreiðarstjórinn vinnur einnig við fermingu og affermingu bifreiðarinnar. Aðstoðarmenn i fagvinnu, þó ekki í byggingariðnaði (sjá 13. fl.). Ryðhreinsun með rafmagnstækjum. Hreingerning í bátum. Vinna á smurstöðvum.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
.........................
Eftir 1 ár .................................
Eftir 4 ár .................................

Vikuk.

Dv.

Ev.

958.80
975.60
1.006.80

23.97
24.39
25.17

33.56
34.15
35.24

1.022.40
1.040.00
1.073.60

Eins og það ætti að vera:
25.56
35.78
36.40
26.00
26.84
37.58

Nv.

43.15
43.90
45.31
46.01
46.80
48.31

12. flokkur A:
Stjórn vörubifreiða yfir 16 tonn að 23 tonna heildarþunga. Hjólbarðaviðgerðir.
Borun og fleygun með loftþrýstitækjum.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
.............. ..........
Eftir 1 ár ..................... ..........
Eftir 4 ár ..................... ..........

Vikuk.

Dv.

Ev.

978.00
995.20
1.026.80

24.45
24.88
25.67

34.23
34.83
35.94

1.042.80
1.060.80
1.111.60

Eins og það ætti að vera:
26.07
36.50
26.52
37.13
27.79
38.91

Nv.

44.01
44.78
46.21
46.93
47.78
50.02
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13. flokkur A:
Aðstoðarmenn í fagvinnu í óþægilegum og/eða óþrifalegum störfum, þó ekki
í byggingariðnaði. Vinna löggiltra sprengimanna. Vinna við borvagna og fallhamra
við hafnarvinnu og brúargerð.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
...................
Eftir 1 ár ...........................
Eftir 4 ár ...........................

Vikuk.

Dv.

Ev.

997.60
1.015.20
1.047.60

24.94
25.38
26.19

34.92
35.53
36.67

1.063.60
1.082.00
1.116.80

Eins og það ætti að vera:
26.59
37.23
27.05
37.87
39.09
27.92

Nv.

44.89
45.68
47.14
47.86
48.69
50.26

14. flokkur A:
Vinna, sem framkvæmd er úr færanlegum stigum eða á vinnupöllum, yfir í
hæð frá gólfi eða jörð. Þetta s’ildir þó ekki, ef unnið er á vinnupöllum, sem
viðurkenndir af öryggiseftirliti (Vinnueftirliti) ríkisins.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
...................
Eftir 1 ár ...........................
Eftir 4 ár ...........................

Vikuk.

Dv.

Ev.

1.017.60
1.035.60
1.068.80

25.44
25.89
26.72

35.62
36.25
37.41

1.084.80
1.103.60
1.138.80

Eins og það ætti að vera:
37.97
27.12
38.63
27.59
39.86
28.47

Nv.

45.79
46.60
48.10
48.82
49.66
51.25

15. flokkur A:
Vinna með sandblásturstækjum, þó ekki við sjálfvirk lokuð kerfi. Vinna í
kötlum og skipstönkum og undir vélum í skipum. Hreinsun bensín- og olíugeyma
að innan. Múrbrot á veggjum með lofthömrum og múrbrot á steinsteyptum flötum
innanhúss. Vinna við gömul holræsi, i brunnum og við holræsahreinsun. Vinna við
út- og uppskipun á tjöru- og karbolínbornum staurum. Málmhúðun, þ. e. heit sprautuúðun og heit baðúðun. Málun skipa með loftþrýstisprautum.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
.............. ..........
Eftir 1 ár ..................... ..........
Kftir 4 ar ..................... ..........

Vikuk.

Dv.

Ev.

1.042.00
1.060.40
1.094.40

26.05
26.51
27.36

36.47
37.11
38.30

1.090.80
1.130.40
1.166.40

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Eins og það ætti að vera:
38.88
27.77
39.56
28.26
40.82
29.16

Nv.

46.89
47.72
49.25
49.99
50.87
52.49

230

1834

Þingskjal 526—527

13. flokkur B:
Stjórnendur þungavinnuvéla að afloknu námskeiði (sjá 14. fl.). Bifreiðastjórar
steypubifreiða hjá steypustöðvum.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
........................
Eftir 1 ár ..................... ...........
Eftir 2 ár ..................... ...........
Eftir 3 ár ..................... ...........
Eftir 5 ár ..................... ..........
Eftir 6 ár ..................... ...........

Vikuk.

Dv.

Ev.

997.60
1.017.20
1.036.40
1.055.60
1.074.80

24.94
25.43
25.91
26.39
26.87

34.92
35.60
36.27
36.95
37.62

1.094.00

27.35

38 29

1.063.60
1.084.40
1.104.80
1.125.60
1.145.60
1.166.00

Nv.

44.89
45.77
46.64
47.50
48.37
49.23

Eins og það ætti að vera:
26.59
37.23
27.11
37.95
27.62
38.67
28.14
39.40
28.64
40.10
29.15
40.81

47.86
48.80
49.72
50.65
51.55
52.47

14. flokkur B:
Stjórnendur stórvirkra þungavinnuvéla (skv. nánara samkomulagi samnings
aðila um skilgreiningu) að afloknu námskeiði.
Eins og kaupið er:
Byrjunarlaun
.............. ..........
Eftir 1 ár ...................... ..........
Eftir 2 ár ...................... ..........
Eftir 3 ár ...................... ..........
Eftir 5 ár ..................... ..........
Eftir 6 ár ...................... ..........

Vikuk.

Dv.

Ev.

1.017.60
1.037.60
1.057.20
1.076.80
1.096.80
1.116.00

25.44
25.94
26.43
26.92
27.42
27.90

35.62
36.32
37.00
37.69
38.39
39.06

1.084.80
1.106.00
1.126.80
1.147.60
1.168.80
1.189.60

Sþ,

Nv.

45.79
46.69
47.57
48.46
49.36
50.22

Eins og það ætti að vera:
27.12
37.97
27.65
38.71
28.17
39.44
28.69
40.17
29.22
40.91
41.64
29.74

527. Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um oliuviðskipti við Breta.
Frá ólafi Þ. Þórðarsyni.
1. Hver var hagnaður af oliuviðskiptum við Breta?
2. Er ætlunin að halda þeim viðskiptum áfram?

48.82
49.77
59.71
51.64
52.60
53.54

[265. málj
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[193. mál]

viö frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá 3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (SighB).
1. Við 2. gr. Við greinina bætist:
Við 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961, um Seðlabanka Islands, með áorðnum
breytingum, komi eftirfarandi

Ákvæði til bráðabirgða.
Teknir verði upp nýir innlánsreikningar, er beri fulla verðtryggingu eftir
lánskjaravísitölu og 1% ársvexti. Innstæður á reikningum þessum skulu því
aðeins verðtryggðar að fullu að þær liggi óhreyfðar í fjóra mánuði i senn en
almennir sparisjóðsvextir greiðist á þann hluta innstæðunnar, sem hreyfður er.
Tekinn verði upp hjá innlánsstofnunum sérstakur útlánaflokkur — viðbótarlán til íbúðabygginga og íbúðakaupa — er beri fulla verðtryggingu eftir lánskjaravísitölu og lága ársvexti. Lán þessi skulu veitt til 13 ára og nemi helmingi
þeirra lána er lánþegi á kost á frá Húsnæðisstofnun ríkisins.
Um framkvæmd þessa fer samkvæmt reglum, er bankastjórn Seðlabankans
setur að höfðu samráði við stjórnir innlánsstofnana.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Við 2. mgr. 34. gr. laga nr. 51 9. júní 1980, um Húsnæðisstofnun ríkisins,
bætist eftirfarandi:
Þó skal lánahlutfall ekki ákvarðast undir 35% af áætluðum byggingarkostnaði þeirrar staðalíbúðar, sem gildir sem viðmiðun fyrir hlutaðeigandi umsækjanda miðað við fjölskyldustærð.
3. Á eftir gr. komi sjö nýjar greinar, sem verði 5., 6., 7., 8., 9., 10. og 11. gr. Greinarnar orðist svo:
a. (5. gr.) 3. og 4. málsliður 2. málsgr. 30. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr. 2. gr. laga nr. 20/1980), orðist svo:
Hjá öðrum mönnum en þeim, sem skattlagðir eru eftir reglum þeim
sem gilda um hjón, sbr. 63. gr., skal frádráttur þessi aldrei nema lægri fjárhæð en 620 000 gkr. (6 200 nýkr.). Hjá einstæðum foreldrum skal þessi lágmarksfrádráttur vera 50% hærri.
b. (6. gr.) 68. gr. laga nr. 40 18. maf 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr.
4. gr. laga nr. 20/1980), orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr. skal vera 593 000
gkr. (5 930 nýkr.).
Persónuafslætti skal fyrir hvern mann ráðstafað til greiðslu á eftirtöldum opinberum gjöldum, sem lögð eru á vegna tekjuársins, f þessari forgangsröð:
1. Reiknuðum skatti af tekjuskattsstofni manns skv. 1. mgr. 67. gr.
2. Sjúkratryggingagjaldi manns.
3. Eignarskatti manns.
4. Útsvari manns.
5. Þeim opinberu gjöldum, sem um ræðir f 1.—4. lið og lögð eru á maka
manns, f þeirri forgangsröð er að ofan greinir, enda sé um að ræða persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem enn kann að vera óráðstafað, skal greiddur skattaðila, allt að 296 000 gkr. (2 960 nýkr.). Ekki skal þó greiða persónuafslátt til manna, sem eru innan 20 ára aldurs á tekjuárinu, né til þeirra
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manna, þar sem samanlagðar hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi og reiknuð laun skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. eru meira
en nemur 10% af tekjuskattsstofni skv. 62. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem ekki er ráðstafað skv. 2. eða 3. mgr., fellur
niður.
c. (7. gr.) 98. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr.
a- og b-lið 44. gr. laga nr. 7/1980), orðist svo:
Eigi sfðar en 30. júní ár hvert skulu skattstjórar hafa samið og lagt
fram skattskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, en í henni skal tiígreina þá skatta sem á hvern gjaldanda hafa verið lagðir samkvæmt lögum
þessum. Skattskrá skal liggja frammi til sýnis í tvær vikur á hentugum stað
í hverju sveitarfélagi. Skattstjóri eða umboðsmaður hans auglýsir i tæka tíð
hvar skattskrá liggur frammi. Þá skal skattstjóri senda viðkomandi innheimtumanni rikissjóðs skrá um þá, sem á hafa verið lagðir skattar, svo og
samrit til ríkisskattstjóra og rikisendurskoðanda.
d. (8. gr.) 1. og 2. málsliður 1. mgr. 99. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr. 45. gr. laga nr. 7/1980), orðist svo:
Nú telur skattaðili skatt sinn eða skattstofn, þar með talin rekstrartöp,
eigi rétt ákveðinn og getur hann þá sent skriflega rökstudda kæru, studda
nauðsvnlegum gögnum, til skattstjóra eða umboðsmanns hans innan 30 daga
talið frá og með þeim degi, er skattskrá var lögð fram, eða innan 30 daga
frá og með póstlagningardegi tilkynningar um endurákvörðun. Skattframtal,
sem berst eftir lok framtalsfrests, en áður en skattskrá er lögð fram, skal
tekið sem kæra til skattstjóra hvort sem skattaðili kærir skattákvörðun eða
ekki.
e. (9. gr.) Við 110. gr. laga nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
bætist ný málsgrein er orðist svo:
Þar til álagning liggur fyrir skal greiða þeim gjaldendum, er hafa tvö
börn eða fleiri á framfæri sinu og fengu útborgaðar barnabætur næstliðið ár,
á hverjum gjalddaga tekjuskatts skv. 1. mgr. ákveðinn hundraðshluta af
útborguðum barnabótum næstliðins árs. Skal hundraðshluti þessi vera hinn
sami oe ákveðinn er skv. 2. mgr. Þegar álagning liggur fyrir skulu fyrir
fram útborgaðar barnabætur skv. þessari mgr. dregnar frá útborganlegum
eftirstöðvum barnabóta skv. 69. gr. og mismunurinn greiddur framfæranda
barns með jöfnum greiðslum á þeim gjalddögum skv. 1. mgr. sem eftir eru
á árinu. Komi í liós við álaeningu að gjaldandi hafi fengið ofgreiddar barnabæ*ur ber honum þeear i stað að endurgreiða hina ofgreiddu fjárhæð innh»'m*"mnnnj ríhícciAfis. Ákvæði 1. mgr. 112. gr. gilda um endurgreiðslu á
ofereiddum barnabótum.
f.
<10. gr.) 121. gr. laea nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt (sbr.
10. gr. laea nr. 20/1980), orðist svo:
Skvlt er að hækka eða lækka fiárhæðir, sem um ræðir í 2. tl. B-lið”, 1., 3.
oe 4 tl C-liðs. 3. tl. D-liðs og 1. og 2. tl. E-liðs 1. mer. 30. gr., 41. gr., 1. mar.
67. er.. 68. gr.. 69. er. oe 83. gr., i samræmi við skattvisitölu sem ákveðin skal
í fiárlöenm ár hvert. i fvrsta sinn í fjárlöeum fyrir árið 1981.
g. /11. er.) Frá eildistöku 5., 6 , 7. oe 8. gr. í þessum lögum oe þar til álagning
lieenr fvrir á árinu 1981 skulu eíaldendnr á hverium eialddaga greiða 12%
— tólf af hundraði — af þeim þingejöldum er þeim bar að greiða árið 1980.
4. Við 5. er.. sem verður 12. gr. Við greinina bætist ný mgr. sem orðist sv'o:
Þrátt fvrir ákvæði hessarar greinar skulu bætur, sem greiddar eru af Trveeineastofnun rikisins. hækka 1. mars n. k. eigi minna en í samræmi við visitöluákvæði laga nr. 13 1979.
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5. Við 7. gr., sem verður 14. gr. Greinin orðist svo:
Rikisstjóminni er heimilt að fresta framkvæmdum þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1981 um allt að 100 000 þús. kr. (10 milljarða gkr.) og tekur þetta
einnig til fjárlagaliða sem jafnframt eru ákveðnir með lögum öðrum en fjárlögum. Frestun framkvæmda er þó því aðeins heimil að samþykki fjárveitinganefndar sé jafnframt fengið.
6. Við 8. gr., sem verður 15. gr. 1. mgr. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma ákvæði 5., 6., 7., 8. og 10. gr. til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1981 vegna tekna
ársins 1980 og eigna í lok þess árs.

Nd.

529. Nefndarálit

T174. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi
íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 1971 og lög nr. 67 30. maí 1979.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Undirritaður leggur til að frv. verði fellt.
Alþingi, 18. mars 1981.
Karvel Pálmason,
fundaskr.

Nd.

530. Nefndarálit

[174. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Islands,
sbr. lög nr. 42 13. maí 1977 og lög nr. 67 30. mai 1979.
Frá meiri hl. sjávarútvagsnefndar.

Meiri hluti sjávarútvegsnefndar leggur til að frv. verði samþykkt með þessari
BREYTINGU:
Orðin „fjölda veittra Ieyfa“ falli brott.
Karvel Pálmason skilar séráliti. Halldór Ásgrímsson og Matthías Bjarnason voru
fjarverandi.
Alþingi, 18. mars 1981.
Garðar Sigurðsson,
form., frsm.

Páll Pétursson.
Pétur Sigurðsson.

Halldór Blöndal.
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Nd.

531. Nefndarálit

[227. máll

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 25/1977, um breytingu á siglingalögum, nr. 66/1963.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt.
Halldór Ásgrímsson og Matthías Bjarnason voru fjarstaddir afgreiðslu málsins.
Alþingi, 18. mars 1981.
Garðar Sigurðsson,
Karvel Pálmason,
Pétur Sigurðsson.
form., frsm.
fundaskr.
Páll Pétursson.
Halldór Blöndal.

Sþ.

532. Fyrirspurn

[266. mál]

til iðnaðarráðherra um raforkuflutning til Vesturlands.
Frá Skúla Alexanderssyni.
1. Hvaða þátt á sú bilun, sem verið hefur á rafmagnssæstrengnum yfir Hvalfjörð
frá 23. des. s. 1. í þeim rafmagnstruflunum sem verið hafa á Vesturlandi undanfarið?
2. Eru fleiri ástæður en veðurfar, sem komið hafa í veg fyrir viðgerð á Hvalfjarðarstrengnum?
3. Hvaða áætlanir eru til um nýjar flutningslínur raforku til og um Vesturland?
4. Hvernig verður brugðist við og aflað raforku fyrir Vesturland, ef bilanir verða
á línunni frá Geithálsi að Vatnshömrum í Borgarfirði? Er þá t. d. búnaður til
staðar til að fá raforku frá Norðurlandi á vestursvæðið?

Ed.

533. Nefndarálit

[221. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt. á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5 13. febr. 1976.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leitað umsagna um það.
Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu frumvarpsins.
Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frumvarpið verði samþykkt eins og það
liggur fyrir á þingskjali 436.
Alþingi, 19. mars 1981.
Stefán Guðmundsson,
form., frsm.
Geir Gunnarsson.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Gunnar Thoroddsen.
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Sþ.

534. Nefndarálit

[15. máll

um till. til þál. um fullnægjandi landhelgisgæslu.
Frá utanrikismálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið á sinn fund Pétur Sigurðsson forstjóra Landhelgisgæslunnar. Gaf hann nefndinni ítarlega skýrslu um starfsemi gæslunnar og vandamál. Einnig mætti á fundi nefndarinnar Agnar Kofoed-Hansen flugmálastjóri og ræddi landhelgisgæslu úr flugvélum.
Nefndarmenn eru sammála um að hættulegt sé fyrir þjóðina að draga úr starfsemi
Landhelgisgæslunnar. Brýna nauðsyn beri til að fylgjast vandlega með allri 200 mílna
lögsögunni svo og öllum skipaferðum innan hennar. 1 þeim tilgangi er sérstaklega
nauðsynlegt að gæslan sé búin góðum flugvélakosti og flugvélarnar séu jafnan búnar
nýjustu tækjum til eftirlitsins. Fjölmörg önnur verkefni Landhelgisgæslunnar hvíla
ekki síður á skipakosti hennar, sem verður að vera góður.
Nefndin varð sammála um að leggja til að tillagan verði samþykkt með svofelldum
BREYTINGUM:
1) Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að kjósa sjö manna milliþinganefnd til að kanna á hvern hátt
nauðsynlegt sé að efla Landhelgisgæsluna svo að hún geti haft sem best eftirlit með
200 mílna lögsögusvæðinu og gegnt öðrum hlutverkum sinum á fullnægjandi hátt.
Nefndin skal Ijúka störfum áður en þing kemur saman að hausti.
2) Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um milliþinganefnd um landhelgisgæsluna.
Alþingi, 16. mars 1981.
Geir Hallgrimsson,
form., frsm.
Benedikt Gröndal.

Sþ.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Albert Guðmundsson.

Ey. Kon. Jónsson.
Ólafur Ragnar Grímsson.

535. Tillaga til þingsályktunar

[267. mál]

um menntun fangavarða.
Flm.: Helgi Seljan, Salome Þorkelsdóttir, Jón Helgason,
Jóhanna Sigurðardóttir, Friðrik Sophusson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd, er taki til
gagngerðrar endurskoðunar menntun fangavarða, leiti leiða til úrbóta og geri tillögur
þar að lútandi.
Nefndin skal skipuð fulltrúum eftirtalinna aðila: einum fulltrúa dómsmálaráðuneytis, einum frá menntamálaráðuneyti, tveimur fulltrúum fangavarða eða stéttarfélags þeirra, annar þeirra skal vera starfandi fangavörður.
Formaður nefndarinnar skal skipaður af dómsmálaráðherra án tilnefningar.
Nefndin skal skila áliti sínu og tillögum eigi siðar en í árslok 1981.
Greinargerð.
Fyrir nokkru var haldin hin merkasta ráðstefna á vegum Geðhjálpar og Verndar
um vandamál geðsjúkra afbrotamanna.
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Á ráðstefnunni komu fram margar upplýsingar sem komu vissulega á óvart,
m. a. um menntun fangavarða á íslandi, sem er í slíku lágmarki að engan veginn
verður við unað.

Af mörgu fleira mætti taka, sem þarna kom fram í hinum einstöku málaflokkum,
en flm. þessarar tillögu hafa einskorðað sig við þennan tiltekna þátt, þ. e. um nefndarskipun til að fjalla um úrbætur i menntunarmálum fangavarða.
Flm. styðjast i þessari greinargerð við eftirfarandi upplýsingar frá Fangavarðafélagi íslands, og hugmyndirnar í tillögunni um val nefndarmanna eru einnig settar
fram í samráði við stjórn þess félags.
Ljóst er að menntunarmál fangavarða á Islandi eru í algjöru lágmarki. 1 rauninni liggur öll menntun hjá fangavörðum í Reykjavík í vikunámskeiði, sem haldið
var árið 1975.
Á s. 1. ári fengu fangaverðir á Litla-Hrauni námskeið samtals 28 klst., fangaverðir í Reykjavík samtals 8 klst., fangaverðir á Kvíabryggju ekkert.
Lögregluþjónar, svo dæmi séu nefnd, sækja í byrjun starfs 4—6 vikna námskeið
og eftir eins árs starf Lögregluskóla ríkisins í 14—18 vikur, skv. reglugerð nr. 254
1965.
Á Norðurlöndunum eru menntunarmál fangavarða töluvert umfangsmeiri og sem
dæmi má nefna Noreg. Þar er tveggja ára skóli, þar sem m. a. er lögð áhersla á sálarfræði og réttarfarsfræði. Um umsækjendur til Fangelsisskólans er fjallað í umsækjendanefnd, en í henni eru 3 menn (skólastjórinn, fangelsisstjóri og fulltrúi
starfsmanna). Fangelsisskólinn hefur tekið á móti 45—50 nemendum á ári, en það
er um fjórðungur umsækjenda.
Auk grunnmenntunar má bæta við að 1979 hefur Fangelsisskólinn í Noregi
skipulagt eftirfarandi sérnámskeið: Tvö eiturlyfjanámskeið, námskeið í sjálfsvörn og
meðferð fanga í átökum, námskeið um menningarstarfsemi, námskeið fyrir stjórnendur og gjaldkera fangelsa, námskeið fyrir stjórnendur minni stofnana, námskeið
um afbrotamál, um kennslu og nám í fangelsum, um heilsugæslu í fangelsum, fyrir
stjórnendur og verkstjóra í fangelsum, menningarráðstefnu og meiraprófsbifreiðastjóranámskeið.
Auk þess taka Norðmenn þátt í sameiginlegri norrænni ráðstefnu fyrir yfirmenn
í fangelsum og í gagnkvæmum starfsmannaskiptum milli Norðurlanda. Árlega taka
2 starfsmenn frá hverju landi þátt í þessum skiptum og dvelja þeir í 30 daga.
Námskeiðin og ráðstefnurnar eru 2—7 daga löng.
Laun og menntun fyrir byrjendur í lögreglu og fangavörslu í Noregi eru hin
sömu, en lögregluþjónn fær hærri uppbót eftir 9 ára starf.
Ekki þarf að fara mörgum orðum um þjóðhagslega nauðsyn þess að fangaverðir
séu vel menntaðir. Aukin menntun fangavarða ætti að draga úr fjölda síbrotafanga
og þannig ætti sá kostnaður, sem aukin menntun fangavarða hefði i för með sér,
að skila sér aftur.
Fyrir málinu i heild verður gerð nánari grein í framsögu.

Nd.

536. Fmmvarp til laga

[37. mál]

um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga opinberra
starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
(Eftir 2. umr. í Nd., 19. mars.)
1. gr.
1. tl. 2. mgr. 1. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 61/1977) orðist svo:
1. ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, biskups íslands né ráðuneytisstjóra.
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2. gr.
3. mgr. 4. gr. laganna (sbr. 2. gr. laga nr. 61/1977) orCist svo:
Launakjör ráðherra, hæstaréttardómara, rikissaksóknara, biskups Islands og
ráðuneytisstjóra skulu ákveðin af kjaradómi.
3. gr.
Við lögin bætist nýr kafli, IX. kafli, svohljóðandi:
IX. KAFLI
33. gr.
Þeir félagar BHM i þjónustu ríkisins sem ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr.
38/1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi
við gildandi lög og framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla
laga um atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður því skilyrði, að atvinnulaus starfsmaður hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur,
sbr. 16. gr. laga um atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á iiðnum árum.
34. gr.
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og xirskurðar annan ágreining, sem
upp kann að koma. Nefndin skal skipuð einum fuiltrúa frá BHM, einum frá fjármálaráðuneyti, og einn skal skipaður af Hæstarétti.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

537. Frumvarp til laga

[181. mál]

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði.
(Eftir 2. umr. í Ed., 19. mars.)
Samhljóða þskj. 281 með þessari breytingu:
44. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
Þá falla niður:
Lög nr. 35/1914 um mælingu og skrásetningu lóða og landa i lögsagnarumdæmi
Reykjavíkur, 5.—7. gr.
Lög nr. 16/1951 um mælingu og skrásetningu lóða og landa í umdæmi Akureyrar, 11.—14. gr.
Lög um landamerki o. fl., nr. 41/1919, sbr. lög nr. 69/1954 og nr. 29/1965 um
breyting á þeim lögum, 9.—19. gr.
Lög nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála, 6. gr.

Ed.

538. Frumvarp til laga

[182. mál]

um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit með skipum.
(Eftir 2. umr. í Ed., 19. mars.)
Samhljóða þskj. 282 með þessari breytingu:
3. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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539. Frumvarp til barnalaga.

[5. mál]

(Eftir 2. umr. í Ed., 19. mars.)
Samhljóða þskj. 5 með þessum breytingum:
1 gr. hljóðar svo:
Lög þessi taka til allra harna, en um kjörbörn eru einnig sérlög. Einstök ákvæði
laganna ná til stjúpbarna og fósturbarna samkvæmt því sem í þeim segir.
Réttarstaða barna er í hvívetna bin sama nema lög mæli annan veg.
1 lögum þessum er mælt fyrir um framfærslu barna að einkarétti, en ekki gagnvart binu opinbera, nema sérstaklega sé getið.
5. gr. hljóðar svo:
Dómari metur á grundvelli sönnunargagna máls, hvort vefengingarkrafa samkvæmt 4. gr. verði tekin til greina.
8. gr. hljóðar svo:
Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns
fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega eða vottfast, og telst hann þá faðir barnsins. Ef barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún styrkt
með staðfestingu lögráðamanns.
Nú bjuggu móðir barns og maður, sem hún lýsti föður þess, saman samkvæmt
því, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum við fæðingu
barnsins, og jafngildir það þá faðernisviðurkenningu.
Nú hafa maður, sem kona hefur lýst föður að barni sínu, og móðir barns tekið
síðar upp sambúð samkvæmt því, er greinir í 2. málsgr., og jafngildir það faðernisviðurkenningu, enda sé barnið feðrað.
9. gr. hljóðar svo:
Nú er þann veg háttað sálrænum högum lýsts barnsföður, að varhugavert er að
taka mark á yfirlýsingu hans, og skal dómur þá ganga á mál.
Hið sama er, ef upp kemur, að fleiri menn en hinn lýsti faðir hafa haft samfarir við móður á getnaðartíma barnsins, enda verði eigi talið fyrirfram, að faðerni
annarra en þess, er gangast vill við faðerni, sé útilokað.
15. gr. hljóðar svo:
Nú fullnægir foreldri ekki framfærsluskyldu sinni gagnvart barni, og getur
valdsmaður þá úrskurðað það til greiðslu framfærslueyris með því.
Framfærslueyri skal ákveða með hliðsjón af þörfum barnsins og fjárhagsaðstöðu og öðrum högum beggja foreldra, þ. á m. aflahæfi þeirra.
Nú hefur faðir barns sætt dómi fyrir brot samkvæmt XXII. kafla almennra
hegningarlaga gagnvart móður þess, og telja verður, að barn sé getið við þessa háttsemi, og skal þá úrskurða barnsföður til að kosta framfærslu barns að öllu leyti.
17. gr. hljóðar svo:
Framfærsluskyldu lýkur, er barn verður 18 ára. Skyldu til greiðslu meðlags
lýkur fyrir þann tíma, ef barn giftist, nema valdsmaður ákveði annað. Framlag til
menntunar eða starfsþjálfunar barns er heimilt að ákveða allt til þess, er barn nær
20 ára aldri.
Ákvæði 20. gr. 1- málsgr. eiga við um ákvarðanir valdsmanns samkv. 1. málsgr.

Þingskjal 539

1843

18. gr. hljóðar svo:
MeÖlag skal greiða mánaðarlega fyrirfram, nema annað sé löglega ákveðið.
23. gr. hljóðar svo:
Framfærslueyrir samkvæmt ákvæðum þessa kafla tilheyrir barni. Nú er greidd
af hendi fúlga tii þess að fullnægja framfærsluskyldu, og skal þá varðveita fúlguféð með þeim hætti, sem fyrir er mælt almennt um fé ófjárráða, sbr. 38. gr. laga nr.
95/1947, eða í verðtryggðum rikisskuldabréfum.
Sá, sem stendur straum af útgjöidum vegna framfærslu barns, getur krafist þess,
að framfærslueyrir sé ákveðinn og innheimtur, enda hafi viðkomandi forsjá barns
eða hafi haft hana, er forsjárskyldu lauk, eða hafi barnið i fóstri samkvæmt lögmætri skipan. Nú hefur verið innt af hendi framfærsluframlag af hendi almannavalds, og hefir þá viðkomandi stjórnvald eða stofnun rétt þann, sem í 1. málslið
greinir.
Fyrirsögn V. kafla hljóðar svo:
Barnsfararkostnaður o. fL greiðslur, er standa í tengslum við barnsburð og
meðgöngu.
25. gr. hljóðar svo:
Valdsmaður getur úrskurðað föður barns til að greiða framfærslueyri með konu
samtals í þrjá mánuði fyrir og eftir fæðingu barns.
Nú sýkist kona vegna meðgöngu eða barnsfara, og er valdsmanni þá rétt að
úrskurða barnsföður til að greiða henni mánaðarlega styrk til hjúkrunar og framfærslu, þó ekki lengur en 9 mánuði eftir fæðingu.
Skylda má menn til greiðslu framlaga samkvæmt þessari grein, þótt barn fæðist
andvana.
29. gr. hljóðar svo:
Tryggingastofnun ríkisins er skylt að greiða foreldri barns, sem á framfærslurétt hér á landi, og öðrum þeim aðiljum, sem greinir í 31. gr., framfærslueyri (meðlag) með barni, skilgetnu eða óskilgetnu, samkvæmt yfirvaldsúrskurði eða staðfestum samningi, þó innan þeirra marka um fjárhæð og aldur barns, er greinir í almannatryggingalögum, svo sem þau mæla fyrir um þetta atriði hverju sinni, sbr.
14. gr. og 73. gr. laga nr. 67/1971, 3. gr. laga nr. 96/1971, 1. og 2. gr. laga nr. 85/1980,
sbr. 9. gr. laga nr. 62/1974.
Kröfu foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins skal fylgja meðlagsúrskurður
löglega birtur. Lifeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalifeyri þegar skilríki liggja fyrir um, að barn verði ekki feðrað, sbr. 1. gr. laga nr. 85/1980. Á sama
hátt getur barnsmóðir fengið meðlag með barni þegar eftir að barnsfaðernismál er
höfðað, sbr. 45. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
Um kröfu þessa svo og endurgreiðslu hennar gilda að öðru leyti ákvæði 73. gr.
laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980, þ. ám. um endurgreiðslu rikissjóðs á
meðlögum, er Tryggingastofnun rikisins greiðir vegna barnsfeðra, sem framfærslurétt
eiga erlendis.
30. gr. hljóðar svo:
Um aðgang barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins vegna framfærslueyris,
sbr. 25. gr. 1. málsgr., fer svo sem segir í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga
nr. 85/1980.
Foreldri á aðgang að Tryggingastofnun ríkisins um þær greiðslur sem greinir
i 19. gr. og barnsmóður um greiðslur samkvæmt 25. gr. 2. málsgr. og 26. gr. 1. málsgr.
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þessara laga, enda fer um endurkröfurétt Tryggingastofnunarinnar eftir því sem
fyrir er mælt i 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
Með reglugerð, sem félagsmálaráðherra setur, má ákveða hámark þeirra
preiðslna, sem Tryggingastofnunin innir af hendi samkvæmt 1. og 2. málsgr.
32. gr. hljóðar svo:
Um skyldu foreldris til að greiða Innheimtustofnun sveitarfélaga meðlög og um
innheimtuúrræði þeirrar stofnunar segir í 5. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 54/1971.
34. gr. hljóðar svo:

Nú er barnsfaðernismál höfðað gegn manni, sem staddur er erlendis og tekur
eigi til varna í máli, og metur dómari þá eftir að gagna hefur verið aflað með þeim
hætti, sem fyrir er mælt um mál þessi, hvort unnt sé að leyfa barnsmóður að styrkja
framburð sinn með eiði eða drengskaparheiti. Að svo búnu tekur hann mál til efnisúrlausnar. Nú er varnaraðili dæmdur faðir barns, og er þá unnt að kveða upp úrskurð um meðlag og barnsfararkostnað á grundvelli dómsins, en úrskurð skal kveða
upp á hendur Tryggingastofnun rikisins. Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun
ríkisins greiðslur þær, er hún innir af hendi samkvæmt þessu. Innheimtustofnun
sveitarfélaga innheimtir greiðslur þessar hjá föður barns eftir því sem fært reynist.
Nú færir barnsmóðir fullnægjandi sönnur að mati valdsmanns, þar sem hún
á lögheimili, á faðerni barns samkv. 2. og 8. gr., sbr. 11. gr., en barnsfaðir er heimilisfastur erlendis eða ókunnugt er um heimilisfang hans og skal þá valdsmaður
úrskurða henni meðlag og barnsfararkostnað á hendur Tryggingastofnun ríkisins.
Rikissjóður endurgreiðir þessar fjárhæðir, en Innheimtustofnun sveitarfélaga innheimtir greiðslur þessar hjá föður barns.
Nú hefir faðir barns forsjá þess, en meðlagsúrskurður verður eigi gefinn út á
hendur barnsmóður af því að hún er heimilisföst erlendis eða ókunnugt er um
heimilisfang hennar. Skal valdsmaður þá úrskurða honum meðlag á hendur Tryggingastofnun rikisins, og fer það að öðru leyti svo sem segir í 2. mgr.
35. gr. hljóðar svo:
Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjárog uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barna og þörfum. Foreldrum
ber að afla börnum sínum lögmæltrar fræðslu og ala með þeim iðjusemi og siðgæði.
Barnið á rétt á forsjá foreldra sinna uns það verður sjálfráða, en einstakar forsjárskyldur geta þó haldist lengur, ef þarfir barns krefjast þess. Um framfærsluskyldu segir í 17. gr.
Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir forsjáraðila til að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum. Þeir, sem hafa forsjá barns
á he rdi, hafa rétt og skyldu til að vera fjárráðamenn barnsins, sbr. 24. gr. Iagá nr.
95/1947.
Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því, að barn þeirra fái menntun og
starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál.
Foreldrum ber að hafa samráð við börn sín, áður en persónulegum málefnum
þeirra er ráðið til lykta, eftir því sem gerlegt er, þ. á m. með tilliti til þroska barns.
Ákvæði þessarar greinar eiga við um kynforeldri, kjörforeldri, stjúpforeldri
og fósturforeldri, sbr. 14. gr. 3. málsgr., svo og um sambúðarforeldri, þ. e. karl eða
konu, sem er i sambúð við kynmóður barns eða kynföður samkvæmt því er greinir
á þjóðskrá eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum.
36. gr. hljóðar svo:
Skilgetið, ósjálfráða barn á rétt á forsjá foreldra, sem búa samvistum, og eru
þau forsjárskyld við barnið.
Nú eru foreldrar skildir að borði og sæng eða lögskildir, og fer þá um forsjá
barns samkvæmt því, er segir i skilnaðarbréfi eða dómi, sbr. 38. gr.
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Nú gengur Iðgskilið foreldri, sem hefir forsjá barns síns, i hjúskap að nýju
og er forsjá barns þá einnig í höndum stjúpforeldris. Ef lögskilið foreldri stofnar
til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr., er forsjá barns einnig hjá sambúðarforeldri.
Ákvæði þessarar málsgreinar á einnig við um sambúðarfólk, er slítur samvistir, þar
sem öðru foreldri hefir verið fengin forsjá barns.
Nú er annað foreldri látið, og hefir hitt þá forsjá barns og stjúpforeldri að auki.
ef foreldri gengur að nýju i hjúskap, og að sinu leyti sambúðarforeldri, ef foreldri
hefir stofnað til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú eru báðir kynforeldrar barns
látnir, en stjúpforeldri eða sambúðarforeldri er á lifi, og hefir það þá forsjá barns,
nema önnur skipan sé á gerð af hálfu almannavalds.
37. gr. hljóðar svo:
ósjálfráða barn ógiftra foreldra, sem saman búa, sbr. 8. gr. 2. mgr., á rétt á
forsjá þeirra heggja, og eru þau forsjárskyld við það samkvæmt 35. gr.
Nií búa foreldrar óskilgetins barns eigi saman, sbr. 8. gr. 2. mgr., og á þá barnið
rétt á forsjá móður, sem er forsjárskvld við það, samkvæmt 35. gr.. eða föður, ef
honum befur verið falin forsjá barnsins. Stjúpforeldri hefir einnig forsiá barns, ef
þvi er að skipta, svo og sambúðarforeldri. sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú andast móðir
barns eða faðir, sem falin hefur verið forsjá barnsins, og fer þá stjúpforeldri fsambúðarforeldri) með forsjá barnsins, en ella hitt kynforeldrið, nema almannavald
geri aðra skipan á.
Um forsjá barna foreldra, sem búið hafa saman óeift, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og
35. gr. 6. málsgr., og slita samvistir fer sem i 38. gr. segir.
Foreldri ósjálfráða barns. sem eigi er skilgetið, getur óskað þess. að dómsmálaráðunevtið kveði svo á, að þvi sé falin forsjá barns sins. þ. á m. ef bitt foreldri barns
er ekki bæft til að bafa á hendi forsjá þess, svo og ef hitt foreldri barns hefnr vebt
samþvkki sitt til að barn sé ættleitt. Ráðunevtið ræðnr bessu máli til Ivkta eftir bvi
sem best bentar hag barns, og skal þá m. a. tekið tillit til tengsla barns við foreldri
að undanförnu.
38. gr. hlióðar svo:
Nú slita foreldrar. sem eru giftir. eða búa saman, sbr. 8. gr. 2. málser. og 35. gr.
6. málsgr., samvistir. Ákveða þau þá, bvort þeirra fari með forsiá barns. nema i bága
komi við þarfir barnsíns. f siðastgreinda tilvikinu. svo og begar foretdra skilur á.
skal ráða málefni til IvlUa með úrlausn dómsmálaráðunevtis að fenginni um'ösn
barnaverndarnefndar, eftir sanneirni og því, sem best bentar bag oe börfum barns.
Forsiá barns skal vera óskint biá öðru foreldrinu. Nú er bvorugt foreldra bæft til að
fara með forsiá barns. að dómi barnaverndarnefndar (barnaverndarráðs), og skal
dómsmálaráðunevtið bá skina máli eftir þvi sem best bentar bag og börfnm barnsins.
Forsiármálum skal ávallt skina, beear levfi er veitt H1 skilnaðar að borði r>« «æn«
og við úrlansn um lögskilnað. Dómsmálaráðunevti eða dómstótl geta ákvaðið til
bráðabireða. bvernig fara sknli nm forsiá barns foretdra. sem krafist bafa skilnaðar
að borði oe sæng eða töeskilnaðar. Dómsmálaráðunevtið eetur ng mætt fvrir um slika
skinan veena samvistarslita foreldra. sem búið bafa saman óeift. «br. 8. er. 2. málser.
oe 3.5. gr. 6. málser. Ákvæði 1. mátser. eiea bér við að «inu levtj. Rrevta má bessnm
ákvörðunum veena brevttra aðstæðna Ákvörðnn til bráðabireða bindur ekki bendur
Úrsknrðarvatds. beear skina skal forsiá barns til frambúðar.
Um ákvörðnn framfærsluevris með barni veena samvistarslita foreldra fer samkvæmt ákvæðum TV. kafta, sbr. m. a. 24. gr.
40. gr. blióðar svo:
Nú er forsiá barns aðeins i böndum annars foretdris. oe á barnið bá rétt á umeeneni við bitt foretdra sinna. enda er foretdri skvlt að rækia umeeneni oe «amne'!rti
við b'nm oe bti*a nánari skilmátum er að bví lúta. Ef sérstök a*vik vatda bví að pnf,
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dóro málaráðuneytisins, að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag þess og þefrfum, getur ráðuneytið kveðið svo á, að umgengnisréttar njóti ekki viö.
Ef foreldrar verða sammála um, hvernig skipa skuli umgengnisrétti, skal eftir
þvi farið, nema sú skipan komi i bága við hag og þarfir barnsins að mati dómsmálaráðunevtisins. Ef foreldra greinir á um þetta efni, kveður dómsmálaráðuneytið á um
inntak þess réttar og hversu honum verði beitt, nema ráðuneytið telji rétt að synja
um umgengnisrétt, eins og á stendur, sbr. 1. málsgr. Leita skal umsagnar barnaverndarnefndar, þegar ástæða þvkir til þess, svo og liðsinnis hennar eða sérstaklega
tilnefnds tilsjónarmanns i sambandi við framkvæmd umgengnisréttarins.
Nii torveldar það foreldri, sem hefir forsjá barns. að hitt fái að umgangast barnið,
og getur dómsmálaráðunevtið þá knúið það að viðlögðum allt að 200 króna dagsektum. er renni til rikissjóðs, til að láta af tálmunum. öðrum lagaúrræðum verður
eigi beitt til framdráttar umgengnisrétti.
Nú er annað foreldri barns látið eða bæði, og geta nánir ættingjar iátins foreldris þá krafist bess, að dómsmálaráðuneytið mæli fvrir um umgengnisrétt þeirra
við barn. Ráðunevtið ræður máli til lvkta eftir því sem best hentar hag barnsins.
Ágreiningsefni út af umgengnisrétti lúta ávallt úrlausn dómsmálaráðunevtisins,
sem brevtt setur ákvörðunum sinum að ósk annars foreldris, ef hagur og þarfir barns
gera slikt réttmætt.
42. gr. hljóðar svo:
Foreldrar geta falið öðrum forsiá barna að nokkru leyti eða öllu. Þeir geta þó
hvenær sem er tekið i sinar hendur forsiá barnsins, nema almannavald telii barninu bentara. að ráðs+öfnn haldist, sbr. lög nr. 53/1966, 36. gr. 3. málsgr. Ákvæði þetta
á ekki við um ættleiðingu.
Ef sá, sem fer með forsiá barns. misbeitir forráðum sfnum eða vanrækir forsiárskvldur, svo sem vegna drykkiuskanar, eða hann er óhæfur af öSrum ástæðum
til forsiár. getnr dómsmálaráðunevtið svint hann forsiá barns og falið öðrum forsiá
þess, sbr. lög 53/1966, m. a. 26. og 36. gr. Nii er annað foreldri slíkum annmarka háð,
og má bá fela hinu að fara með forsiá barnsins.
Almannavald getur svipt foreldri. annað eða bæði, forsjá barns eftir því sem lög
mæla fvrir um.
47. gr. hljóðar svo:
Dómari semur og gefur út stefnu f málum þessum og sér um birtingu hennar,
og gildir það einnig, þegar ákveðið er að draga inn f mál nýja varnaraðilia. Ekki
er þörf á stefnu f máli. ef varnaraðili kemur fyrir dóm eftir kvaðningu dómara.
Birta má stefnu f Lögbirtingablaði, ef varnaraðili á hvorki heimili hér á landi
né dvelst hér.
Logreglumenn eru skyldir til að veita dómara lið til að leita uppi lýstan barnsföðnr os færa hann fvrir dómara til skýrslutöku, og eru viðkomendur skyldir til
að hlfta blóðtöku, svo og annarri rannsókn f þágu sérfræðilegra kannana.

Nd.
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540. Nefndarálit

[183. mál]

um frv. til 1. um kirkjubyggingasjóð.
Frá menntamálanefnd.
Menntamálanefnd fjallaði um málið á fundi 17. mars og fékk til viðræðna Baldur
Möller ráðuneytisstjóra.
Nefndin mælir með samþykkt frv., en í samræmi við gjaldmiðilsbreytingu svo
og um gildistíma flytur hún eftirfarandi
BREYTINGARTILLÖGUR:
a. Við 2. gr. í stað „60 000 000 krónur’* komi: 600 000 krónur.
b. Við 5. gr.
1. 1 stað „20 000 krónur“ komi: 200 krónur.
2. í stað ,,100 000 krónur“ komi: 1000 krónur.
c. Við 9. gr. í stað „Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981“ komi: Lög þessi öðlast
þegar gildi.
Alþingi, 19. mars 1981.
Ingólfur Guðnason,
form., frsm.
Ólafur G. Einarsson.

Sþ.

Halldór Blöndal.

Guðrún Helgadóttir.

Vilmundur Gylfason.
Friðjón Þórðarson.

Ólafur Þ. Þórðarson.

541. Fyrirspurn

[268. raál]

til viðskiptaráðherra um rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins.
Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.
Hafa verið settar reglur um greiðslu rekstrar- og afurðalána landbúnaðarins
í samræmi við ályktun Alþingis frá 22. maí 1979, frá því að fyrirspurn um það mál
á þskj. 57 var svarað?

Ed.
við frv. til barnalaga.

542. Breytingartillaga

T5. mál]

Frá allsherjarnefnd.

50. gr. orðist svo:
Nú er maður yfirheyrður sem málsaðili éða vitni í barnsfaðernismáli, og er honum þá skylt að gefa skýrslu um samrieýti sitt við barnsmóður á getnaðartíma
barns.
Barnsmóður er skylt að skýra frá því í slíku máli, hverjir bafi átt samneyti við
hana á getnaðartíma barns.
Aðiljum máls er skylt, eftir kröfu dómara, að mæta fyrir dómi og gefa skýrslu,
konunni þó ekki ef hún er sóknaraðili máls, enda skal visa máli frá dómi, ef hún
neitar að gefa skýrslu, sem henni er unnt að gefa fyrir dómi, eða neitar að ieggja sig
eða bafnið undir blóðrannsókn eða aðra sérfræðilega rannsókn sem dóriiari mælir
fyrir um.
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543. Nefndarálit

[263. mál]

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnma aS fullgilda fyrir íslands hönd
samning um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta og mælir einróma með samþykkt þess.
Sigurlaug Bjarnadóttir var fjarstödd afgreiðslu málsins.
Alþingi, 24. mars 1981.
Eiður Guðnason,
Stefán Guðmundsson.
form., frsm.
Salome Þorkelsdóttir.
Egill Jónsson.

Nd.

Stefán Jónsson.
Jón Helgason.

544. Frumvarp til laga

[269. mál]

um heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
I. KAFLT.
Markmið og stjórn.
1- gr.
Markmið laga þessara er að stuðla að samræmingu heilbrigðis- og vistunarþjónustu aldraðra og sérstöku átaki við framkvæmdir bygginga fyrir aldraða.
2. gr.
Með yfirstiórn mála skv. lögum þessum fer heilbrigðis- og tryggingamálaráðunevtið. í ráðuneytinu starfar deild, er annast málefni skv. lögum þessum undir
forystu deHdarstjóra.

3- gr.
Landinu skal skipt i þiónustu’væði i samræmi við heilsugæsluumdæmi, skv.
lögum nr. 57/1978 um heilbrigðisbiónustu.
Reykjavik er eitt þjónustusvæði.
4. gr.
Á hverju biónustusvæð’ skal starfa ellimálanefnd i stjórnunartengslum við
heilsugæslustöðvar og hefur nefndin það hlutverk að annast skipulagningu þjónustunnar innan svæðisins, sbr. 3. gr.
í nefndinni skulu eiga sæti þrir aðilar:
Heilsugæslulæknir, heilsugæsluhjúkrunarfræðingur og starfsmaður félagsþjónustu tilnefndur af sveitarfélögum viðkomandi þjónustusvæðis. Borgarlæknir
er formaður nefndarinnar í Reykjavik, en auk hans eiga sæti i nefndinni heilsugæsluhjúkrunarfræðingur og starfsmaður félagsþjónustu tilnefndur af borgarstjórn.
Þar sem starfandi eru sérfræðingur í öldrunarlækningum og félagsráðgjafi
má ennfremur skipa þá í nefndina.
RáðherTa skipar í ellimálanefndir til fjögurra ára í senn og getur sett nánari
reglur um störf þeirra.
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5. gr.
Hlutverk ellimálanefnda er:
Að fylgjast með heilsufari aldraðra á svæðinu.
Að skipuleggja heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í samráði við forstöðumenn
hinna ýmsu þátta þjónustunnar og samhæfa þá, þ. á m. nætur- og helgidagaþjónustu.
Að meta og fylgjast með þörf viðko'mandi einstaklinga fyrir heilbrigðisþjónustu og ákveða tegund þjónustu í samræmi við það.
Að gera tillögur um fjárfestingu og kostnað varðandi framkvæmd þjónustunnar
á svæðinu.
Að gera árlega yfirlit til heilbrigðismálaráðuneytis um þjónustuþörf aldraðra i
umdæmi sinu.
Að gera tillögur um fjölda starfsfólks við heilsugæslu aldraðra i heimahúsum
á svæð:nu.
Að fjalla um breytingar og nýjungar varðandi þjónustu á svæðinu.
Að gera félagsmálayfirvöldum sveitarfélaga viðvart sé félagslegri þjónustu við
aldraða ábótavant.

II. KAFLI
Framkvæmdasjóður aldraðra.
6. gr.
Til þess að stuðla að byegingu húsnæðis vegna aldraðra skal setja á stofn
sérstakan sjóð, framkvæmdasjóð aldraðra.
Tekjur sjóðsins eru:
1. Álag á aðgangseyri að vínveitingahúsum, kr. 10 á hvern miða. Skatturinn breytist
í samræmi við verðlagsvísitölu.
2. Beint framlag ríkissjóðs eftir ákvörðun á fjárlögum hverju sinni.
3. Inneign í byggingasióði aldraðra skv. lögum nr. 49/1963.
4. Frjáls framlög og aðrar tekjur er til kunna að falla.
5. Vaxtatekjur.
7. gr.
Sióðurinn skal vera í vörslu heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytisins. Ráðherra ákveður úthlutun úr sjóðnum að fengnum tillögum ellimálanefnda sbr. 4. gr.
Hlutverk sjóðsins er:
1. Að fjármagna byggingar rikisins vegna stofnana fyrir aldraða skv. 11. gr. stl.
e. og d.
2. Að veita sveitarfélögum og öðrum. sem starfa eftir lögum þessum, framlög
til kaupa eða bygginga á húsnæði fyrir aldraða skv. 11. gr. b. stl.
Ráðherra setur nánari ákvæði um sjóð:nn með reglugerð.
Ráðherra gerir, að fengnum tillögum ellimálanefnda og i samráði við fjárveitinganefnd, áætlun til 5 ára i senn um framkvæmdir skv. 7. gr.
Um framkvæmdir skv. þessari grein fer skv. lögum nr. 63/1970 um opinberar
framkvæmdir eftir þvi sem við á.
III. KAFLI
Heilsugæsla aldraðra í heimahúsum.
8- gr.

Heilsugæsla í heimahúsum er sú aðstoð, sem hið opinbera veitir öldruðum á
heimili þeirra, þ. e. a. s. lækningar, hjúkrun og endurhæfing svo og flutningur
aldraðra að og frá heimili.
Þar sem heimilishjálp í viðlögum er ekki til staðar eða ófullnægjandi er ellimálanefndum heimilt að skipuleggja þá þjónustu um skemmri eða lengri tima, skv.
sérstökum samningi við sveitarfélög umdæmisins.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Heilsugæslu aldraðra í heimahúsum annast starfslið heilsugæslustöðva og telst
kostnaður til rekstrarkostnaðar heilsugæslustöðva.
10. gr.
Ráðherra er heimilt að setja gjaldskrá vegna heilsugæslu í heimahúsum.

a)
b)
c)
d)

IV. KAFLI
Dvalarstofnanir.
11. gr.
Dvalarstofnanir fyrir aldraða skv. lögum þessum eru:
Ibúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra, byggðar á félagslegum grundvelli.
Dvalarheimili aldraðra með íbúðarherbergjum og snyrtingu ásamt aðstöðu fyrir
tómstunda- og félagsstarfsemi fyrir vistmenn.
Hjúkrunarheimili til langdvalar og/eða aðstöðu fyrir dagvistun fyrir aldraða.
Sjúkradeildir með aðstöðu fyrir öldrunarlækningar og göngudeildir, hannaðar
á hliðstæðan hátt og almennar sjúkradeildir.

12. gr.
Enginn má setja á stofn eða reka dvalarstofnun fyrir aldraða nema með leyfi
heilbrigðisráðherra. Sama máli gegnir um allar meiriháttar breytingar á húsakynnum og starfsemi slíkra stofnana.
13. gr.
Beiðni til ráðherra um rekstrarleyfi skv. 11. gr. skulu fylgja upplýsingar um
verksvið stofnananna og staðsetningu og uppdrættir að byggingum, lóðum, umhverfi
og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingu á húsakynnum. Ennfremur fylgi með greinargerð um eigendur og fjárhagsástæður og skýrsla um starfsáætlun, stjórn, starfsfólk,
rekstrarfyrirkomulag og hversu mörgum vistmönnum heimilinu er ætlað að sinna
og með hvaða kjörum.
14. gr.
Rekstur dvalarstofnana fyrir aldraða skal lúta stjórn þriggja manna. Séu hjúkrunarheimili eða sjúkradeildir tengdar dvalarstofnuninni gilda ákvæði 30. gr. laga

um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978. Eigendur dvalarstofnana skipa stjórn þeirra til
fjögurra ára i senn. Starfsfólki er heimilt að tilnefna einn af sinni hálfu til setu á
fundum stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétti. Sama rétt eiga vistmenn.
15. gr.
Sveitarstjórnir annast byggingar dvalarheimila skv. 11. gr. b. stl. á eigin kostnað,
sbr. þó 7. gr. 2. tl.
Nú byggir sveitarstjórn eða annar aðili hjúkrunarheimili eða sjúkradeildir við
dvalarstofnun sina og gilda ákvæði 34. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978
um kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs í stofnkostnaði vegna byggingar og búnaðar að
öðru leyti en því, að hlutur ríkissjóðs vegna slíkra framkvæmda greiðist úr framkvæmdasjóði skv. 6. gr.
16. gr.
Daggjaldanefnd skv. lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar, ákveður daggjöld i dvalarstofnunum fyrir aldraða, öðrum en íbúðum, og skal miða við eðlilegan
reksturskostnað þar með talið viðhald húsa og endurnýjun tækja og búnaðar.
Ellimálanefndir skulu fylgjast með nauðsyn á tilflutningi milli eininga eftir heilsufari einstaklings á hverjum tíma. Ef dvalarstofnun veitir ellihrumu fólki meiri
umönnun og þjónustu sökum skorts á vistrými á hjúkrunareiningum en hönnun
þess og útbúnaður gerir ráð fyrir, skal daggjaldanefnd meta þá þjónustu.
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V. KAFLI.
Ýmis ákvæði.
17. gr.
Sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins greiðir rekstrarkostnað stofnana skv. 11. gr. c. og d. stl. Vistmenn greiða rekstrarkostnað íbúða og dvalarheimila skv. 11. gr. a. og b. stl. að svo miklu leyti sem lög um almannatryggingar
gilda ekki hér um, sbr. 19. gr. 3. mgr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum.
18. gr.
Um aukakostnað vegna starfa ellimálanefnda fer skv. lögum nr. 57/1978 um
heilbrigðisþ j ónustu.
19. gr.
I lok aprílmánaðar skal liggja fyrir áætlun um útgjöld skv. lögum þessum
fyrir komandi fjárlagaár.
20. gr.
Enginn má vistast í dvalarstofnun fyrir aldraða án undangengins mats á vegum
ellimálanefndar. Einnig er óheimilt að flytja vistmann milli dvalarstofnana án
atbeina ellimálanefndar.
Að fengnu mati skal vista einstakling á þeirri stofnun, sem hann kýs, óháð
svæðisskiptingu, eftir því sem við verður komið.
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um íbúðir skv. 11. gr. a. stl. þar sem vistmaður greiðir að öllu leyti kostnað af dvöl sinni.
21. gr.
Dvalarstofnanir fyrir aldraða, sem starfandi eru við gildistöku þessara laga,
skulu í hvívetna háðar ákvæðum þeirra.
22. gr.
Ráðherra getur sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara í reglugerð.
23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. Jafnframt falla úr gildi lög um dvalarheimili aldraðra nr. 28/1973, lög nr. 49/1963 um byggingarsjóð aldraðra svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með síðari breytingum
og annarra laga er þessi mál kunna að snerta. Þó tekur ákvæði 1. tl. 6. gr. gildi frá
1. júní 1981.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þegar í stað skal hefjast handa um stofnun sérstakrar deildar í heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu, sbr. 2. gr., þannig að starfsemi hennar verði að fullu
hafin við gildistöku laganna.
Lög þessi skulu endurskoðuð innan 5 ára frá gildistöku. Skal við þá endurskoðun sérstaklega tekin ákvörðun um framtíð framkvæmdasjóðs aldraðra skv. 6. og
7. gr.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram, er samið í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. Er í því reynt að móta ákveðna stefnu til úrbóta í málefnum
aldraðra, en nauðsyn aðgerða er þar mjög brýn eins og umræður undanfarið bera
glöggt vitni.

1852

Þingskjal 544

Frumvarpið er samið að hðfðu samráði við Guðrúnu Helgadóttur og Guðmund G.
'Þórarinsson, alþingismenn, Odd ólafsson, lækni, fyrrv. alþingismann og Þór
Halldórsson, yfirlækni öldrunardeildar Landspítalans. I frumvarpinu eru málefni
aldraðra tekin til he’ldarendurskoðunar með tilliti til heilbrigðis- og vistunarþjónustu,
hvort heldur er i heimahúsum eða í stofnunum. Lögð er áhersla á að nýta þá
þjónustu, sem fyrir er í samfélaginu og er þungamiðja lögð á heilsugæslustöðvarnar,
sem eru í hraðri uppbyggingu.
Helstu nýmæli, sem felast í frnmvarpinu eru þessi:
1. Sett er fram ákveðið markmið til úrbó+a i heilbrigðis- og vistunarþjónustumálum aldraðra, en það er að stuðla að samræmingu þessarar þjónustu og að
sérstöku átaki við framkvæmdir við byggingar aldraðra, en fullyrða má að hér
sé brýnust þörf úrbóta.
2. Lagt er t;l að yfirstjórn mála sé í höndum eins ráðuneytis, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, og að þar skuli starfa sérstök deild til að annast málefni
samkvæmt lögunum.
3. Lagt er til að landinu verði skipt niður i ákveðin þjónustusvæði og á hverju
svæði starfi ellimálanefnd, sem sinni þéssum málum sérstaklega.
4. Lagt er til að settur verði á stofn sérstakur sjóður, framkvæmdasjóður aldraðra,
til þess að stuðla að byggingu húsnæðis vegna aldraðra og eru honum markaðar ákveðnar tekjur. í bráðabirgðaákvæðum er gert ráð fyrir þvi að tekin
verði endanleg afstaða til framtiðar sjóðsins innan fimm ára.
5. Lagt er til að gerð verði 5 ára áætlun í senn um byggingar fyrir aldraða.
6. Lagt er til að heilsugæsla fyrir aldraða í heimahúsum verði veitt af starfsliði
heilsugæslustöðva og að allur kostnaður af sliku skuli teljast til reksturskostnaðar stöðvanna.
7. Lagt er til, að þar sem heimilishjálp í viðlögum er ekki til staðar eða ófullnægjandi sé ellimálanefndum heimilt að skipuleggja slíka þjónustu um skemmri eða
lengri tima, samkvæmt sérstökum samningi við sveitarfélög umdæmisins og
á kostnað þeirra. Að öðru leyti fjallar frumvarpið ekki um heimilishjálp í
viðJögum. þannig að á engan hátt er verið að rýra afskiptarétt sveitarfélaga og
félagsmálastofnana af þeim málum.
8. Lögð er fram skýr stefna um það, hvaða stofnanir skulu reknar fyrir aldraða,
hverjar riki byggi og hverjar sveitarfélög.
9. Lögð eru til skýr ákvæði um það, hvaða rekstri rík’ssjóði beri að standa undir.
10. Tekin er afstaða til þess á hvern hátt menn verði vistaðir í stofnunum samkvæmt
lögunum.
Á undanförnum árum hefur greinilega komið í Ijós, að e’tt mesta vandamálið, sem við er að glima i heilbrigðisþjónustunni snertir heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða. Reynt hefur verið að leysa þessi mál eftir föngum og má
segja, að i dag þjóni mörg hinna minni sjúkrahúsa á landsbyggðinni og reyndar
fleiri þvi hlutverki að vista aldraða, sem þurfa á hjúkrun að halda. 1 Reykjavík
og nágrannabyggðum hefur á hinn bóginn skapast hálfgert neyðarástand, þar sem
fjöldi aldraðra hefur aukist hröðum skrefum og miklu meira en annars staðar á
landinu. Er hér jafnt um að ræða emstaklinga, sem búið hafa meginhluta ævi
sinnar á þessu svæði og aðflutta, sem leita þess öryggis sem Reykjavík og nágrannabyggð;r veita, einkum á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu.
Er brýnt að leita að lausn þessara mála og lita verður á þá lausn óháð landshlutum. Þannig verður að marka ákveðna stefnu með það fyrir augum að iþyngja
ekki þeim sveitarfélögum, sem sérstöðu sinnar vegna taka við öldruðum umfram
önnur. Verður þetta ekki gert á annan hátt en að auka afskipti og skyldur rikisins
vegna þessara mála og jafnframt að auka möguleika sveitarfélaga á því að Ieysa
málin innan eigin svæða án þess að reisa sér hurðarás um öxl fjárhagslega.
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Með frumvarpi þessu er reynt að leysa þessa þætti og má segja að grunntónn
frumvarpsins sé sá, að hér sé um að ræða málefni, er snerti alla landsmenn jafnt
og geti því ekki eingöngu verið viðfangsefni einstakra sveitarfélaga að leysa úr
þeim, með öllum þeim fjárhagsbyrðum sem slíku fylgir.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
1 þessari grein er lýst því markmiði frumvarpsins að stuðla að samræmingu
heilbrigðis- og vistunarþjónustu aldraðra og að stuðla að sérstöku átaki við framkvæmdir við byggingar vegna aldraðra. Lögunum er þannig ætlað að tryggja öldruðum ákveðið öryggi á sviði heilbrigðis- og vistunarþjónustu, þannig að þurfi þeir
á slíku að halda, hvíli sú skylda á samfélaginu fyrst og fremst. Á það skal þó lögð
rík áhersla, að á engan hátt er verið að afnema hina gagnkvæmu framfærsluskyldu
foreldra og barna skv. framfærslulögum nr. 80/1947.
Um 2. gr.
þessari grein er gert ráð fyrir því að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
fari með yfirstjórn heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða. Ennfremur er
gert ráð fyrir ákveðinni deild innan ráðuneytisins, er skipuð sé sérstökum deildarstjóra, til þess að annast þennan málaflokk. Er þetta gert í öryggisskyni til þess að
tryggja það að þessi málefni hljóti verðugan sess og verði ekki bætt ofan á þegar
ofhlaðnar deildir og deildarstjóra. Er þetta einn liðurinn í því að treysta heildarstjórn
þessara mála og stuðla að betri nýtingu fjármuna.
í

Um 3. gr.
Hér er lagt til að landinu verði skipt í þjónustusvæði í samræmi við heilsugæsluumdæmi, samkvæmt lögum nr. 57/1978 um heilbrigðisþjónustu. Reykjavík
skal vera eitt þjónustusvæði. Samkvæmt áðurnefndum lögum skiptist landið í 28
heilsugæsluumdæmi, sem skýrt eru afmörkuð. Miðað við þann meginþunga, sem
frumvarpið leggur á starfsemi heilsugæslustöðva og starfsliðs þeirra til úrbóta í
heilbrigðis- og vistunarmálefnum aldraðra, verður ekki á betri svæðisskiptingu kosið.
Um 4. gr.
Gert er ráð fyrir því að á hverju hinna 28 þjónustusvæða skuli starfa ellimálanefnd, sem sé i stjórnunartengslum við heilsugæslustöðvar. Hlutverk nefndarinnar
er að annast framkvæmd og skipulagningu þjónustunnar innan svæðisins. Lagt er
til að í hópnum eigi sæti heilsugæslulæknir, heilsugæsluhjúkrunarfræðingur og
starfsmaður félagsþjónustu tilnefndir af sveitarfélögum viðkomandi þjónustusvæðis.
Reiknað er með að störf þessara þriggja aðila að þessum málum falli undir
dagleg störf þeirra og því komi ekki til sérstakra launagreiðslna vegna þeirra.
Ennfremur er gert ráð fyrir því að sé starfandi sérfræðingur í öldrunarlækningum á
svæðinu og félagsráðgjafi megi skipa þá í nefndina. Gert er ráð fyrir því að ráðherra skipi í nefndirnar til fjögurra ára í senn og að hann setji nánari reglur
um störf þeirra. Er það sérstaklega gert vegna þess að til greina koma nokkrir
aðilar úr röðum heilsugæslulækna og heilsugæsluhjúkrunarfræðinga innan sama
svæðis og hið sama g'ldir í örfáum tilvikum um sérfræðinga í öldrunarlækningum
og um félagsráðgjafa. Æskilegt væri t. d. að heilsugæslulæknir og heilsugæsluhjúkrunarfræðingur kæmu frá sömu heilsugæslustöð innan svæðisins, en heilsugæslustöðvar þar sem starfa læknar og hjúkrunarfræðingar eru mismunandi margar
innan hvers svæðis.
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Gert er ráð fyrir þeirri skipan mála i Reykjavik, að þar verði ein nefnd og að
borgarlæknir sé formaður hennar.
Eitt af vandamálum á sviði heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða hefur
verið skortur á skipulagningu. f sumum sveitarfélögum hefur viss skipulagning
verið fyrir hendi en í öðrum engin. Alla heildarsamræmingu hefur vantað. Með því
að koma á fót nefnd þeirra aðila, sem gerst eiga að þekkja til þessara mála,
er raunhæft að ætla að úrbætur náist og það fljótlega.
Um 5. gr.
Hér er fjallað um hlutverk ellimálanefndar, en það er fyrst og fremst að annast
og fylgjast með öllu er lýtur að heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða á
svæðinu og að gera tillögur hér að lútandi til réttra stjórnvalda. Vert er að
minnast á 9. tl., en þar er gert ráð fyrir því að eitt af hlutverkum ellimálanefndar
verði að gera félagsmálayfirvöldum sveitarfélaganna viðvart, sé félagslegri þjónustu
við aldraða ábótavant. Hér er fyrst og fremst átt við heimilishjálp í viðlögum, sem
rekin er af sveitarfélögum í samræmi við lög nr. 10/1952. Ellimálanefndin er í þeirri
aðstöðu að geta fylgst með félagslegu þjónustunni í starfi sínu að heilbrigðis- og
vistunarþjónustu. Ekki er ætlast til þess, og skal það undirstrikað, að ellimálanefndin geri þetta að sjálfstæðu verkefni, óháð heilbrigðis- og vistunarþjónustunni.
Um 6. gr.
Hér er fjallað um uppbyggingu og verkefni framkvæmdasjóðs aldraðra, en
reikna verður með að tekjur hans verði að nema 20 til 30 millj. nýkróna eigi lögin
að þjóna ætluðu hlutverki. Lauslega má áætla að tekjur af álagi á aðgangseyri vinveitingahúsa geti numið 12 millj. kr. Inneign i byggingarsjóði aldraðra er ekki umtalsverð og aðrir tekjuþættir óvissir. Er því ljóst að framlag ríkissjóðs á fjárlögum verður
að nema því sem á vantar allavega í byrjun, þ. e. a. s. 8 til 18 millj. nýkr. 1 fjárlögum
ársins 1981 eru veittar til framkvæmda á þessu sviði rúmar 8.4 millj. króna, sem
sundurliðast: B-álma Borgarspítala kr. 6 350 000, Hrafnista, Hafnarfirði kr. 1 300 000,
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi kr. 780 000.
Um 7. gr.
Hér er fjallað um vörslu á sjóðnum og úthlutun, en hún skal vera í höndum
ráðherra, að fengnum tillögum ellimálanefnda. Á það skal bent, að ekki er gert ráð
fyrir sérstakri stjórn sjóðsins og verður að telja það eðlilegt, þar sem hlutverk hans
er skýrt afmarkað og þar að auki er sjóðurinn í höndum eins ráðuneytis og ætlaður
til úrbóta verkefna, sem falin eru því einu.
Hlutverk sjóðsins er að fjármagna þar til teknar byggingar rikisins, sveitarfélaga og annarra vegna húsnæðis fyrir aldraða. Yrðu úthlutanir úr sjóðnum i formi
framlaga en ekki styrkja eða lána. Yrði ríkissjóður eigandi í hlutfalli við framlög.
Gert er ráð fyrir því að ráðherra geri áætlun til 5 ára i senn um framkvæmdir
þær, sem framlög úr sjóðnum renna til og muni sú deild ráðuneytisins, er lagt er til
að sett verði á stofn sbr. 2. gr. frumvarpsins, m. a. annast slikar áætlanir.
Um framkvæmdir skv. þessari grein fer skv. lögum nr. 63/1970 um opinberar
framkvæmdir eftir þvi sem við á.
íbúðir fyrir aldraða skv. 11. gr. a. falla ekki hér undir enda gilda lög nr. 51/1980
um Húsnæðisstofnun ríkisins um þær.
1 bráðabirgðaákvæðum kemur fram að endurskoða eigi lögin innan 5 ára ekki
síst með hliðsjón af framtíð sjóðsins og hvort hans sé þörf. Sjóðsstofnunin er þvi
skammtimaúrræði til þess að leysa sem skjótast úr þeim vanda sem steðjar að,
þ. e. a. s. skorti á vistrými.
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Um 8., 9. og 10. gr.
Hér er fjallað um heilsugæslu aldraðra í heimahúsum, sem hið opinbera veitir,
þ. e. a. s. lækningar, hjúkrun og endurhæfingu svo og flutning aldraðra að og frá
heimili. Gert er ráð fyrir því að þessa þjónustu annist starfslið heilsugæslustöðva
og að kostnaður vegna þess falli undir eðlilegan reksturskostnað heilsugæslustöðva.
Mundi kostnaður því skiptast á ríki og sveitarfélög, þ. e. a. s. ríkið stendur undir
launakostnaði lækna og hjúkrunarfræðinga vegna þessara starfa, en sveitarfélög sem
aðild eiga að heilsugæslustöðvum umdæmisins standa undir öðrum kostnaði, sbr.
nánar lög nr. 57/1978 um heilbrigðisþjónustu.
Gert er ráð fyrir því að ráðherra geti sett gjaldskrá fyrir heilsugæslu aldraðra
í heimahúsum. Hér er eingöngu um heimildarákvæði að ræða svo ekki komi til
deilna um lagaheimild, þurfi á slíkri gjaldtöku að halda. Hér yrði þó aðeins um að
ræða litla upphæð, svipað göngudeildargjaldi, og ætti því engum að íþyngja. Slík
gjaldtaka mætti þó aldrei koma í veg fyrir að þjónusta yrði veitt t. d. efnalitlum
einstaklingum.
í 8. gr. er gert ráð fyrir því að ellimálanefnd sé heimilt að skipuleggja heimilishjálp í viðlögum um skemmri eða lengri tíma, samkvæmt sérstökum samningi við
sveitarfélög umdæmisins. Til slíkrar þjónustu kæmi ekki, þar sem sveitarfélög kjósa
að annast hana sjálf. Því verður ekki neitað að víða er pottur brotinn á þessu sviði
og að auðveldasta úrlausnin er sú að fela ellimálanefnd framkvæmd þessara mála,
t. d. þar sem þeim er ekki sinnt. Allur kostnaður yrði sem áður greiddur af viðkomandi sveitarfélögum.
Um 11. gr.
Hér er fjallað um þær stofnanir, sem hinu opinbera er ætlað að reka fyrir
aldraða. Mörkuð er ákveðin stefna varðandi dvalarstofnanir fyrir aldraða, sem eiga
samkvæmt frumvarpinu að vera íbúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra, byggðar
á félagslegum grundvelli t. d. á vegum sveitarfélaga, dvalarheimili með íbúðarherbergjum og snyrtingu ásamt aðstöðu fyrir tómstunda- og félagsstarfsemi fyrir
vistmenn, hjúkrunarheimili til langdvalar og/eða aðstöðu fyrir dagvistun aldraðra,
sjúkradeildir með aðstöðu fyrir öldrunarlækningar og göngudeildir, hannaðar á hliðstæðan hátt og almennar sjúkradeildir. Hvað snertir íbúðirnar sérstaklega þá ná lögin
ekki yfir þær íbúðir, sem aldraðir byggja sjálfir án nokkurs fjárstuðnings skv. lögum
þessum, jafnvel þótt þeir njóti til þess lána og styrkja frá Húsnæðisstofnun íslands.
Varðandi dvalarheimili skal lögð áhersla á einstaklingsherbergi og sérherbergi fyrir
hjón ásamt snyrtingu og jafnframt á aðstöðu fyrir tómstunda- og félagsstarfsemi
fyrir vistmenn.
Ætlast er til þess að hjúkrunarheimili verði reist sem langdvalarstofnanir og að
jafnframt verði þar aðstaða fyrir dagvistun. Við sjúkradeildir er gert ráð fyrir
aðstöðu fyrir öldrunarlækningar og göngudeildir, þannig að ekki er ætlast til þess
að öldrunarlækningar og göngudeildir fyrir aldraða séu á öðrum stöðum.
Miðað við gildandi lög er hér fjölgað dvalarstofnunum fyrir aldraða og gerður
greinarmunur á því, hvort um er að ræða hjúkrunarheimili eða sjúkradeildir og er
þá gert ráð fyrir að miðlungs erfið hjúkrun geti verið á hjúkrunarheimili, en mjög
erfið hjúkrun sé á sjúkradeildum, sem séu þá raunverulega í engu frábrugðnar almennum sjúkradeildum.
Um 12. gr.
Greinin er i samræmi við 2. gr. laga nr. 28/1973 um dvalarheimili aldraðra og
þarfnast ekki skýringa.
Um 13. gr.
Greinin er í samræmi við 3. gr. laga nr. 28/1973 og þarfnast ekki skýringa.
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Um 14. gr.
Gert er ráð fyrir því að rekstur dvalarstofnana fyrir aldraða lúti sérstakri stjórn
þriggja manna, sem eigendur dvalarstofnana skipa til fjðgurra ára í senn. Gert er
ráð fyrir því að starfsfólk og vistmenn megi tilnefna einn fulltrúa, hvor hópur, til
setu á fundum stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétti.
Séu hins vegar hjúkrunarheimili og sjúkradeildir tengdar dvalarstofnun, þá
skulu gilda ákvæði 30. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978, þ. e. a. s. að
stjórn viðkomandi sjúkrahúss fari einnig með stjórn dvalarstofnunar.
Um 15. gr.
Hér er fjallað um verkefni sveitarstjórna hvað snertir byggingar fyrir aldraða.
Er gert ráð fyrir því, að dvalarheimili með íbúðarherbergjum og snyrtingu ásamt
aðstöðu fyrir tómstunda- og félagsstarfsemi fyrir vistmenn skuli byggð af sveitarfélögum og á þeirra kostnað, en að þau geti notið framlaga úr framkvæmdasjóði
aldraðra. Ekki er hér verið að leggjast gegn slíkum byggingum á vegum einkaaðila,
enda ráð fyrir því gert að þeir geti notið framlaga úr framkvæmdasjóði aldraðra
sbr. 7. gr. 2. tl.
Sé hins vegar ákveðið að byggja hjúkrunarheimili eða sjúkradeild við dvalarstofnun þá skulu gilda ákvæði 34. gr. laga nr. 57/1978 um heilbrigðisþjónustu um
hlutdeild ríkissjóðs í stofnkostnaði, en hún nemur 85% og er gert ráð fyrir að sá
hluti greiðist úr framkvæmdasjóði aldraðra.
Um 16. gr.
Hér er fjallað um hlutverk daggjaldanefndar, skv. lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar, varðandi ákvarðanir daggjalda á dvalarstofnunum fyrir aldraða.
Daggjaldanefnd skal ákveða öll slík daggjöld þeirra stofnana, sem taldar eru upp i
11. gr. nema um sé að ræða íbúðir, sérhannaðar fyrir aldraða. Við ákvörðun daggjalda skal m. a. taka tillit til viðhalds húsa og endurnýjunar tækja og búnaðar.
í greininni er ennfremur fjallað um skyldur ellimálanefndar sérstaklega varðandi tilflutning milli eininga eftir heilsufari einstaklings og skyldur daggjaldanefndar
til þess að meta alla frekari umönnun og þjónustu, t. d. vegna skorts á vistrými á
hjúkrunareiningum. Gert er ráð fyrir því að sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins greiði daggjöld annarra stofnana en íbúða fyrir aldraða og dvalarheimila, en að vístþegar greiði í þeim tilvikum eins og er í dag.
í reynd verður engin breyting á þessum þáttum verði frumvarpið að lögum.
Um 17. gr.
Hér er kveðið á um skyldur ríkissjóðs til þess að standa undir rekstrarkostnaði
stofnana skv. 11. gr., c. og d. stl., þ. e. a. s. hjúkrunarheimila og sjúkradeilda.
Vistmenn standa sjálfir undir kostnaði við ibúðir og dvalarheimili, sem í reynd
þýðir, að lífeyrisgreiðslur lífeyristryggingadeildar Tryggingastofnunar ríkisins, þ. e.
a. s. ellilífeyrir vistmanna, renna til rekstursins ásamt hækkun lífeyris eða framlags frá vistmönnum sjálfum. í staðinn fá vistmenn ákveðna dagpeninga (vasapeninga) í samræmi við heimildarákvæði 51. gr. almannatryggingalaga nr. 67/1971,
eftir nánari ákvörðun tryggingaráðs.
Þessi grein breytir í engu ríkjandi fyrirkomulagi.
Um 18. gr.
Hér er fjallað um aukakostnað, sem hlýst af störfum ellimálanefndar skv. 4. gr.
og hvernig hann skuli greiddur. Ætlast er til að störf heilsugæslulækna og heilsugæsluhjúkrunarfræðinga falli undir eðlilegan reksturskostnað heilsugæslustöðvar sbr.
lög nr. 57/1978, en aukakostnaður, sem hlýst af störfum annarra í nefndinni, skal
borinn af viðkomandi sveitarsjóðum. Yrði hér fyrst og fremst um að ræða ferðakostnað.
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Um 19. gr.
Lagt er til að áætlun um útgjöld samkvæmt lögunum liggi fyr'r eigi síðar en
í lok apríl ár hvert vegna skilafrests tillagna til fjárlaga.
Um 20. gr.
Hér er ákveðið að enginn geti vistast á dvalarstofnun fyrir aldraða án undangengins mats á vegum ellimálanefndar. Ekki er ætlast til að elímálanefnd þurfi
ætíð sjálf að framkvæma matið, enda yrði slíkt ógerlegt t. d. í Reykjavík. Ellimálanefnd væri þá heimilt að fela þar til völdum og hæfum aðilum þetta mat, t. d. lækni,
en hafa verður nefndin umsjón og stjórn með slíku. Slíkt mat yrði fyrst og fremst
heilsufarslegt. Einnig er óheimilt að flytja vistþega milli dvalarstofnana án sliks
mats. Lagt er til að vista einstakling að fengnu mati í þeirri stofnun, sem hann
kýs sjálfur og án tillits til hvar stofnunin er, eftir því sem v'ð verður komið.
Á þennan hátt er viðkomandi heimilað að ákveða sjálfir hvar þeir vistast eftir
því sem slíku verður við komið. Jafnframt er stjórnum dvalarstofnana óheimilt að
ákvarða hverjir skuli vistast í viðkomandi stofnun eins og gert er í dag og má segja
að hér sé um veigamikla breytingu að ræða.
Sé um að ræða íbúðir skv. 11. gr. a. stl., þar sem vistþegi greiðir að öllu leyti
kostnað af dvöl sinni, eiga þessi ákvæði ekki við.
Um 21. gr.
Þarfnast ekki skýnnga.
Um 22. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 23. gr.
Gert er ráð fyrir þvi að þessi lög öðlist gildi 1. janúar 1982. Slíkur gild'stökufrestur er á allan hátt eðlilegur þegar um er að ræða svo stefnumótandi lög sem
þessi, sem hafa í för með sér viðamikla undirbún'ngsvinnu eigi þau að þjóna tilgangi
sínum. Hvað snertir ákvæði þeirra laga, sem lagt er til að úr gildi falli, skal á það
bent að lög nr. 49/1963 um byggingarsjóð aldraðra eru í dag næstum nafn'ð fómt,
þar sem inneignir í byggingarsjóði aldraðra eru nánast engar og með þessum lögum
yrðu þau lög á allan hátt óþörf.
1 frumvarpinu er gert ráð fyrir því að ákvæðið um fjáröflun til sjóðsins taki
strax gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Gert er ráð fyrir því að þegar verði hafist handa við stofnun sérstakrar deildar
innan heilbrigðis- og trygg'ngamálaráðuneytisins sbr. athugasemdir við 2. gr., þannig
að starfsemi hennar verði að fullu hafin við gildistöku laganna. í sjálfu sér þarfnast
þetta bráðabirgðaákvæði ekki skýringa en á það skal lögð áhersla, að mjög brýnt er
að þessi deild verði sett á laggirnar sem allra fyrst því vitanlega ríður á miklu,
varðandi gildistöku laganna og alla undirbún'ngsvinnu þar að lútandi, að ákveðinn
aðili setji þar á mörk sín og sá aðili, sem starfa mun að þessum málum til frambúðar, þ. e. a. s. deildarstjórinn sjálfur.
Gert er ráð fyrir því að lögin verði endurskoðuð innan 5 ára frá gildistöku. Er
þetta gert vegna þess að æskilegt er að tengja saman þá þætti sem lögin fjalla um
og félagslega þáttinn, sem þau hreyfa ekki við. Slík vinna tekur að sjálfsögðu nokkurn
tíma. Hvað snertir endurskoðun um hlutverk framkvæmdasjóðs aldraðra vísast til
athugasemda hér að framan, sérstaklega um 7. gr.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Fylgiskjal II.
Ýmsar upplýsingar um málefni aldraðra.

1. Framreikningur mannfjölda 67 ára og eldri 1980—2000.
Ár

1980
1985
1990
1995
2000

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

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

Fjöldi

% af heild

19 805
21141
22 902
24855
26 602

8.5
8.4
8.5
8.7
8.7

Þessar tölur eru reiknaðar út frá mannfjöldaspám, sem birtar eru í riti Þjóðhagsstofnunar „Mannfjöldi, mannafli og tekjur“, Reykjavík, júní 1977. Nýjustu tölur
eru skv. upplýsingum Hagstofu íslands um stöðuna 1.12. 1980.
2. Dvalarheimili aldraðra og hjúkrunar- og endurhæfingardeildir.
Rúma- og vistmannafjöldi 1. janúar 1981.
I. ELLI- OG DVALARHEIMILI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Elli- og hjúkrunarheimilið Grund, Reykjavík ....
Elliheimilin Ás og Ásbyrgi, Hveragerði.................
D.A.S. Hrafnista, Reykjavík ...................................
D.A.S. Hrafnista, Hafnarfirði ...............................
Dvalarheimilið Höfði, Akranesi .............................
DvalarheimiJi aldraðra, Borgarnesi........................
Dvalarheimilið Fellsendi, Dalasýslu ......................
öldrunarstofnun önfirðinga, Flateyri..................
Elliheimili ísafjarðar, ísafirði ...............................
Dalbær, heimili aldraðra, Dalvik...........................
Dvalarheimilið Hlíð, Austurbyggð 17, Akureyri ..
Ellihe’milið Skjaldarvik, Akurevri ........................
Elli- og hjúkrunarh. A-Skaft., Höfn, Hornafirði ..
Elliheimilið Suður-Vík, Vik í Mýrdal....................
Dvalarheimili aldraðra, Hraunbúðir, Vestm.eyjum
Vistheimilið Kumbaravogi, Stokkseyri ................
Elliheimilið Hlévangur, Faxabraut 13, Keflavík ..
Dvalarheimili aldraðra, Garðvangur, Gerðum ....
Dvalarheimilið Lundur, Hellu ...............................

Tala
rúma

Vistmenn

327
210
410
95
44
60
16
8
22
30
110
80
24
3
40
45
16
23
16

88

1 579

145

Hjúkr. Vistm.
sjúkl. i fbúSum

239
80
225
29

110
36
66
44

60
13
4
21
30
93
80
5
3
39
24
16
23
16

19

647

619

17

14

273
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20.
21.
22.
—
23.
24.
25.
26.

II. Endurhæf'ngar- og
sjúkradeildir sjúkrahúsa.
Héraðshæli Austur-Húnvetninga, Blönduósi ........
Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað, ellideild ....
Borgarspítalinn, endurhæfingar- og hjúkrunardeild
v/Barónsstíg ...........................................................
Borgarspítalinn, sjúkradeild í Hafnarbúðum........
Landspítalinn, Hátún 10 B, Reykjavík..................
Kristnes, Eyjaf'rði ..................................................
Sólvangur, Hafnarfirði ............................................
Sjúkrahús Húsavíkur, ellideild .............................

Alls

Tala
rúma

26
12

Vistmenn

8
5

Hjúkr. Vistm.
sjúkl. i ibúSum

18
7
30
25
66
72
108
12

30
25
66
72
108
12
351

13

338

1930

660

957

273

3. Tala rúma fyrir vistmenn og hjúkrunarsjúklinga á dvalarheimilum aldraðra og
hjúkrunar- og endurhæfingardeildum á árunum 1972 til 1981. Tölurnar eru
miðaðar við 1. janúar hvert ár.
Tala
rúma

Ár

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Aukning

............................. ......................
............................. ......................
............................. ......................
............................. ......................
............................. ......................
................ ............ ......................
............................. ......................
............................. ......................
............................. ......................
............................. ......................
á rúmum á milli ára:

1461
1488
1585
1595
1645
1698
1780
1842
1915
1930

Tala rúma
Tala rúma hjúkr.
vistmanna sjúklinga

884
911
952
924
742
710
810
915
974
973

577
577
633
671
903
988
970
927
941
957

Árið 1971—72 er aukning um 43 rúm

.—. 1972—73
1973—74
— 1974—75
— 1975—76
— 1976—77
— 1977—78
— 1978—79
— 1979—80
— 1980—81

—
_
.—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—.
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

27
97
10
50
53
82
62
73
15

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Samtals 512 rúm
4. Hvernig þær framkvæmdir, sem nú eru i byggingu fyrir aldraða og fé er veitt til á
fjárlögum, koma í not og hve mörg vistpláss á ári:
1. DAS:
Fokhelt i árslok 1981.
Tilb. undir tréverk haustið 1982.
Verklok í árslok 1983.
2. B-álma: Fokheld 1.2. 1982.
Frág. utan húss lokið 1.9. 1982.
Verklok í árslok 1984.
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3. Kópavogur: I not í ársbyrjun 1982.
1982 HjúkrunarhsimiliKópavogs ..................................
1984 DAS, Hafnarfirði ....................................................
1985 B-álma fyrstu deildir.............................................
1986 B-álma lokanot........................................................
5. Þörf á timabilinu 1982—1986 fyrir fjölgun starfsmanna við

38 rúm
79 —
87 —
87 —
hjúkrun vegna

aldraðra:

Borgarspítalinn gerir ráð fyrir að á þær sex deildir, er bætast við þar,
þurfi 54 hjúkrunarfræðinga og 60 sjúkraliða. Áætlaður fjöldi hjúkrunarfræðinga
og sjúkraliða í hinar stofnanirnar yrði eftir skipuiagningu á starfi og stærð
deilda en varla undir 25 hjúkrunarfræðingum og 30 sjúkraliðum.
Samtals er þörfin:
Hjúkrunarfræðingar ...............................
79—80
Sjúkraliðar .............................................
um 90
Auk þessa hefur þörf fyrir heimilishjúkrun, sem veitt er frá heilsugæslustöðvum víðsvegar á landinu, farið ört vaxandi. Má nefna að Heilbrigðismálaráð
Reykjavíkur hefur beðið um 2—3 nýjar stöður í hinar nýju heilsugæslustöðvai
Reykjavíkur vegna heimilishjúkrunar. Ef rsynt væri að sinna þörfum annarra
heilsugæslustöðva yrði hér um að ræða 15—20 nýjar stöður á næstu árum.

Nd.

545. Nefndarálit

[232. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin fjallaði um frumvarpið á einum fundi og varð sammála um að mæla með
samþykkt þess eins og það kom frá efri deild.
Fjarverandi voru Pálmi Jónsson, Matthías Bjarnason og Pétur Sigurðsson.
Alþingi, 24. mars 1981.
Guðrún Helgadóttir,
form., frsm.

Nd.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Magnús H. Magnússon.

546. Frumvarp til laga

Guðm. G. Þórarinsson.

[270. mál]

um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila
fyrir börn.
Flm.: Guðrún Helgadóttir.
1. gr.
Aftan við 1. gr. komi ný málsgrein:
Gerð verði námsskrá á vegum menntamálaráðuneytisins, er kveði nánar á um
markmið og leiðir í uppeldisstarfi á dagvistarheimilum í samráði við þá aðila, er
að uppeldis- og skólamálum vinna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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GreinargerÖ.
Með gjörbreyttum þjóðfélagsháttum á síðustu áratugum stækkar í sífellu sá
hópur barna, sem dvelst á dagvistarheimilum fyrstu ár ævi sinnar. Dagvistarheimili,
leikskólar og skóladagheimili eru orðin ríkjandi þáttur í lifi þúsunda íslenskra
barna, einkum hin tvö fyrst nefndu, enda vinnur meiri hluti foreldra utan heimilis.
Dagvistarheimilin hafa því að verulegu marki tekið við því uppeldisstarfi, sem
áður var unnið á einkaheimilum. Til dæmis má geta þess, að af 7880 börnum undir
6 ára aldri í Reykjavík, miðað við 1. des. 1979, eru 3244 börn á dagvistarheimilum í borginni, auk 220 barna á skóladagheimilum, eða 41.2% reykvískra barna
undir 6 ára aldri. Er þó þörf hvergi nærri fullnægt.
Forstöðumenn dagvistarheimila og annað starfslið, er annast fósturstörf, skal
hafa lokið námi við Fósturskóla íslands. Mikill skortur hefur verið á sérmenntuðu
fólki á dagvistarheimilum, enda er hér um vandasamt og illa launað starf að ræða.
Þó hefur í æ meira mæli verið rætt um að sú ábyrgð, sem lögð er á herðar þessara
starfsmanna, vegi þyngra en annað er að starfskjörum þeirra lýtur. Einkum telja
fóstrur að á skorti um stefnumið í því uppeldisstarfi sem þeim er ætlað að leysa
af hendi. Starfsmenn hvers heimilis reyna að móta sér vinnuáætlun, en engin slík
stefnumótun hefur verið unnin í heild. Er talið að löngu sé komið að því, að gerð
sé námsskrá fyrir dagvistarheimili, er starfsmenn geti stuðst við.
Á vegum Norðurlandaráðs hefur starfshópur verið að störfum um nokkurra ára
skeið við að móta stefnu í málefnum dagvistarheimila, og er fulltrúi íslands þar
Svandís Skúladóttir, starfsmaður menntamálaráðuneytisins. Niðurstöður þetrrar
vinnu munu ekki liggja fyrir að sinni, enda ástæðulaust að bíða eftir þeim. íslendingar
eru vafalitið fullfærir um að skila sliku starfi fyrir sitt leyti, enda gæti slík námsskrá
sem hér um ræðir verið tillag Islands til hins norræna starfshóps.
í stjórnarnefnd dagvistarheimila Reykjavikurborgar kom fram sú hugmynd, að
settur yrði starfshópur til þess verks að gera tillögur um innra starf dagvistarheimila.
Félagsmálaráð Reykjavíkurborgar samþykkti hinn 18. október 1979 að skipa nefnd,
er það verk skyldi vinna. Þorbjörn Rroddason lektor var formaður þeirrar nefndar,
en aðrir í henni voru Arna Jónsdóttir, fóstra, Ingibjörg K. Jónsdóttir, fóstra, Elín
Torfadóttir, fóstra, og Ressí Jóhannsdóttir, kennari. Nefndin skilaði ýtarlegum tillögum, sem þegar hafa hlotið afgreiðslu í borgarstjórn Reykjavíkur. I greinargerð
starfshópsins segir m. a. (á bls. 3 í skýrslunni):
„Dagvistarheimili eru ríkjandi þáttur í þjóðfélagsmynd ofanverðrar tuttugustu
aldar. Þau eru ekki og munu ekki verða fullkomin, fremur en önnur mannanna
verk. Á hinn bóginn er skylt að gera þe’m að minnsta kosti jafnhátt undir höfði og
öðrum skipulags- og varnarúrræðum velferðarþjóðfélagsins. Fyrr á tímum var það
algengt neyðarúrræði fátækra foreldra að láta börn sín frá sér í hendur vandalausra.
Á okkar dögum eru rík skilyrði til þess að njóta góðs af umönnun vandalausra á þann
hátt, að líf allra aðila málsins verði auðugra en ella. 1 þeim anda er eftirfarandi
greinargerð skrifuð ... “
í skýrslunni eru gerðar tillögur um menntun starfsfólks, samvinnu þess og
foreldrasamstarf, blöndun aldurshópa, fjölda barna á deildum, sveigjanlegan starístima, tengsl dagvistarheimila og skóla, skóladagheimili, gjaldskrá og umhverfi. Er hér
um að ræða brautryðjendastarf, sem tvímælalaust á eftir að reynast giftudrjúgt. Eitt
af því, sem nefndin lagði áherslu á, er einmitt, að „menntamálaráðuneytið útbúi í
samráði við dagvistarheimilin námsskrá sem þau gætu haft til hliðsjónar“.
Menntamálaráðuneytið hefur unnið vel og farsællega að uppeldisskilyrðum barna
á grunnskólaaldri, en hinu skyldi ekki gleymt, að lengi býr að fyrstu gerð. Það getur
því varla talist vafi á, að mikil nauðsyn er á námsskrá til handleiðslu fyrir þá, sem
annast uppeldi yngstu barnanna. Að þeim málum verður að vinna eins vel og kostur
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er, og vanræksla þar getur haft hörmulegar afleiÖingar. Þetta er engum ljósara en
starfsfólki dagvistarheimila, og því finnur það þunga ábyrgð hvíla á herðum sér.
Það er skylda yfirvalda menntamála, sem fara með málefni dagvistarheimila, að
koma þarna til liðs.

Nd.

547. Frumvarp til laga

[271. mál]

um breytingu á lögum nr. 77 23. des. 1980, um vörugjald.
Flm.: Guðmundur G. Þórarinsson, Eggert Haukdal, Jóhann Einvarðsson.
1. gr.
í 1. gr. laganna hluta A hljóði málsliður um tollskrárnúmer 18.06.09. svo:
18.06.09. Aðrar vörur sem teljast til nr. 18.06., ót. a., þó ekki súkkulaðiis og ís
húðaður með súkkulaði og sjúkrafæði, þ. e. tilbúin næringarefnablanda
handa sjúklingum sem fá ekki nægilega næringu á venjulegan hátt.
2. gr.
í 1. gr. laganna hluta B komi í 1. málslið 15% í stað 30%.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Tilgangur þessa frumvarps er tvíþættur. Annars vegar að aflétta 7% vörugjaldi af sjúkrafæði, hins vegar að lækka vörugjald af gosdrykkjum og öðrum vörum,
sem falla undir B-hluta 1. gr., úr 30% í 15%.
Sjúkrafæði.
Sjúkrafæði er tilbúin næringarefnablanda handa sjúklingum sem ekki fá næga
næringu á venjulegan hátt, gefin fljótandi annaðhvort í gegnum slöngu eða sem
drykkur og þá bragðbætt á ýmsa vegu.
Á sjúkrafæði, sem innflutt er, falla margvísleg gjöld í ríkissjóð. Á sjúkrafæði
með súkkulaðibragði er 3% jöfnunargjald, 24% vörugjald, 40% vörugjald og svo 7%
vörugjald vegna laganna frá 23. des. s. 1.
Tilgangur þessa frumvarps er að létta 7% gjaldinu af, en breytingar þarf á
öðrum lögum til þess að aflétta hinum gjöldunum. Sjálfsagt væri reyndar að Alþingi
breytti þeim lögum einnig, því óeðlilegt er að sjúkrafæði sé tekjustofn ríkissjóðs og
vandræði þeirra, sem ekki geta melt venjulegan mat, notuð til tekjuöflunar.
Ekki ætti að þurfa langa röksemdafærslu fyrir þessu máli.
Vörugjald á gosdrykki og öl.
Ljóst er að álagning 30% vörugjalds á öl og gosdrykki nú um áramótin hefur
valdið miklum erfiðleikum í fyrirtækjum, sem framleiða þessa vöru. Hjá Vífilfelli h/f
var 50—60 manns sagt upp störfum, en uppsagnir voru dregnar til baka tímabundið vegna loforða fjármálaráðherra um lækkun gjaldsins. ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. á einnig við verulega erfiðleika að etja vegna vörugjaldsins.
Samdráttur í sölu öls og gosdrykkja er mikill frá áramótum og mikill miðað við
sölu undanfarinna ára.
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Eftir álagningn 30% vðrugjaldsins nú um áramótin er hlutnr ríkisins af framleiösluverði hverrar flösku 52.74% eða góður helmingur andvirðis. Framleiðandi fær
síðan tæpan helming andvirðis fyrir að sjá um framleiðsluna, leggja til hráefni, vélar
og tæki til framleiðslu og húsakost, greiða laun, orkukostnað o. s. frv.
Hér er augljóslega of langt gengið í skattheimtu.
Samdráttur hefur og orðið svo mikill í sölu þessara drykkja, að rikið mun engan
veginn ná áætluðum tekjum af þessum skattstofni. Þvert á móti má leiða sterk
rök að því, að lækkun gjaldsins leiði til söluaukningar, þannig að tekjur ríkisins
minnki ekki við lækkun. Rennir það stoðum undir kenningar um að of há skattprósenta minnki skatttekjur ríkisins og lækkun skattprósentu geti aukið tekjur ríkisins, ef hún er orðin of há. (Sjá fylgiskjal I.)
Verði vörugjald þetta ekki lækkað, má saka ríkissjóð um það, að margt fólk, sem
að framleiðslu öls og gosdrykkja vinnur, missir vinnu.
Vert er að geta þess, að lækkun vörugjaldsins veldur lækkun framfærsluvisitölu
líklega um 0,1% og þvi nokkurri lækkun á launagreiðslum ríkisins.
Framleiðendur öls og gosdrykkja eru bjartsýnir á verulega söluaukningu í
kjölfar lækkunar vörugjaldsins, sjá bréf Félags ísl. iðnrekenda, dags. 12.03. 1981,
fylgiskjal II.
Náist samkomulag við EFTA og EBE um 2% hækkun jöfnunargjaldsins væri
síðan eðlilegast að fella vörugjaldið frá 23. des. s. 1. af sælgæti, öli og gosdrykkjum
niður.

Fylgiskjal I.
H.F. ÖLGERÐIN EGILL SKALLAGRlMSSON
Efni: Tekjur ríkissjóðs vegna lækkunar vörugjalds í 15%:
Gosdrykkir:
Forsenda: Sölu-samdráttur um 15% hverfi.
30% vörugjald

Sala 1981 á verksmiðjuverði
(janúarverð, 400 pr. ltr.)................
Vörugjald .......................................
Sérst. tímab. vgj. (20.99%) ..............
(Álagning kaupmanns) .............
Söluskattur .......................................
Alls opinber gjöld

15% vörugjald
(sama sala og 1980)

Gkr. 5 950millj
— 1561 —
— 1 576 —
— (2 590) —
— 2 744—

Gkr. 7 000 millj.
— 918 —
— 1662 —
— (2 730) —
— 2 893 —

Gkr. 5 881 millj.

Gkr. 5 473 millj.

Hluti ríkis af 300 millj. hærri launum 35% eða Gkr. 105 millj.
Hluti rikis af meiri umsvifum og bættri útkomu verksmiðja
10% af 1050 millj. eða 105 millj.
Alls tekjur ríkissjóðs
Tekjulækkun 198 millj. kr.

Gkr. 5 881 millj.

Gkr. 5 683 millj.
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ÖL:
Forsenda: Sölu-samdráttur um 20% hverfi.
Sala 1981 á verksmiðjuverði
í janúar ......................................
Vörugjald ..................................
Sérst. tímab. vörugj.......................
(Álagning kaupmanns) .............
Söluskattur ..................................

30% vörugjald

15% vörugjald
(óbreytt sala frá 1980)

Gkr. 1 359 millj.
—
357 —
—
360 —
— (592) —
—
627 —

Gkr. 1 699 millj.
— 223 —
— 403 —
— (663) —
— 702 —

Gkr. 1 344 millj.
Alls opinber gjöld
Gkr. 1 328 millj.
Hluti ríkissjóðs í auknum launum og umsvifum ....... . .........
70 millj.
Alls tekjur ríkissjóðs
Gkr. 1 344 millj.
Gkr. 1 398 millj.
Tekjuaukning Gkr. 54 millj. við lækkun.
Aths.: Maltöl ætti að vera án vörugjalds vegna gamla fólksins.
Fylgiskjal IL
FÉLAG ÍSLENSKRA IÐNREKENDA
Hr. fjármálaráðherra
Ragnar Arnalds
Fjármálaráðuneytið
Arnarhvoli
101 REYKJAVÍK.
12. 03. 1981
I tilefni af fregnum í fjölmiðlum um tímabundna lækkun vörugjalds af öli og
gosdrykkjum var í dag fjallað um málið á fundi með öllum framleiðendum þessara
vara. Þar var samþykkt eftirfarandi niðurstaða:
A. 5% lækkun vörugjalds í mars og apríl er bráðabirgðaneyðarúrræði til að bjarga
um sinn atvinnu hóps starfsfólks í verksmiðjunni Vífilfelli. Mun þessi ráðstöfun
ekki hafa áhrif á verðlagningu eða sölu öls og gosdrykkja.
B. Þess vegna er óleyst það vandamál, að álagning vörugjalds hefur mikil áhrif
á sölu öls og gosdrykkja og þar með á afkomu verksmiðjanna og atvinnuöryggi
starfsmanna þeirra. Brýn nauðsyn er því að vörugjaldið falli niður.
Til að leysa það mál eru framleiðendur sammála um að leggja til eftirfarandi:
1) Vörugjaldið verði lækkað nú þegar úr 30% í 15%. Verð á öli og gosdrykkjum
verði lækkað samsvarandi og sú verðlækkun auglýst af kappi. Framleiðendur
gera ráð fyrir verulegri söluaukningu í kjölfar slikrar auglýsingaherferðar
og þannig verði komið í veg fyrir tekjurýrnun ríkissjóðs.
2) Frá og með 1. maí n. k. verði vörugjaldið afnumið og ríkissjóði bættur tekjumissirinn með álagningu 2% jöfnunar- og aðlögunargjalds, sbr. bráðabirgðaákvæði í lögum um jöfnunargjald, eða með öðrum ráðstöfunum.
Félag íslenskra iðnrekenda hvetur yður, hr. fjármálaráðherra, eindregið til að
beita yður fyrir lausn þessa máls á þann hátt, sem hér er lagt til.
Virðingarfyltst,

FÉLAG ÍSLENSKRA IÐNREKENDA
Davíð Sch. Thorsteinsson, formaður.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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548. Tillaga til þingsályktunar

[272. mál]

um flugrekstur rikisins.
Flm.: Magnús H. Magnússon, Árni Gunnarsson, Vilmundur Gylfason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sameina allan flugrekstur rikisins undir
yfirstjórn Landhelgisgæslunnar með það að markmiði að auka hagræðingu og
sparnað í rekstri.
Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur flugrekstur rikisins og rikisstofnana að vonum
vaxið verulega og er sá rekstur af ýmsu tagi.
Landhelgisgæslan er langstærsti flugrekstraraðilinn og hefur á hendi gæsluflug,
leitarflug, björgunarflug, sjúkraflug, ísflug o. fl.
Flugmálastjórn annast flugprófanir, leitarflug, sjúkraflug o. fl. Landgræðslan
annast sáningu og áburðardreifingu úr lofti og Landmælingar annast mælingaflug
með leiguflugvélum. Á vegum Landsvirkjunar er ýmiss konar eftirlitsflug og þannig
mætti lengi telja. Auk þess kaupir ríkið ýmiss konar þjónustu af einkaaðilum í
flugrekstri.
Hér er um umfangsmikinn rekstur að ræða og sjálfsagt að setja hann undir eina
stjórn til að ná fram aukinni hagræðingu og sparnaði í rekstri.
Ríkisfyrirtæki hafa stofnað til flugrekstrar með miklum tilkostnaði, fjárfest í
dýrum flugvélum, stundum óhagkvæmum og án tillits til heildarhagsmuna eða
samnýtingar með öðrum ríkisfyrirtækjum.
Nýting flugvéla í eigu ríkisins er mjög litil. T. d. var heildarflugtími flugvélar
Flugmálastjórnar á s. 1. ári 350 klst. eða innan við 1 klst. á dag að jafnaði. Fokker
F27 vélar Landhelgisgæslunnar flugu á sama tíma samtals 1399 klst., sem er innan
við 2 klst. á flugvél á dag að jafnaði. Á sama tíma var meðalflugtími Fokker F27
véla Flugleiða 4.71 klst. á dag.
Meðan nýting flugvéla ríkisins er svona litil eru Landmælingar með fastan
samning við einkaaðila um a. m. k. 70 klst. flug á ári fyrir $ 72 000. Þessu flugi
gæti flugvél Flugmálastjórnar auðveldlega annað. Einnig gæti hún annast fjöldann
allan af verkefnum fyrir Landhelgisgæsluna samhliða verkefnum Flugmálastjórnar.
Má þar nefna ískönnunarflug samhliða eftirlitsflugi og flugi vegna viðgerða tækjabúnaðar Flugmálastjórnar úti á landi.
Rekstrarkostnaður Fokker F27 flugvéla Landhelgisgæslunnar er margfalt meiri
en rekstrarkostnaður King Air flugvélar Flugmálastjórnar, en hún hentar þó mjög
vel í flest ef ekki öll verkefni Landhelgisgæslunnar, eins og fram kemur í „Áfangaskýrslu nefndar um flugrekstur landhelgisgæslunnar** útgefinni af fjármálaráðuneytinu í júlí 1975.
Með því að sameina undir eina stjórn allan flugrekstur á vegum ríkisins er
unnt að auka verulega nýtingu flugvélakostsins, auka hagræðingu og sparnað i
rekstri.
Þar eð Landhelgisgæslan er langstærsti flugrekstraraðili á vegum rikisins er lagt
til að sameinaður flugrekstur ríkisins verði undir hennar stjórn.
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549. Fyrirspurnir.

[273. mál]

I. Til menntamálaráðherra um tæknisafn.
Frá Guðmundi G. Þórarinssyni.
Eru á prjónunum áform um að setja á stofn tæknisafn eða tæknideild við
Þjóðminjasafnið?
11. Til samgönguráðherra um símamál í Kjósarhreppi.
Frá Salome Þorkelsdóttur.
Hvað líður framkvæmdum við sjálfvirkan síma í Kjósarhreppi?

Ed.

550. Nefndarálit

[221. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5
13. febr. 1976.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til málsins. Meiri hluti nefndarinnar vill
samþykkja frumvarpið. Við undirritaðir nefndarmenn erum andvígir þeirri breytingu sem lögð er til.
Rökstuðningur fyrir þeirri breytingu, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, er
eingöngu markaðsaðstæður eins og þær eru einmitt um þessar mundir. Reynslan
sýnir hins vegar að markaðsaðstæður geta skjótlega breyst, ekki síst í skreiðarsölu. Eltingarleikur við markaðsaðstæður mun því í fyrsta lagi skapa eilíft hringl
og óvissu. í öðru lagi er mismunun í útflutningsgjaldi á grundvelli markaðsverðs á
hverjum tíma stórvarasamt, því að hvatningin til að gera góða sölusamninga hverfur
ef ábatinn af þvi er jafnharðan tekinn til baka með hækkun á útflutningsgjaldi.
Alþingi, 24. mars 1981.
Guðm. Karlsson,
frsm.

Kjartan Jóhannsson.

Egill Jónsson.
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551. Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun

fyrir árið 1981.

(Lögð fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 25. mars 1981.)

I
Inngangur
Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 er reist á ákvæðum laga um stjórn
efnahagsmála frá 1979 um viðfangsefni fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar. Þar segir meðal
annars, að áætlunin skuli taka til opinberra framkvæmda og fjármögnunar þeirra, starfsemi
fjárfestingarlánasjóða og erlendrar lántöku opinberra aðila. Einnig skal gera grein fyrir þróun
og horfum um fjárfestingu í einstökum atvinnuvegum, þróun peningamála og áætlun um
erlendar lántökur í heild. Um þessi atriði er fjallað í skýrslunni á svipaðan hátt og gert var í
fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1980. í lögunum um stjórn efnahagsmála segir
ennfremur, að með fjárfestingar- og lánsfjáráætlun skuli lagt fram frumvarp til laga um
lántöku- og ábyrgðarheimildir og aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til fjáröflunar vegna
opinberra framkvæmda og fjárfestingarlánasjóða, að því marki sem slík ákvæði eru ekki í
fjárlögum. Frumvarp til lánsfjárlaga hefur þegar verið lagt fram á Alþingi.
í tengslum við afgreiðslu fjárlaga í desember síðastliðnum voru lagðar fyrir Alþingi
áætlanir um opinberar framkvæmdir, erlenda lánsfjáröflun og heildarfjárfestingu. Voru
þessar áætlanir lagðar fram sem fylgiskjal með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1981. Þessar
áætlanir hafa nú verið endurskoðaðar en niðurstöður eru í veigamiklum atriðum svipaðar og
í desemberáætlun.
Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 er reist á þeim markmiðum í efnahagsmálum sem sett voru fram í þjóðhagsáætlun fyrir árið 1981 og í efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar frá 31. desember síðastliðnum. Um þjóðhagsforsendur áætlunarinnar er fjallað í
sérstökum kafla hér á eftir.
Áætlunin er samin á vegum ríkisstjórnarinnar og hafa Fjárlaga- og hagsýslustofnun,
Þjóðhagsstofnun, Seðlabanki íslands og Framkvæmdastofnun ríkisins í samvinnu við einstök
ráðuneyti annast undirbúningsvinnu.
II
Þjóðhagshorfur
Bráðabirgðauppgjör þjóðarútgjalda og utanríkisviðskipta fyrir árið 1980 bendir til þess
að þjóðarframleiðslan hafi aukist um 2,5% frá fyrra ári sem er töluvert meiri vöxtur en áður
var gert ráð fyrir. Ástæðan er einkum sú, að fiskafli og framleiðsla sjávarafurða reyndist meiri
en reiknað var með. Þannig varð til dæmis þorskaflinn 426 þúsund tonn samkvæmt bráðabirgðatölum í stað 380—400 þús. tonna í áætlun. Samkvæmt þessari niðurstöðu fyrir árið
1980, sem þó er enn að talsverðu leyti reist á áætlunum, hefur hagvöxtur í fyrra verið svipaður
og á árinu 1979. Einkaneysla er nú talin hafa verið óbreytt að raunverulegu verðgildi frá árinu
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áður og fjármunamyndun jókst líklega um 8% samanborið við 6,8% aukningu í fjárfestingarog lánsfjáráætlun ársins. Nú er talið að þjóðarútgjöld í heild (neysla, fjárfesting og birgðabreytingar) hafi aukist um 2,8% á árinu 1980, en um 2,3% ef birgðabreytingar eru undanskildar.
Viðskiptakjör voru um 3^2% lakari á árinu 1980 en árið áður og um rúmlega 4% lakari
ef viðskipti álverksmiðjunnar eru undanskilin. Rýrnun viðskiptakjara í fyrra jafngilti um
1,3% af þjóðarframleiðslu og vöxtur raunverulegra þjóðartekna varð þannig 1,2% samanborið við 1,2% minnkun þjóðartekna á árinu 1979.
Utanríkisviðskiptin á árinu 1980 einkenndust af aukningu vöruútflutnings umfram
aukningu innflutnings, rýmun viðskiptakjara frá árinu áður og miklum halla á þjónustujöfnuði. Vöruútflutningur jókst um 9% á föstu verðlagi og verðhækkun á föstu gengi var
tæplega 7%. Vöruinnflutningur jókst um 6'/2% á föstu verðlagi og verðhækkun í erlendri
mynt var rúmléga 10%. Vöruskiptin við útlönd voru hagstæð um 108 milljónir króna. Halli á
þjónustuviðskiptum varð 428 milljónir króna og halli á viðskiptajöfnuði varð því 320 milljónir króna, en í þjóðhagsáætlun í október var búist við 460 milljón króna halla.
Vísitala framfærslukostnaðar hækkaði um 58,5% milli áranna 1979 og 1980 og um
58,9% frá upphafi til loka árs. Hækkun vísitölunnar undangengna 12 mánuði var yfir 60% í
upphafi síðasta árs og fram undir mitt ár en síðan dró úr hækkuninni og var hún komin niður
í 51 % í nóvember. Síðustu tvo mánuði ársins urðu hins vegar miklar verðhækkanir. Hækkun
byggingarvísitölu var heldur minni en hækkun framfærsluvísitölu. Frá upphafi til loka ársins
var hækkunin 57,3% en 55,6% að meðaltali milli áranna 1979 og 1980.
Kauptaxtar launþega hækkuðu um 51% að meðaltali milli áranna 1979 og 1980 og
kaupmáttur kauptaxta minnkaði því um 4—5%. Atvinnutekjur hækkuðu nokkru meira en
kauptaxtar og sama gildir um ýmsar aðrar tekjur, t. d. lífeyristekjur og vaxtatekjur. Áætlað
er að kaupmáttur ráðstöfunartekna í heild hafi verið um 2% minni árið 1980 en 1979 eða um
3% minni á mann. Er þá miðað við verðvísitölu einkaneyslu en hún hækkaði líklega heldur
minna en vísitala framfærslukostnaðar. Tölur um tekjubreytingar eru enn að talsverðu leyti
reistar á áætlunum.
Þjóðhagsspá fyrir árið 1981 hefur nú verið endurskoðuð með tilliti til þeirra breytinga
sem orðið hafa frá því í október síðastliðnum er þjóðhagsáætlun var lögð fram.
Spá um framleiðslu sjávarafurða á árinu 1981 er m. a. reist á þeirri forsendu að þorskaflinn verði 420 þúsund tonn, eins og að er stefnt með þeim sóknartakmörkunum sem settar
hafa verið. í spánni er ennfremur miðað við að loðnuafli á vetrarvertíð verði um 150 þús.
tonn eins og nú hefur verið heimilað. Um loðnuveiðar í haust er enn mikil óvissa en hér er
gert ráð fyrir því að aflinn á komandi haustvertíð verði svipaður og á síðasta ári. Þetta felur
hins vegar í sér að loðnuaflinn á árinu öllu verði um fjórðungi minni en í fyrra. Af þessum
sökum er hér gert ráð fyrir að framleiðsla sjávarafurða dragist saman um 2^2% á árinu 1981.
Er þá reiknað með svipuðum afla og 1980 af öðrum tegundum en þorski og loðnu. í
þjóðhagsáætlun í október var gert ráð fyrir óbreyttri framleiðslu sjávarafurða milli áranna
1980 og 1981 en þá var reyndar búist við talsvert minni framleiðslu 1980 en raun varð á. Að
teknu tilliti til þessa er framleiðsluverðmætið 1981 nú áætlað heldur meira (reiknað á verðlagi ársins 1980) en var í þjóðhagsáætluninni í október. Önnur framleiðsla til útflutnings
reyndist heldur minni árið 1980 en reiknað var með í fyrri áætlun.
Horfur fyrir árið 1981 eru nú dekkri en áður að því er varðar ál og kísiljárn. Orkuskortur
hefur leitt til þess að draga hefur orðið verulega úr framleiðslu og því útlit fyrir minni
framleiðslu í ár en áður var áætlað, jafnvel þótt úr rætist með raforku síðar á árinu. Nú er gert
ráð fyrir að álframleiðsla á þessu ári verði svipuð og í fyrra, þrátt fyrir stækkun verksmiðjunnar, og núverandi áætlanir gera ráð fyrir tæplega 50% aukningu kísiljárnframleiðslu á
þessu ári.
Niðurstaðan af þessum áætlunum er sú, að útflutningsframleiðslan í heild dragist saman
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um tæplega 1% á árinu 1981 samanborið viö 10% aukningu á árinu 1980. Hér gætir ekki síst
áhrifa orkuskortsins á þessu ári og mikils samdráttar í loönuafla. Útflutningur er áætlaður
heldur minni en framleiðslan vegna nokkurrar birgðaaukningar.
Viðskiptakjör á síðasta ársfjórðungi 1980 voru heldur lakari en að meðaltali á árinu
1980 og áætlanir um útflutningsverð og innflutningsverð í janúar bentu til þess að viðskiptakjör hefðu heldur versnað frá fjórða ársfjórðungi 1980. Hækkun á gengi Bandaríkjadollars
gagnvart öðrum myntum í febrúar felur í sér að viðskiptakjör íslendinga batna nokkuð, en
erfitt er að meta þau áhrif til lengri tíma.
Verðlag á frystum fiski í Bandaríkjunum mun sem fyrr ráða miklu um útflutningsverð á
þessu ári. Verð á mikilvægustu afurðunum hefur nú verið nokkurn veginn óbreytt í meira en
tvö ár þrátt fyrir að matvælaverð í Bandaríkjunum hafi almennt hækkað talsvert. Afar erfitt
er að ráða í líklega verðþróun á frystiafurðum á næstu misserum, en engin merki um almennar hækkanir eru enn sjáanleg, hvað sem síðar kann að verða. Um aðrar sjávarafurðir er
erfitt að segja en þar gæti þó orðið einhver hækkun. Verð á mjöli og lýsi á heimsmarkaði
hefur þó lækkað að undanförnu og gætir þar líklega að einhverju leyti áhrifa af hækkun á
gengi dollars. Verð á áli hækkaði talsvert framan af árinu 1980 en undir lok ársins lækkaði
verðið. Búist er við að álverð á þessu ári verði að meðaltali svipað og í fyrra en verð á
kísiljární gæti orðið heldur lægra í ár en í fyrra. Verð á öðrum útflutningsafurðum gæti
hækkað eitthvað. Þegar allt er talið má ef til vill gera ráð fyrir að útflutningsverð á föstu
gengi hækki um nær 6% milli áranna 1980 og 1981. Er þá miðað við breytingu meðalgengis
og hagstæð áhrif hækkunar á gengi dollars því meðtalin.
Innflutningsverð hækkaði tiltölulega lítið undir lok síðasta árs, meðal annars vegna þess
að olíuverð samkvæmt innflutningsskýrslum fór lækkandi. Meðalverð alls vöruinnflutnings
um áramót var nokkru hærra en meðalverðið 1980 og gera verður ráð fyrir að innflutningsverð hækki á þessu ári þótt hækkanir verði líklega heldur minni en á síðasta ári. Eins og áður
veltur á miklu hver þróun olíuverðs verður á árinu. Skráð verð á olíu á Rotterdammarkaði
hefur verið stöðugt að undanförnu. Innflutningsverð á olíu mun þó líklega hækka á næstunni
vegna þess að innflutt gasolía frá Bretlandi kemur þá í auknum mæli fram í innflutningsskýrslum, svartolía hefur hækkað í verði og hækkun á gengi dollars veldur hækkun á innflutningsverði olíu. Eins og nú horfir eru frekar líkur á að innflutningsverð olíu hækki heldur
meira á þessu ári en verð á öðrum innflutningi. Hér verður gert ráð fyrir að innflutningsverð
í heild hækki um 7—8% á föstu gengi milli áranna 1980 og 1981.
Samkvæmt þessum spám um útflutningsverð og innflutningsverð verða viðskiptakjör á
árinu 1981 1—2% lakari en á síðasta ári. Hér þarf þó að hafa í huga óvissu um verðlag á
frystum afurðum, olíuverð og gengisþróun helstu mynta.
Spá um einkaneyslu er aðallega reist á áætlun um breytingar ráðstöfunartekna á árinu
1981. Kaupmáttur kauptaxta gæti orðið um 2% minni á þessu ári en á árinu 1980, en
hækkun brúttótekna verður að líkindum nokkru meiri en hækkun kauptaxta, meðal annars
vegna hækkunar lífeyristekna umfram kauptaxtabreytingu. Ráðstöfunartekjur munu hækka
nokkru meira en tekjur fyrir skatt þar sem skattbyrði beinna skatta verður heldur minni en í
fyrra. Að öllu samanlögðu er nú áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna í heild verði um 1%
meiri á þessu ári en í fyrra eða að kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann verði svipaður bæði
árin. Á grundvelli þessa er hér gert ráð fyrir 1% aukningu einkaneyslu.
Samneysla er talin aukast um 2% í ár og er þá aðallega litið til útgjaldafyrirætlana
fjárlaga.
Spá um fjármunamyndun er í veigamiklum atriðum hin sama og var í fylgiskjali með
fjárlagafrumvarpi 1981 sem lagt var fram í desember. Samdrátturinn er heldur minni en þar
var gert ráð fyrir. Samkvæmt spánni verður fjármunamyndun um 26% af þjóðarframleiðslu
á árinu 1981 samanborið við 27% á árinu 1980. Nánari grein er gerð fyrir fjárfestingarspánni í sérstökum kafla hér á eftir.
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Spárnar um neyslu og fjárfestingu fela í sér að þjóðarútgjöld dragist saman um ‘/2% á
árinu 1981. Þessum samdrætti þjóðarútgjalda gæti fylgt nokkur samdráttur innflutnings. Eins
og áður sagði er ekki við því að búast að vöruútflutningur aukist í ár, og hér verður gert ráð
fyrir að útflutningur vöru og þjónustu verði svipaður að raunverulegu verðgildi og á síðasta
ári.
Á árinu 1980 nam viðskiptahalli 320 milljónum króna eða um 2,4% af þjóðarframIeíðslu, sem er minna en gert var ráð fyrir í október. Ofangreindar spár um útflutning,
innflutning og viðskiptakjör fela í sér að vöruskiptajöfnuður gæti orðið hagstæður um nálægt
100 milljónir króna á verðlagi ársins. Hins vegar er enn útlit fyrir verulegan halla á þjónustujöfnuöi og gæti hann numið rúmlega 500 milljónum króna. Samkvæmt því yrði viðskiptahallinn á árinu 1981 rúmlega 400 milljónir króna eða um 2,3% af þjóðarframleiðslu. Þetta er
ívið minni halli í hlutfalli við þjóðarframleiðslu en á árinu 1980 enda þótt gert sé ráð fyrir
samdrætti í útflutningsframleiðslu og rýrnun viðskiptakjara.
Niðurstaða þjóðhagsspár er að þjóðarframleiðsla verði óbreytt á þessu ári frá því sem
var á árinu 1980. í þjóðhagsáætlun var hins vegar reiknað með 1% vexti þjóðarframleiðslu.
Ástæða þessarar breytingar er fyrst og fremst lakari horfur í útflutningsframleiðslu. Vegna
rýrnandi viðskiptakjara dragast þjóðartekjur lítilsháttar saman eða um %% en um 1 %% á
mann.
Þjóðhagsspá 1981

Milljónir
króna
Áætlun
1980

Magnbreytingar
frá fyrra ári, %
1979

Áætlun
1980

Spá
1981

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

8 300
1 590
3 585
75

2,0
3,5
0,1

0
2,0
8,0

1,0
2,0
-4,1

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

13 550

1,6

2,8

-0,5

Útflutningur vöru og þjónustu ....................... ...................
Innflutningur vöru og þjónustu ..................... ...................

5 805
6 125

5,5
3,1

2,5
3,2

0
-1,0

Viðskiptajöfnuður

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

-320

Verg þjóðarframleiðsla .................................. .....................
Viðskiptakjaraáhrif ........................................
Vergar þjóðartekjur ........................................

13 230

2,8
-4,0
-1,2

2,5
-1,3
1,2

0
-0,5
-0,5

Einkaneysla .....................................................
Samneysla .......................................................
Fjármunamyndun ............................................
Birgðabreytingar ..............................................
Þjóðarútgjöld

Magnbreytingar 1979 eru miðaðar við verðlag ársins 1969.
Magnbreytingar 1980 eru miðaðar við verðlag ársins 1979.
Magnbreytingar 1981 eru miðaðar við verðlag ársins 1980.
Viðskiptakjaraáhrif eru reiknuð sem hlutfall af þjóðarframleiðslu fyrra árs.

Atvinnuástand hefur almennt verið gott undanfarna mánuði þótt erfiðleika hafi gætt á
einstökum stöðum. Samkvæmt þjóðhagsspá verður þjóðarframleiðslan svipuð á þessu ári og
í fyrra og samkvæmt fjárfestingaráætlun verður byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
einnig með svipuðu móti og á árinu 1980, en þá jukust umsvif í þessari grein um 3—4%.
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Gangi þessar spár eftir er líklegt að eitthvað dragi úr þeirri spennu eftirspurnar sem ríkt
hefur á vinnumarkaði að undanförnu. Nauðsynlegt verður að fylgjast náið með atvinnuástandi, bæði í einstökum atvinnugreinum og á einstökum stöðum.
Efnahagsáætlun ríkisstjómarinnar frá 31. desember sl. er meðal annnars reist á því
markmiði að draga svo úr hraða verðbólgunnar að hún lækki í um 40% á árinu 1981.
Efnahagsaðgerðir um sl. áramót miðuðu einkum að því að draga verulega úr verðhækkunum
á fyrstu mánuðum ársins frá því sem annars hefði orðið. Framvindan á fyrri hluta ársins
hefur því mikil áhrif á þróunina síðar á árinu, að öðm óbreyttu. Þessar aðgerðir hafa þegar
borið árangur, en nauðsynlegt verður að fylgjast náið með verðlagsþróuninni og meta stöðuna
síðar á árinu í ljósi framvindunnar framan af ári.
Þótt takist að koma verðlagshækkunum niður undir 40% á árinu 1981 verður meðalhækkun milli áranna 1980 og 1981 nokkru meiri en fjárlög ársins miðast við, 42%. í þessu
sambandi er hins vegar mikilvægt að fjárhæðir fjárveitinga og lánveitinga verði ekki almennt
rýmkaðar vegna breyttra verðlagsforsendna. Af þessum sökum er fjárfestingar- og lánsfjáráætlun í aðalatriðum miðuð við verðlagsforsendur fjárlaga óbreyttar, auk þess sem svo náin
tengsl em milli fjárlaga og fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar, að óhjákvæmilegt er að hvort
tveggja sé á sama verðlagi. Um samhengi verðlagsforsendna og peningamála er sérstaklega
fjallað í kaflanum um peningamál hér á eftir.
III
Opinberar framkvæmdir
Heildarframkvæmdir á vegum hins opinbera á árinu 1980 eru taldar nema um
1 376,5 m.kr. Áætlaðar framkvæmdir 1981 nema 2 009,5 m.kr. en það felur í sér um 2,8%
aukningu á framkvæmdamagni frá fyrra ári. Nánari sundurliðun er sýnd í töflu 1—5 og töflu
10 í töfluviðauka.
Auk fjármögnunar á opinberum framkvæmdum er þörf fjármagns til skuldagreiðslna og
annarra viðfangsefna. í töflum hér að neðan er sýnd heildarfjárþörf og fjáröflun. I töflum
1—5 í viðauka er að finna frekari sundurliðun framkvæmda og fjármögnunar.

Fjárþörf (í þús.kr.)
1. Raforkuver og rafveitur .................................................
2. Hita- og vatnsveitur .......................................................
3. Samgöngumannvirki .......................................................
4. Byggingar hins opinbera ................................................
5. Annað ..............................................................................

Áætlaðar

Skulda-

önnur láns-

framkvæmdir

greiðslur

fjárþörf

741
357
558
352

750
580
140
000
-

89 850
4 000
-

177 200

831 600
361 580
558 140
352 000
177 200

Samtals 2 009 470

93 850

177 200

2 280 520

Fjáröflun
Fjárveiting sveitarfélaga Lánsfjárá fjárlögum og fyrirtækja áætlun 1981
Fjáröflun (í þús.kr.)
1. Raforkuver og rafveitur .................
2. Hita- og vatnsveitur .......................
3. Samgöngumannvirki .......................
4. Byggingar hins opinbera ...............
5. Annað ..............................................

Samtals

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

22 600
4 700
169 420
211630
”

61 320
137 380
232 970
129 370

Samtals 408 350

561040

747
219
155
11
177

680
500
750
000
200

1 311130

Samtals
831
361
558
352
177

600
580
140
000
200

2 280 520
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Fjáröflun
Afla þarf lánsfjár að upphæð 1 333 630 þús.kr. til opinberra aðila. Fjárhæðin er sundurliðuð á einstök verkefni í töflu 6 í töfluviðauka og einnig hér á eftir. Til ríkisframkvæmda
eru lántökuáform alls að fjárhæð 626 940 þús.kr., þar af til A-hluta 235 420 þús.kr. og til
B-hluta 391 520 þús.kr. og er lánsfjáröflun til Byggðasjóðs 31 500 þús.kr. þá meðtalin. Þá
er gert ráð fyrir lántökum fyrirtækja með eignaraðild ríkissjóðs að fjárhæð 503 390 þús.kr.
og sveitarfélaga að fjárhæð 203 300 þús.kr.
Af 626 940 þús.kr. fjárþörf til ríkisframkvæmda og annarra þarfa er áætlað að 338 100
þús.kr. verði aflað innanlands. Erlendar lántökur nema alls 288 840 þús.kr. Fjáröflun
innanlands er ráðgerð með eftirfarandi hætti: Innheimta af endurlánuðu spariskírteinafé er
áætluð 140 000 þús.kr. en endurgreiðsla eldri spariskírteina 50 000 þús.kr., þannig að nettóinnstreymi verður 90 000 þús.kr. Útgáfa spariskírteina er áætluð 90 000 þús.kr., verðbréfakaup innlánsstofnana og fé frá lífeyrissjóðum til fjármögnunar á ríkisframkvæmdum
er alls áætlað 108 000 þús.kr., og loks eru ráðgerðar lántökur ríkissjóðs hjá Byggðasjóði
20 100 þús.kr. og hjá vörslusjóðum Tryggingastofnunar ríkisins 30 000 þús.kr.
Ríkisstjórnin hefur leitað ríkissjóði heimildar til lántöku erlendis að fjárhæð 288 840
þús.kr. með sérstöku frumvarpi til lánsfjárlaga sem liggur fyrir Alþingi. í 16. gr. fjárlaga fyrir
1981 var veitt heimild til 90 000 þús.kr. verðbréfaútgáfu.
Auk þeirrar opinberu fjáröflunar sem þegar er getið mun aflað heimildar til erlendrar
lántöku til fyrirtækja með eignaraðild ríkissjóðs. Alls nemur þessi fjáröflun 503 390 þús.kr.,
þar af renna 462 190 þús.kr. til Landsvirkjunar. Loks er þess að geta að áformað er að leita
heimildar til erlendrar lántöku fyrir sveitarfélög, alls að fjárhæð 203 300 þús.kr. Þar af renna
188 300 þús.kr. til hitaveituframkvæmda og 15 000 þús.kr. til ýmissa verkefna á vegum
bæjar- og sveitarfélaga.
Ráðstöfun lánsfjár
I eftirfarandi yfirliti er sýnd ráðstöfun lánsfjár stofnana og fyrirtækja ríkisins miðað við
fjárfestingaráætlanir, auk þess sem sýnd er áætluð lánsfjáröflun annarra opinberra aðila. Að
neðan er sýnt yfirlit um einstaka liði og greinargerð um hvern lið.
Lánsfjárþörf ríkissjóðs, fyrirtækja með eignaraðild ríkissjóðs og sveitarfélaga 1981
I þús.kr.
1. Ríkissjóður:
1.1. A-hluti:
Þjóðarbókhlaða ....................................................................................................................
Vegagerð ...............................................................................................................................
— bundið slitlag ..................................................................................................................
— sérstök verkefni ..............................................................................................................
— jaðarbyggðir ...................................................................................................................
Landshafnir ..............................................................
Landsvirkjun, eiginfjárframlag ...........................................................................................
RARIK, vegna félagslegra framkvæmda ............................................................................
Hafnargerð, vegna skipasmíða ...........................................................................................
Flugmálastjórn ......................................................................................................................
Krafla, vaxtaútgjöld ............................................................................................................
Landspítalinn ........................................................................................................................
Tryggingastofnun ríkisins .....................................................................................................

4 000
92 050
10 000
12 000
8 100
2 000
3 820
15 000
11 000
4 000
36 450
7 000
30 000

Samtals

235 420

1.2. B-hluti:
Byggðasjóður ........................................................................................................................
Landakaup kaupstaða og kauptúna ....................................................................................
Lánasjóður ísl. námsmanna .................................................................................................
Ríkisútvarp ...........................................................................................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

31
3
33
4

500
000
000
000
235
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Lagmetisiðjan Siglósíld ........................................................................................................
Skipaútgerð ríkisins ..............................................................................................................
RARIK, almennar framkvæmdir .......................................................................................
Byggðalínur .........................................................................................................................
Kröfluvirkjun .......................................................................................................................
Jarðvarmaveitur ríkisins ......................................................................................................
Virkjunarrannsóknir ............................................................................................................
Grænfóðurverksmiðjur ........................................................................................................
Orkusjóður:
Byggöalínur ........................................................................................................................
Hitaveitulán ........................................................................................................................

Jarðhitaleit .............................................................................................................
Landssmiðjan ........................................................................................................................
Áburðarverksmiðja ríkisins .................................................................................................
Póstur og sími:
Vörukaupalán ....................................................................................................................
Framkvæmdir á Austurlandi .............................................................................................
Samtals
Samtals A- og B-hluti
2. Fyrirtæki með eignaraðild ríkissjóðs:
Landsvirkjun ..........................................................................................................................
Orkubú Vestfjarða vegna raforkuframkvæmda ..................................................................
Orkubú Vestfjarða vegna fjarvarmaveitna ..........................................................................
Járnblendifélagið ....................................................................................................................

1
24
83
52
33
8
8
2

000
000
080
100
640
000
000
700

38 400
7 500
11 000
3 000
35 000
4 600
8 000
391 520
626 940
462
15
12
14

190
000
200
000

Samtals
3. Sveitarfélög:
Hitaveitur ...............................................................................................................................
Önnur lánsfjárþörf ................................................................................................................

188 300
15 000

Samtals

203 300

Alls (1 + 2 + 3)

1 333 630

Fjáröflun:
Spariskírteini .............................................................................................................................
Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé (nettó) ..................................................................
Verðbréfakaup bankakerfis oglífeyrissjóða ..........................................................................
Önnur innlend fjáröflun ..........................................................................................................
Erlend lán .................................................................................................................................

503 390

90
90
108
50
995

000
000
000
100
530

1 333 630

A-hluti fjárlaga
Þjóðarbókhlaða. Gert er ráð fyrir 4 000 þús.kr. lántöku til aö halda áfram byggingarframkvæmdum við Þjóðarbókhlöðu. Af fjárlögum verða þá alls til ráðstöfunar 7 300
þús.kr. á árinu 1981, en sú fjárhæð auk fjárveitingar 1980 nægir til að steypa upp húsið.
Vegagerð. Heildarútgjöld til vegamála samkvæmt fjárlögum nema alls 388 000 þús.kr.
Fjármögnun er þríþætt. Lántaka er áætluð alls 122 150 þús.kr. og skiptist á verkefni eins og
tilgreint er hér að neðan. Tekjur af mörkuðum tekjustofnum nema 234 100 þús.kr. auk
beinnar fjárveitingar að upphæð 31 750 þús.kr.
Vegagerð, bundið slitlag. Af heildarlánsfjáröflun til vegagerðar er ráögert að afla
10 000 þús.kr. sérstaklega til lagningar bundins slitlags á vegi.
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Vegagerð, sérstök verkefni. Ráðgert er að afla 12 000 þús.kr. lánsfjár hjá Byggðasjóði
til vegaframkvæmda. Ráðstöfun þessa fjár hefur enn ekki verið ákveðin en hún mun gerð í
samráði við Vegagerð ríkisins og fleiri aðila.
Vegagerð, jaðarbyggð, þ. á m. hafísvegur. Á árinu 1980 voru veittar 4 000 þús.kr. til
vegagerðar á N-Austurlandi þar sem hafís hafði valdið verulegum samgönguerfiðleikum.
Auk þess hefur Framkvæmdasjóður á undanförnum árum lánað nokkra fjárhæð til vegagerðar þar sem samgöngur hafa verið einna erfiðastar. Ráðgerð er 8 100 þús.kr. lántaka hjá
Byggðasjóði á árinu 1981 til skyldra verkefna.
Landshafnir. í fjárlögum er stefnt að 2 000 þús.kr. lánsfjáröflun til framkvæmda við
landshafnir. Þar af eru 1 500 þús.kr. ætlaðar til framkvæmda við landshöfnina í KeflavíkNjarðvík og 500 þús.kr. til framkvæmda við landshöfnina í Rifi.
Landsvirkjun. Fyrirhugað er að afla 3 820 þús.kr. lánsfjár til að inna af hendi þriðja
framlag af fimm til Landsvirkjunar vegna aukningar eiginfjár fyrirtækisins. Mótframlag
Reykjavíkurborgar nemur jafnhárri fjárhæð.
RARIK, vegna félagslegra framkvæmda. í gjaldahlið fjárlaga er gert ráð fyrir 15 000
þús.kr. framlagi til RARIK til aö mæta fjármagnsútgjöldum vegna félagslegra framkvæmda
fyrri ára. Yfir stendur athugun á því hvernig félagslegur þáttur fjárfestinga RARIK skuli
metinn.
Hafnargerð. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980 var gert ráð fyrir lántöku atvinnufyrirtækja, alls 6 500 þús.kr., vegna hafnaraðstöðu skipasmíðastöðva. Áformað er að ríkissjóður afli 11 000 þús.kr. lánsfjár 1981 til þessara framkvæmda en sveitarfélög annast
mótframlag til framkvæmdanna.
Flugmálastjórn. í fjárlögum er gert ráð fyrir 18 850 þús.kr. framlagi til framkvæmda í
flugmálum. í lánsfjáráætlun fyrir 1981 er áformuð 4 000 þús.kr. lánsfjáröflun til flugmála,
þar af 2 000 þús.kr. til malbikunar flugbrauta og 2 000 þús.kr. til tækjakaupa.
Kröfluvirkjun, vextir. í lánsfjáráætlun fyrir 1981 er áformað að afla ríkissjóði lánsfjár
vegna vaxtaútgjalda af Kröflulánum, alls 36 450 þús.kr. Áformað er að umbreyta afborgun
lána vegna virkjunarinnar í lán til lengri tíma.
Landspítalinn. Ákveðið er að festa kaup á tölvustýrðu sneiðmyndatæki fyrir Landspítalann. Til þess að fjármagna þessi tækjakaup er ráðgert að afla 7 000 þús.kr. lánsfjár.
Tryggingastofnun ríkisins. Á undanförnum árum hefur safnast upp skuld Tryggingastofnunar ríkisins við ýmsa sjóði sem eru í vörslu stofnunarinnar. Því er áformað að ríkissjóður afli 30 000 þús.kr. innlends lánsfjár til skuldagreiðslna.
B-hluti fjárlaga
Byggðasjóður. Ráðgerð lánsfjáröflun Byggðasjóðs er alls 31 500 þús.kr. Fjárveiting til
sjóðsins nemur 37 500 þús.kr. og eigið fé sjóðsins er áætlað 11 000 þús.kr. Ráöstöfunarfé
sjóðsins er því alls 80 000 þús.kr. eða um 1,5% af heildarútgjöldum A-hluta ríkissjóðs og
hefur þá framlag til sjóðsins verið lækkað eins og til annarra fjárfestingarlánasjóða.
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Landakaup kaupstaða og kauptúna. Markaður tekjur þess sjóðs sem lánar til landakaupa kaupstaða og kauptúna hafa á undanförnum árum rýrnað mjög að verðgildi. Framlag
ríkissjóðs er lögákveðið, 100 þús.kr., en auk þess hefur sjóðurinn tekjur af eigin fé. Ráðgert
er að afla 3 000 þús.kr. lánsfjár til endurlána til sveitarfélaga þegar um landakaup er að
ræða.
Lánasjóður íslenskra námsmanna. Fyrirhugað er að afla 33 000 þús.kr. á árinu 1981 til
þess að sjóðurinn geti uppfyllt reglur um lánveitingar allt að 90% umframfjárþarfar lántakenda. Sjóðnum er ætlað að taka umrætt lán og annast skil vaxta og afborgana. Að öðru
leyti vísast til almennra athugasemda um Lánasjóð íslenskra námsmanna í fjárlagafrumvarpi
fyrir árið 1981.
Ríkisútvarp. Ráðgert er að afla 4 000 þús.kr. lánsfjár til þess að standa straum af
kostnaði við framkvæmdir og tækjakaup ríkisútvarpsins. Framkvæmdir og tækjakaup eru
alls áformuð fyrir 15 800 þús.kr.
Lagmetisiðjan Siglósíld. Fyrirtækið hefur átt við rekstrarerfiðleika að etja á árunum
1979 og 1980. Því er áformað að afla fyrirtækinu 1 000 þús.kr. lánsfjár, auk 1 000 þús.kr.
fjárveitingar í fjárlögum, til þess að bæta rekstrarstöðu þess og auðvelda því að taka upp
nýjar og arðbærari framleiðslugreinar.
Skipaútgerð ríkisins. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980 var Skipaútgerð ríkisins
heimiluð 1 800 þús.kr. lántaka til smíði vöruskemmu í Reykjavík. í þessari áætlun er áformað að afla 24 000 þús.kr. lánsfjár til Skipaútgerðar ríkisins, þar af renna 20 000 þús.kr. til
hönnunar og byrjunarframkvæmda við smíði nýrra skipa og 4 000 þús.kr. til smíði vöruskemmu og til að bæta aðstöðu við Reykjavíkurhöfn.
RARIK, almennar framkvæmdir. Áformaðar framkvæmdir á vegum RARIK eru sem
hér segir:
Virkjanir, stofnlínur og aðveitustöðvar ...................................................... 55 020 þús.kr.
Innanbæjarkerfi .............................................................................................. 27 000 þús.kr.
Dísilstöðvar, vélar og tæki og aðstöðusköpun ..........................................
5 060 þús.kr.
Samtals

87 080 þús.kr.

Veigamestu verkefni ársins 1981 eru spennuhækkun á raforkukerfi Suðurlands auk
spennuhækkunar á Austurlandi. Spennuhækkun kerfisins á Austurlandi tengist framkvæmdum og tengingu byggðalínu til Hafnar í Hornafirði. Fjármögnun framkvæmda er
tvíþætt, þ. e. 83 080 þús.kr. lánsfjáröflun alls og 4 000 þús.kr. tekjur af heimtaugargjöldum.
RÁRIK annast jafnframt meginhluta framkvæmda sem fjármagnaðar eru með framlögum
úr Orkusjóði, þ. e. 17 000 þús.kr. til styrkingar dreifikerfis í sveitum og 5 000 þús.kr. sem
varið er til sveitarafvæðingar. í yfirliti 7 í töfluviðauka er sýnd skipting framkvæmdafjár og
fjáröflunar til almennra framkvæmda RARIK.
Byggðalínur. Ráðgerð er 52 100 þús.kr. lántaka vegna framkvæmda við byggðalínur.
Meginverkefni ársins 1981 er áframhald framkvæmda og tenging suðausturlínu frá Hryggstekk til Hafnar í Homafirði. í yfirliti 8 í töfluviðauka er sýnd skipting framkvæmdafjár.
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Kröfluvirkjun. Lánsfé vegna Kröfluvirkjunar er áætlað 33 640 þús.kr. og verður fénu
varið til borunar þriggja hola og nauðsynlegra tenginga þeirra auk gæslu virkjunarinnar,
viðhalds og rannsókna.
Jarðvarmaveitur ríkisins. Ráðgerð er 8 000 þús.kr. lántaka vegna Jarðvarmaveitna
ríkisins. Fyrirtækið safnaði skuldum á árunum 1979 og 1980 sem hlutust af rekstrarerfiðleikum vegna eldsumbrota í Bjarnarflagi. Athugun stendur yfir á fjármálum fyrirtækisins. Lánsféð er ætlað að hluta til að létta lausaskuldum af fyrirtækinu og að hluta til
framkvæmda, samkvæmt síðari ákvörðun. Á sama hátt er unnið að úttekt á fjárhagsstöðu og
rekstri Jarðborana ríkisins, en við verulegan fjárhagsvanda er að et ja sem finna verður lausn á.
Virkjunarrannsóknir. t framhaldi af ákvörðun 1980 þess efnis að framvegis verði litið á
rannsóknarkostnað við virkjunarframkvæmdir sem hluta stofnkostnaðar hlutaðeigandi
virkjunar er áformað að afla 8 000 þús.kr. lánsfjár til rannsókna á virkjunarkostum þar sem
athugunum er lengst á veg komið. Þess er vænst að unnt reynist að taka ákvörðun á þessum
vetri um næstu virkjun fyrir landskerfið. í tengslum við það yrði tekin ákvörðun um frekari
fjárútvegun til undirbúnings og áframhaldandi rannsókna fyrir virkjunina.
Grænfóðurverksmiðjur. Lánsfjáröflun til grænfóðurverksmiðja nemur alls 2 700 þús.kr.
og skiptist þannig að 1 000 þús.kr. renna til grænfóðurverksmiðju í Hólminum í Skagafirði,
1 000 þús.kr. til grænfóðurverksmiðju í Saltvík í S-Þingeyjarsýslu og 700 þús.kr. til endurnýjunar tækja- og vélbúnaðar grænfóðurverksmiðju í Saurbæ í Dölum.
Orkusjóður, vegna byggðalína. Á lánsfjáráætlun fyrir 1981 aflar ríkissjóður alls
38 400 þús.kr. lánsfjár vegna vaxta af lánum til byggðalína. Áformað er að umbreyta afborgun lána vegna byggðalína í lán til lengri tíma.
Orkusjóður, vegna hitaveitulána. Framkvæmdir vegna hita- og fjarvarmaveitna eru
fjármagnaðar með ýmsum hætti. Einn liður í þeirri fjármögnun er lánveiting úr Orkusjóði.
Lántaka Orkusjóðs vegna endurlána til þessara framkvæmda nemur alls 7 500 þús.kr.
Orkusjóður, vegna jarðhitaleitar. Framlag úr A-hluta ríkissjóðs til Orkusjóðs vegna
jarðhitaleitar nemur alls 3 000 þús.kr. Auk þess er sjóðnum aflað 11 000 þús.kr. lánsfjár
þannig að útlánageta sjóðsins nemur alls 14 000 þús.kr. Til jarðhitaleitar á norðanverðu
Snæfellsnesi er ráðgert að verja 3 000 þús.kr.
Landssmiðjan. Að undanfömu hefur verið unnið að athugun á möguleikum á flutningi
Landssmiðjunnar í nýtt og hentugra húsnæði. Landssmiðjunni hefur verið úthlutað lóð fyrir
starfsemi sína við Skútuvog í Reykjavík. Á árinu 1980 var fengið bráðabirgðalán hjá Seðlabanka íslands að fjárhæð 1 200 þús.kr. Aflað mun alls 3 000 þús.kr. lánsfjár á árinu 1981 og
rennur hluti þess til endurgreiðslu bráðabirgðaláns.
Áburðarverksmiðja ríkisins. Ákveðið er að reisa sýruverksmiðju við Áburðarverksmiðju ríkisins í Gufunesi. Hönnun og undirbúningi þessarar framkvæmdar er að mestu
lokið. Á árinu 1981 er áformað að afla 35.000 þús.kr. lánsfjár til þess að hefja framkvæmdir
en stefnt er að því að ljúka framkvæmdum á árinu 1982.
Póstur og sími, vegna vörukaupalána. Á sama hátt og gert var í lánsfjáráætlun fyrir
1980 er áætlað fyrir vörukaupalánum Pósts og síma í tengslum við ýmsar framkvæmdir, alls
4 600 þús.kr.
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Póstur og sími, framkvæmdir. Áformað er aö afla 8 000 þús.kr. lánsfjár til framkvæmda
á vegum Pósts og síma. Fjármagninu verður varið til tengingar sjálfvirks síma og til sérstakra
verkefna í tengslum við raforkuframkvæmdir á Austurlandi.
Fyrirtæki með eignaraðild ríkissjóðs
Landsvirkjun. Áætlanir Landsvirkjunar fyrir árið 1981 gera ráð fyrir áframhaldandi
framkvæmdum við Hrauneyjafoss og að gangsetning 1. vélar virkjunarinnar verði haustið
1981. Framkvæmdir á vegum fyrirtækisins nema alls 469 830 þús.kr. sem skiptist þannig að
369 830 þús.kr. renna til framkvæmda við Hrauneyjafossvirkjun, 33 000 þús.kr. til annarra
framkvæmda, þ. e. við Sigöldu og Búrfell, auk 67 000 þús.kr. sem eru vaxtagreiðslur af
lánum á byggingartíma. Lánsfjáröflun til framkvæmda á vegum Landsvirkjunar er alls
áformuð 462 190 þús.kr. Að auki koma 7 640 þús.kr. úr rekstri fyrirtækisins. Það er hluti
Reykjavíkurborgar í aukningu eiginfjár fyrirtækisins að fjárhæð 3 820 þús.kr. og hluti ríkissjóðs sem nemur sömu fjárhæð eins og áður er getið.
Orkubú Vestfjaröa. Sundurliðun á lánsfjármögnuðum framkvæmdum Orkubús Vestfjarða er sýnd í töflu 9 í töfluviðauka. Samtals eru ráðgerðar framkvæmdir fyrir
31 200 þús.kr., þar af 16 000 þús.kr. á sviði raforkuframkvæmda og 15 200 þús.kr. vegna
framkvæmda við fjarvarmaveitur. Alls er áformað að afla 27 200 þús.kr. lánsfjár en úr
rekstri eru áætlaðar 4 000 þús.kr.
Framkvæmdir í raforkumálum eru margþættar; línubyggingar, aðveitustöðvar, innanbæjarkerfi o. fl. Hluti þessara framkvæmda tengist framkvæmdum við fjarvarmaveitur en
lánsfé til fjarvarmaveitna verður ráðstafað til veituframkvæmda á ísafirði, í Bolungarvík og á
Patreksfirði.
Járnblendifélagið. Samkvæmt aðalsamningi ríkisstjórnar íslands og Elkem-Spigerverket A/S hafa hluthafar skuldbundið sig til að sjá Járnblendifélaginu fyrir fjármagni með
hluthafalánum, sbr. ákvæði 3. tl. 5. gr. samningsins. Upphæð lánanna getur numið alls 44
millj. norskra króna og er hlutur ríkissjóðs, miðað við 55% eignaraðild, 24,2 millj. norskra
króna. Líklegt er talið að á árinu 1981 þurfi ríkissjóður að lána Járnblendifélaginu í samræmi
við ofangreint samkomulag allt að 14 000 þús. ísl. kr.
Sveitarfélög
Framkvæmdir við hita- og fjarvarmaveitur aðrar en á vegum Orkubús Vestfjarða eru
alls fyrirhugaðar fyrir um 290 380 þús.kr. Fjármögnun þessara framkvæmda er þannig að úr
rekstri skila fyrirtækin 64 560 þús.kr., lánsfé hjá Lánasjóði sveitarfélaga nemur 30 000
þús.kr., úr Orkusjóði koma 7 520 þús.kr. og aðrar lántökur á erlendum eða innlendum
mörkuðum nema alls 188 300 þús.kr.
Lánastofnanir, sem lána til hita- og fjarvarmaveitna, hafa í vaxandi mæh farið fram á
ábyrgð af hálfu ríkisins. Stafar þetta m. a. af því að þau lánskjör sem gilda á lánum til hita- og
fjarvarmaveituframkvæmda eru veitunum erfið þar sem lánin eru til mun skemmri tíma en
ætla má að búnaður fyrirtækjanna endist. Lánveitingar eða ábyrgðir af ríkisins hálfu verða
ekki veittar til einstakra veitna fyrr en iðnaðarráðherra hefur veitt einkaleyfi til reksturs og
fjármálaráðherra hefur fallist á áætlanir um fjárhagsgrundvöll hvers fyrirtækis.
í töflu 2 í töfluviöauka er yfirlit um hitaveituframkvæmdir og fjármögnun þeirra. Eins
og á árinu 1980 eru umfangsmestu verkefnin á vegum Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar,
Hitaveitu Akureyrar og Hitaveitu Suðurnesja.
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Lántökur til ýmissa framkvæmda sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra nema alls
15 000 þús.kr., þar af renna 5 200 þús.kr. til Rafveitu Vestmannaeyja og Vestmannaeyjakaupstaðar vegna fjárhagsvanda þeirra og er það í samræmi við tillögur úttektamefndar
þeirrar er um málið fjallaði á sínum tíma.
IV
Fjárfestingarlánasjóðir
Fjárfestingarlánasjóðir sem greint er frá í þessari lánsfjáráætlun eru alls 17 að tölu en
þar af eru 12 sem lánsfjár er aflað til samkvæmt áætluninni. Eru þetta sömu sjóðir og teknir
hafa verið til meðferðar á lánsfjáráætlun fyrri ára.
Fjárfestíngarlánasjóðunum er í áætluninni skipt í tvo aðalflokka, annars vegar íbúðalánasjóði (Byggingarsjóð ríkisins og Byggingarsjóð verkamanna) og hins vegar atvinnuvegasjóði. Er þá greint á milli þeirra sjóða er Framkvæmdasjóður lánar til, og fáeinna
annarra atvinnuvegasjóða er ekki njóta að jafnaði sérstakrar fjármögnunar frá Framkvæmdasjóði. Ný útlán sjóðanna eru áætluð árið 1981 1 008 m.kr., þar af íbúðalánasjóðir
400 m.kr. eða 39,7% og atvinnuvegasjóðir 608 m.kr. eða 60,3%, og er þetta 48,9% hærri
fjárhæð en árið 1980 er nam það ár 677 m.kr. miðað við sömu sjóði. Hækkun íbúðalánasjóðanna milli ára verður 70,6% en hækkun atvinnuvegasjóða er 37,4%. Hin mikla aukning
útlána íbúðalánasjóðanna á rætur að rekja til nýrra laga um húsnæðismál þar sem gert er ráð
fyrir stóraukinni starfsemi Byggingarsjóðs verkamanna, en áætluð útlán þess sjóðs árið 1981
eru 100 m.kr. en urðu 17 m.kr. á árinu 1980.
Fjármögnun fjárfestingarlánasjóðanna, sem útlánastarfsemi þeirra byggist á, gerist sem
kunnugt er með þrennum hætti, a) eigin fjármögnun af fé er losnar úr rekstri, b) framlögum
frá hinu opinbera og skatttekjum eins og lög ákveða og c) aðfengnu lánsfé eins og ákveðið er
á lánsfjáráætlun. Hluti lánsfjár samkvæmt lánsfjáráætlun í heildarútlánum fjárfestingarlánasjóða hefur verið allbreytilegur undanfarin ár. Hann nam 48,2% árið 1978 en
59,7% árið 1979 og 57,0% árið 1980 og mun nema 67,5% árið 1981. Þannig hefur hluti
lánsfjár í fjármögnun sjóðanna farið verulega vaxandi á undanförnum árum. önnur fjármögnun sjóðanna er að langmestu leyti opinbert framlagsfé þar sem eigin fjármögnun skilar
litlu til nýrrar ráðstöfunar. Þannig er gert ráð fyrir að eigin fjármögnun sjóðanna 1981 nemi
21 m.kr. en opinbert framlagsfé 307 m.kr.
Fjárfestingarlánasjóðirnir gegna afar þýðingarmiklu hlutverki í fjármögnun fjárfestingar hér á landi, ekki síst sökum þess hve almenn þátttaka áhættufjármagns í atvinnurekstri
er hér óveruleg. Það hefur verið skoðun stjórnvalda á undanförnum árum, að óhjákvæmilegt
væri að efla starfsemi sjóðanna og auka útlánagetu þeirra með útvegun lánsfjár þeim til
handa samkvæmt lánsfjáráætlun. Jafnframt hefur nú að undanförnu verið lögð á það rík
áhersla af stjómvöldum, að sjóðirnir styrktu fjárhag sinn og þá jafnframt útlánagetu með
raunsærri ávöxtun fjárins. í þessum efnum hefur þegar náðst verulegur árangur þar eð
verðtrygging nær nú til þorra útlána. Eldri óverðtryggð lán vega þó enn þungt og veldur hin
afar öra verðbólga mikilli skerðingu þess fjár. Samræming útlánakjara er komin vel á veg
eins og stefnt hefir verið að á undanförnum árum.
Eins og undanfarin ár em lífeyrissjóðirnir veigamikil og vaxandi uppspretta fjár til
lánveitinga til langs tíma. Á árinu 1980 munu lánveitingar þeirra til fjárfestingarlánasjóða
nema 197 m.kr. Á árinu 1981 er áætlað að lífeyrissjóðir láni fjárfestingarlánasjóðum
296 m.kr. Þetta jafngildir 36,5% af ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna, sem er áætlað 810 m.kr.
Skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna af fjárfestingarlánasjóðunum 1981 skiptast þannig, að
Framkvæmdasjóður fær af því fé 123 m.kr., íbúðalánasjóðirnir 167 m.kr. og til Stofnlánadeildar landbúnaðarins ganga 6 m.kr. samkvæmt reglum.
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Nýtt skylduspamaðarfé að frádregnum endurgreiðslum fyrri ára, 34 m.kr., og lántaka
hjá Atvinnuleysistryggingasjóði, 36 m.kr., ganga eins og undanfarin ár til Byggingarsjóðs
ríkisins. Með þeirri útvegun lánsfjár sem hér hefir verið nefnd á Byggingarsjóður ríkisins að
geta haldið starfsemi sinni í eðlilegu horfi, en útlánin geta numið 300 m.kr. Hin geysimikla
aukning íbúðarlánasjóðanna stafar af hinum auknu umsvifum Byggingarsjóðs verkamanna
sem getið er hér að framan.
Gert er ráð fyrir að bankarnir láni til Framkvæmdasjóðs 4% af innlánsaukningu ársins
1981 eins og á liðnu ári. Viðskipti þessi milli Framkvæmdasjóðs og viðskiptabankanna hafa
verið í föstum skorðum undanfarin 14 ár og allt fram til ársins 1978 var hér um að ræða 10%
af innlánsaukningu bankanna. Á þennan veg taka bankarnir þátt í uppbyggingu atvinnuveganna með lánveitingum til langs tíma.
Samkvæmt áætlunjnni mun Framkvæmdasjóður lána alls 263 m.kr. á árinu 1981, þar af
253 m.kr. til fjárfestingarlánasjóða atvinnuveganna. Er sú fjárhæð miðuð við að lágmarksútlánageta viðkomandi fjárfestingarlánasjóða sé tryggð. Til þess að ná því marki mun Framkvæmdasjóður þurfa að taka erlend lán er nemi 72 m.kr. Samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar var á árinu 1980 frestað fram til ársbyrjunar 1981 helmingi erlendrar lántöku
Framkvæmdasjóðs samkvæmt lánsfjáráætlun, 25 m.kr., og þá jafnframt samsvarandi útlánum fjárfestingarlánasjóðanna. Viðbótarlántaka í erlendu fé nemur því 47 m.kr. sem er um
7% lækkun frá áætlun 1980. Auk þessa, og alveg utan síns reglubundna starfssviðs, mun
Framkvæmdasjóður annast útvegun 17 m.kr. láns til Framleiðsluráðs landbúnaðarins með
ábyrgð ríkissjóðs.
Þá er ennfremur um að ræða erlent lán Byggðasjóðs 32 m.kr. og yrði ráðstöfunarfé
sjóðsins þá alls 80 m.kr. á árinu 1981. í árslok 1980 samþykkti stjórn Framkvæmdastofnunar að viðbótarlán Byggðasjóðs til innlendrar smíði fiskiskipa yrðu lækkuð úr 10% í 5%.
Ríkisstjómin hefur hins vegar ákveðið að á árinu 1981 heimilist Byggðasjóði að taka lán að
fjárhæð 15 m.kr. vegna fiskiskipa og munu þau útlán tryggð með sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs.
Eins og áður þarfnast Fiskveiðasjóður lánsfjár langt umfram aðra lánasjóði atvinnuveganna. Valda því hin miklu skipakaup liðinna ára og mikil innlend skipasmíði að undanförnu.
Þá ber að geta þess að innlendar skipasmíðar, þar með taldar meiri háttar breytingar,
endurbætur og viðgerðir skipa, eru nú fjármagnaðar með erlendum lánum sem tekin eru af
viðkomandi gjaldeyrisbanka, jafnháum hinum endanlegu lánum Fiskveiðasjóös, en sjóöurinn tekur við þeim lánum að verkum loknum og endurlánar með lengdum lánstíma, allt að
18 árum, eins og reglur sjóðsins gera ráð fyrir. Lán þau er Fiskveiðasjóður yfirtekur með
þessum hætti eru nú talin til útlána þegar smíði lýkur og yfirtakan fer fram, en áður var til
útlána talið hjá Fiskveiðasjóði afborganir sjóðsins af hinum erlendu lánum að frádregnum
afborgunum frá lántakendum.
Eigin fjármögnun Fiskveiðasjóðs verður sífellt erfiðari. Samkvæmt endurskoðaðri lánsfjáráætlun 1980 er hún neikvæð um 42 m.kr. og 1981 neikvæð um 74 m.kr. Þrátt fyrir
61 m.kr. framlög og skatttekjur það ár er hún neikvæð um 13 m.kr. Með yfirteknum erlendum lánum vegna skipasmíða, 131 m.kr., og láni frá Framkvæmdasjóði, 95 m.kr., verða
útlán Fiskveiðasjóðs 1981 213 m.kr. sem er 77,5% hækkun frá árinu 1980. Getur sjóðurinn
þá lánað til vinnslustöðva um 61 m.kr. Til þeirra verkefna var lánað um 25 m.kr. á árinu
1980 og er hér því um að ræða 144% hækkun milli ára. Brýnt er að lokið verði hið fyrsta
uppbyggingu hraðfrystihúsanna og að fé sé fyrir hendi til nauðsynlegustu aðgerða er leiði til
bættrar framleiðni í fiskverkun. Þegar með eru tekin lán Byggðasjóðs til fiskiðnaðar, en þau
uröu um 19 m.kr. 1980 og vart lægri 1981, geta lán þessarra tveggja sjóða til fiskiðnaðar
numið a. m. k. 80 m.kr. á árinu 1981.
Samkvæmt áætluninni mun Iðnlánasjóður geta lánað 101 m.kr. en útlán 1980 nema
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57 m.kr. Er því um að ræða hækkun milli ára er nemur 77,2%. Þegar með eru talin lán
Iðnþróunarsjóðs, 45 m.kr., og lán og styrkir Iðnrekstrarsjóðs, 10 m.kr., geta lán þessara
þriggja sjóða til iðnaðar á árinu 1981 numið um 156 m.kr., en það er hins vegar 67,6%
hækkun frá árinu 1980. Þessu til viðbótar koma síðan lán Byggðasjóðs en þau námu á árinu
1980 um 8 m.kr. Trúlega verður þar um að ræða verulega aukningu á árinu 1981 en um
skiptingu fjár sjóðsins á því ári hefir enn ekki verið tekin endanleg ákvörðun.
Loks er að geta þess að fjárútvegun til Lánasjóðs sveitarfélaga miðast við að sjóðurinn
geti lánað um 30 m.kr. til framkvæmda við hitaveitur á ýmsum stöðum á landinu.
Hér fer á eftir samandregið yfirlit yfir útlán og fjármögnun fjárfestingarlánasjóðanna
árin 1980—1981 þar sem jafnframt eru sýndar hlutfallslegar breytingar frá næsta ári á
undan.
Fjárfestingarlánasjóðir: Útlán og fjármögnun 1980—1981

í m.kr.
Greiðsluyfirlit
1980

Lánsfjáráætlun
1981

Útlán
Fjárfestingarlánasjóðir, alls ..................................
Ibúðalánasjóðir ....................................................
Þar af Byggingarsjóður ríkisins .......................
Byggingarsjóður verkamanna .............
Atvinnuvegasjóðir ..............................................
Þar af Framkvæmdasjóður ..............................
Byggðasjóður ........................................

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

646,9
234,4
217,1
17,3
412,5
177,5')
62,2

1 008,2
400,0
300,0
100,0
608,2
263,42)
95,0

Fjármögnun
Fjárfestingarlánasjóðir, alls ..................................
Eigin fjármögnun, nettó ....................................
Framlög og skatttekjur ......................................
Lántökur .............................................................
Lífeyrissjóðir .....................................................
Bankakerfið .....................................................
Skyldusparnaður, brúttó ..................................
Atvinnuleysistryggingasjóður ...........................
Erlend lán .........................................................
önnur lán .........................................................

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

646,9
61,5
229,8
355,6
197,4
36,3
16,8
16,8
36,8')
51,5

1 008,2
20,7
306,8
680,7
296,4
44,0
33,6
36,4
138,9
131,4

Breyting frá fyrra ári %
1980

1981

34,8
42,1
41,6
46,6
31,0
30,9
9,5

55,9
70,6
38,2
478,0
47,4
48,4
52,7

34,8
58,5
34,1
31,9
59,6
70,4
- 17,6
-5,6
-13,8
20,6

55,9
-66,3
33,5
91,4
50,2
21,2
100,0
116,7
277,4
155,1

') Undanskilið hér er 30,0 m.kr. lán til Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
2) Undanskilið hér er 17,0 m.kr. lán til Framleiðsluráðs landbúnaðarins en innifalið 5,0 m.kr. lán til Utflutningslánasjóðs.

V
Framlög ríkisins til fjárfestingarlánasjóða og framkvæmda atvinnuvega
og einstaklinga
Auk fjármögnunar ýmissa framkvæmda sem getið er í kafla III og í töflum 1—5 í
töfluviðauka veitir ríkissjóður umtalsverðu fjármagni til fjárfestingarlánasjóða atvinnuveganna, fjárfestingarlánasjóða sveitarfélaga og einstaklinga auk framlaga til íbúðarhúsabygginga. Skv. 2. og 3. tl. 15. gr. laga nr. 13/1979 um stjórn efnahagsmála o. fl. skal í
fjárfestingar- og lánsfjáráætlun gera grein fyrir þessum atriðum.
I eftirfarandi yfirliti er sýnd skipting þessa fjár í þrjá meginflokka:
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

236
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Framlög ríkissjóðs í A-hluta fjárlaga til atvinnuvega, byggingar íbúðarhúsnæðis og annarra sem ekki
koma fram í yfirlitum 1—5 í töfluviðauka
í þús.kr.
1980
I Atvinnuvegir ............................................
Landbúnaður ......................................
Fiskveiðar og fiskiðnaður ...................
Annar iðnaður og verslun .................
Annað og óskipt ................................

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

1981

113 040
46 940
13 700
16 000
36 400

Hlutfallsbr.
milli ára

167 060

47,8

72 990
18 540
20 020
55 510

II íbúðarhúsnæði ......................................... ...............

75 850

118 540

56,3

III Byggingar og mannvirki hins opinbera . ...............

49 760

54 590

9,7

Alls

238 450

340 190

42,7

Framlög sem renna til atvinnuvega, annað hvort sem bein framlög ríkissjóðs eða sem
framlög til atvinnuvegasjóða, nema alls 167 060 þús.kr. samkvæmt fjárlögum 1981, en það
er um 47,8% hækkun frá fyrra ári.
Byggðasjóður lánar til fjölmargra atvinnugreina. Fjárveitingu til sjóðsins 1981 er skipt
milli atvinnuvega og sveitarfélaga en ekki milli einstakra atvinnugreina.
í fjárlögum er sú stefna mörkuð að dregið er úr framlögum til fjárfestingarlánasjóða.
Ljóst er aö eiginfjárstaða margra fjárfestingarlánasjóða hefur styrkst að undanförnu vegna
verðtryggingar útlána.
Beinar fjárveitingar úr ríkissjóði eru skil markaðra tekjustofna til Byggingarsjóðs
verkamanna 75 000 þús.kr., auk beins framlags til Byggingarsjóðs ríkisins 43 000 þús.kr. og
til smíði dýralæknisbústaða 536 þús.kr.

VI
Opinber öflun lánsfjár og ráðstöfun þess
Venja er að gera hverju sinni sérstaka grein fyrir skipulegum aðgerðum hins opinbera til
öflunar fjármagns og ráðstöfun þess til eigin framkvæmda og fyrir milligöngu fjárfestingarlánasjóða. Mörkin milli slíkrar beinnar fjárútvegunar og þess fjármagns sem einkaaðilar og lánastofnanir afla með heimild og einhverri tilstuðlan hins opinbera eru þó ekki ætíð
glögg. Við gerð þess yfirlits sem hér fer á eftir eru mörkin skilgreind fremur þröngt og í sem
nánustu samhengi við venju undanfarinna ára.
Ástæða er til að ætla að innlend fjáröflun til opinberra framkvæmda geti farið vaxandi
með aukinni verötryggingu á almennum lánamarkaði, vexti lífeyrissjóða er hlíta kaupskyldu
skuldabréfa samkvæmt lögum o. s. frv. Veruleg umskipti og áherslubreytingar á þessum
vettvangi valda þó verulegri óvissu um í hvaða formi þessi fjármögnun muni falla til. Þetta á
meðal annars við um nýja útgáfu spariskírteina og happdrættisbréfa, sem áætluð hefur verið
90 m.kr., en hinir nýju verðtryggðu sparifjárreikningar mynda fýsilegan valkost fyrir sparendur. Innheimta af endurlánuðu spariskírteinafé umfram innlausn er um 90 m.kr. Verðbréfakaup viðskiptabanka og sparisjóða, 7% af innlánaaukningu, eru að mestu komin í fast
horf. Er áætlaður hluti þeirra til opinberra framkvæmda 48 m.kr. en til Framkvæmdasjóðs
renna 4% af innlánaaukningu viðskiptabanka. Viðleitni til þess að selja lífeyrissjóðunum
ríkisskuldabréf hefur fram til þessa ekki borið tilætlaðan árangur en ætlunin er enn að takast á
við þennan vanda. Að því marki sem fé leitar inn á verðtryggða reikninga í bönkum umfram
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brýna þörf eða jafnvel eftirspurn eftir útlánum með samsvarandi kjörum, kann að reynast
auðið að afla nokkurra viðbótarlána af þeim uppruna. Með tilliti til nauðsynjar á sveigjanlegum ráðstöfunum í þessum efnum er lánsfjáröflun frá bankakerfi og lífeyrissjóðum áætluð í
einu lagi 108 m.kr. Loks er áformuð sérstök fjáröflun, 30 m.kr., með þeim hætti að lausaskuldum Tryggingastofnunar ríkisins verði breytt í föst lán. Fjárútvegun Byggðasjóðs til
vegagerðar 20,1 m.kr. (til sérstakra verkefna og jaðarbyggða) er hins vegar sleppt í þessu
yfirliti þar sem fjáröflunin er talin á vegum fjárfestingarlánasjóða.
Innlend lánsfjáröflun fjárfestingarlánasjóða fer að öllu leyti venjubundnar leiðir. Verðbréfakaup lífeyrissjóða eru áætluð 296,4 m.kr. og eru þar meðtalin aðeins þau kaup sem hið
opinbera beitir sér fyrir eða viðurkennir. Mundu þá verða um 30 m.kr. til kaupa á ríkisskuldabréfum, sé miðað við uppfyllta kaupskyldu lífeyrissjóða, 40% af ráðstöfunarfé þeirra.
Reyndin hefur þó orðið sú að lífeyrissjóðirnir hafa fullnægt nokkru af kaupskyldu sinni með
beinum lánum til fjárfestingarlánasjóða, sem þeim eru tengdir, svo sem frávik frá áætlun
1980 er til marks um. Þetta hefur þó sem fyrr segir fremur bitnað á fjáröflun ríkisins en
fjárfestingarlánasjóða á vegum hins opinbera. Aðrir liðir innlendrar fjáröflunar eru einnig
fremur öruggir. Skylduspamaður nettó hefur að vísu orðið minni að undanförnu en vonir
stóðu til en nýjar reglur um verðtryggingu hans ættu að tryggja meiri festu framvegis.
Erlent lánsfé til opinberra aðila og fjárfestingarlánasjóða er í eðli sínu afgangsfjármögnun, sem tekur við þar sem innlent lánsfé hrekkur ekki til. Á vettvangi opinberra
framkvæmda hefur einstökum stórum aðilum verið vísað að mestu eða öllu til erlendrar
lántöku, sbr. kaflann um þann hluta áætlunarinnar, en fyrir fjárfestingarlánasjóðina er slík
lántaka nánast alfarið á hendi Framkvæmdasjóðs. Erlend skipalán, sem Fiskveiðasjóður
yfirtekur við lánveitingar sínar, eru ekki talin hér með þar sem útgerðaraðilar hafa tekið þau
án opinberrar milligöngu. Þau eru hins vegar uppfærð í töflum um fjárfestingarlánasjóðina
sem lántaka Fiskveiðasjóðs við yfirtökuna, sbr. nánari skýringar í kaflanum um sjóðina.
Neðri hluti meðfylgjandi töflu sýnir ráðstöfun umrædds lánsfjár í megindráttum. Um
hana er þó ekki þörf að fjalla frekar en þegar er gert í hlutaðeigandi köflum. Rétt er þó að
benda á að hér er sleppt tvítalningu milli opinberra framkvæmda og fjárfestingarlánasjóða,
en fjáröflun og ráðstöfun færð þeim megin sem við á hverju sinni. Þannig aflar ríkissjóður
31,5 m.kr. lánsfjár fyrir Byggðasjóð en hann skal aftur á móti útvega ríkinu 20,1 m.kr. lán til
vegaframkvæmda. Sams konar víxl voru á lánsfjáráætlun 1980. Þó varð framkvæmdin sú að
Framkvæmdasjóður annaðist lántökuna fyrir Byggðasjóð. Lánsfjáröflun Framkvæmdasjóðs
til Framleiðsluráðs landbúnaðarins, 17 m.kr., er hér meðtalin, einnig sem ráðstöfun af hálfu
fjárfestingarlánasjóða, hliðstætt meðferð sams konar ráðstöfunar 1980.

Opinber öflun lánsfjár og ráðstöfun þess
f m.kr.

Uppgjör
1979
1. Innlend lánsfjáröflun til opinberra framkvæmda
1.1. Útgáfa spariskírteina og happdrættisbréfa ...........
1.2. Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé umfram
innlausn ...................................................................
1.3. Verðbréfakaup bankakerfis og Viðlagatryggingar
1.4. Verðbréfakaup lífeyrissjóða ..................................
1.5. Annað lánsfé ...........................................................
Samtals

Lánsfjáráætlun
1980

Bráðabirgðaútkoma
1980

Lánsfjáráætlun
1981

65,0

70,0

70,0

90,0

5,6
10,0

67,4
39,0
60,0
-

97,7
37,2
11,8
13,4

90.0
108 0

80,6

236,4

230,1

318,0

30,0
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2. Innlend lánsfjáröflun fjárfestingarlánasjóða
2.1. Verðbréfakaup lífeyrissjóða ..................................
2.2. Lán Atvinnuleysistryggingasjóðs til Byggingarsjóðs
ríkisins .....................................................................
2.3. Lán bankakerfis til Framkvæmdasjóðs .................
2.4. Skyldusparnaður til Byggingarsjóðs, nettó ..........
2.5. Annað lánsfé ...........................................................

123,7

154,6

197,4

296,4

17,8
21,3
19,2
0,4

22,4
28,0
30,0
-

16,8
36,3
16,8
-

36,4
44,0
33,6
-

Samtals

182,5

235,0

267,2

410,4

Innlend lánsfjáröflun, alls ......................................

263,1

471,4

497,3

728,4

Erlend lán
3.1. Erlend lán til opinberra framkvæmda .................
3.2. Erlend lán til fjárfestingarlánasjóða .....................

301,1
57,5

498,0
55,3

560,4
59,9

995,5
124,4

Samtals

358,5

553,2

620,3

1 119,9

Lánsfjáröflun - Ráðstöfun lánsfjár .....................

621,6

1 024,6

1 117,6

1 848,3

57,1
167,9
99,9
-

120,6
218,3
286,9
15,2
2,4

128,3
260,9
287,5
21,2
2,4

43,7
13,1

64,0
16,0

82,4
13,8

235,4
360,0
462,2
27,2
14,0
188,3
15,0

381,6

723,3

796,6

1 302,1

131,6

156,3

161,3

255,4

78,3
30,1

125,4
19,6

113,5
46,2

236,9
53,9

240,0

301,3

321,0

546,2

Opinberar framkvæmdir
1.1. Framkvæmdir á A-hluta fjárlaga ...........................
1.2. Framkvæmdir á B-hluta fjárlaga ...........................
1.3. Landsvirkjun ...........................................................
1.4. Orkubú Vestfjarða .................................................
1.5. Þörungavinnslan .....................................................
1.6. Járnblendifélagið ...................................................
1.7. Hitaveitur sveitarfélaga ..........................................
1.8. Aðrar opinberar framkvæmdir .............................
Samtals
Fjárfestingarlánasjóðir
2.1. Framkvæmdasjóður ................................................
2.2. Byggingarsjóður ríkisins ogByggingarsjóður verkamanna .....................................................................
2.3. Aðrir sjóðir .............................................................
Samtals

VII
Bankakerfið
Markmið stefnunnar í peningamálum er að stuðla að framgangi efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar með því að efla peningalegan sparnað og skapa jafnvægi milli framboðs og
eftirspurnar lánsfjár.
Áætlunin felur í sér að aukin útlánageta innlánsstofnana verði nýtt enn frekar en á síðasta
ári til að draga úr öðru framboði peninga svo sem erlendum lánum. Stefnt er að því að
útlánaaukning bankakerfisins fylgi sem næst almennri verðlags- og framleiðsluþróun svo að
séð verði fyrir eðlilegum þörfum atvinnulífsins án þess að leiða til eftirspurnarþenslu.
Peningamálaáætlanir sem settar hafa verið fram í lánsfjáráætlunum síðustu ára hafa
jafnan miðast við verðlagsforsendur sem síðan reyndust óraunhæfar, bæði vegna óvæntra
verðhækkunartilefna og vegna þess að viðnámsaðgerðir báru ekki óskaðan árangur. Þótt
mikilvægur árangur hafi náðst á sviði peningamála síðustu árin verður hann aðeins að
takmörkuðu leyti rakinn til þessara áætlana.

Þingskjal 551

1885

Verðlagsforsendur sem nú eru lagðar til grundvallar fela í sér verulega hjöðnun
verðbólgu. Engu að síður verður nauðsynlegt að endurmeta stöðuna, til dæmis ársfjórðungslega, og færa útlánamörk áætlunarinnar til samræmis við þróunina á öðrum sviðum. Verði
verðlagshækkanir meiri en nú er miðað við, verða sett rýmri mörk um aukningu útlána svo
framarlega sem útlánageta innlánsstofnana leyfir, án yfirdráttar hjá Seðlabanka.
Á hinn bóginn gætu aðstæður krafist sérstaks aðhalds í útlánamálum enda þótt lausafjárstaða innlánsstofnana sé góð um stundarsakir. Þess eru dæmi að peningaframboð aukist
skyndilega vegna mikilla útflutningstekna, greiðsluhalla ríkissjóðs eða erlendra lána. Þetta
getur valdið því að útlánageta innlánsstofnana verði of mikil eða jafnvel að hún sé ofmetin
og þess ekki gætt að viðhalda nægilega sterkri lausafjárstöðu til að mæta næstu áföllum.
Mikilvægt er að koma í veg fyrir að þessir þættir valdi óhóflegu peningaframboði og eftirspurnarþenslu en til þess þarf m. a. að auka fjáröflun innanlands utan Seðlabanka til fjárfestingarverkefna og tímabundins greiðsluhalla ríkissjóðs. Takist ekki að hefta lausafjármyndun af þessum toga nægilega verður endurskoðun peningamálaáætlunar innan ársins að
stefna að samdrætti útlána innlánsstofnana.
Eins og töflur 14—16 hér að aftan sýna er að því stefnt að lán bankakerfisins aukist um
44% á árinu 1981. Eru þá meðtalin lán Seðlabanka til ríkis og atvinnuvega en undanskilin
erlend lán sem veitt eru fyrir milligöngu bankanna. í fjárlagafrumvarpi er miðað við að
ríkissjóður endurgreiði Seðlabanka 100 m.kr. af lánum frá bankanum. Reiknað er með að
geymdur verðbótaþáttur lánanna verði um 80 m.kr. þannig að skuldalækkunin nemi 20 m.kr.
Skuld ríkissjóðs við Seðlabankann nam 298 m.kr. í lok ársins 1980 og hafði ekki aukist
nema um 10 m.kr. á árinu, enda þótt geymdur verðbótaþáttur hafi numið um 80 m.kr.
Gert er ráð fyrir að almenn útlán innlánsstofnana aukist um 45% á árinu 1981 en útlánin
í heild um 46%, og eru þá meðtalin endurseld afurðalán og lán til opinberra framkvæmda og
sjóða. Með auknum peningalegum sparnaði, sem vikið er að hér á eftir, hefur þegar tekist að
draga nokkuð úr afurðalánum Seðlabankans og erlendri lánsfjárþörf þar sem innlánsstofnanir hafa tekið að sér aukið hlutverk á þessum sviðum. Á síðasta ári var samið við fulltrúa
banka og sparisjóða um verðbréfalán þeirra til opinberra framkvæmda og sjóða og fylgja
þessi lán nú föstum reglum. Afstaða sparifjáreigenda til ávöxtunarkjara innlána ræður miklu
um það hver þessi fjárhæð verður þar sem hún er ákveðinn hundraðshluti af aukningu
innlána á liðnum ársþriðjungi. Ef útlánagetan leyfir er æskilegt að verðbréfakaupin fari fram
úr umsömdum mörkum, enda verði þá dregið úr erlendum lántökum að sama skapi. Jafnframt þurfa innlánsstofnanir að halda lausafjárstöðu sinni hæfilega sterkri til að mæta
venjulegum sveiflum í framboði peninga.
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VIII

Erlend lán
Við gerð lánsfjáráætlana hefur jafnan verið stefnt að því að hamla gegn erlendum
lántökum eftir því sem unnt hefur verið á hverjum tíma. Þótt lántökur hafi í reynd farið
meira eða minna fram úr áætlunum mun óhætt að telja að nokkur árangur hafi samt orðið af
þeirri aðhaldssemi sem sýnd hefur verið við gerð lánsfjáráætlana. Á árinu 1979 fóru
erlendar lántökur 173 m.kr. fram úr áætlun. Samkvæmt bráðabirgðatölum er áætlað að á
árinu 1980 hafi erlendar lántökur til langs tíma numið 1 073 m.kr., þegar dregnar hafa verið
frá lántökur sem gengið hafa til sérstakra endurgreiðslna í sambandi við lengingu lána. í
lánsfjáráætlun var lántökuspá 856 m.kr. og nemur því aukning á lántökum í reynd 217 m.kr.
umfram það sem spáð var.
Þessa miklu hækkun má að einhverju leyti rekja til meiri fjármagnsþarfar vegna hækkunaráhrifa gengis- og verðlagsbreytinga umfram forsendur lánsfjáráætlunar, ásamt meiri
framkvæmdum bæði opinberra aðila og einkaaðila en áætlað var, og einnig komu til langtíma
rekstrarlán sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í lánsfjáráætlun. Afborganir af löngum lánum
eru áætlaðar 376 m.kr. og verður þá nettóaukning langra lána 697 m.kr. á árinu 1980.
Svarar það til um 12,0% af útflutningstekjum en 5,3% af þjóðarframleiðslu. Er þetta
hærra hlutfall en árið áður en þá varð nettóaukning langra lána 8,3% af útflutningstekjum
en 3,8% af þjóðarframleiðslu. Samsvarandi tölur fyrir árið 1978 eru 6,3% og 2,7% og fyrir
árið 1977 13,3% og 5,1%.
Á árinu 1980 er áætlað að viðskiptajöfnuður við útlönd hafi verið óhagstæður um 320
m.kr. samkvæmt bráðabirgðauppgjöri samanborið við 100 m.kr. halla 1979 reiknað á meðalgengi 1980. Er því um að ræða 220 m.kr. óhagstæðari jöfnuð en 1979. Meginhlutann eða
um 200 m.kr. má rekja til óhagstæðrar þróunar þjónustujafnaðar, einkum að því er varðar
samgöngur, ásamt hækkun vaxta á erlendum lánamarkaði og aukningu ferða- og dvalarkostnaðar. Nettóaukning langra erlendra lána er samkvæmt greiðslujafnaðaryfirliti talin 697 m.kr.
á árinu 1980 en á móti er fjármagnsútstreymi á öðrum fjármagnsliðum áætlað 104 m.kr.
Verður þá fjármagnsjöfnuður í heild hagstæður (fjármagnsinnstreymi nettó) um 593 m.kr.
sem gengur til þess að jafna halla á viðskiptajöfnuði og bæta gjaldeyrisstöðuna um 269 m.kr.
reiknað á meðalviðskiptagengi ársins.
Löng erlend lán námu 5 940 m.kr. í árslok 1980. Fært til meðalgengis er það rúmlega
35% af vergri þjóðarframleiðslu ársins en þetta hlutfall var næstu fjögur árin á undan
32—34%, en 35% árið 1975. Að meðtalinni aukningu á árinu 1981 er áætlað að hlutfallið
verði 36—37%.
Greiðslubyrði vegna afborgana og vaxta af löngum erlendum lánum hefur sl. fimm ár verið
sem hlutfall af útflutningstekjum sem hér segir: 1975: 14,2%, 1976: 13,8% 1977: 13,7%,
1978: 13,1%, 1979:12,8%. Á árinu 1980 er áætlað að hlutfallið hafi verið um 14,1% en
líklegt er að á þessu ári fari hlutfallið enn hækkandi.
Þörf fyrir erlendar lántökur má annars vegar miða við þarfir fyrir erlendan gjaldeyri út
frá greiðslujafnaðarhorfum og hins vegar þörf á að fjármagna nauðsynlegar og arðbærar
framkvæmdir sem ekki reynist unnt að fjármagna með innlendum sparnaði. Frá greiðslujafnaðarsjónarmiði miðast þörfin fyrir erlendar lántökur á árinu 1981 við endurgreiðslu af
eldri lánum, að viðbættum halla á viðskiptajöfnuði, sem samkvæmt þjóðhagsspá verður um
425 m.kr., og því sem telja má æskilegan bata á gjaldeyrisstöðu.
Endurgreiðslur af löngum lánum eru áætlaðar 690 m.kr. á árinu 1981 en auk þess er
gert ráð fyrir endurgreiðslu af gjaldeyrisskuldum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að jafnvirði
um 80 m.kr. (Skuldin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn er innifalin í gjaldeyrisskuldum Seðlabankans og hefur endurgreiðsla hennar því ekki áhrif á nettógjaldeyrisstöðuna en lækkar
hins vegar gjaldeyrisforðann, þ. e. gjaldeyriseignina brúttó). Á móti endurgreiðslu gjald-
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eyrisskulda þarf að taka tilsvarandi lán ef halda á gjaldeyrisforðanum óbreyttum, en það má
telja eðlilegt markmið. Út frá framangreindum greiðslujafnaðarsjónarmiðum er ný lántökuþörf áætluð um 1 200 m.kr. á árinu 1981 (þ. e. samtala viðskiptahalla og endurgreiðslu eldri
lána og gjaldeyrisskuldar).
Heildarupphæð innkominna langra erlendra lána er áætluð 1 463 m.kr. en það er áætluð fjárþörf vegna fyrirhugaðra framkvæmda á árinu 1981 umfram það fé sem aflað verður
innanlands. Auk lántöku til þess að mæta þessum þörfum verður aflað heimildar til lengingar
lána án þess að slík lán hafi áhrif á heildarstöðu erlendra skulda.
Áformað er að breyta skammtímaskuldum nokkurra hitaveitna í lán til lengri tíma.
Þetta á einkum við um lán sem hvíla á hitaveitum Suðureyrar, Siglufjarðar, Blönduóss og
Akureyrar, svo og rafveitu Siglufjarðar. Einnig er fyrirhugað að umbreyta eða taka lán
vegna afborgana af lánum Kröfluvirkjunar (26,3 m.kr.) og lánum sem tekin hafa verið vegna
byggðalínuframkvæmda (24,9 m.kr.).
Eins og að framan segir eru afborganir af löngum erlendum lánum áætlaðar 690 m.kr.
og hrein aukning skulda því 773 m.kr. Það er um 9% af áætluðum útflutningstekjum og 4%
af áætlaðri þjóðarframleiðslu og er heldur lægra en samsvarandi hlutfall 1980 sem reyndist
12% og 5,3%. í heild er áætlað að fjármagnsjöfnuður verði hagstæður (fjármagnsinnstreymi
nettó) um 636 m.kr. Gengur hann til þess að jafna hallann á viðskiptajöfnuði og bæta
gjaldeyrisstöðuna um 200 m.kr.
Erlendar langtímalántökur opinberra aðila eru áætlaðar 995,5 m.kr., þar af vegna A- og
B-hluta fjárlaga 288,8 m.kr. og fyrirtækja með eignaraðild ríkissjóðs 503,4 m.kr. og er
Landsvirkjun þar hæst með 462,2 m.kr. Lántökur á vegum bæjar- og sveitarfélaga eru
áætlaðar 203,3 m.kr.
Hér fer á eftir yfirlit um fyrirhugaðar erlendar langtímalántökur á árinu 1981 sundurliðað á helstu liði í þúsundum króna:
A- og B-hluti fjárlaga .......................................................................................................
Fyrirtæki meö eignaraðild ríkissjóös ................................................................................
Landsvirkjun ..................................................................................................................
Járnblendifélagid .........................................................................................................
Orkubú Vestfjarða .........................................................................................................
Sveitarfélög ........................................................................................................................
Hitaveitur ........................................................................................................................
Ófyrirséð ........................................................................................................................
Lánastofnanir ....................................................................................................................
Framkvæmdasjóður .......................................................................................................
Byggðasjóður ................................................................................................................
Iðnþróunarsjóður ..........................................................................................................
Atvinnufyrirtæki ................................................................................................................
Járnblendifélagið ..........................................................................................................
Skip ..........................................................................................................
Fiskiskip ...............................................................................................
65 000
Endurbætur fiskiskipa ........................................................................
20 000
önnur skip ...........................................................................................
32 000
Flugvélar ........................................................................................................................
Innlend skipasmíði .........................................................................................................
Innlend bátasmíði ...........................................................................................................
Vélar og tæki ..................................................................................................................
Ý mislegt ófyrirséð .........................................................................................................
Alls
') Þar af rekstrarlán Flugleiða hf. 38 000 þúsund krónur.

288 840
503 390
462 190
14 000
27 200
203 300
188 300
15 000
124 400
89 400
15 000
20 000
343 000
10 000
117 000

6 000
90 000
10 000
40 000
70 000»)
1 462 930
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IX

Lánsfjármarkaðurinn
Heildaryfirsýn yfir meginstrauma lánsfjármarkaðarins er gefin í töflum 19—21 í töfluviðauka. Þar eru allar lánahreyfingar sýndar í samræmdu formi nettóhreyfinga frá lánveitendum til endanlegra lánþega, og að auki er sýnt í sundurliðunartöflum hvors árs 1980
og 1981 hve mikið fer frá sömu aðilum til lánastofnana til miðlunar frá þeim sem lánveitendum. Eins og fyrri ár skortir mikið á að tölur um bankakerfi og sjóðakerfi séu sambærilegar með tilliti til endurmats fjárstærða í verðbólguþróuninni. Slíkt endurmat peningastærða bankakerfisins, af verðbótaþætti og verð- og gengistryggingu, kemur svo til allt til
skila og er innifalið í nettóhreyfingunum. Samsvarandi uppfærslu reikningsliða fjárfestingarlánasjóða og lífeyrissjóða er hins vegar mislangt komið, og er í tilviki þeirra sýnd
nettóniðurstaða nýrra lána og afborgana án uppfærslu fyrra lánastofns.
Fjárfestingar- og lánsfjáráætlanir síðustu ára hafa falið í sér aöhald að lánveitingum til
þess aö fyrirbyggja ofþenslu í efnahagslífinu og auka líkur á árangri í viðnámi gegn
veröbólgu. Þetta aðhald var ærið torvelt meðan peningalegur sparnaður var að skreppa
saman að tiltölu við þjóðarframleiðslu og þar með við fjármögnunarþarfir athafnalífsins, allt
niður í 21,5% hlutfall meðalinnlána með áföllnum vöxtum miðað við þjóðarframleiðslu árið
1978. Er þetta veigamikil skýring þess að aðhaldið hefur farið úr böndunum og erlend lán
farið vaxandi svo sem greint er frá í kaflanum um þau. Með vaxandi verðtryggingu er þegar
kominn nokkur bati í peningalegan sparnað. Að sama skapi færist jafnvægismark á innlendum lánamarkaði nær og síður hætt við þenslu þótt bankakerfinu sé ætlað nokkru rýmra
svigrúm en fyrr.
Árið 1980 sýnir enn eitt dæmi þess að lánsfjármarkaðurinn hefur sprengt af sér þær
skorður sem settar voru með lánsfjáráætlun. Að talsverðu leyti er þetta afleiðing þess að
verðlag og þar með gengi hefur farið fram úr spáforsendum, en einnig þess að þarfir hafa
verið metnar brýnni en í upphafi og aðhald þar með slaknað. Afkoma ríkissjóðs og greiðslur
af skuldum hans við Seðlabankann reyndust þó aðhaldssamari þáttur en um árabil. Hið sama
gildir þó ekki um heildarnotkun lánsfjár á vegum opinberra aðila. Gert var ráð fyrir að
nettólánastreymi til þeirra mundi aukast um 23% frá fyrra ári, en aukningin reyndist 83%.
Lánanotkun einkaaðila jókst einnig mjög mikið umfram áætlun. Varð aukningin 67%, þar af
atvinnufyrirtækja 71% og íbúðaeigenda 62%, á móti aukningu samkvæmt áætlun um 13%,
2% og 42% í sömu röð talið. Svo lág áætlun um lán atvinnufyrirtækja átti sér þá skýringu, að
gert var ráð fyrir verulega minni verðbólgu en árið áður, með samsvarandi minni vaxta- og
gengisuppfærslu rekstrar- og afurðalána bankakerfisins, en það fór á annan veg sem fyrr
segir.
í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981 er stefnt að 31% aukningu nettólánastreymisins í
heild, eða úr 2 667 m.kr. 1980 í 3 483 m.kr. 1981. Á notkunarhlið kemur mest takmörkun
fram við atvinnuvegina, sem fái 18% aukningu í sinn hlut. Vísast til skýringar á því til þess
sem áður segir um samhengi útlánaaukningar bankanna við verðbólgu hvort árið um sig. Á
hinn bóginn verður mjög mikil, eða 53%, aukning á nettólánanotkun íbúðaeigenda.
Aukning nettólánastreymis til opinberra aðila verður 34%. Aukning nettólánastreymis til
ríkisaðila í heild að meðtöldum ríkisfyrirtækjum (þ. á m. Landsvirkjun) verður þó meiri, um
40%, en aukning langra erlendra lána til þessara aðila verulegum mun meiri, eða 65%.
Á hlið lánveitenda er nú gerð rýmilegri og að því er virðist raunsærri áætlun en oft áður
um nettólánaframboð innlánsstofnana, er aukist um 29%, þar af til einkaaðila um 33%.
Lánastreymi bankakerfisins að meötöldum Seðlabanka og skiptum hans við ríkissjóð aukist
þó aðeins um 24% nettó. Fjárfestingarlánasjóðir munu auka nettólánaframboð sitt um 46%,
þar af um 27% til atvinnufyrirtækja og 72% til íbúðaeigenda. Auk þess munu lán frá
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lífeyrissjóðum aukast um 52% aö meötöldum lánum til lánastofnana og svipað til beinna
lánþega, sem að mestu eru íbúðaeigendur.
í kafla um fjárfestingarlánasjóði er reiknað með yfirtöku Fiskveiðasjóðs á erlendum
fiskiskipalánum þegar við formlega lánveitingu úr sjóðnum. Hér er, til samræmis við fyrri
reglu og meðferð erlendra lána, reiknað með þeim sem erlendum lánum skipaeigenda, þar til
greitt er af þeim til útlanda.
Sökum þess hve langt erlend lán fóru fram úr áætlun 1980 mun nettóinnstreymi þeirra
ekki aukast mikið, verði haldið fast við áætlun, eða um 7% til beinna lánþega, en um
10% að lánastofnunum meðtöldum. Til opinberra aðila er áætlað að innkomin erlend lán að
frádregnum afborgunum aukist mjög mikið eins og áður sagði eða um 69%. Á móti þessu
mun nettóstreymi langra erlendra lána til einkaaðila minnka um 261 m.kr., eða um sem
svarar 34% af opinberum lántökum nettó 1981, þó að því tilskildu að ekki verði rýmkað um
heimildir. Niðurstaða stuttra lánahreyfinga hefur lítil áhrif á þá mynd sem þegar hefur verið
dregin upp. Gert er ráð fyrir nokkru útstreymi fjár undir þeim lið eins og undanfarin ár. Að
því er tekur til lánastofnana er þar um breytingar gjaldeyrisstöðu að ræða. Meðtaldir í
nettóhreyfingum til endanlegra lánþega eru óskýrðir mismunir (skekkjur og vantalið).
X
Fjárfesting
fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1980 var gert ráð fyrir að fjármunamyndunin
í heild ykist um 6,8% að raungildi frá fyrra ári. Ennþá er ekki fyrir hendi full vitne'skja um
fjárfestinguna á síðastliðnu ári en fyrirliggjandi áætlanir benda til að fjárfestingarspáin hafi í
meginatriðum gengið eftir, ef mælt er í raunstærðum, því að nú er aukningin áætluð 8%.
Hins vegar urðu verðhækkanir nokkru meiri en gert hafði verið ráð fyrir og að meðaltali
reyndist byggingarvísitala 55,6% hærri 1980 en 1979 í stað 45% í spá. Enda þótt heildarfjárfestingin sé talin hafa orðið svipuð og spáð hafði verið, verða ýmsar tilfærslur milli
einstakra liða í fjármunamynduninni ýmist til hækkunar eða lækkunar. Opinberar framkvæmdir í heild eru taldar standast áætlun, atvinnuvegafjárfestingin er áætluð 3—4% meiri,
aðallega vegna meiri innflutnings flutningatækja og ýmissa véla og tækja, en íbúðarhúsabyggingar eru nú taldar verða 2% minni en í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun. Sem hlutfall af
þjóðarframleiðslu er fjárfestingin nú talin verða um 27%, um V2% hærri en áætlað var.
Fjárfestingin á árinu 1981 er talin dragast saman um 4,1% frá fyrra ári og nema 26% af
þjóðarframleiðslu. Hér á eftir fer samandregin tafla um fjármunamyndun áranna
1980—1981 en frekari sundurliðanir er að finna í töfluviðauka. Verðlagsforsendur eru þær
sömu og í fjárlögum, þ. e. 42% meðalhækkun milli áranna 1980 og 1981.
í

Fjármunamyndunin 1980—1981
Verðlag hvors árs
í milljónum króna
Lánsfjáráætlun
1980

Áætlun
1980

Magnbreyting
frá fyrra ári, %

Lánsfjáráætlun
19811)

Lánsfjáráætlun
1980

Áætlun
1980

Lánsfjáráætlun
1981

1. Atvinnuvegir ...............
2. Íbúðarhús .....................
3. Opinberar framkvæmdir

1 318
689
1 266
(706)

1 478
730
1 377
(750)

1 836
1 036
2 010
(1065)

0,8
-3,1
21,3
36,0

4,5
-5,0
21,2
35,4

-12,6
0,0
2,8
0,0

4. Samtals .........................

3 273

3 585

4 882

6,8

8,0

-4,1

5. Fjárfesting sem hlutfall
af þjóðarframleiðslu ...

26,6%

27,1%

26,0%

1) Verðlag fjárlaga 1981.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Megindrættir fjárfestingarspárinnar fyrir 1981 eru þeir að gert er ráö fyrir aö fjárfesting
atvinnuveganna dragist saman um 12J/2%, en að opinberar framkvæmdir aukist lítið eitt eða
um 2—3% eftir fimmtungs aukningu á síðasta ári. Opinberar framkvæmdir haldast því á
mjög háu stigi annað árið í röð og eins og áður fer mest fyrir orkuframkvæmdum. Áætlað er
að íbúðarhúsabyggingar verði svipaðar og á árinu 1980.
Áætlunin um fjárfestingu atvinnufyrirtækja er ýmist gerð með hliðsjón af vitneskju um
framkvæmdaáform eða samninga einstakra fyrirtækja eða með framlengingu þróunar í fjárfestingarmálum einstakra greina að teknu tilliti til útlánaáætlana fjárfestingarlánasjóða.
Fjármunamyndun í landbúnaði dróst saman á síðasta ári og enn er búist við samdrætti á
þessu ári, meðal annars með hliðsjón af þeirri stefnu og aðgerðum sem gripið hefur verið til í
því skyni að halda aftur af framleiðslunni. Fjárfesting í fiskiskipum dróst saman á síðasta ári.
Erlend kaup og endurbætur voru svipuð og árið áður. Nokkur samdráttur varð í innlendri
nýsmíði og endurbótum en árið 1979 var óvenjugóð nýting afkastagetu hjá innlendum
skipasmíðastöðvum. Á árinu 1981 er gert ráð fyrir að verkefni skipasmíðastöðva verði álíka
mikil og í fyrra en skipakaup frá útlöndum og endurbætur skipa erlendis dragist saman
a. m. k. um fjórðung. Fjárfestingarútgjöld fiskvinnslufyrirtækja jukust um fimmtung árið
1979 og voru í hámarki. Talið er að framkvæmdir hafi dregist saman um 10% á síðasta ári en
á þessu ári er gert ráð fyrir 5% aukningu. Stækkun álverksmiðjunnar lauk á sl. ári en
jafnframt hefur veriö unnið að uppsetningu hreinsibúnaðar í verksmiðjunni. Á því verki að
ljúka á þessu ári og ræðst áætlunin um fjárfestingarútgjöld fyrirtækisins af þeim áformum.
Byggingu jámblendiverksmiðjunnar er nú lokið að heita má og því ekki gert ráð fyrir
neinum meiri háttar framkvæmdum þar á þessu ári. Aukning fjárfestingar í öðrum iðnaði er
talin hafa numið um 7% á síðasta ári. í ár er búist við aukningu framkvæmda er nemur um
20%. Af þessari aukningu stafar um helmingur af framkvæmdum vegna byggingar sýruverksmiðju við áburðarverksmiðjuna í Gufunesi en fyrirhugað er að ljúka þeirri byggingu á
næsta ári. Innflutningur flutningatækja er talinn hafa aukist um 80—90% í fyrra. Mikil
aukning varð í innflutningi atvinnubifreiða og flugvélakaup voru með mesta móti, munar þar
mest um nýja þotu Flugleiða. Óvenjumikið var um sölu eldri flutningaskipa og flugvéla úr
landi og er söluandvirði þeirra að vanda dregið frá fjárfestingunni. Árið 1981 er vitað um
kaup á tveimur flutningaskipum og í lánsfjáráætlun er gert ráð fyrir hönnun og byrjunarframkvæmdum við smíði nýrra skipa fyrir Skipaútgerð ríkisins. Hins vegar er ekki vitað um
nein flugvélakaup sem máli skipta og búist er við samdrætti í innflutningi atvinnubifreiöa
eftir hin miklu kaup til landsins í fyrra. Af þessum sökum er gert ráð fyrir nær helmings
samdrætti í útgjöldum til kaupa á flutningatækjum. Bygging verslunar-, skrifstofu- og gistihúsa var í hámarki á árinu 1978 en dróst saman um 18% á árinu 1979. í fyrra er talið að
samdráttur hafi orðið um 5% í þessari grein og í ár er einnig spáð 5% samdrætti. Mikil
aukning varð í fyrra á kaupum vinnuvéla alls konar svo og skrifstofuvéla og tölvubúnaðar.
Þessar vélar eru í fjárfestingarskýrslum undir samheitinu ýmsar vélar og tæki. Aukningin í
fyrra er talin a. m. k. fjórðungur og því er gert ráð fyrir um 10% samdrætti í þessari grein í
ár.
í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ársins 1980 var gert ráð fyrir að íbúðabyggingar
drægjust saman um 3%. Byggingarskýrslur eru nú að berast Þjóðhagsstofnun og af þeim
skýrslum sem þegar eru komnar, virðist mega ráða að samdráttur hafi orðið nokkru meiri en
búist hafði verið við, eða u. þ. b. 5% að ætlað er. Erfitt er að spá um byggingarstarfsemina á
árinu 1981. Áætlað er að útlán hins opinbera íbúðalánakerfis verði aukin verulega. Þess þarf
þó að gæta að aukningin felst að töluveröu leyti í útlánum til verkamannabústaða en þau
nema mun hærra hlutfalli af byggingarkostnaði en hin almennu íbúðalán. Jafnframt má gera
ráð fyrir aukningu annarra svonefndra félagslegra lána og lána til kaupa á eldra húsnæði.
Þannig er óvíst hversu mikil áhrif útlánaaukning opinberu byggingarsjóðanna á þessu ári
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kann að hafa á framkvæmdir. Undanfarna áratugi hefur íbúöafjárfesting haldist allvel í
hendur við tekjur einstaklinga en jafnframt verið háö eigin vinnuframlagi íbúðabyggjenda
og ætla má aö svo sé enn að töluverðu leyti. Tekjuþróun liðins árs og horfur í þeim efnum á
þessu ári gæti gefið ástæðu til að ætla að íbúðabyggingar fari fremur minnkandi en vaxandi á
þessu ári. Jafnframt er líklegt, vegna samdráttar í byrjunum íbúða undangengin tvö ár, að
verkefni um sl. áramót hafi verið minni en fyrir ári. Áformuð aukning útlána og smíði
verkamannabústaða vegur hér á móti. Þegar litið er til þess, er að framan greinir, er gert ráð
fyrir að umsvif við smíði íbúðarhúsa haldist svipuð árið 1981 og á liðnu ári.
Sem fyrr segir er talið að opinberar framkvæmdir hafi aukist um fimmtung á árinu 1980.
í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981 er gert ráð fyrir að opinberar framkvæmdir aukist enn
lítið eitt á þessu ári. Bæði árin 1980 og 1981 nema orkuframkvæmdir um 55% af heildarframkvæmdum hins opinbera. Samgönguframkvæmdir eru taldar verða svipaðar í ár og í
fyrra, er þær jukust um 9%. Aftur á móti er smíði opinberra bygginga talin aukast um 15% í
ár eftir 6% aukningu í fyrra. Hér er því um rúmlega 20% aukningu að ræða bæði árin 1980
og 1981, eftir samdrátt sem nam 11% 1978 og 10% 1979, þannig að í ár yrðu þessar
framkvæmdir svipaðar og á árinu 1977. Árið 1981 verður mest aukning í byggingu sjúkrahúsa, um fjórðungur. Með sjúkrahúsbyggingum eru talin meiri háttar tækjakaup, en þau eru
óvenjumikil í ár.
Raforkuframkvæmdir eru taldar aukast um 2% 1981 eftir rösklega 40% aukningu í
fyrra. Framkvæmdir við Hrauneyjafossvirkjun verða meiri í ár en í fyrra og miðast þær við
að unnt verði að taka fyrsta áfanga virkjunarinnar í notkun í haust. Af öðrum orkuframkvæmdum má helst nefna lagningu suðausturlínu. Eins og áður er getið verða orkuframkvæmdir álíka miklar árin 1980 og 1981 en búist er við 4% samdrætti í hitaveituframkvæmdum í ár eftir nær fjórðungs aukningu í fyrra. Hvort þessara ára nema orkuframkvæmdir, þ. e. raforku- og hitaveituframkvæmdir, væntanlega um 5 '/2% af þjóðarframleiðslu. Meðaltal orkuframkvæmda sem hlutfall af þjóðarframleiðslu nam 2,5% á ári
1960—1969 og 4,2% árin 1970—1979. Stærstu verkefnin í hitaveitum, sem unnið er að auk
nýlagna Hitaveitu Reykjavíkur, eru við Hitaveitu Borgarfjarðar, Hitaveitu Akureyrar og
Hitaveitu Suðumesja. Samgönguframkvæmdir eru áætlaðar svipaðar í ár og í fyrra, en þá eru
þær taldar hafa aukist um 9%, eins og fyrr greinir. Framkvæmdir við vegi og brýr jukust um
tæplega 40% í fyrra og í ár eru þær taldar aukast um 5%. í töfluviðauka eru tvær töflur með
sundurliðun opinberra framkvæmda 1979—1981. Þar kemur fram að hreinar ríkisframkvæmdir eru taldar hafa aukist um tæplega 30% 1980 og muni aukast um 5'/2% 1981. Ef
framkvæmdir Landsvirkjunar eru undanskildar kemur fram 8% aukning 1980 og um 2%
samdráttur 1981. Rétt hefur þótt að telja framkvæmdir Landsvirkjunar til hreinna ríkisframkvæmda, enda þótt eignaraðild Reykjavíkurborgar sé 50%, þar sem lánsfjárútvegun
hvílir að mestu á herðum ríkisins og fyrirtækið í heild er á B-hluta fjárlaga. Sameiginlegar
framkvæmdir ríkis og sveitarfélaga eru taldar hafa aukist um 7% í fyrra og munu aukast um
4—5% í ár. Framkvæmdir sveitarfélaga jukust um 16% í fyrra að því talið er og dragast að
líkindum saman um 2% í ár. Ef hita- og vatnsveituframkvæmdir eru undanskildar hafa
framkvæmdir sveitarfélaga aukist um 8—9% 1980 en eru á árinu 1981 áætlaðar svipaðar og í fyrra. Aukning á sl. ári á einkum rót sína að rekja til raforkuframkvæmda Hitaveitu Suðurnesja.
Talið er að byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð hafi aukist um 3—4% árið 1980.
Samkvæmt þessari fjárfestingaráætlun má gera ráð fyrir svipuðum umsvifum í þessari grein á
árinu 1981.
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XI

Fjármögnun
Yfirlit um lánsfjármögnun fjármunamyndunar í höfuðdráttum fer-hér á eftir. Það er háð
fyrirvörum um sambærileik talnaefnis á báða bóga, fjármunamyndunar og fjármögnunar
hennar, þar á meðal um sambærilega flokkun á þá þrjá megingeira sem hér er um fjallað.
Miðað er við brúttóstærðir á báðar hliðar, þ. e. fjármunamyndun án frádráttar afskrifta
annars vegar og nýjar lánveitingar án frádráttar afborgana hins vegar. Viðhalds- og endurnýjunarframkvæmdir, t. d. við íbúðarhús, koma þó ekki með. Á hinn bóginn eru lán innlánsstofnana til íbúðabygginga, svo og lítils háttar lán ríkis til annarra aðila, talin á grundvelli
nettóaukningar, svo sem þau liggja fyrir.
Lánveitingar til kaupa á öðrum fjármunum en nýmynduðum eiga þannig ekki að koma
inn í myndina. Lítið hefur verið um þess háttar lán og heimildir um þau af skornum skammti,
auk þess sem slík lán verða oft óbeint að fjármögnun nýrrar fjármunamyndunar í hendi
seljanda. Hefur því ekki verið hirt um að taka þau út úr. Einn flokkur lána hefur þó sérstöðu,
en það eru svokölluð G-lán Byggingarsjóðs ríkisins, veitt til kaupa á eldra íbúðarhúsnæði.
Þeim er því nú sleppt úr yfirlitinu fyrsta sinni. Á móti því sem þau kunna að koma óbeint til
nota við byggingarfjármögnun kemur væntanleg ofáætlun þeirrar notkunar lífeyrissjóðalána.
Niðurstöðurnar leiða í ljós að hlutfall lánsfjármögnunar fer vaxandi ár frá ári. Skýringar
þessa munu bæði vera þær, að lánakerfið sé að styrkjast, svo og að meira fari fyrir tiltölulega
stórum framkvæmdum og þeim framkvæmdum sem viðurkenndar eru sem lántökutilefni.
Undantekning virðist vera lánsfjárhlutfall atvinnuvegaframkvæmda sem sýnir talsverða
lækkun 1981. Reynsla liðinna ára bendir þó til þess að hlutfall lánsfjármögnunar af fjármunamyndun geti reynst hærra en áætlanir sýna.

Lánsfjármögnun fjármunamyndunar

1979

Bráðabirgða
1980

Lánsfjáráætlun
1981

Fjármunamyndun, alls ........................................................... .............

2 174

3 585

4 882

Atvinnuvegir ...................................................................... .............
íbúöabyggingar .................................................................. .............
Opinberar framkvæmdir ................................................... .............

944
494
736

1 479
730
1 376

1 836
1 036
2 010

Lánsfjármögnun:
I Atvinnuvegir .................................................................... .............
Fjárfestingarlánasjóðir ............................................... .............
Erlendar lántökur ....................................................... .............
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .............
Ríki, nettó .................................................................... .............
Lífeyrissjóðir, nettó ..................................................... ...............

469
262
213
475
-8
2

836
387
440
827
6
3

877
534
343
877
-

II íbúðabyggingar ............................................................... .............
Fjárfestingarlánasjóðir1) .............................................. .............
Lífeyrissjóðir ............................................................... .............
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .............
Innlánsstofnanir, nettó ............................................... ...............

389
126
146
272
117

62
284
254
438
182

928
303
385
688
240

III Opinberar framkvæmdir ................................................. .............
Bein lánsfjármögnun ................................................... .............
Fjárfestingarlánasjóðir ............................................... ...............
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................... ...............
Ríkið (sjóðir) til sveitarfélaga, nettó ........................ ...............

420
384
32
16
4

859
903
56
859
-

1 409
1 334
74
1 408
1
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Samtals:
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .......................
Lánsfjármögnun, alls ................................................ .......................

1 163
1 278

2 124
2 315

2 973
3 214

Fjármunamyndun, aUs:
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .......................
Lánsfjármögnun, alls ................................................ .......................

53,5
58,8

59,2
64,6

60,9
65,8

Atvinnuvegir:
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .......................
Lánsfjármögnun, alls ................................................ .......................

50,3
49,7

55,9
56,5

47,8
47,8

íbúðabyggingar:
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .......................
Lánsfjármögnun, alls ................................................ .......................

55,1
78,7

60,0
84,9

66,4
89,6

Opinberar framkvæmdir:
Fjárfestingarlán, brúttó ............................................ .......................
Lánsfjármögnun, alls ................................................ .......................

56,5
57,1

62,4
62,4

70,0
70,1

HlutföU af fjármunamyndun, %:

') Vegna lána fjárfestingarlánasjóða út á íbúðir sem ekki teljast til nýbygginga.
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I Opinberar framkvæmdir og lánsfjárþörf
Tafla 1

Raforku- og rafveituframkvæmdir 1981

í þús.kr.
Áætluð
fjárfestingarútgjöld og
fjárþörf 1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fjármögnun
Fjárveiting

Landsvirkjun ..........................................
Kröfluvirkjun ..........................................
Byggðalínur ............................................
RARIK, almennar framkvæmdir ..........
Dreifikerfi í sveitum ..............................
Sveitarafvæöing ......................................
Virkjunarrannsóknir ..............................
Orkubú Vestfjaröa ................................
Spá um framkvæmdir sveitarfélaga ....

469 830
33 640
52 100
87 080
17 000
5 600
8 000
16 000
52 500

Samtals fjárfesting 1.—9.

741750

10. Byggðalínur, vextir ................................
11. Krafla, vextir ..........................................
12. RARIK, vegna félagslegra framkvæmda

38 400
36 450
15 000

-

Samtals 10.—12.

89 850

Samtals fjárþörf 1.—12.

831 600

’) Þar af 3 820 vegna eiginfjárframlags ríkisins.

Úr rekstri
eða sjóðum

Lánsfjáráætlun 1981

3 820
4 000
—
1 000
52 500

466
33
52
83

61 320

657 830

_
-

38 400
36 450
15 000

-

-

89 850

22 600

61 320

747 680

17 000
5 600
22 600

0101)
640
100
080
—
8 000
15 000
-

Hita- og vatnsveituframkvæmdir 1981

í þús.kr.
Fjármögnun
Áætluð
fjárfestingarútgjöld og
fjárþörf 1981

Fjárveiting

Úr rekstri
eða sjóðum
sveitarfélaga

Lánasjóður
sveitarfélaga

Orkusjóður

Lánsfjáráætlun 1981

I Stærri hitaveitur ...............................................
1. Hitaveita Reykjavíkur ..............................
2. Hitaveita Suðurnesja ................................
3. Hitaveita Akureyrar ..................................
4. Hitaveita Borgarfjarðar ............................

221100
55 000
41 600
56 500
68 000

-

60 600
55 000
-20 400
23 000
3 000

-

2 000
2 000
-

158 500
62 000
31 500
65 000

II Smærri hitaveitur .............................................
5. Hitaveita Vestmannaeyja .........................
6. Hitaveita Egilsstaða ..................................
7. Hitaveita Bessastaðahrepps .....................
8. Hitaveita Hóla ..........................................
9. Hitaveita Svalbarðsstrandar .....................
10. Hitaveita Eyra ............................................
11. Hitaveita Hellu ..........................................

49 810
18 160
3 950
200
2 000
1 500
19 000
5 000

-

3 500
2 000
600
400
500
-

21460
16 160
1 500
200
1 000
2 600

2 650
1 850
800

22 200
800

-

19 000
2 400

III Fjarvarmaveitur ...............................................
12. Orkubú Vestfjarða ....................................
13. Fjarvarmaveita, Höfn í Hornafirði .........
14. Fjarvarmaveita, Seyðisfirði .......................

25
15
2
7

280
200
870
210

—

3 460
3 000
460

4 150
4 150

2 870
2 870
—

14 800
12 200
2 600

IV Til annarra verkefna ........................................
15. Jarðvarmaveitur ríkisins ...........................
16. Jarðhitaleit .................................................
17. Annað .........................................................

27 390
4 000
14 000
9 390

3 000
3 000
-

-

4 390
4 390

-

20 000
4 000
11 000
5 000

Samtals I—IV

323 580

3 000

67 560

30 000

7 520

215 500

V Vatnsveitur .......................................................
18. Vatnsveita Reykjavíkur ............................
19. Aðrar vatnsveitur ......................................

34 000
16 000
18 000

1700
1 700

29 300
16 000
13 300

3 000
_
3 000

-

-

Samtals fjárfesting I—V

357 580

4 700

96 860

33 000

7 520

215 500

VI 20. Jarðvarmaveitur ríkisins, skuldagreiðsla ..

4 000

-

-

-

-

4 000

Samtals fjárþörf I—VI

361 580

4 700

96 860

33 000

7 520

219 500

-

I Opinberar framkvæmdir og lánsfjárþörf

Tafla 2
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I Opinberar framkvæmdir og lánsfjárþörf
Tafla 3

Samgönguframkvæmdir 1981

í þús.kr.
Fjármögnun
Áætluð
fjárfestingarútgjöld og
fjárþörf 1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vegir og brýr ............................................
Sérstök verkefni í vegagerð .....................
Götur og holræsi ......................................
Hafnir og vitar ..........................................
Flugvellir ..................................................
Póstur og sími, útvarp .............................
Samtals fjárfesting og fjárþörf

')
2)
3)
4)

Fjárveiting

183 860
20 100
180 000
71 400
22 850
79 9303)

Frá sveitarfélögum,
fyrirtækjum
og lánasjóðum

81 810
34 700
34 060
18 850

558 140

Lánsfjáráætlun 1981
102 050
20 1003)

145 300
24 340
63 330

169 420

13 0002)
4 000
16 6004)

232 970

155 750

Lán úr Byggðasjóði.
Landshafnir 2 000. Hafnaraðstaða skipasmíðastöðva 11 000.
Útvarp/sjónvarp 22 400 og póstur og sími 57 530.
Póstur og sími: Vörukaupalán 4 600 og framkvæmdir á Austurlandi o. fl. 8 000. Útvarp 4 000.
Tafla 4

Opinberar byggingar 1981

í þús.kr.
Fjármögnun

1.
2.
3.
4.

Áætluð
fjárfestingarútgjöld og
fjárþörf 1981
Skólar og íþróttamannvirki .....................
Sjúkrahús .................................................
Félagsheimili og kirkjur ...........................
Aörar opinberar byggingar .....................
Samtals fjárfesting og fjárþörf

Tafla 5

Fjárveiting

Frá sveitarfélögum,
fyrirtækjum
og lánasjóðum

Lánsfjáráætlun 1981

172 000
120 000
17 000
43 000

104 800
86 250
4 280
16 300

63 200
26 750
12 720
26 700

4 000
7 000
-

352 000

211 630

129 370

11 000

önnur lánsfjárþörf 1981

í þús.kr.
Áætluð fjárþörf
1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Byggðasjóður ................................
Lánasjóður ísl. námsmanna ........
Lagmetisiðjan Siglósíld.................
Skipaútgerð ríkisins .....................
Grænfóðurverksmiðjur ...............
Landssmiðjan ..............................
Áburðarverksmiðja ríkisins ..........
Landakaup kaupstaða og kauptúna

31 500
33 000
1 000
24 000
2 700
3 000
35 000
3 000
14 000
30 000

9. Járnblendifélagið ..............................

10. Tryggingastofnun ríkisins

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

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

177 200

Lánsfjáráætlun
1981
31
33
1
24
2
3
35
3
14
30

500
000
000
000
700
000
000
000
000
000

177 200
238
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Tafla 6

Lánsfjárþörf opinberra aðila og fjármögnun hennar

f þús.kr.

1979
I Ríkissjóður ....................................................................................
II
A-hluti ....................................................................................
1101
Vegagerð ........................................................................
1102
Vegagerð, bundið slitlag ................................................
1103
Vegagerð, sérstök verkefni ............................................
1104
Vegagerð, jaðarbyggðir ..................................................
1105
Landshafnir .....................................................................
1106
Grundartangahöfn .........................................................
1107
Laxastigi í Laxá ...............................................................
1108
Járnblendifélag, hlutafé ..................................................
1109
Landsvirkjun, eigið fé ...................................................
1110
RARIK, vegna skuldagreiðslna ....................................
1111
RARIK, vegna félagslegra framkvæmda .....................
1112
Rannsóknir vegna Fljótsdalsvirkjunar .........................
1113
Þjóðarbókhlaða ...............................................................
1114
Þróunaraðstoð við Cabo Verde ....................................
1115
Krafla, fjármagnsútgjöld ...............................................
1116
Hafnargerð ......................................................................
1117
Flugmálastjórn ...............................................................
1118
Landspítalinn ..................................................................
1119
Tryggingastofnun ríkisins ..............................................
12
B-hluti ......................................................................................
1201
RARIK, almennar framkvæmdir ..................................
1202
RARIK, vegna Vestmannaeyjastrengs .........................
1203
RARIK, vegna skuldagreiðslna ....................................
1204
RARIK, vegna rekstrar- og greiðsluhalla ...................
1205
RARIK, vegna fjarvarmaveitu á Höfn .........................
1206
Byggðalínur .....................................................................
1207
Bessastaðaárvirkjun .......................................................
1208
Kröfluvirkjun ...................................................................
1209
Sveitarafvæðing ...............................................................
1210
Virkjunarrannsóknir.........................................................
1211

Orkusjóður, vegna Orkubús Vestfjarða ..........................

1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231

Orkusjóður, vegna styrkingar dreifikerfis.....................
Orkusjóður, vegna sveitarafvæðingar ...........................
Orkusjóður, vegna einkarafstöðva ................................
Orkusjóður, vegna byggðalína ......................................
Orkusjóður, vegna hitaveitulána ..................................
Orkusjóður, vegna jarðhitaleitar ..................................
Póstur og sími, vegna jarðstöðvar ................................
Póstur og sími, vörukaupalán ........................................
Póstur og sími, vegna skuldagreiðslna .........................
Póstur og sími, framkvæmdir á Austurlandi o. fl...........
Lyfjaverslun ríkisins og Borgartún 6 .............................
Endurlán vegna Grundartangahafnar ...........................
Ríkisútvarp .....................................................................
Grænfóðurverksmiðjur ..................................................
Jarðvarmaveitur ríkisins ................................................
Flugmálastjórn, flugvél ..................................................
Skipaútgerð ríkisins .......................................................
Áburðarverksmiðja ríkisins ............................................
Landhelgissjóður .............................................................
Landssmiðjan .................................................................

1232

Lagmetisiðjan Siglósíld..........................................................

1233
1234
1235
1236

Byggðasjóður ...................................................................
Bjargráðasjóður .............................................................
Landakaup kaupstaða og kauptúna ..............................
Lánasjóður íslenskra námsmanna ................................

225 000
57 100
37 300
1 500
2 300
600
6 000
1 800
6 000
1 600
_
—
—
—
167 900
24 870
2 900
7 360
6 300
700
34 850
4 400
7 770
2 000
11 050
5 970
_
_
_
10 230
4 570
4 850
6 400
2 010
3 000
1 040
5 750
1 600
—
—
_
20 280

Bráðabirgðatölur
1980

Lánsfjáráætlun
1981

396 170
128 340
82 000
_
12 970
1 250
1 000
450
2 630

626 940
235 420
92 050
10 000
12 000
8 100
2 000
_
_

6 000
_
3 000
2 300
15 000
_
267 830
51 610
_
5 000
_
51 950
26 860
7 100
9 780
3 730
360
30 900
2 500
1 350
12 000
2 720
340
2 700
8 000
1 080
6 000
8 260
1 200
500
6 890
15 000
12 000

3 820
15 000
4 000
36 450
11 000
4 000
7 000
30 000
391 520
83 080
52 100
33 640
8 000
38 400
7 500
11 000
4 600
_
8 000
4 000
2 700
8 000
24 000
35 000
3 000
1 000
31 500
3 000
33 000
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1979
2 Fyrirtæki með eignaraðild ríkissjóðs ..........................................
21
Landsvirkjun ..........................................................................
22
Orkubú Vestfjarða, raforkuframkvæmdir .............................
23
Orkubú Vestfjarða, fjarvarmaveitur ....................................
24
Orkubú Vestfjarða, vegna greiðsluhalla ..............................
25
Þörungavinnslan .....................................................................
26
Járnblendifélagið .....................................................................

99 850
99 850
-

3 Bæjar- og sveitarfélög .................................................................
31
Hitaveitur ................................................................................
311
Hitaveita Akureyrar ..................................................
312
Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar .............................
313
Aðrar hitaveitur ...............................................................
32
Reykjavíkurhöfn .....................................................................
33
Annað ......................................................................................

Bráðabirgðatölur
1980
110
540
920
250
000
400
-

503 390
462 190
15 000
12 200
14 000

59 280
43 720
31 690
4 670
7 360
6 010
9 550

96 190
82 390
19 150
37 520
25 720
13 800

203 300
188 300
31 500
65 000
91 800

4 Ráðstöfun = fjáröflun (1+2+3=54-6+7) ................................

384 130

803 470

1 333 630

5 Innlend lán ....................................................................................
51
Spariskírteinasala ........ .......................................................
52
Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé, nettó .................
53
Verðbréfakaup bankakerfis og Viðlagatryggingar .........
54
Verðbréfakaup lífeyrissjóða ..................................................
55
önnur fjáröflun ......................................................................

80 590
65 000
5 550
-

6

Erlend lán ......................................................................................

7 Bráðabirgðalán

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

10 040
303 540

311
287
13
4
3
2

Lánsfjáráætlun
1981

15 000

236 550
70 000
97 690
37 220 C
11 780 1
19 860

338 100
90 000
90 000
108 000
50 100

553 480

995 530

13 440
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Tafla 7

RARIK, almennar framkvæmdir 1981

í þús.kr.
Virkjanir .........................................................................................................................................
Gönguskarðsá ............................................................................................................................
Lagarfoss ...................................................................................................................................
Grímsárvirkjun ..........................................................................................................................

150
150
600

Stofnlínur .......................................................................................................................................
Ljósafoss — Hvolsvöllur ..........................................................................................................
Ljósafoss — Hveragerði ..........................................................................................................
Ólafsvík — Rif — Gufuskálar .................................................................................................
Laxárvatnsvirkjun — Blönduós.................................................................................................
Akureyri — Moldhaugnaháls ...................................................................................................
Laxá — Kópasker ....................................................................................................................
Grímsá — Eyvindará ................................................................................................................
Aðveitustöð — kauptún, Fáskrúðsfirði ..................................................................................
Hólar — Höfn ...........................................................................................................................
Verkáætlun 1980, færð á 1981 ...............................................................................................

6 300
300
1 080
250
1 000
1 500
6 520
400
1 840
5 000

Aðveitustöðvar .............................................................................................................................
Hella og Selfoss ........................................................................................................................
Flúðir .........................................................................................................................................
Hveragerði .................................................................................................................................
Ólafsvík .....................................................................................................................................
Sauðárkrókur ............................................................................................................................
Kísiliðja .....................................................................................................................................
Laxárvirkjun ..............................................................................................................................
Kópasker ...................................................................................................................................
Raufarhöfn ...............................................................................................................................
Lagarfoss ...................................................................................................................................
Eyvindará og Stuðiar ................................................................................................................
Seyðisfjörður .............................................................................................................................
Verkáætlun 1980, færð á 1981

6 300
200
200
310
210
150
60
70
360
730
13 640
3 500
4 200

Dísilstöðvar ...................................................................................................................................
Seyðisfjörður .............................................................................................................................

200

Raufarhöfn

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

900

24 190

29 930

560
360

Innanbæjarkerfi ............................................................................................................................
Vélar og tæki ...............................................................................................................................
Aðstöðusköpun .............................................................................................................................

27 000
3 000
1 500

Framkvæmdir alls

87 080

Fjáröflun .......................................................................................................................................
Heimtaugargjöld ........................................................................................................................
Lántökur samkvæmt lánsfjáráætlun .........................................................................................

87 080
4 000
83 080
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Tafla 8

Framkvsemdir við byggðalínur 1981

í þús.kr.
Línulagnir:
Vesturlína .................................................................................................................................
Suðausturlína .............................................................................................................................
Titringsdeyfar o. fl.......................................................................................................................
Aðveitustöðvar:
Mjólká ......................................
Hryggstekkur, stækkun ............
Djúpivogur, bráðabirgðatenging
Hólar, bráðabirgðatenging ....
Króksfjarðarnes .......................

42 100
1 500
39 850
750
9 900

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

200
3 010
3 540
2 870
280

Háspennusími o. fl.:
Akureyri, stjórnstöð .................

100
Framkvæmdir alls

Tafla 9

52 100

Framkvæmdir Orkubús Vestfjarða 1981

f þús.kr.
Framkvæmdir:
Línubyggingar og breytingar ...................................................................................................
Tenging austursvæðis við byggðalínu ......................................................................................
Aðveitustöðvar ..........................................................................................................................
Innanbæjarkerfi ........................................................................................................................
Dísilstöðvar ...............................................................................................................................
Aðstöðusköpun ..........................................................................................................................
Vélar og tæki .............................................................................................................................
Fjarvarmaveitur ........................................................................................................................

900
500
500
000
500
100
500
15 200

31 200

Fjáröflun:
Heimtaugargjöld ........................................................................................................................
Lántökur til raforkuframkvæmda ...........................................................................................
Heímæðargjöld vegna fjarvarmaveitu og önnur fjáröflun .....................................................
Lántökur til fjarvarmaveitna ...................................................................................................

1
15
3
12

3
2
1
5
1
1

31 200
000
000
000
200

1902
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Tafla 10

Útlán og styrkir fjárfestingarlánasjóða 1979—1981
Úr greiðsluyfirliti

1
2
21

Fjárfestingarlánasjóðir, alls ..............
íbúðalánasjóðir .................................
Byggingarsjóður ríkisins og Veðdeild L. 1.........................................
22
Byggingarsjóður verkamanna . ..
3 Atvinnuvegasjóðir .............................
31
Framkvæmdasjkerfið og Byggðasj.
3101
Stofnlánadeild landbúnaðarins
3102
Fiskveiðasjóður .....................
3103
Iðnlánasjóður .........................
Verslunarlánasjóður .............
3104
3105
Stofnlánadeild samvinnufélaga
Ferðamálasjóður ...................
3106
3107
Lánasjóður sveitarfélaga ....
3108
Landflutningasjóður .............
3109
Byggðasjóður .........................
3110
Framkvæmdasjóður, bein lán
Framkvæmdasj., lán til sjóða
32
Aðrir sjóðir ..................................
321
Veðdeild Búnaðarb. ísl.............
322
Framleiðnisj. landbúnaðarins
Iðnþróunarsjóður ...................
323
324
Veðdeild Iðnaðarbanka ísl. ...
Iðnrekstrarsjóður ...................
325

1979

1980 bráðabirgða

m.kr.

m.kr.

479,9
165,0

646,9
234,4

34,8
42,1

1 008,2
400,0

55,9

153,2
11,8

217,1
17,3

41,7
46,6

300,0
100,0

38,2
478,0

314,9
294,4
30,9
129,7
33,5
9,3
10,2
2,8
13,0
56,8
8,2
(140,5)
20,5
0,8
15,7
2,1
1,9

412,5
360,5
39,6
120,0
56,5
16,9
17,3
3,7
32,0
3,2
62,2
9,1’)
(168,4)
52,0
3,4
4,0
32,8
8,0
3,8

31,0
22,5
28,2
-7,5
68,7
81,7
69,6
32,1
146,2

608,2
549,8
45,7
213,0
101,4
8,5
7,4
7,0
58,6
3,2
95,0
10,02)
(253,4)
58,4
3,0
45,0
0,4
10,0

Breyting f.
f. ári í %

9,5
11,0
19,9
153,7
400,0
108,9
281,0
100,0

Lánsfjáráætlun 1981
m.kr.

Breyting f.
f. ári í %

70,6

47,4
52,5
15,4
77,5
79,5
-49,7
-57,2
89,2
83,1
0,0
52,7
9,9
50,5
12,3
-100,0
-25,0
37,2
-95,0
163,2

’) Undanskilið hér er 30,0 m.kr. lán til Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
2) Undanskilið hér er 17,0 m.kr. lán til Framleiðsluráðs landbúnaðarins, en innifalið 5,0 m.kr. lán til Útflutningslánasjóðs.

Tafla 11

Fjáröflun og útlán fjárfestingarlánasjóða: Lánsfjáráætlun 1981

í m.kr.
Eigin fjármögnun
------------------------Rekstur
SjóðsFramlög
og fjárm°g
°g
hreyfingar innstæðuskattbreytingar tekjur
nettó
(2)
-9,5

(3)
306,8

45,1
44,1
1,0

-10,0
-10,0
0,5
-

128,0
43,0
85,0
178,8
164,4
38,1
60,6
15,6
0,2
12,2
0,2
37,5

-14,9
-37,4
-39,9
-74,0
29,8
1,5
0,4
0,8
8,0
11,0
25,0
22,5
-1,2
25,0
-3,0
-0,1
1,8

-

0,5
-0,2
0,5
0,2

14,4
0,2
6,2
8,0

(4)
(263,4)
41,0
95,0
56,0
7,0
7,0
6,0
38,4
3,0
_
10,0
-

Lífeyrissjóðir
(5)
296,4
166,9
152,9
14,0
129,5
129,5
6,5
123,0
-

Skyldu- AtvinnulBanka- sparnaður trygginga- Erlend
nettó
kerfið
sjóður
lán
(6)
44,0
44,0
43,0
43,0
1,0
1,0
-

(7)
33,6

(8)
36,4

33,6
33,6
-

36,4
36,4
-

_
_
_
-

_
_
_
-

(9)
138,9
138,9
118,9
_
31,5
15,0
72,4
20,0
20,0
-

önnur
ián
(10)
131,4
—
131,4
131,4

Samtals

Útlán
°g
styrkir

(11)
680,7

(12)
1 008,2

236,9
222,9
14,0
443,8
422,8
47,5
131,4>) 226,4
56,0
7,0
7,0
6,0
38,4
3,0
31,5
15,0
10,0
238,4
21,0
1,0
20,0
-

*) Yfirtekin erlend lán af Fiskveiðasjóði íslands vegna erlendrar og innlendrar skipasmíði.
2) Þar af 5 m.kr. til Útflutningslánasjóðs.
3) Auk þessa, en utan síns reglubundna starfssviðs, mun Framkvæmdasjóður væntanlega annast um 17,0 m.kr. lán til Framleiðsluráðs landbúnaðarins.

400,0
300,0
100,0
608,2
549,8
45,7
213,0
101,4
8,5
7,4
7,0
58,6
3,2
80,0
15,0
10,02)
(263,4)r
58,4
45,0
3,0
0,4
10,0
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(1)
30,2

Framkvæmdasjóður

Þingskjal 551

1 Fjárfestingariánasjóðir, alls ...................
2 fbúðalánasjóðir ......................................
Byggingarsj. ríkisins og Veðd. L. í. .
21
Byggingarsjóður verkamanna .........
22
3 Atvinnuvegasjóðir ..................................
Framkvsjóðskerfið og Byggðasjóður
31
Stofniánadeiid landbúnaðarins .. .
3101
3102
Fiskveiðasjóður .......................... .
3103
Iðnlánasjóður ..............................
3104
Verslunarlánasjóður ...................
Stofnlánadeild samvinnufélaga ..
3105
Ferðamálasjóður .........................
3106
3107
Lánasjóður sveitarfélaga ...........
Landflutningasjóður ...................
3108
3109
Byggðasjóður ..............................
„
v/smíði fiskiskipa
Framkvæmdasjóður, bein lán ...
3110
„
lán ails ...
32
Aðrir sjóðir ........................................
321
Veðdeild Búnaðarbanka íslands . .
322
Iðnþróunarsjóður .........................
323
Framleiðnisjóður landbúnaðarins .
324
Veðdeild Iðnaðarbankans .............
325
Iðnrekstrarsjóður ..........................

Lántökur

3

Fjáröflun og útlán fjárfestingarlánasjóða 1980
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Tafla 12

í m.kr.
Eigin fjármögnun

E3
93
65

Lántökur

1

Rekstur
og fjármhreyfingar
nettó

Sjóðs- og
innstæðubreytingar

(1)
51,4

(2)
10,1

Fjárfestingarlánasjóðir, alls .........

140,1
128,9
27,22)
0,5
53,2
12,1
0,2
9,3
26,4
11,2
5,2
6,0

(4)
(207,5)
27,5
59,1
29,8
3,6
3,6
5,0
16,6
3,3
19,9
39,1
_
-

Lífeyrissjóðir

Bankakerfið

(5)
197,4

(6)
36,3

80,0
80,0
117,4
109,6
9,5
4,5
13,4
11,0
_
_
71,2
7,8
7,8
-

36,3
36,3
-

Skyldu- Atvinnulsparn. trygginga- Erlend
nettó
lán
sjóður
(7)
16,8
16,8
16,8
-

_
36,3
_
-

—
-

(8)
16,8
16,8
16,8
—
-

(9)
66,8

-

-

—

66,8
66,8

66,8
-

önnur
lán
(10)
51,5
—
51,5
51,5
49,24)
2,3
_
-

Innifalið í innstæðubreytingum er lán frá Byggingarsjóði ríkisins til Framkvæmdasjóðs 10,0 m.kr. v/skyldusparnaðar 1979.
Framlag Stofnlánadeildar landbúnaðarins til Veðdeildar Búnaðarbankans 0,3 m.kr. frádregið.
Yfirdráttur í bankakerfinu 3,2 m. kr. Lán frá Byggðasjóði 1,6 m.kr.
Yfirtekin erlend lán, 49,2 m.kr., innifalin í útlánum Fiskveiðasjóðs.
f sjóðs- og innstæðubreytingum er innifalið lán til Veðdeildar Búnaðarbankans 1,6 m.kr. Lán og styrkír Byggðasjóðs nema því samtals 63,8 m.kr.
Þar af 30,0 m.kr. til Framleiðsluráðs landbúnaðarins.

Samtals
(11)
385,6
113,6
113,6
272,0
264,2
37,0
108,3
34,3
17,0
16,9
5,0
16,6
3,3
19,9
39,1
174,3
7,8
_
_
7,8
-

Útlán §'
°g S
styrkir
(!2) ;
676,9«
234,4 R
217,1«^
17,3 3442,5 §;
393,9 Sí
39,6 ”
3,4
120,0
56,5
16,9
17,3
3,7
32,0
3,2
62,25)
39,l6)
(207,5)
48,6
32,8
4,0
8,0
3,8

551

')
2)
3)
4)
5)
6)

-18,1
-11,8*)
-6,3
28,2
27,4
-0,4
4,83)
21,2
-4,5
-1,5
-0,1
-2,4
-0,7
-0,1
-5,85)
16,91)
0,8
6,0
-1,3
-0,3
-3,6

(3)
229,8
89,7
71,3
18,4

Framkvæmdasjóður

Þingskjal

2
Ibúðalánasjóðir ............................
49,2
21
Byggingarsj. ríkis og Veðd. L. 1.
44,0
Byggingarsjóður verkamanna ..
22
5,2
3 Atvinnuvegasjóðir ...........................
2,2
Framkvsjkerfið og Byggðasj. -26,6
31
Stofnlánad. landbúnaðarins -24,2
3101
3102
Veðd. Búnaðarb. íslands ... -1,9
3103
Fiskveiðasjóður fslands .... -62,7
3104
Iðnlánasjóður .....................
14,6
3105
Verslunarlánasjóður ...........
1,4
3106
Stofnlánad. samvinnufélaga
0,5
3107
Ferðamálasjóður .................
0,9
3108
Lánasjóður sveitarfélaga ...
6,8
Landflutningasjóður ...........
3109
3110
Byggðasjóður ..................... 21,7
Framkvæmdasjóður, bein lán
3111
Framkvæmdasjóður, lán alls
16,3
Aðrir sjóðir ..............................
32
28,8
Iðnþróunarsjóður ................. 26,8
321
322
Framleiðnisj. Iandbúnaðarins
0,1
323
Veðdeild Iðnaðarbankans . ..
0,5
324
Iðnrekstrarsjóður .................
1,4

Framlög
og
skatttekjur
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II Fjárfestingarlánasjóðir og lífeyrissjóðir
Tafla 13

Ráðstöfunarfé lífeyrissjóða 1978—1981

í m.kr.

1978
1 Eigið framlag, nettó .......................................... ........
11 Afborganir af veittum lánum ....................... ........
12 Vextir og vísitölutekjur .............................. ........
13 Kostnaður o. fl., nettó ................................ ........
2 Framlög, nettó .................................................. ........
21 Innkomín iðgjöld .......................................... ........
22 Lífeyrisgreiðslur ............................................ ........
23 Endurgreidd iðgjöld .................................... ........
3 Ráðstöfunarfé, alls ............................................ ........
4 Útlán og skuldabréfakaup .............................. ........
41 Fjárfestingarlánasjóðir ................................ ........
42 Opinberir aðilar (aðrir) ............................... ........
43 önnur lán (sjóðfélagar o. fl.) ..................... ........
5 Innstæðu- og sjóðsbreytingar ....................................

III

91
25
76
-10
126
188
-61
-1
217
179
63
1
115
38

Bráðabirgða
1979

400
90
330
-20
410
665
-252
-3
810
720
330
390
90

Bankakerfið 1979—1981
Staða
31/12/80
m.kr.

2
21
211
212

260
55
220
-15
280
452
-170
—2
540
470
197 \
14 J
259
70

154
31
134
-11
185
288
-102
-1
339
277
124
3
150
62

Peningamál
Tafla 14

1

Lánsfjáráætlun
1981

Endursk.
áætlun
1980

Erlendar eignir til skamms tíma, nettó . . .............................
(Þar af gengisuppfærsla)
Innlendir liðir, nettó .................................. ............................

Lán bankakerfisins ................................ ...........................
Seðlabanki ......................................................................
Innlánsstofnanir .................................. ...........................
22
Ýmsir sjóðir (innstæða = -) ................. ............................
23
Annað nettó ............................................ ...........................
3
Peningamagn og sparifé (M3) ................... ...........................
31
Bundin innlán ......................................................................
32
Peningamagn og almennt sparifé (M2) ...........................
321
Almennt sparifé .................................. ...........................
322
Peningamagn (Ml) ............................. ...........................

980
3 164
3 913
340
3 573
-312
-437
4 144
1 362
2 782
1 760
1 022

Hreyfingar í m.kr.
1979
1980
1981
243
(65)
655
826
826

533
(237)
1 108
1 383
40
1 343

520
(320)
1490
1 710
80
1 630
-20

-86

-

-85
898
343
555
358
197

-275
1 641

-200
2 010

536
1 105
708
397

760
1 250
790
460

Hreyfingar í %
Lán bankakerfisins ....................................
Peningamagn (Ml) ....................................
Peningamagn og almennt sparifé (M2) ..
Peningamagn og sparifé (M3) .................

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

48,5
46,0
49,5
56,0

44
45
45
48

54,7
63,5
65,9
65,6

Innstæður fjárfestingarlánasjóða eru hér taldar íí ýmsum sjóðum ásamt sjóðum í opinberri vörslu.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

239
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III Peningamál
Tafla 15

Seðlabankinn 1979—1981
Staða
31/12/80
m.kr.

Hreyfingar í m.kr.
1979
1980
1981
505
(237)

520
(320)

149

30

29

-20

2

240
450
-210
100

1

Erlendar eignir til skamms tíma, nettó
(Þar af gengisuppfærsla)

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

904

2

616

21

Innlendir liðir, nettó .........................................................
Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó1) ...............

312

230
(65)
50
4

22

Kröfur á fjárfestingarlánasjóði ....................................

18

-3

23
231
232
24

Kröfur á innlánsstofnanir ..............................................
Endurkaup .................................................................
Aðrar kröfur .............................................................
Kröfur á aðra aðila .......................................................

1 104
992
112
10

231
190
41
-1

423
405
18
10

25
26
27

Sjóðir í opinberri vörslu (innstæða = —) ...................
Innstæður fjárfestingarlánasjóða (= -) .....................

-256
-56

-43
-43

-17
17

-20

Annað, nettó .................................................................

-516

-96

-315

-270

1 520

280

654

550

1 302
941
361

244
204
40
36

593
407
186

440

3

Grunnfé ..............................................................................
Innlánsstofnanir .............................................................
31
Bundnar innstæður ...................................................
311
Aðrar innstæður, þ. m. t. ríkisvíxlar .......................
312
Seðlar
og mynt í umferð .............................................
32

218

61

440
110

Hreyfingar í %
Endurkaup .................................................................
Grunnfé ....................................................................
Seðlar og mynt í umferð ..........................................
Bundnar innstæður ...................................................
') Að meðtöldum ríkisvíxlum í eigu innlánsstofnana.

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

47,9
47,8
29,8
61,8

69,0
75,5
38,9
76,2

45
Jb

50
47

1907
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III Peningamál
Tafla 16

Innlánsstofnanir 1979—1981
Staða
31/12/80
m.kr.

1
11
12
13
2

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

243

5

Veltufjármunir .....................................................................
Skuldir ..................................................................................
Ríkisvíxlar ............................................................................
Lausafjárstaða gagnvart útlöndum ........................................
Bundnar innstæður vegna bindiskyldu ..................................
Aðrar innstæður ......................................................................
Útlán .......................................................................................

297
-57
3
75
941
61
3 573

51
52
53
6

Löng lán til opinberra framkvæmda og sjóða .....................
Endurseld lán ........................................................................
önnur ....................................................................................
Eignir = skuldir ......................................................................

132
992
2 449
4 893

-8
15
-26
3
13
204
21
826
24
190
612
1 056

Heildarinnstæður .....................................................................
Endurkaup Seðlabanka ...........................................................
Verðbréfakaup Seðlabanka ...................................................
10 Eigið fé og annað, nettó .........................................................

3 926
992
54
-79

862
190
15
-11

3
4

Lausafjárstaöa gagnvart Seðlabanka

Hreyfingar í m.kr.
1979
1980
1981

7

8
9

154

200

154
28
407
31
1 343

200
440
1 630

52
405
886
1 963

80
450
1 100
2 270

1 580
405
18
-40

1 900
450
-10
-70

Hreyfingar í %
Útlán ...................................................................................................
Útlán án endurkaupa og lána til opinberra framkvæmda og sjóða
Heildarinnstæður ..............................................................................
Almenn spariinnlán ..........................................................................
Bundin innlán ....................................................................................

58,8
64,4
58,1
51,6
71,1

60,2
56,7
67,3
67,3
64,9

46
45
48
45
56
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IV Erlend lán og greiðslujöfnuður
Tafla 17

Löng erlend lán flokkuð eftir notendum

í m.kr.
Reikningur
1979

Bráðab.
tölur
1980
452
562
110
51
71
20
321
383
62
81
106
25
-1
2
3
262
440
178
-7
66
73
-5
5
-5
5
10
697
1 073
376

I Opinberir aðilar, nettó ................................................ .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
1. Ríkissjóður og ríkisstofnanir, nettó ..................... .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
2. Ríkisfyrirtæki, nettó .............................................. .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
3. Fyrirtæki sveitarfélaga, nettó .............................. .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
4. Sveitarfélög, nettó ................................................. .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
II Atvinnuvegir, nettó ..................................................... .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
III Framkvæmdasjóður, nettó .......................................... .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
IV Fiskveiðasjóður, nettó ................................................ .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................
V Aðrar lánastofnanir, nettó .......................................... .................
Innkomin .............................................................
Afborganir ........................................................... .................
VI Löng lán alls, nettó ..................................................... .................
Innkomin ............................................................. .................
Afborganir ........................................................... .................

199
293
94
13
29
16
159
205
46
27
56
29
3
3
92
213
121
38
57
19
—3
3
-7
7
319
563
244

Meðtalin að ofan lán viðskiptabanka ..........................................
Meötalin

20

119

Innkomin ...........................................................................................

85

214

Afborganir ..............................................................................

65

95

Lánsfjáráætlun
1981
765
996
231
34
57
23
585
736
151
135
188
53
11
15
4
1
343
342
-8
89
97
-7
7
22
35
13
773
1 463
690
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IV Erlend lán og greiðslujöfnuður

Tafla 18

Greiðslujöfnuður við útlönd

í m.kr.

Innfluttar vörur alls, f.o.b...................................................... ...............
Sérstakur innflutningur ................................................... ...............
Skip og flugvélar ........................................................... ...............
Vegna Þjórsárvirkjana ................................................. ...............
Vegna járnblendiverksmiðju ...................................... ...............
Vegna álbræöslu ........................................................... ...............
Almennur innflutningur ................................................. ...............
Útfluttar vörur alls, f.o.b........................................................ ...............
(t>ar af ál) ........................................................................ ...............
Vöruskiptajöfnuður ............................................................. ...............
Þjónustujöfnuður ................................................................. ...............
Innflutt þjónusta ............................................................... ...............
Útflutt þjónusta ............................................................... ...............
Viðskiptajöfnuður ............................................................... ...............
Viðskiptajöfnuður % af VÞF .............................................. ...............
Framlög án endurgjalds, nettó ............................................ ...............
Fjármagnsjöfnuður ............................................................... ...............
Til útlanda, alls ................................................................. ...............
Frá útlöndum, alls ........................................................... ...............
Erlent einkafjármagn, langtíma ...................................... ...............
Erlent einkafjármagn, rekstrarfé .................................... ...............
Langar lántökur, nettó ................................................... ...............
Innkomin löng lán, alls ................................................ ...............
Afborganir .................................................................... ...............
Innkomin lán einkaaðila1) .............................................. ...............
Afborganir af lánum einkaaðila1) .................................. ...............
Innkomin lán opinberra aðila') ...................................... ...............
Afborganir af opinberum lánum1) .................................. ...............
Innkomin lán lánastofnana1) .......................................... ...............
Afborganir af lánum lánastofnana1) .............................. ...............
Aðrar stuttar fjármagnshreyfingar, nettó ....................... ...............
Úthlutun sérstakra dráttarréttinda við IMF ....................... ...............
Heildargreiðslujöfnuður ..................................................... ...............
*) Flokkun er hér gerö eftir notendum.

1979

Bráðab.
tölur
1980

Lánsfjáráætlun
1981

-2 692
-389
-127
-12
-48
-202
-2 303
2 785
(375)
93
-165
-1237
1 072
-72
-0,9
-10
241
-376
617
54
-41
319
563
-244
213
-122
293
-94
57
-28
-91
12
171

-4 351
-705
245
-35
-59
-366
-3 646
4 459
(542)
108
-428
-1 774
1 346
-320
-2,4
-20
593
-578
1 171
70
28
697
1 073
-376
440
-178
562
-110
71
-88
-202
16
269

-5 940
-770
-150
-95
-45
-480
-5 170
6 035
(675)
95
-520
-2 390
1 870
-425
-2,3
-30
636
-877
1 513
50
773
1 463
-690
343
-342
996
-231
124
-117
-193
24
200
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V Lánsfjármarkaðurinn
Tafla 19

Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra

Yfirlit 1979, 1980 og 1981
Nettó hreyfingar í m.kr.
Bráðabirgðatölur
---------------------------------1979
1980

Lánsfjáráætlun
1981

Lánþegar

2
21
22
23

Einkaaðilar, alls ............................................................................
Atvinnufyrirtæki ......................................................................
íbúðareigendur ..........................................................................
Aðrir einkaaðilar ......................................................................

361
108
156
22
75
1 204
755
387
62

3

Lán alls (l + 2=4+5) ....................................................................

1 565

2 006
1 294
625
87
2 667

1 366
1 304
816
356
132
-3
65

2 155
2 116
1 347
534
235
-32
71

2 904
2 814
1 673
781
360
3
87

199
291
-92

512
714
-202

579
766
-187

1
Opinberir aðilar ............................................................................
11
Ríkissjóður og ríkisstofnanir ...................................................
12
Ríkisfyrirtæki ............................................................................
13
Sveitarfélög ................................................................................
14
Fyrirtæki sveitarfélaga .............................................................

661
229
304
28
100

889
173
580
61
75
2 594
1 524
958
112
3 483

Lánveitendur
4
Innlend lán, alls ............................................................................
41
Lánastofnanir ............................................................................
411
Bankakerfi ........... .............................................................
412
Fjárfestingarlánasjóðir .........................................................
413
Lífeyrissjóðir ........................................................................
42
Ríki ...........................................................................................
43
Einkaaðilar ................................................................................
5
51
52

Erlend lán, alls ..............................................................................
Löng erlend lán ........................................................................
Stutt erlend lán ........................................................................

Tafla 20

Lán til endanlegra lánþega og lánveitendur þeirra
Lánsfjáráætlun 1981

Nettó hreyfingar í m.kr.
Lánþegar
Lánveitendur

1

Innlend lán, alls .....................

Fjárfestingarlánasjóðir ..
Lífeyrissjóðir .................
Ríki ....................................

13

Einkaaðilar .........................

2
21
22

Erlend lán, alls .......................

3

Samtals (1 + 2)

Löng erlend lán .................
Stutt erlend lán .................
.......................

(1)
139
52

(2)
-5
-5
-4
-4
-1

(3)
50
49

-

1

27
-16
43
25

Sveitarfélög

49

-

Fyrirtæki
sveitarfélaga
(4)
-

Opinb.
aðilar
alls
(1-4)

Atvinnufyrirtæki

íbúðaeig.

Aðrir
einkaaðilar

Einkaaðilar
alls
(6-8)

Samtals
(5)+(9)

(5)
184
96

(6)
1 650
1 650

(7)
958
958

(8)
112
110

(9)
2 720
2 718

(10)
2 904
2 814

(11)

23
-20
43
48

1 300
1 300
350

240
240
383

110

1 650

110

1 650

37
—
37

2

733
335
2

1 673
-20
1 693
781

25
1

-

335

-

-126
1
-127
2 594

87
34
34

-

87

-

-

585
585

11
11

75
135

580

61

-60
75

-126
1
-127

-

173

705
765
-60

-

-

889

1 524

958

112

360
3
87
579

Lánastofnanir

270
15
40

766

-193
7

-187

-200

551

112
113
12

Lánastofnanir .....................
Bankakerfið ...................
Seðlabanki .................
Innlánsstofnanir ........

Ríkisfyrirtæki

Þingskjal

11
111
1111
1112

Ríkissj.
og
ríkisst.

3 483

tS
<33

ss9?
to

s
s
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V Lánsfjármarkaðurinn

Tafla 21

Lán tii endaniegra iánþega og lánveitendur þeirra
Bráðabirgðatölur 1980

Nettó hreyfingar í m.kr.
Fyrirtæki
sveitarfélaga

Opinb.
aðilar
alls
(1-4)

(4)
-19

(5)
184

(6)
1 259

—
-

152
104
38
66

1 253
975

-19

36
12

275
3
6
35

Lánþegar
Lánveitendur

1
11

Innlend lán, alls .....................
Lánastofnanir .....................

111
1111
1112
112
113
12

Bankakerfið ...................
Seðlabanki .................
Innlánsstofnanir ........
Fjárfestingarlánasjóðir . .
Lífeyrissjóðir .................
Ríki

Ríkissj.
og
ríkisst.

Ríkisfyrirtæki

(1)
178
107

(2)
-4
—4

88
32
56
7
12

-3
-3
-1
-

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

13
2
21

Einkaaðilar .......................
Erlend lán, alls .......................
Löng erlend lán .................

22
3

Samtals (1 + 2)

Stutt erlend lán

71
51

(3)
29
49
19
9
10
30
-20

308
321
-13

229

304

Atvinnufyrirtæki

975

fbúðaeigendur

Aðrir
einkaaðilar

(7)
625
625
182
182

(8)
87

(9)
1 971

86
86
86

1 964

223

1

498

-

-

220

s

Samtals
(S)+(9)

Lánastofnanir

(10)
2 155
2 116
1 347
38
1 309

(11)

534
235

180
45

35

-32
71
512

30
-286
-17
-269

1 243
1 243
223
7

-1
-1

119

-39
71
477

81
38

452
25

262
-227

-

-

262
-227

714
-202

28

100

661

1 294

625

87

2 006

2 667

-

51

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

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

Sveitarfélög

Einkaaðilar
alls
(6-8)

-

•C
p
CIB

36
2
34

C''
GFl
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VI Fjármunaniyndun

Tafla 22

Byggingar og mannvirki hins opinbera 1979—1981

í m.kr.
Verðlag hvers árs
Áætlun
1980

Verdlag ársins 1979

Spá2)
1981

1979

717,5 1 072,8
452,0
673,3
(283,8) (469,8)
(27,0)
(33,6)
137,0
204,0
7,7
4,1
15,0
22,8
62,0
79,9
25,3
49,5
10,5
28,2
8,0
11,0

362,6
215,3
(103,5)
(21,5)
63,2
2,1
9,5
49,3
12,7
4,6
5,9

469,7
298,0
(189,2)
(18,0)
87,5
4,9
9,8
41,3
16,3
6,7
5,2

494,9
313,2
(220,6)
(15,8)
91,7
1,8
10,5
37,5
22,4
12,8
5,0

1979

Áætlun
1980

Spá
1981

Hreinar ríkisframkvæmdir .............................
Raforkuver og rafveitur ...........................
Þar af: Pjórsárvirkjanir .........................
Kröfluvírkjun1)...........................
Vegir og brýr ..............................................
Hafnir og vitar ..........................................
Flugvellir ...................................................
Póstur, sími, útvarp og sjónvarp .............
Skólar .........................................................
Sjúkrahús ...................................................
Ymsar byggingar hins opinbera ...............
Sameiginlegar framkvæmdir ríkis og sveitarfélaga .............................................................
Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga ...........
Framkvæmdir á vegum samtaka .................

362,6
215,3
(103,5)
(21,5)
63,2
2,1
9,5
49,3
12,7
4,6
5,9
107,7
252,8
13,3

179,0
456,5
23,5

265,6
634,1
37,0

107,7
252,8
13,3

115,0
292,9
15,0

120,2
286,5
16,6

Byggingar og mannvirki hins opinbera, alls .

736,4

1 376,5

2 009,5

736,4

892,6

918,2

’) Frá og meö árinu 1980 er hætt aö færa vaxtagreiöslur vegna Kröfluvirkjunar sem fjármunamyndun.
2) Verðlag fjárlaga 1981.
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Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga og sameiginlegar
framkvæmdír ríkis og sveitarfélaga 1979—1981

f m.kr.
Verðlag hvers árs

1979

Áætlun
1980

Spá1)
1981

Verðlag ársins 1979
1979

Áætlun
1980

Spá
1981

Raforkuver og rafveitur ..............................
Hita- og vatnsveitur ......................................
Gatna- og holræsagerð ................................
Hafnarframkvæmdir ......................................
Skólar og íþróttamannvirki ...........................
Sjúkrahús .......................................................
Ýmsar byggingar hins opinbera ...................

23,2
138,0
75,0
31,2
52,6
25,7
14,8

60,0
262,0
120,0
46,8
80,7
46,0
20,0

68,5
357,6
180,0
67,3
122,5
71,8
32,0

23,2
138,0
75,0
31,2
52,6
25,7
14,8

38,5
168,4
76,6
30,1
51,9
29,6
12,8

31,0
161,8
80,9
30,5
55,5
32,5
14,5

Samtals

360,5

635,5

899,7

360,5

407,9

406,7

Framkvæmdir á vegum sveitarfélaga ...........
Sameiginlegar framkv. ríkis og sveitarfélaga

252,8
107,7

456,5
179,0

634,1
265,6

252,8
107,7

292,9
115,0

286,5
120,2

Heildarframkvæmdir

360,5

635,5

899,7

360,5

407,9

406,7

■) Verðlag fjárlaga 1981.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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VI Fjármunamyndun
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Fjármunamyndun 1979—1981

í m.kr.
Magnbreytingar
frá fyrra ári %’)

Verðlag hvers árs
1979

Áætlun
1980

Spá2)
1981

1979

Áætlun
1980

Spá
1981

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

2 174,2

3 585,0

4 881,8

0,1

8,0

-4,1

Þjórsárvirkjanir, Kröfluvirkjun, jámblendiverksmiðja og álverksmiðja ..................................
Innflutningur skipa og flugvéla .........................

253,1

465,5

633,5

12,9

22,6

-4,2

85,1

-8,2

97,7

-54,1

1 836,0

245,5
2 874,0

160,0

Önnur fjármunamyndun ....................................

4 088,3

-1,0

1,8

0,2

I Atvinnuvegir ..............................................

944,1

1 836,0
192,0
287,0
209,0
120,0
10,0
440,0
210,0
197,0
171,0

0,0
-12,8
3,4
21,3
327,8
-31,1
10,9
-3,3
-17,8
-8,8

1 036,3

-2,1

4,5
-15,8
-8,6
-10,0
8,5
-37,2
7,3
85,9
-5,0
26,3
-5,0

-12,6
-10,0
-10,2
5,0
4,7
-90,5
20,2
-45,4
-5,0
-10,0
0,0

21,2

2,8
2,0
-3,9
-4,2
1,2
15,8

Fjármunamyndun alls

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

Landbúnaður ......................................
Fiskveiðar ............................................
Vinnsla sjávarafurða ...........................
Álverksmiðja ......................................
Járnblendiverksmiðja .........................
Annar iðnaður (en 3.-5.) ...................
Flutningatæki ......................................
Verslunar-, skrifstofu-, gistihús o. fl. .
Ýmsar vélar og tæki ...........................

II Ibúðarhús ..................................................

115,0
167,4
103,6
49,6
78,5
161,3
99,1
98,9
70,7
493,7

III Byggingar og mannvirki hins opinbera ..

736,4

1. Raforkuver og rafveitur .....................
2. Hita- og vatnsveitur .............................
í>ar af hitaveitur ..................................
3. Samgöngumannvirki ...........................
4. Byggingar hins opinbera .....................

238,5
138,0
(123,0)
230,3
129,6

1 478,7
150,0
225,0
140,0
80,7
74,0
258,0
271,0
146,0
134,0
729,8

1 376,5 2 009,5
741,8
512,0
357,6
262,0
(238,0) (323,6)
558,1
388,5
352,0
214,0

1,9
8,9
4,7
2,6
0,4
-10,1

41,1
22,0
24,4
8,6
6,1

1) Magnbreytingar 1979erumiðaðarviðfastverðlagársins 1969,1980viðverðlagársins 1979og 1981 viðverðlag
ársins 1980.
2) Verðlag fjárlaga 1981.
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552. Breytingartillögur

[261. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum um jafnrétti kvenna og karla, nr. 78/1976.
Frá Guðrúnu Helgadóttur.
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. 2. gr. hljóði svo:
Á eftir 4. gr. laganna komi ný gr., sem verði 5. gr. og orðist svo:
Þegar um er að ræða starf, sem karlar hafa valist til fremur en konur, skal
að öðru jöfnu veita konu starfið. Hið sama gildir, ef konur hafa fremur valist til
starfsins en karlar, og skal þá karli að öðru jöfnu veitt starfið.
Gildir þetta jafnt um embættisveitingar rikis og sveitarfélaga og á hinum
almenna vinnumarkaði.
3. Við 3. gr. Greinin falli niður.
4. Við 4. gr. Greinin falli niður.
5. Á eftir 4. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Aftan við 11. gr. laganna, sem verði 12. gr., bætist:
Málskostnaður greiðist úr ríkissjóði.

Sþ.

553. Nefndarálit

[9. mál]

um till. til þál. um eflingu iðnaðar á Vesturlandi.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin ræddi tillöguna og sendi til umsagnar ýmissa aðila. Umsagnir hafa
borist frá eftirtöldum aðilum: Iðntæknistofnun íslands, Félagi ísl. iðnrekenda og
Framkvæmdastofnun ríkisins. Lýst er fullum stuðningi við tillöguna og að hún megi
ná fram að ganga. Leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt.
Alþingi, 19. mars 1981.

Eggert Haukdal,
Garðar Sigurðsson,
Magnús H. Magnússon.
form., frsm.
fundaskr.
Ólafur Þ. Þórðarson.
Friðrik Sophusson.
Egill Jónsson.
Halldór Ásgrimsson.

Sþ.

554. Nefndarálit

[104. mál]

um till. til þál. um innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna á fundum sínum í vetur. Hefur hún nú verið
lögð fram á þrem þingum. Á síðasta þingi var hún send til umsagnar og bárust
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umsagnir frá eftirtöldum aðilum: Félagi ísl. iðnrekenda, Sambandi ísl. sveitarfélaga
og Innkaupastofnun ríkisins. Hlaut tillagan eindreginn stuðning og var hvatt til
samþykktar hennar. Leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt.
Alþingi, 23. mars 1981.
Eggert Haukdal,
Garðar Sigurðsson,
Magnús H. Magnússon.
form., frsm.
fundaskr.
ólafur Þ. Þórðarson.
Friðrik Sophusson.
Egill Jónsson.
Halldór Ásgrímsson.

Ed.

555. Frumvarp til laga

[274. málj

um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
1 lögum þessum merkir planta heilar jurtir og viðarplöntur svo og hluta þeirra.
Mein merkir frávik frá því, sem heilbrigt má teljast, og skaðvaldur merkir þær
lífverur og lífræna þætti, er meinum valda á plöntum: veirur (vira), berfrymingar
(mycoplasma), bakteríur (bacteria), sveppir (fungi) og meindýr.
2. gr.
Landbúnaðarráðherra getur samkvæmt lögum þessum gert varnarráðstafanir
og gefið út reglugerðir, sem stuðla að því: 1) að fyrirbyggja að hættulegir skaðvaldar berist til landsins og dreifist innanlands, og útrýma skaðvöldum, sem þegar
hafa borist til landsins, teljist það framkvæmanlegt, 2) að hindra að skaðvaldar,
sem aðrar þjóðir vilja verjast, berist frá Islandi.
Landbúnaðarráðherra ákveður, með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í plöntusjúkdómum og meindýrum, hvaða skaðvald beri að telja svo hættulegan að falli
undir ráðstafanir, er lög þessi heimila.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3- gr.
Landbúnaðarráðherra getur m. a.:
fyrirskipað eftirlit með innflutningi, útflutningi og dreifingu innanlands á
öllum tegundum plantna, mold, húsdýraáburði, umbúðum og öðru, sem getur
borið sjúkdóma og meindýr á plöntur.
sett það skilyrði fyrir innflutningi, útflutningi eða dreifingu innanlands, að
plönturnar séu algjörlega lausar við ákveðna skaðvalda, eða sett ákveðin hámörk
um magn þeirra.
bannað ræktun tiltekinna plöntutegunda á ákveðnum svæðum eða takmarkað
ræktun við plöntur gæddar ákveðnum eiginleikum.
fyrirskipað landeigendum eða ræktendum að gera varnarráðstafanir gegn
plöntusjúkdómum og meindýrum á eigin kostnað.
fyrirskipað eyðingu eða sérstaka meðhöndlun á plöntum eða á hlutum, sem
geta borið og dreift skaðvaldi (t. d. mold, verkfæri, umbúðir, flutningatæki og
geymslustaðir).
fyrirskipað sóttkví undir eftirliti sem skilyrði fyrir innflutningi.

Þingskjal 555

1917

4. gr.
Öllum sem hafa í fórum sínum plöntur, er ætla má að beri skaðvald, sem reglur
skv. lögum þessum taka til, eða verði þeir varir við skaðvaldinn sjálfan, ber tafarlaust að tilkynna það þeim aðila, sem landbúnaðarráðherra hefur fal'ð að annast
framkvæmd eða eftirlit með, að settum fyrirmælum sé framfylgt. Plöntur má þá
ekki flytja milli staða nema með samþykki þess aðila.
5- gr.
Eigendur plantna, ræktunarstaða, flutningstækja og bygginga, og þeir, sem
umráðarétt hafa yfir slíku, skulu án endurgjalds leyfa aðgang, sýnatöku, rannsóknir og aðgerðir, er fyrirskipaðar kunna að verða og nauðsynlegar mega teljast skv.
2. gr. þessara laga.
6. gr.
Þeim sem brýtur ákvæði laga þessara, er skylt að framkvæma á eigin kostnað
þær aðgerðir, er landbúnaðarráðherra eða umboðsmenn hans ákveða þess vegna.
Heimilt er að gera slíkar aðgerðir á kostnað þess, sem sök ber. Þegar um er að ræða
samræmda herferð gegn ákveðnum skaðvaldi, er heimilt að greiða kostnað við hana
úr ríkissjóði.
7. gr.
Brot á lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt
öðrum lögum.
8. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 17 frá 31. maí 1927.
Greinargerð.
Þau lög, sem nú eru í gildi varðandi sjúkdóma og meindýr á plöntum, eru
frá 31. maí 1927 og heita „Lög um varnir gegn sýkingu nytjajurta“. Lög þessi eru
löngu úrelt.
Einn mikilvægasti liður í vörnum gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum,
er eftirlit með innflutningi plantna. Þetta eftirlit er þörf á að endurskipuleggja
og endurbæta, en reglugerðin um eftirlit með innflutningi plantna o. fl. frá 19.
ágúst 1948 er orðin það úrelt, að erfitt er að framkvæma eftirlit samkvæmt henni.
Sú reglugerð er fyrst og fremst miðuð við innflutning kartaflna og þær kröfur,
sem gerðar eru til þess heilbrigðisvottorðs, er fylgja skal innfluttum plöntum,
veita einungis einhverja tryggingu gagnvart nokkrum kartöfluskaðvöldum. Ef
heilbrigðisvottorð á að veita einhverja tryggingu, verður að taka fram í reglugerðinni nákvæmlega, hvaða skaðvaldar það eru, sem á að verjast, og vottorðið á að
tryggja, að viðkomandi skaðvaldar séu ekki í plöntusendingunni. Það hefur dregist
að endurnýja þessa reglugerð og gera hana þannig úr garði, að hún veiti tryggingu
gagnvart skaðvöldum á öllum tegundum plantna. Byrjað er að undirbúa drög að
nýrri reglugerð, sem byggð er á því að lagafrumvarp þetta verði samþykkt. í henni
felast rýmri heimildir til varnaraðgerða gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
Frumvarp þetta er samið með hliðsjón af norskum, sænskum og dönskum
lögum um sama efni.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Skýrgreining á nokkrum mikilvægum orðum.
Um 2. gr.
Tilgangur laganna.
Um 3. gr.
Helstu aðgerðir, sem landbúnaðarráðherra er heimilt að grípa til, til að ná
þeim tilgangi, sem felst í 2. gr.
Um 4. gr.
Upplýsingaskylda almennings gagnvart þeim aðila, sem annast skal eftirlit eða
framkvæmd með settum fyrirmælum. í reglugerðum kemur síðan fram, hver sá
aðili er, en hann mun í flestum, ef ekki öllum tilfellum vera Rannsóknastofnun
landbúnaðarins.
Um 5. gr.
Heimild til handa hinu opinbera til töku sýna og til rannsókna, sem nauðsynlegar
mega teljast, til að ná tilgangi laganna.
Um 6. gr.
Kveðið á um, hver skuli bera kostnað af nauðsynlegum aðgerðum.
Um 7. gr.
Skýrir sig sjálf.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Varðandi hina einstöku liði 3. gr. skal eftirfarandi tekið fram:
Þessi liður heimilar eftirlit með inn- og útflutningi og flutningi milli landshluta.
Nauðsyn getur borið til að banna flutning á ákveðnum tegundum plantna,
þar sem erfitt er að sjá við rannsókn, hvort plöntur eru smitberar eða ekki,
og er þá öruggast að banna flutning frá sýktu svæði.
Nauðsynlegt getur verið að banna ræktun á móttækilegum tegundum um tima,
meðan verið er að svelta ákveðinn skaðvald út. Með plöntur gæddar ákveðnum
eiginleikum er t. d. átt við ónæm afbrigði innan sömu tegundar.
Þarfnast ekki skýringar.
Með sérstakri meðhöndlun er t. d. átt við sótthreinsun.
Þarfnast ekki skýringar.
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556. Frumvarp til barnalaga.

1919

[5. mál]

(Eftir 3. umr. í Ed., 25. mars.)
Samhljóða þskj. 5 með þessum breytingum:
1 gr. hljóðar svo:
Lög þessi taka til allra barna, en um kjörbörn eru einnig sérlög. Einstök ákvæði
laganna ná til stjúpbarna og fósturbarna samkvæmt því sem i þeim segir.
Réttarstaða barna er í hvívetna hin sama nema lög mæli annan veg.
1 lögum þessum er mælt fyrir um framfærslu barna að einkarétti, en ekki gagnvart hinu opinbera, nema sérstaklega sé getið.
5. gr. hljóðar svo:
Dómari metur á grundvelli sönnunargagna máls, hvort vefengingarkrafa samkvæmt 4. gr. verði tekin til greina.
8. gr. hljóðar svo:
Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns
fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega eða vottfast, og telst hann þá faðir barnsins. Ef barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún styrkt
með staðfestingu lögráðamanns.
Nú bjuggu móðir barns og maður, sem hún lýsti föður þess, saman samkvæmt
því, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum við fæðingu
barnsins, og jafngildir það þá faðernisviðurkenningu.
Nú hafa maður, sem kona hefur lýst föður að barni sinu, og móðir barns tekið
siðar upp sambúð samkvæmt því, er greinir í 2. málsgr., og jafngildir það faðernisviðurkenningu, enda sé barnið feðrað.
9. gr. hljóðar svo:
Nú er þann veg háttað sálrænum högum lýsts barnsföður, að varhugavert er að
taka mark á yfirlýsingu hans, og skal dómur þá ganga á mál.
Hið sama er, ef upp kemur, að fleiri menn en hinn lýsti faðir hafa haft samfarir við móður á getnaðartíma barnsins, enda verði eigi talið fyrirfram, að faðerni

annarra en þess, er gangast vill við faðerni, sé útilokað.
15. gr. hljóðar svo:
Nú fullnægir foreldri ekki framfærsluskyldu sinni gagnvart barni, og getur
valdsmaður þá úrskurðað það til greiðslu framfærslueyris með því.
Framfærslueyri skal ákveða með hliðsjón af þörfum barnsins og fjárhagsaðstöðu og öðrum högum beggja foreldra, þ. á m. aflahæfi þeirra.
Nú hefur faðir barns sætt dómi fyrir brot samkvæmt XXII. kafla almennra
hegningarlaga gagnvart móður þess, og telja verður, að barn sé getið við þessa háttsemi, og skal þá úrskurða barnsföður til að kosta framfærslu barns að öllu leyti.
17. gr. hljóðar svo:
Framfærsluskvldu lýkur, er barn verður 18 ára. Skyldu til greiðslu meðlags
lýkur fyrir þann tíma, ef barn giftist, nema valdsmaður ákveði annað. Framlag til
menntunar eða starfsþjálfunar barns er heimilt að ákveða allt til þess, er barn nær
20 ára aldri.
Ákvæði 20. gr. 1. málsgr. eiga við um ákvarðanir valdsmanns samkv. 1. málsgr.
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18. gr> hljóðar svo:

Meðlag skal greiða mánaðarlega fyrirfram, nema annað sé löglega ákveðið.
Fyrirsögn V. kafla hljóðar svo:
Barnsfararkostnaður o. fl. greiðslur, er standa í tengslum við barnsburð og
meðgöngu.
23. gr. hljóðar svo:
Framfærslueyrir samkvæmt ákvæðum þessa kafla tilheyrir barni. Nú er greidd
af hendi fúlga til þess að fullnægja framfærsluskyldu, og skal þá varðveita fúlguféð með þeim hætti, sem fyrir er mælt almennt um fé ófjárráða, sbr. 38. gr. laga nr.
95/1947, eða í verðtryggðum rikisskuldabréfum.
Sá, sem stendur straum af útgjöldum vegna framfærslu barns, getur krafist þess,
að framfærslueyrir sé ákveðinn og innheimtur, enda hafi viðkomandi forsjá barns
eða hafi haft hana, er forsjárskyldu lauk, eða hafi barnið í fóstri samkvæmt lögmætri skipan. Nú hefur verið innt af hendi framfærsluframlag af hendi almannavalds, og hefir þá viðkomandi stjórnvald eða stofnun rétt þann, sem í 1. málslið
greinir.
25. gr. hljóðar svo:
Valdsmaður getur úrskurðað föður barns til að greiða framfærslueyri með konu
samtals í þrjá mánuði fyrir og eftir fæðingu barns.
Nú sýkist kona vegna meðgöngu eða barnsfara, og er valdsmanni þá rétt að
úrskurða barnsföður til að greiða henni mánaðarlega styrk til hjúkrunar og framfærslu, þó ekki lengur en 9 mánuði eftir fæðingu.
Skylda má menn til greiðslu framlaga samkvæmt þessari grein, þótt barn fæðist
andvana.
29. gr. hljóðar svo:
Tryggingastofnun ríkisins er skylt að greiða foreldri barns, sem á framfærslurétt hér á landi, og öðrum þeim aðiljum, sem greinir i 31. gr., framfærslueyri (meðlag) með barni, skilgetnu eða óskilgetnu, samkvæmt yfirvaldsúrskurði eða staðfestum samningi, þó innan þeirra marka um fjárhæð og aldur barns, er greinir í almannatryggingalögum, svo sem þau mæla fyrir um þetta atriði hverju sinni, sbr.
14. gr. og 73. gr. laga nr. 67/1971, 3. gr. laga nr. 96/1971, 1. og 2. gr. laga nr. 85/1980,
sbr. 9. gr. laga nr. 62/1974.
Kröfu foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins skal fylgja meðlagsúrskurður
löglega birtur. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalífeyri þegar skilríki liggja fyrir um, að barn verði ekki feðrað, sbr. 1. gr. laga nr. 85/1980. Á sama
hátt getur barnsmóðir fengið meðlag með barni þegar eftir að barnsfaðernismál er
höfðað, sbr. 45. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
Um kröfu þessa svo og endurgreiðslu hennar gilda að öðru leyti ákvæði 73. gr.
laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980, þ. á m. um endurgreiðslu rikissjóðs á
meðlögum, er Tryggingastofnun ríkisins greiðir vegna barnsfeðra, sem framfærslurétt
eiga erlendis.
30. gr. hljóðar svo:
Um aðgang barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins vegna framfærslueyris,
sbr. 25. gr. 1. málsgr., fer svo sem segir i 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga
nr. 85/1980.
Foreldri á aðgang að Tryggingastofnun rikisins um þær greiðslur sem greinir
í 19. gr. og barnsmóður um greiðslur samkvæmt 25. gr. 2. málsgr. og 26. gr. 1. málsgr.
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þessara laga, enda fer um endurkröfurétt Tryggingastofnunarinnar eftir því sem
fyrir er mæit í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1930.
Með reglugerð, sem félagsmálaráðherra setur, má ákveða hámark þeirra
greiðsina, sem Tryggingastofnunin innir af hendi samkvæmt 1. og 2. máisgr.
32. gr. hljóðar svo:
Um skyldu foreldris til að greiða Innheimtustofnun sveitarfélaga meðlög og um
innheimtuúrræði þeirrar stofnunar segir í 5. gr., sbr. 3. gr. iaga nr. 54/1971.
34. gr. hljóðar svo:
Nú er barnsfaðernismál höfðað gegn manni, sem staddur er erlendis og tekur
eigi til varna í máli, og metur dómari þá eí'tir að gagna hefur verið aflað með þeim
hætti, sem fyrir er mælt um mál þessi, hvort unnt sé að leyfa barnsmóður að styrkja
framburð sinn með eiði eða drengskaparheiti. Að svo búnu tekur hann mál til efnisúrlausnar. Nú er varnaraðili dæmdur faðir barns, og er þá unnt að kveða upp úrskurð um meðlag og barnsfararkostnað á grundvelli dómsins, en úrskurð skal kveða
upp á hendur Tryggingastofnun ríkisins. Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun
ríkisins greiðslur þær, er hún innir af hendi samkvæmt þessu. Innheimtustofnun
sveitarfélaga innheimtir greiðslur þessar hjá föður barns eftir þvi sem fært reynist.
Nú færir barnsmóðir fullnægjandi sönnur að mati valdsmanns, þar sem hún
á lögheimili, á faðerni barns samkv. 2. og 8. gr., sbr. 11. gr., en barnsfaðir er heimilisfastur erlendis eða ókunnugt er um heimilisfang hans og skal þá valdsmaður
úrskurða henni meðlag og barnsfararkostnað á hendur Tryggingastofnun ríkisins.
Ríkissjóður endurgreiðir þessar fjárhæðir, en Innheimtustofnun sveitarfélaga innheimtir greiðslur þessar hjá föður barns.
Nú hefir faðir barns forsjá þess, en meðlagsúrskurður verður eigi gefinn út á
hendur barnsmóður af þvi að hún er heimilisföst erlendis eða ókunnugt er um
heimilisfang hennar. Skal valdsmaður þá úrskurða honum meðlag á hendur Tryggingastofnun rikisins, og fer það að öðru leyti svo sem segir í 2. mgr.
35. gr. hljóðar svo:
Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjárog uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barna og þörfum. Foreldrum
ber að afla börnum sínum lögmæltrar fræðslu og ala með þeim iðjusemi og siðgæði.
Barnið á rétt á forsjá foreldra sinna uns það verður sjálfráða, en einstakar forsjárskyldur geta þó haldist lengur, ef þarfir barns krefjast þess. Um framfærsluskyldu segir í 17. gr.
Forsjá barns felur i sér rétt og skyldu fyrir forsjáraðila til að ráða persónulegum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum. Þeir, sem hafa forsjá barns
á hendi, hafa rétt og skyldu til að vera fjárráðamenn barnsins, sbr. 24. gr. fagá nr.
95/1947.
Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því, að barn þeirra fái menntun og
starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál.
Foreldrum ber að hafa samráð við börn sín, áður en persónulegum málefnum
þeirra er ráðið til lykta, eftir því sem gerlegt er, þ. á m. með tilliti til þroska barns.
Ákvæði þessarar greinar eiga við um kynforeldri, kjörforeldri, stjúpforeldri
og fósturforeldri, sbr. 14. gr. 3. málsgr., svo og um sambúðarforeldri, þ. e. karl eða
konu, sem er í sambúð við kynmóður barns eða kynföður samkvæmt því er greinir
á þjóðskrá eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum.
36. gr. hljóðar svo:
Skilgetið, ósjálfráða barn á rétt á forsjá foreldra, sem búa samvistum, og eru
þau forsjárskyld við barnið.
Nú eru foreldrar skildir að borði og sæng eða lögskildir, og fer þá um forsjá
barns samkvæmt þvi, er segir í skilnaðarbréfi eða dómi, sbr. 38. gr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nú gengur lögskilið foreldri, sem hefir forsjá barns síns, í hjúskap að nýju
og er forsjá barns þá einnig í höndum stjúpforeldris. Ef lögskilið foreldri stofnar
til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr., er forsjá barns einnig hjá sambúðarforeldri.
Ákvæði þessarar málsgreinar á einnig við um sambúðarfólk, er slítur samvistir, þar
sem öðru foreldri hefir verið fengin forsjá barns.
Nú er annað foreldri látið, og hefir hitt þá forsjá barns og stjúpforeldri að auki,
ef foreldri gengur að nýju i hjúskap, og að sínu leyti sambúðarforeldri, ef foreldri
hefir stofnað til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú eru báðir kynforeldrar barns
látnir, en stjúpforeldri eða sambúðarforeldri er á lífi, og hefir það þá forsjá barns,
nema önnur skipan sé á gerð af hálfu almannavalds.
37. gr. hljóðar svo:
ósjálfráða barn ógiftra foreldra, sem saman búa, sbr. 8. gr. 2. mgr., á rétt á
forsjá þeirra beggja, og eru þau forsjárskyld við það samkvæmt 35. gr.
Nú búa foreldrar óskilgetins barns eigi saman, sbr. 8. gr. 2. mgr., og á þá barnið
rétt á forsjá móður, sem er forsjárskyld við það, samkvæmt 35. gr., eða föður, ef
honum hefur verið falin forsjá barnsins. Stjúpforeldri hefir einnig forsjá barns, ef
þvi er að skipta, svo og sambúðarforeldri, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú andast móðir
barns eða faðir, sem falin hefur verið forsjá barnsins, og fer þá stjupforeldri (sambúðarforeldri) með forsjá barnsins, en ella hitt kynforeldrið, nema almannavald
geri aðra skipan á.
Um forsjá barna foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og
35. gr. 6. málsgr., og slíta samvistir, fer sem í 38. gr. segir.
Foreldri ósjálfráða barns, sem eigi er skilgetið, getur óskað þess, að dómsmálaráðuneytið kveði svo á, að þvi sé falin forsjá barns síns, þ. á m. ef hitt foreldri barns
er ekki hæft til að hafa á hendi forsjá þess, svo og ef hitt foreldri barns hefur veitt
samþykki sitt til að barn sé ættleitt. Ráðuneytið ræður þessu máli til lykta eftir því
sem best hentar hag barns, og skal þá m. a. tekið tillit til tengsla barns við foreldri
að undanförnu.
38. gr. hljóðar svo:
Nú slita foreldrar, sem eru giftir, eða búa saman, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og 35. gr.
6. málsgr., samvistir. Ákveða þau þá, hvort þeirra fari með forsjá barns, nema í bága
komi við þarfir barnsins. 1 síðastgreinda tilvikinu, svo .og þegar foreldra skilur á,
skal ráða málefni til lykta með úrlausn dómsmálaráðuneytis að fenginni umsögn
barnaverndarnefndar, eftir sanngirni og því, sem best hentar hag og þörfum barns.
Forsjá barns skal vera óskipt hjá öðru foreldrinu. Nú er hvorugt foreldra hæft til að
fara með forsjá barns, að dómi barnaverndarnefndar (barnaverndarráðs), og skal
dómsmálaráðuneytið þá skipa máli eftir því sem best hentar hag og þörfum barnsins.
Forsjármálum skal ávallt skipa, þegar leyfi er veitt til skilnaðar að borði og sæng
og við úrlausn um lögskilnað. Dómsmálaráðuneyti eða dómstóll geta ákveðið lil
bráðabirgða, hvernig fara skuli um forsjá barns foreldra, sem krafist hafa skilnaðar
að borði og sæng eða lögskilnaðar. Dómsmálaráðuneytið getur og mælt fyrir um slíka
skipan vegna samvistarslita foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. málsgr.
og 35. gr. 6. málsgr. Ákvæði 1. málsgr. eiga hér við að sínu leyti. Breyta má þessum
ákvörðunum vegna breyttra aðstæðna. Ákvörðun til bráðabirgða bindur ekki hendur
úrskurðarvalds, þegar skipa skal forsjá barns til frambúðar.
Um ákvörðun framfærslueyris með barni vegna samvistarslita foreldra fer samkvæmt ákvæðum IV. kafla, sbr. m. a. 24. gr.
40. gr. hljóðar svo:
Nú er forsjá barns aðeins í höndum annars foreldris, og á barnið þá rétt á umgengni við hitt foreldra sinna, enda er foreldri skvlt að rækja umgengni og samneyti
við barn og hlita nánari skilmálum, er að þvi lúta. Ef sérstök atvik valda þvi að mat'i
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dómsmálaráðuneytisins, að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag þess og þörfum, getur ráðuneytið kveðið svo á, að umgengnisréttar njóti ekki við.
Ef foreldrar verða sammála um, hvernig skipa skuli umgengnisrétti, skal eftir
því farið, nema sú skipan komi í bága við hag og þarfir barnsins að mati dómspiáiaráðuneytisins. Ef foreldra greinir á um þetta efni, kveður dómsmálaráðuneytið á uin
inntak þess réttar og hversu honum verði beitt, nema ráðuneytið telji rétt að synja
um umgengnisrétt, eins og á stendur, sbr. 1. málsgr. Leita skal umsagnar barnaverndarnefndar, þegar ástæða þykir til þess, svo og liðsinnis hennar eða sérstaklega
tilnefnds tilsjónarmanns i sambandi við framkvæmd umgengnisréttarins.
Nú torveldar það foreldri, sem hefir forsjá barns, að hitt fái að umgangast barnið,
og getur dómsmálaráðuneytið þá knúið það að viðlögðum allt að 200 króna dagsektum, er renni til rikissjóðs, til að láta af tálmunum. Öðrum lagaúrræðum verður
eigi beitt til framdráttar umgengnisrétti.
Nú er annað foreldri barns látið eða bæði, og geta nánir ættingjar látins foreldris þá krafist þess, að dómsmálaráðuneytið mæti fyrir um umgengnisrétt þeirra
við barn. Ráðuneytið ræður máli til lykta eftir því sem best hentar hag barnsins.
Ágreiningsefni út af umgengnisrétti lúta ávallt úrlausn dómsmálaráðuneytisins,
sem breytt getur ákvörðunum sínum að ósk annars foreldris, ef hagur og þarfir barns
gera slikt réttmætt.
42. gr. hljóðar svo:
Foreldrar geta falið öðrum forsjá barna að nokkru leyti eða öllu. Þeir geta þó
hvenær sem er tekið i sínar hendur forsjá barnsins, nema almannavald telji barninu hentara, að ráðstöfun haldist, sbr. lög nr. 53/1966, 36. gr. 3. málsgr. Ákvæði þetta
á ekki við um ættleiðingu.
Ef sá, sem fer með forsjá barns, misbeitir forráðum sínum eða vanrækir forsjárskyldur, svo sem vegna drykkjuskapar, eða hann er óhæfur af öðrum ástæðmn
til forsjár, getur dómsmálaráðuneytið svipt hann forsjá barns og falið öðrum forsjá
þess, sbr. lög 53/1966, m. a. 26. og 36. gr. Nú er annað foreldri slikum annmarka háð,
og má þá fela hinu að fara með forsjá barnsins.
Almannavald getur svipt foreldri, annað eða bæði, forsjá barns eftir því sem lög
mæla fyrir um.
47. gr. hljóðar svo:
Dómari semur og gefur út stefnu í málum þessum og sér um birtingu hennar,
og gildir það einnig, þegar ákveðið er að draga inn í mál nýja varnaraðilja. Ekki
er þörf á stefnu i máli, ef varnaraðili kemur fyrir dóm eftir kvaðningu dómara.
Birta má stefnu í Lögbirtingablaði, ef varnaraðili á hvorki heimili hér á landi
né dvelst hér.
Lögreglumenn eru skyldir til að veita dómara lið til að leita uppi lýstan barnsföður og færa hann fyrir dómara til skýrslutöku, og eru viðkomendur skyldir til
að hlita blóðtöku, svo og annarri rannsókn í þágu sérfræðilegra kannana.
50. gr. hljóðar svo:
Nú er maður yfirheyrður sem málsaðili eða vitni í barnsfaðernismáli, og er
honum þá skylt að gefa skýrslu um samneyti sitt við barnsmóður á getnaðartima
barns.
Barnsmóður er skylt að skýra frá því í slíku máli, hverjir hafi átt samneyti
við hana á getnaðartíma barns.
Aðiljum máls er skylt, eftir kröfum dómara, að mæta fyrir dómi og gefa skýrslu,
konunni þó ekki ef hún er sóknaraðili máls, enda skal vísa máli frá dómi, ef hún
neitar að gefa skýrslu, sem henni er unnt að gefa fyrir dómi, eða neitar að leggja sig
eða barnið undir blóðrannsókn eða aðra sérfræðilega rannsókn sem dómari mælir
fyrir um.
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Sþ.

557. Nefndarálit

[49. mál]

um till. til þál. um heildarlöggjöf, skipulag og varnir vegna hættu af snjóflóðum og
skriðuföllum.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið umsögn um hana frá Viðlagatryggingu íslands.
Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með svofelldri
BREYTINGU:
1. málsgr. tillögugreinarinnar orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fram á Alþingi
frv. til laga um skipulag varna gegn tjóni af völdum snjóflóða og skriðufalla.
Alþingi, 25. mars 1981.
Eggert Haukdal,
form.
Friðrik Sophusson.

Sþ.

Egill Jónsson,
Garðar Sigurðsson,
fundaskr.
frsm.
Ólafur Þ. Þórðarson.
Halldór Ásgrímsson.
Magnús H. Magnússon.

558. Nefndarálit

[69. mál]

um till. til þál. um aukinn stuðning við stofnun og rekstur félagsbúa.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið umsagnir um hana frá Búnaðarfélagi Islands, Stéttarsambandi bænda og Landnámi ríkisins.
Nefndin mælir með því, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi
BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að sett verði i löggjöf
ákvæði um stofnun og rekstur félagsbúa.
2. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um setningu lagaákvæða um stofnun og rekstur
félagsbúa.
Alþingi, 25. mars 1981.
Eggert Haukdal,
form.
Friðrik Sophusson.

Egill Jónsson,
Garðar Sigurðsson,
frsm.
fundaskr.
Ólafur Þ. Þórðarson.
Halldór Ásgrímsson.
Magnús H. Magnússon.
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[275. mál]

um atvinnuleysistryggingar.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
I. KAFLI
Almenn ákvæði.
1- grÞeir félagar í stéttarfélögum, sem atvinnulausir verða, eiga rétt á bótum úr
Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum.
2. gr.
Stéttarfélög eru samtök manna, sem vinna í þjónustu annarra og taka laun fyrir
vinnu sína, og hafa það meginverkefni að koma fram sem samningsaðili við atvinnurekendur um kaup og kjör félagsmanna sinna og fullnægja að öðru leyti reglum
um stéttarfélög samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur.
3. gr.
Akvæði laga þessara taka ekki til félagsmanna i samtökum opinberra starfsmanna, lækna, lögfræðinga, endurskoðenda, verkfræðinga né annarra sambærilegra
aðila.
4. gr.
Félagi i stéttarfélagi, sem auk þess að stunda vinnu hjá gjaldskyldum atvinnurekanda, sbr. 9. gr., stundar sjósókn á eigin fari, á rétt til bóta úr Atvinnuleysistryggingasjóð’, enda óski hann þess í skattframtali sínu og geri örugga grein fyrir tímalengd sjósóknar sinnar.
II. KAFLI
Um stjóm Atvinnuleysistryggingasjóðs o. fl.
5. gr.
Atvinnuleysistryggingasjóður skal inna af hendi þær bætur, er um ræðir í 1. gr.
Árlegar tekjur sjóðsins eru þessar:
a) Iðgjöld atvinnurekenda skv. 10. gr.
b) Framlag frá sveitarfélögum skv. 14. gr.
c) Framlag úr ríkissjóði skv. 15. gr.
d) Vextir af innistæðufé sjóðsins og verðbréfum.
6. gr.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs skipa 7 menn, tveir tilnefndir af Alþýðusambandi íslands, einn tilnefndur af Vinnuveitendasambandi fslands og fjórir kosnir
af sameinuðu alþingi með hlutfallskosningu. Varamenn skulu vera jafnmargir og
aðalmenn og valdir með sama hætti og þeir. Skipun stjórnar fer fram að loknum
hverjum almennum alþingiskosningum.
Ráðherra skipar formann og varaformann sjóðsstjórnar úr hópi aðalmanna.
Ráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna, sem greiðist úr Atvinnuleysistryggingasjóði.
• 1
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7. gr.
Tryggingastofnun ríkisins skal annast sjóðsvörslu, reikningshald og daglega
afgreiðslu fyrir Atvinnuleysistrygg'ngasjóð í umboði sjóðsstjórnar og undir umsjá
hennar.
Sjóðurinn skal greiða stofnuninni þóknun fyrir þjónustu hennar samkvæmt
samkomulagi milli aðila. Náist ekki samkomulag skal ráðherra skera úr ágreiningi.
8- gr.
Reikningar Atvinnuleysistryggingasjóðs skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðun. Þeir skulu birt'r ár hvert í Lögbirtingablaði.
III. KAFLI
Um iðgjöld.
9. gr.
Hver launagreiðandi, sem hefur í þjónustu sinni mann, 16 ára og eldri, er tekur
laun samkvæmt kjarasamningi eða launataxta stéttarfélags, sbr. þó 2. og 3. gr., svo
og iðnnema, skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs. Þeir sem um ræðir í
4. gr. skulu greiða iðgjöld vegna sjósóknar sinnar.
10. gr.
Atvinnurekandi skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er sé 1%
af útborguðu vikukaupi fyrir dagvinnu, skv. 8. launaflokki A. Verkamannasambands
íslands, efsta starfsaldursþrepi, vegna hverrar vinnuviku sem starfsmaður vinnur i
þjónustu hans. Sé um að ræða fasta starfsmenn, reiknast árið 52 tryggingarvikur, en
hjá öðrum starfsmönnum reiknast hverjar unnar 40 klukkustundir ein tryggingarvika.
Tryggingarvikufjöldi sjómanna er skráningar- eða ráðningartími í skipsrúm.
Við ákvörðun iðgjalds skal miða við meðalkaup á s. 1. ári skv. umræddum taxta
og skal það reiknast af Hagstofu Islands.
Við ákvörðun iðgjalds skv. 4. gr., sbr. 2. mgr. 9. gr., jafngildir hver róðrardagur 12 vinnustundum.
11. gr.

Allir þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni og greiða Iaun, sbr. 9. og 10. gr., eru
skyldir til þess að skýra frá því ókeypis á launamiðum og launaframtali í því formi,
sam ríkisskattstjóri ákveður. Sama skylda hvílir á þeim aðila, sem hefur milligöngu
um greiðslu launa. Á launamiða skal greina í vikum eða vinnustundum lengd starfstíma starfsmanna á árinu og það stéttarfélag, sem gert hefur samning eða sett taxta
þann, sem launamanni er greitt eftir.
Um skilafrest launaframtals. meðferð þess og viðurlög, skulu gilda ákvæði X.—
XII. kafla laga nr. 40/1978, sbr. lög nr. 7/1980 um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því
sem við á.
12. gr.
Iðgjöld samkvæmt 10. gr. skal skattstjóri leggja á með tekjuskatti og eignarskatti. Fer um skráningu og birtingu álagningar eftir 98. gr. laga um tekjuskatt og
eignarskatt nr. 40/1978, sbr. lög nr. 7/1980. Um kærur, gjaldfresti og úrskurði fer
eftir 99. og 100. gr. sömu laga.
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Gjalddagar skulu vera hinir sömu og gjalddagar tekjuskatts og eignarskatts.
Iðgjöld af lögskráðum sjómönnum skulu lögð á og innheimt fyrirfram af lögskráningarstj órum.
13. gr.
Iðgjöld skv. 10. gr. skulu innheimt af innheimtumönnum ríkissjóðs eða sérstökum innheimtustofnunum. Skulu ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt, þar á meðal
um dráttarvexti og lögtaksrétt, gilda um innheimtu iðgjalds að svo miklu leyti sem við
getur átt.
Iðgjöld vegna sjómanna og stjórnenda ökutækja og aflvéla skulu hvíla sem
lögveð á hlutaðe’gandi skipum, ökutækjum og aflvélum og ganga fyrir öllum öðrum
veðum en lögveðum fyrir gjöldum rikissjóðs og almannatrygginga.
14. gr.
Sveitarsjóður skal greiða framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er sé árlega
jafnhátt heildariðgjöldum skv. 10. gr. í því sveitarfélagi. Innheimtumenn ríkisins
skulu innheimta framlag þetta án endurgjalds. Áætlað framlag sveitarfélags greiðist
ársfjórðungslega eftir á, en fullnaðarskil skulu gerð þegar iðgjöld skv. 10. gr. hafa
endanlega verið ákveð'n.
Um dráttarvexti skulu gilda reglur laga um tekjuskatt og eignarskatt.
15. gr.
Rikissjóður greiðir framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er skal nema tvöfalt
hærri fjárhæð en heildariðgjöld skv. 10. gr.
Áætlað ríkissjóðsframlag greiðist ársfjórðungslega eftir á, en fullnaðarskil skulu
gerð þegar iðgjöld skv. 10. gr. hafa endanlega verið ákveðin. Tryggingastofnun ríkisins innheimtir framlag þetta.
Um dráttarvexti gilda ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt.
IV. KAFLI
Um bótarétt.
16. gr.

Rétt til atvinnuleysisbóta skv. lögum þessum hafa þeir sem fullnægja eftirtöldum
skilyrðum, sbr. þó 24. gr.:
1. Eru 16 ára að aldri.
2. Dvelja hér á Iandi.
3. Eru fullgildir félagsmenn í stéttarfélögum.
4. Hafa á síðustu 12 mánuðum unnið samtals a. m. k. 425 dagvinnustundir í tryggingarskyldri vinnu.
Hver róðrardagur við sjósókn, sbr. 4. gr., telst 12 klst., en þó reiknast slík vinna
samtals aldrei fleiri klukkustundir en nemur tvöföldum þeim vinnustundafjölda.
sem umsækjandi hefur unnið tryggingarskylda dagvinnu hjá öðrum.
Hafi maður stundað samfellt v'nnu fyrir og eftir að hann náði 16 ára aldri, öðlast
hann rétt til bóta, ef hann hefur unnið í tryggingarskyldri vinnu a. m. k. þriðjung tilskilins dagvinnutíma, eftir að hann varð 16 ára.
5. Sanna með vottorði vinnumiðlunarstofu skv. lögum um vinnumiðlun, að hann
hafi verið atvinnulaus 3 eða fleiri heila vinnudaga.
í þessu sambandi teljast ekki með þeir dagar, er maður hefur verið í verkfalli eða verkbann tekur til.
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17. grSá, ssm fullnægir skilyrðum bótaréttar samkvæmt 16. gr„ en tekur starfi, sem
ekki er tryggingarskylt skv. lögum þessum, og stundar það allt að 24 mánuðum, heldur
að loknu því starfi bótarétti þeim, sem hann hafði áunnið sér, enda taki ákvæði
annarra laga eða samninga um atvinnuteys'stryggingar ekki til starfsins. Sama gildir
um þá, sem taka að stunda nám eða heimilisstörf allt að 24 mánuðum.
Ef sá, sem hefur áunnið sér rétt til bóta, verður að hverfa frá vinnu vegna veikinda, heldur hann þeim bótarétti, þegar hann verður vinnufær á ný, enda sanni hann
veik’ndin með læknisvottorði, svo og vinnuhæfni sína, ef hann sækir um atvinnuleysisbætur að loknum veikindum.
Bótarétt getur enginn öðlast vegna atvinnuleysis, sem stafar af veikindum hans.
Ákvæði 1. málsgreinar þessarar greinar gilda eftir því sem við á um þá, sem
tald r eru i 3. tl. 21. gr.
18. gr.
Sá sem gengur undir starfsþjálfun eða sækir námskeið til þess að öðlast hæfni í
starfi sínu eða til að stunda ný störf, nýtur á meðan atvinnuleysisbóta í allt að sex
vikur, ef atvinnuleysi hefði skapað honum rétt til slíkra bóta þegar starfsþjálfun eða
dvölin á námskeiðinu hófst, enda njóti hann ekki launa. Sama gildir, þegar bótaþegi
sækir námskeið verkalýðssamtaka eða almenn námskeið, sem miða að aukinni starfshæfni hans. allt að sex vikum. Úthlutunarnefnd skal tilkynna hlutaðeigandi vinnumiðlunarskrifstofu ákvarðanir sínar samkvæmt þessari máísgrem. Úthlutunarnefnd krefur bótaþega um sannanir um þátttöku hans skv. framansögðu að viðlagðri sviptingu
bóta.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs er heimilt að veita styrki til rekstrar starfsþjálfunarnámskeiða á vinnustað eða utan hans, enda verði það talið nauðsynlegt
vegna verulegra breytinga og nýjunga í starfsháttum, eða ef atvinnuleysi eða hliðstæðir erfiðleikar eru fyrirsjáanlegir í ákveðnum starfsgreinum. Styrkur má nema
allt að þsim atvinnuleysisbótum, sem hver einstakur þátttakandi hefur áunnið sér
rétt til, auk óhjákvæmilegs ferðakostnaðar þátttakanda, sem miðast við fargjöld með
almenningsfarartækjum.
Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um veitingu styrkja samkvæmt þessari grein.
19. -gr.
Maður, sem fengið hefur rétt til bóta, en bótatíma hans er lokið skv. 22. gr., heldur
bótarétti sínum ef hann er áfram atvinnulaus og fullnægir ákvæðum um skráningu
hjá vinnumiðlun skv. lögum þessum.
Elli- og örorkulífeyrisþegar öðlast því aðeins bótarétt að loknu fyrsta bótatimabili, að þeir sanni vinnuhæfni sína með læknisvottorði.
20. gr.
Til þess að öðlast bótarétt verður umsækjandi að láta skrá sig vikulega hjá
vinnumiðlun, að viðlögðum missi bótaréttar. Geti umsækjandi ekki látið skrá sig
vegna veikinda, skal hann láta skrá sig næsta dag, sem honum er unnt, að viðlögðum missi bóta skv. framansögðu.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs heimilt að ákveða
að á afmörkuðum svæðum og í tiltekinn tíma skuli skráning fara fram oftar en
vikulega, enda verði slíkt talið eðlilegt með hliðsjón af atvinnuástandi.
21. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 16.—21. greinar eiga eftirtaldir menn ekki rétt á atvinnuleysisbótum:
1. Þeir sem taka þátt í verkfalli eða verkbann tekur til.
2. Þeir sem njóta slysa- eða sjúkrapeninga skv. lögum um almannatryggingar.
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3. Þeir sem sviptir eru frelsi sínu með dómi.
4. Þeir sem hafa sagt starfi sínu lausu án gildra ástæðna, eða misst vinnu af
ástæðum sem þeir sjálfir eiga sök á. Réttur til bóta skv. þessum tölulið fellur
niður í fyrsta sinn 30 bótadaga og skerðist bótatímabil sem þessu nemur. Missi
maður aftur rétt til bóta öðlast hann ekki bótaréttindi að nýju, nema sannað sé
með vottorði vinnumiðlunarstofu, að hann hafi stundað vinnu í samfellt 6
vikur eftir að hann missti bótarétt sinn.
5. Þeir sem ófærir eru til vinnu af heilsufarsástæðum.
6. Þeir sem neita starfi, sem þeim býðst fyrir milligöngu vinnumiðlunar eða á
annan sannanlegan hátt, enda sé vinnan heimil að lögum og laun fyrir hana og
starfskjör öll í samræmi við gildandi kjarasamninga. Bótaréttur glatast þó ekki
þótt umsækjandi hafni vinnu ef hann með læknisvottorði sannar, að hann geti
eigi stundað þá vinnu sem hann á kost á. Eigi fellur heldur niður bótaréttur þótt
hafnað sé vinnu í starfsgrein, sem umsækjandi hefur eigi áður stundað, enda
fylgi starfinu að mati úthlutunarnefndar mun meiri áreynsla og vosbúð en þeim
störfum er hann áður hefur stundað. Þegar hafnað er vinnu fjarri heimili metur
úthlutunarnefnd hvort það skuli varða missi bótaréttar og skal þá gætt heimilisástæðna umsækjanda.
Þegar hafnað er vinnu í annarri starfsgrein eða fjarri heimili, sbr. 3. og
4. mgr. þessa töluliðar, getur úthlutunarnefnd fellt niður bætur þegar umsækjandi hefur notið bóta í 4 vikur.
7. Þeir sem stunda vinnu í eigin þágu, sem gefur þeim tekjur eða tekjugildi, er
samsvarar 8. taxta Verkamannasambands íslands, efsta starfsaldursþrepi, fyrir
hverja vinnuviku.
8. Þeir sem firrt hafa sig bótarétti skv. 40. gr.
22. gr.
Maður, sem öðlast bótarétt skv. ákvæðum þessa kafla, á rétt á bótum fyrir þá heilu
daga, sem hann er atvinnulaus, frá og með 1. skráningardegi, sbr. þó 4. mgr. 24. gr.
Atvinnuleysisbætur greiðast fyrir alla daga nema laugardaga og sunnudaga.
Enginn skal þó fá bætur fyrir fleiri en 180 daga á 12 mánuðum.
V. KAFLI
Atvinnuleysisbætur.
23. gr.
Hámarksdagpeningar atvinnuleysistrygginga skulu jafngilda launum fyrir 8
klukkustunda dagvinnu samkvæmt efsta starfsaldursþrepi 8. launaflokks Verkamannasambands íslands. Lágmarksdagpeningar eru 1/4 hluti sömu launa.
Að auki skal greiða bótaþegum, sem hafa börn sín yngri en 17 ára á framfæri
á heimili sínu eða greiða sannanlega með þeim meðlag utan heimilis, 4% af framangreindum launum með hverju barni.
Af atvinnuleysisbótum greiðir bótaþegi 4% i lífeyrissjóð og Atvinnuleysistryggingasjóður 6%.
24. gr.
Fjárhæð bóta miðast við unnar dagvinnustundir í tryggingarskyldri vinnu á
síðustu 12 mánuðum fyrir fyrsta skráðan atvinnuleysisdag. Hámarksbætur greiðast
þeim, sem unnið hafa 1 700 dagvinnustundir eða fleiri. Lágmarksbætur greiðast,
þegar dagvinnustund’r eru 425. Annars greiðast bætur í hlutfalli við dagvinnustundafjölda.
Bætur vegna barna skv. 23. gr. skerðast ekki.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Vinna í reglubundinni vaktavinnu svo og vinna, sem eöli sínu samkvæmt er
jafnan unnin utan venjulegs dagvinnutíma, telst dagvinna í þessu sambandi, þó
aldrei yfir 40 klukkustundir á viku.
Nú ber nauðsyn til að skerða dagvinnutíma starfsmanna vegna samdráttar i
starfsemi fyrirtækis og skal þá greiða starfsmönnum þann hluta þeirra atvinnuleysisbóta, sem þeir eiga rétt á, sem svarar til skerðingar dagvinnutímans, enda taki ráðstafanir þessar almennt til starfsmanna fyrirtækisins eða starfsmanna í einstökum greinum starfsemi þess, ef um fleiri en eina er að ræða.
Nú hefur umsækjandi, sem hefur áunnið sér bótarétt, auk þess stundað skólanám
á síðustu 12 mánuðum i ekki skemmri tíma en 6 mánuði og lokið námi eða
einsýnt þykir, að hann hafi hætt námi og skal þá reikna honum 520 dagvinnustundir vegna námsins til viðbótar vinnustundum hans að námi loknu.
Nú á umsækjandi geymdan bótarétt, sbr. 17. gr., og fær hann þá bætur í samræmi
við það, nema starfstími hans eftir að hann hóf að nýju tryggingarskyld störf, gefi
tilefni til annars.
Hafi umsækjandi notið atvinnuleysisbóta á síðustu 12 mánuðum, skal reikna
honum bótadaga á því tímabili til starfstíma. Hafi hann notið fullra bóta, reiknast
timabilið með fullum dagvinnutíma, ella skerðist það í sama hlutfalli og bætur sem
hann naut.
Atvinnuleysistryggingasjóður leggur úthlutunarnefndum til skrá um ákvörðun
dagpeninga. Skráin skal tilgreina 76 þrep, frá 25% til 100% bóta, þannig að bætur
hækki um 1% hámarksbóta við hvert þrep eftir starfstíma.

VI. KAFLI
Úthlutunarnefndir og greiðsla bóta.

25. gr.
Úthlutunarnefnd hefur á hendi úthlutun bótafjár fyrir hvert félag eða félagasamband. Úthlutunarnefnd skal skipuð fimm mönnum, þremur frá því stéttarfélagi
eða félagasambandi, sem hlut á að málum, einum frá Vinnuveitendasambandi Islands
og einum frá Vinnumálasambandi samvinnufélaga. Nefndin kýs sér sjálf formann og
ritara.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs ákveður þóknun nefndarmanna og úrskurðar

um kostnað vegna nefndarstarfanna. Allur kostnaður vegna nefndarstarfa greiðist úr
Atvinnuleysi stry ggingasj óði.
26. gr.
Umsóknir um bætur skulu ritaðar á eyðublöð, sem félagsmálaráðuneytið lætur
gera í samráði við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Skulu eyðublöð þessi
þannig úr garði gerð, að þau séu hvort tveggja í senn, umsóknir um atvinnu, til
afnota fyrir vinnumiðlun og umsóknareyðublað um bætur, sbr. 7. gr. laga nr. 52/1956,
um vinnumiðlun.
Umsókn ásamt nauðsynlegum gögnum sendist úthlutunarnefnd.
27. gr.
Úthlutunarnefnd skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. Nefnd er þvi aðeins
ályktunarfær, að meirihluti nefndarmanna sitji fund.
Úthlutunarnefnd úrskurðar um umsóknir til samþykktar eða synjunar. Hún
úrskurðar hvaða hundraðshluta hámarksbóta skal greiða umsækjanda. Allar ákvarðanir varðandi bótarétt skal færa í gerðabók, svo og úrskurði um ágreiningsatriði.
Nefndarmenn skulu undirrita gerðabók.
Þegar úthlutunarnefnd hefur ákveðið hvaða bætur skal greiða umsækjanda,
getur hún falið einstökum nefndarmönnum eða starfsmönnum sínum frekari
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afgreiðslu, útreikning framhaldsbóta samkvæmt dagpeningavottorðum vinnumiðlunar
og útborgun bóta.
Bótafjárhæðir samkvæmt úrskurðum nefndarinnar skal færa á bótaskrá. 1
bótagögnum skal sérstaklega geta þess, ef ágreiningur hefur verið um úrskurð, svo
og rita á þau þær athugasemdir eða skýringar, sem nefndin telur ástæðu til.
Að þessu loknu skal senda bótaskrá ásamt umsóknum og fylgiskjölum til
Tryggingastofnunar rikisins eða umboðsmanna hennar.
28. gr.
Þegar skrá um bætur heí'ur borist frá úthlutunarnefnd, sbr. 27. gr., skal Tryggingastofnun ríkisins eða umboðsmenn hennar þegar í stað kanna skrána og fylgiskjöl hennar. Telj’ þessir aðilar, að einhverjum hafi verið úrskurðaðar bætur, sem
ekki eiga rétt á þeim, eða að bætur séu rangt ákveðnar, skulu þeir leiðrétta skrána i
samráði við úthlulunarnefnd. Verði ekki samkomulag um leiðréttingu, frestast að
svo stöddu greiðsla bóta að þsim hluta, sem ágreiningur er um, og fer um ágreininginn samkvæmt 29. gr.
Að lokinni könnun og leiðréttingu bótaskrár, skal Tryggingastofnun ríkisins eða
umboðsmenn hennar afhenda úthlutunarnefnd eintak af henni ásamt nægilegu fé
til greiðslu bóta. Að lokinni greiðslu skal úthlutunarnefnd skila eintaki af skránni
með áritaðri kvittun bótaþega.
29. gr.
Verði ágre'ningur með nefndarmönnum í úthlutunarnefnd, sbr. 2. mgr. 27. gr.,
getur sá nefndarmaður, sem eigi vill una úrskurði meirihluta, skotið ágreiningi til
stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs. Á sama hátt getur úthlutunarnefnd og Tryggingastofnun ríkisins eða umboðsmenn hennar skotið til sjóðsstjórnar ágreiningi
skv. 1. mgr. 28. gr., sem eigi hefur náðst samkomulag um. Þá getur umsækjandi um
bætur, sem eigi vill una ákvörðun úthlutunarnefndar eða Tryggingastofnunar ríkisins, skotið máli sínu til sjóðsstjórnar.
Sá, sem áfrýja vill máli til sjóðsstjórnar, skal senda henni greinargerð ásamt
öllum sömu gögnum, sem lögð höfðu verið fyrir úthlutunarnefnd eða eftir atvikum
Tryggingastofnun ríkisins, er þessir aðilar kváðu upp úrskurð sinn. Berist ný gögn,
skal málið tek:ð upp að nýju og úrskurðað, áður en stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs tekur það til afgreiðslu.
Úrskurðir stjórnar Atvinnulevsistryggingasjóðs um bætur eru endanlegir.
30. gr.
Úthlutunarnefndir annast greiðslu bóta til ein-takra bótaþega nema þær kjósi að
fela það Tryggingastofnun ríkis’ns eða umboðsmönnum hennar.

Umboðsmenn Tryggingastofnunar ríkisins skulu mánaðarlega senda Tryggingastofnuninni bótaskrár, sem þeir hafa afgreitt í liðnum mánuði, ásamt fylgiskjölum:
31. gr.
Stjórn sjóðsins skal fylgjast með störfum úthlutunarnefnda og Tryggingastofnunar ríkisins og umboðsmanna hennar um allt, er atvinnuleysisbætur varðar.
VII. KAFLI
Um fjárreiður Atvinnuleysistryggingasjóðs.

32. gr.
Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um ávöxtun f jár sjóðsins. Skal þess gætt, að sjóðurinn hafi nægilegt laust fé til að standa við skuldbindingar sínar. Við ávöxtun fjár
sjóðs'ns skal þess jafnan gætt að örva atvinnu á þeim stöðum, þar sem slíks er þörf.
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33. gr.
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita lán með lágum vöxtum eða vaxtalaus til eflingar atvinnulífi á þeim stöðum, þar sem atvinnuleysi er alvarlegt.
Áður en slík lán eru veitt skal liggja fyrir rannsókn á atvinnuþáttum og
atvinnumöguleikum á þeim stöðum, þar sem skal lána samkvæmt þessari grein. Er
stjórn sjóðsins heimilt að láta fara fram slíka rannsókn á sinn kostnað ef þurfa
þykir.
Sjóðsstjórn skal leita umsagnar Framkvæmdastofnunar ríkisins og vinnumálaskrifstofu félagsmálaráðuneytisins áður en veitt eru lán samkvæmt þessari grein.
34. gr.
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita stéttarfélögum, samtökum þeirra, félögum
atvinnurekenda og samtökum þeirra lán með lægri vöxtum en almennum útlánsvöxt-1
um, til að koma upp húsnæði fyrir félagsstarfsemi þeirra svo og veita slík lán
til orlofsheimila launþega.
35. gr.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs er heimilt að veita styrk úr sjóðnum til
einstakra sveitarfélaga með þeim forsendum:
1. að verulegt atvinnuleysi sé eða sé fyrirsjáanlegt í hlutaðeigandi sveitarfélagi
sem útlit sé fyrir að verði langvarandi,
2. að sveitarfélagið láti hefja vinnu við tilgreindar framkvæmdir og ráði í þvi
skyni til vinnu ákveðinn fjölda atvinnulausra manna i héraðinu til ákveðins
tíma,
3- að sveitarfélagið greiði laun fyrir þessa vinnu samkvæmt gildandi kjarasamningi
eða taxta verkalýðsfélags,
4. að hlutaðeigandi verkalýðsfélög og samtök atvinnurekenda samþykki styrkveitinguna,
5. að réttur atvinnulausra manna til bóta að framkvæmdum loknum verði a. m. k.
hinn sami og hann var þegar þeir hófu umrædda vinnu, ef þeir verða þá atvinnulausir.
36. gr.
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita lán með lægri vöxtum en venjulegum útlánsvöxtum til að koma á fót vinnu- og þjálfunarstöðvum fyrir öryrkja. Ekki mega
slfk lán þó nema meiru en 40% stofnkostnaðar.
Þá er stjórninni heimilt að greiða allt að þriðjung reksturshalla slíkra stöðva,
enda mæli endurhæfingarráð með því. að slíkur styrkur verði veittur.
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til endurþjálfunar starfsmannahópa,
sem misst hafa atvinnu sina vegna breyttra atvinnuhátta. Stjórn sjóðsins er heimilt
með styrkjum að greiða fvrir tilfærslu starfsmanna milli starfsgreina og vegna
búferlaflutninga í atvinnuskyni.
37. gr.
Til lánveitinga og styrkja samkvæmt þessum kafla er stjórn sjóðsins heimilt að
verja allt að 40% af árlegum vaxtatekjum sjóðsins.
38. gr.
Nú skortir sjóðinn reiðufé til að standa við skuldbindingar sínar. Skal stjórn
sjóðsins þegar í stað tilkynna það ráðherra. Rikissjóður skal leggja fram fé til að
bæta úr fjárskortinum, annað hvort sem fjárframlag eða lán.
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VIII. KAFLI
Ýmis ákvæði.

39. gr.
Eigi má gera fjárnám eða lögtak í bótum samkvæmt lögum þessum, sem eigi
hafa verið greiddar bótaþega. Eigi má heldur taka bætur til greiðslu opinberra
gjalda.
40. gr.
Sá, sem reynir að afla sér bóta með því að gefa rangar eða villandi upplýsingar um hagi sína, missir rétt til bóta.
Fyrsta brot varðar missi bóta í 2 mánuði, en ítrekað brot i eitt ár. Úthlutunarnefnd úrskurðar um missi bótaréttar af þessum sökum, en úrskurðum hennar má
skjóta til stjórnar sjóðsins, sem úrskurðar endanlega um málið.
41. gr.
Ráðherra skal að tillögum sjóðsstjórnar setja nánari ákvæði um framkvæmd
þessara laga.
42. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falli úr gildi lög nr. 57, 27. apríl 1973 um
atvinnuleysistryggingar, lög nr. 29, 2. maí 1974, lög nr. 56, 27. maí 1975, lög nr. 30,
14. maí 1976 og lög nr. 18, 11. maí 1977 um breytingar á þeim lögum.
Ákvæði til bráðabirgða.
I.
Atvinnurekandi, sem gert hefur samkomulag við launþega í fiskvinnu, sem
tryggi honum dagvinnukaup fyrir fyrstu fimm atvinnuleysisdaga í viku hverri á
timabilinu frá 1. mars 1980, á rétt á endurgreiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði
á allt að 40% slíkra launagreiðslna til 1. mars 1981, en endurgreiðslan lækkar þann
dag í 30% og lækkar síðan um 10% á ári hverju, uns hún fellur niður með öllu
frá og með 1. mars 1984. Setja skal í reglugerðina ákvæði um nánari tilhögun endurgreiðslunnar.
Samkomulag samkvæmt grein þessari skal vera skriflegt og öðlast ekki gildi fyrr
en það hefur verið tilkynnt trúnaðarmanni hlutaðeigandi úthlutunarnefndar og hann
hefur staðfest samninginn með áritun sinni.
II.
Á meðan kjararannsóknarnefnd starfar, skal kostnaður við störf nefndarinnar
greiddur úr Atvinnuleysistryggingasjóði. Reikningar yfir slíkan kostnað skulu samþykktir af forsætisráðherra.
Verði breyting á starfsemi kjararannsóknarnefndar, er ráðherra heimilt að
samþykkja greiðslu kostnaðar af hliðstæðri starfsemi og kjararannsóknarnefnd hefur
annast, þótt ákveðið verði, að hún yrði unnin af öðrum aðilum.
Áthugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í yfirlýsingu rikisstjórnarinnar við gerð kjarasamninga í október s. 1. segir i
5. lið:
„Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir lagasetningu á yfirstandandi þingi um atvinnuleysistryggingar sem feli m. a. í sér rýmkun bótaréttar, lengingu bótatíma, breytingar
á atvinnuleysisskráningu og hækkun bóta.“
Auk þess sem í yfirlýsingu rikisstjórnarinnar segir, var tekin sú ákvörðun að
leggja til í frumvarpi þessu kerfisbreytingu bótagreiðslna. 1 stað þess sem er í gild-
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andi lögum, að bætur eru annað hvort heilar, ef umsækjandi hefur unnið a. m. k.
hálft starf (1032 dag'vinnustundir), eða hálfar, ef uinsækjandi hefur unnið a. m. k.
% starf (516 dagvinnustundir), þá greiðast skv. frumvarpi þessu lágmarksbætur ef
umsækjandi hefur unnið a. m. k. 425 dagvinnustundir á s. 1. 12 mánuðum. Bætur
taka siðan hlutfallslegri hækkun miðað við vinnuframlag og ná hámarki ef umsækjandi hefur unnið a. m. k. 1 700 dagvinnustundir s. 1. 12 mánuði. Þessi kerfisbreyting leiðir því til þess að um Iækkun bóta getur orðið að ræða í vissum tilvikum. T. d.
fást nú hámarksbætur við a. m. k. 1 700 stunda starf en fengust áður við 1 032 stunda
starf. Samkvæmt frumvarpinu byrjar bótaréttur fyrr og hann er jafnari og sanngjarnari en áður var.
Helstu breytingar sem í frumvarpi þessu felast eru annars eftirfarandi:
1. í 16. gr. frv. er kvsðið á um, að til þess að öðlast rétt til atvinnuleysisbóta, skuli
maður hafa unnið a. m. k. 425 dagvinnustundir í tryggingarskyldri vinnu á
síðustu 12 mánuðum. Kemur þetta í stað ákvæða gildandi laga um 1032 dagvinnutíma í heilsdagsv'nnu og 516 dagvinnutima í hálfsdagsvinnu.
2. í 18. gr. er gert ráð fyrir því, að sá sem sækir námskeið eða gengur unair
starfsþjálfun til þess að öðlast hæfni í starfi sínu eða til að stunda ný störf, njóti á
meðan bóta í allt að 6 vikur, ef atvinnuleysi hefði skapað honum rétt til slíkra bóta
þegar starfsþjálfunin eða dvölin á námskeiðinu hófst.
Skv. frv. er það ekki skilyrði fyrir greiðslu bóta í þessum tilvikum, að þátttakandi njóti atvinnuleysisbóta, eins og nú er skv. gildandi lögum. Er ákvæði þessu
ætlað að stuðla að því að launafólk geti notið starfsþjálfunar vegna nýrrar tækni
eða breyttra atvinnuhátta til þess að halda starfi sínu.
3. í 20. gr. frv. er nú gert ráð fyrir því að umsækjandi bóta skuli skrá sig vikulega
hjá vinnumiðlun- Kemur þetta í stað ákvæða gildandi laga um daglega skráningu.
Einnig er í grein nni nýmæli þess efnis, að stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs geti
við tilteknar kringumstæður ákveðið, að skráning fari fram oftar en vikulega.
4. í 22. gr. er lagt t;l að bótadögum verði fjölgað úr 130 í 180 á 12 mánaða tímabili.
5. í 23. gr. frv. er nú að finna ákvæði um ákvörðun dagpeninga. Dagpeningar eru
samkvæmt frv. á bilinu % hluti til fullra launa skv. efsta starfsaldursþrepi 8. fl.
Verkamannasambands íslands. Að auki eru barnadagpeningar 4% nefndra launa
fyrir hvert barn. Loks er ákveðið að greiða skuli iðgjald til lífeyrissjóðs at
bótunum. Greiðir bótaþegi 4% og Atvinnuleysistryggingasjóður 6%. Hér er
horfið frá reglu 18. gr. núgildandi laga um ákvörðun dagpeninga. Skv. gildandi
lögum miðast dagpeningar við næstlægsta taxta Dagsbrúnar og eru 80% launann-i fyrir aðalfyrirvinnu heimilisins, 70% til einstaklinga og 6.5% með hverju
barni, þó ekki fleiri en þremur.

Hálfsdagsvinna veifir rétt til Iiálí'ra dagpen’nga. Er þannig um það að ræða
skv. gildandi lögum, að bótaþegi njóti annað hvort fullra eða hálfra bóta,
mismunandi eftir framfærslubyrði.
Samkv. frv. verða dagpeningar frá íjórðungi launa til fullra launa, litið er á
hvern bótaþega sem sjálfstæðan aðila án tillits til hjúskaparstéttar eða tekna
maka og ekki er takmarkaður fjöldi barna sem greitt er með skv. frv.
6. 1 24. gr. frv. er ákvæði um hverris bótaréttur einstakra umsækjenda er ákvarðaður. Miðað ?r við dagvinnustnndafjölda á síðustu 12 mánuðum. Hámarksbætur greiðast, þegar dagvinnustundir eru 1 700 eða fleiri, en lágmarksbætur
þegar þær eru 425. Skulu greiðsluþrep vera 76, frá 25% til 100% viðmiðunarlauna, þ. e. hækki um eitt prósent í'yrir hvert þrep eftir starfstímafjölda frá 425
t'l 1 700 dagvinnustunda á síðustu 12 mánuðum.
Hér er um verulega breyttar reglur að ræða frá gildandi lögum.
7. í 38. gr. er nú gert ráð fyrir því að ríkissjóður ábyrgist greiðslur úr sjóðnum
ef hann þrýtur fé.
Ýmsar aðrar breytingar eru á frumvarpi þessu, sem greint verður frá í athugasemdum við einstakar greinar.
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Dagv. st. 516
L 57/73 FRV.

105.68
112.84
127.16
141.48

Dagv. st. 1700
L 57/73 FRV.

133.76 116.43
144.63 123.59
166.37 137.91
166.37 152.23

133.76
144.63
166.37
166.37

143.30
150.46
164.78
179.10

133.76
144.63
166.37
166.37

179.12
186.28
200.60
214.92

58.52 105.68
58.52 112.84
58.52 127.16
58.52 141.48

117.04
117.04
117.04
117.04

116.43
123.59
137.91
152.23

117.04
117.04
117.04
117.04

143.30
150.46
164.78
179.10

117.04
117.04
117.04
117.04

179.12
186.28
200.60
214.92

58.52 105.68
69.39 112.84
91.13 127.16
91.13 141.48

117.04
127.91
149.65
149.65

116.43
123.59
137.91
152.23

117.04
127.91
149.65
149.65

143.30
150.46
164.78
179.10

117.04
127.91
149.65
149.65

179.12
186.28
200.60
214.92

Samkvæmt 1. 57/1973 eru hjónum eða sambúum, sem bæði njóta atvinnuleysisbóta samtímis, greiddar bætur einstaklings
hvoru um sig, eftir atvikum hálfar eða heilar, en ekkert með börnum.

nr. 57/1973 og frumvarpi.

58.52 55.33
69.39 62.69
91.13 77.01
91.13 91.33

0 44.78
0 51.94
0 66.25
0 80.58

66.88
77.75
99.49
99.49

Dagv. st. 1360
L 57/73 FRV.

1981.

Einstaklingur ......................
Með 1 barn ..................
Með 3 börn..................
Með 5 börn ..................

55.53
62.69
77.01
91.33

Dagv. st. 1100
L 57/73 FRV.

1.

58.52 55.33
58.52 62.69
58.52 77.01
58.52 91.33

66.88
77.75
99.49
99.49

Dagv.st. 1000
L 57/73 FRV.

ur dæmi um atvinnuleysisbætur skv.
Miðað við febrúar

Dagv. st. 425

Það hjóna eða sambúa, sem L 57/73 FRV.
telst aðalfyrirvinna heimilis 0 44.78
Með 1 barn .................. 0 51.94
Með 3 börn.................. 0 66.25
Með 5 börn .................. 0 80.58
Það hjóna eða samhúa, sem ekki
telst aðalfyrirvinna heimilis 0 44.78
Með 1 barn .................. 0 51.94
Með 3 börn .................. 0 66.25
Með 5 börn .................. 0 80.58
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Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
Greinin kveður á um sömu atriði og 1. mgr. 1. gr. og 1. mgr. 4. gr. núgildandi
laga nr. 57/1973. Nú er talað um stéttarfélög í stað verkalýðsfélaga áður og fellt
er niður beint ákvæði 1. mgr. 4. gr. eldri laga um að lögin taki til atvinnurekenda.
Um 2. og 3. gr.
Greinar þessar fjalla um efni 4. mgr. 4. gr. gildandi laga. Hugtakið stéttarfélag
(áður verkalýðsfélag) er skilgreint nokkuð nánar en áður var. Þá er í 3. gr. itarlegri
ákvörðun um, til hvaða starfsstétta lögin taka ekki. í gildandi ákvæðum 4. mgr. 4. gr.
segir að félög fastlaunaðra opinberra starfsmanna, lækna og annarra sambærilegra
aðila teljist ekki til verkalýðsfélaga. En í 3. gr. frv. segir að ákvæði laganna taki ekki
til félagsmanna í samtökum opinberra starfsmanna, bankamanna, lækna, lögfræðinga, endurskoðenda, verkfræðinga né annarra sambærilegra aðila.
Um 4. gr.
Greinin er ásamt ákvæðum 2. mgr. 9. gr. efnislega óbreytt frá gildandi lögum.
Um 5. gr.
Samhljóða 2. mgr., sbr. og 1. mgr. 1. gr. gildandi laga. Niður er felld 3. mgr.
1. gr. 1. 57/1973 um sérreikninga verkalýðsfélaga við sjóðinn. Jafnhliða eru felld
niður öll ákvæði 7. gr. gildandi laga um sérreikninga.
Um 6. gr.
Greinin er samhljóða 2. gr. gildandi laga, að öðru leyti en því, að nú er lagt
til að ráðherra hafi heimild til að skipa formann og varaformann úr hópi allra aðalmanna, en ekki aðeins þeirra sem skipaðir eru af alþingi, eins og nú er í lögunum.
Um 7. gr.
Greinin fjallar um sama efni og 3. gr. gildandi laga. Fram er tekið að Tryggingastofnun ríkisins fari með ákveðin málefni sjóðsins í umboði sjóðsstjórnar.
Niður eru nú felld ákvæði um ávöxtun fjár m. a. að það skuli ávaxta þar, sem það
fellur til, svo sem við verður komið. Vísast til VII. kafla um þetta efni.
Um 8. gr.
Greinin er ný. Lagt er til að ríkisendurskoðun e>durskoði reikninga sjóðsins, en
svo hefur alla tíð verið í raun.
Um 9. gr.
1. mgr. svarar til fyrri málsliðar 2. mgr. og 3. mgr. 4. gr. gildandi laga. Fellt er
niður það ákvæði, að bændur séu ekki gjaldskyldir vegna vinnu, sem unnin er við
búrekstur þeirra. Þá er lagt til að af iðnnemum skuli nú greitt iðgjald.
Um 10. gr.
Greinin fjallar um ákvörðun iðgjalds atvinnurekenda, en þau ákvæði eru í 5. gr.
gildandi laga. í stað þess að miða við lægsta taxta Dagsbrúnar er nú gert ráð fyrir
því að miðað skuli við 8. taxta Verkamannasambands Islands, efsta starfsaldursþrep.
Þetta mun samsvara 3. taxta samkvæmt eldra kerfi og eru bótafjárhæðir sltv. frv.
einnig miðaðar við þennan taxta. í gildandi lögum fer um ákvörðun á vinnuvikufjölda skv. ákvæðum almannatrygginga um iðgjald atvinnurekenda til slysatrvgginga.
Á þeirri viðmiðun hafa eins dg kunnugt er orðið breytingar og er því í frumvarpi
þessu tekið upp beint ákvæði um ákvörðun tryggingarvikna, en tilvísun til almannatryggingalaga felld niður, þar eð hin tilvitnuðu ákvæði hafa verið numin úr lögum.
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Um 11. gr.
Greinin fjallar um framtalsskyldu launagreiðenda og er ekki um efnisbreytingar
að ræða frá því, sem segir í 6. gr. gildandi laga. Þó er fellt niður sérstakt ákvæði um
framtai skattfrjálsra aðila, enda virðist ekki þörf á sérákvæði varðandi þá.
Um 12. gr.
Greinin fjallar um álagningu iðgjalda. Hún samsvarar 1. mgr. 6. gr. og 8. gr.
núgildandi laga. Vitnað er til núgildandi laga um tekju- og eignarskatt að því er
framkvæmd skattstjóra varðar. Þá er kveðið á um að gjalddagar iðgjalda séu
hinir sömu og tekjuskatts og eignarskatts, en skv. gildandi lögum átti að ákveða
þá með reglugerð.
Um 13. gr.
1. mgr. greinarinnar samsvarar 1. mgr. 13. gr. núgildandi laga um innheimtu.
Fellt er niður það ákvæði að Tryggingastofnun ríkisins innheimti iðgjöld hjá rikissjóði
og ríkisstofnunum. Ekki er í frv. ákvæði um innheimtulaun vegna innheimtu iðgjalda
sem áður var í 2. mgr. 13. gr., sem nú verður samhljóða 9. gr. gildandi laga, nema
að niður er fellt ákvæði um lögveð í húsum og öðrum mannvirkjum fyrir iðgjöldum
vegna byggingar þeirra.
Um 14. gr.
Greinin fjallar um framlag sveitarfélaga. Hún samsvarar 1. málslið 3. mgr. 13. gr.
núgildandi laga. Niður falla ákvæði 11. gr. gildandi laga og síðari málsliður 3. mgr.
13. gr. um viðmiðun framlagsins við sérreikninga verkalýðsfélaganna. Þá er gert ráð
fyrir því að áætlað framlag sveitarfélags greiðist ársfjórðungslega eftir á, en fullnaðarskil skuli gerð þegar iðgjöld skv. 10. gr. hafi endanlega verið ákveðin. Hér eru
gjalddagar á framlagi sveitarfélaga samræmdir gjalddögum ríkissjóðsframlaga i
15. gr. frumvarpsins. Ákvæði um dráttarvexti er nýmæli.
Um 15. gr.
Greinin fjallar um framlag ríkissjóðs, en ákvæði um það er í 12. gr. gildandi
laga. Framlagið er áfram tvöfalt framlag atvinnurekenda. Niður falla ákvæði um
færslu á sérreikningum verkalýðsfélaga. Tekið er fram að Tryggingastofnun ríkisins
skuli innheimta framlagið. Ákvæðið um dráttarvexti er nýmæli.
Um 16. gr.
Töluliðir 1—3 eru hinir sömu og í 15. gr. gildandi laga, í 1. mgr. 4. tl. er nú svo
kveðið á, að til þess að öðlast rétt, skuli maður hafa unnið a. m. k. 425 dagvinnustundir í tryggingarskyldri vinnu á síðustu 12 mánuðum. Kemur þetta í stað ákvæða
gildaudi laga um 1032 dagvinnutíma í heilsdagsvinnu og 516 dagvinnutíma í hálfsdagsvinnu. 2. mgr. 4. tl. er óbreytt frá gildandi lögum. 1 2. mgr. d-liðar 15. gr. gildandi
laga er sérákvæði um skólafólk, en þar er kveðið á um það, að skólafólk sem stundar
vinnu að námi loknu, teljist hafa fullnægt ákvæði þessa stafliðs, hafi það á síðuslu
12 mánuðum stundað vinnu a. m. k. 3 mánuði og skólanám í 6 mánuði. í frumvarpi
þessu er gert ráð fyrir að niður falli þetta ákvæði og vísast til 5. mgr. 24. gr. frv.
um bótarétt skólafólks. 5. tl. samsvarar 1. og 2. mgr. e-Iiðar 15. gr. gildandi Iaga.
Sanna skal atvinnuleysi 3 eða fleiri heila vinnudaga. Skv. 22. gr. frumvarpsins greiðast bætur frá og með 1. skráningardegi, en því aðeins að atvinnuleysistímabil sé
a. m. k. 3 dagar, og er þetta óbreytt frá gildandi lögum.
Um 17. gr.
Greinin fjallar um geymdan bótarétt. Ákvæði um þetta efni er í 5. og 6. mgr.
d-liðar 15. gr. gildandi laga. Auk þess, sem verið hefur, að bótaréttur geymist allt að
24 mánuðum, ef hinn tryggði tekur starfi, sem ekki er tryggingarskylt, er nú kveðið
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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á um, að sama gildi um þá, sem taka að stunda nám eða heimilisstörf allt að sama
tíma. Sama tímamark gildir nú um þá, sem verða frá störfum vegna veikinda, en í
frumvarpi þessu er tímatakmörkun felld niður þegar um veikindi er að ræða. Með
lögum um breytingu á almannatryggingalögunum, um fæðingarorlof, voru áður felld
niður ákvæði laganna um atvinnuleysisbætur í fæðingarorlofi.
Dm 18. gr.
Greinin fjaliar am atvinnuleysisbætur til handa þeim, sem sækja námskeið eða
ganga undir starfsþjálfun, svo og styrki til rekstrarstarfs þjálfunarnámskeiða. Ákvæði
um þetta efni er í 7. mgr. d-liðs 15. gr. svo og 24. gr. gildandi laga. Samkv. frumv.
þessu er það hins vegar ekki gert að skilyrði fyrir greiðslu bóta, að þátttakandi njóti
atvinnuleysisbóta, þegar námskeið eða starfsþjálfun hefst. Hann þarf aðeins að
fullnægja almennum skilyrðum, þannig að atvinnuleysi hefði skapað honum bótarétt. Þá er í frv. kveðið ótvírætt á um það, að heimilt sé að veita styrki til rekstrar
starfsþjálfunamámskeiða, og þarf þá ekki að vera um greiðslu til einstakra þátttakenda að ræða.
Um 19. gr.
Greinin er efnislega eins og 8. mgr. og síðasta málsgrein d-liðar 15. gr. gildandi
laga.
Um 20. gr.
Greinin fjallar um skráningu umsækjanda hjá vinnumiðlun. Hliðstæð ákvæði
eru nú í 3. mgr. e-liðar 15. gr. gildandi laga. í frv. er nú ákveðið að umsækjandi
um bætur skuli skrá sig vikulega hjá vinnumiðlun, en i gildandi lögum er mælt
fyrir um daglega skráningu. í greininni er einnig nýmæli þess eí'nis, að stjórn
Atvinnuleysistryggingasjóðs geti við tilteknar kringumstæður ákveðið, að skráning
fari fram oftar en vikulega. Eru þá höfð í huga þau tilvik þegar skyndilegar breytingar eru á atvinnuástandi og rök standi til þess tímabundið að herða skrániugu
atvinnulausra og leggja aukna áherslu á vinnumiðlun í því sambandi.
Um 21. gr.
Greinin fjallar um hverjir eigi ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Fyrsti töluliður
er samhljóða a-lið 1. mgr. 16. gr. gildandi laga. 2. töluliður er eins og b-liður 1. mgr.
16. gr. gildandi laga, nema að því leyti að fellt er niður ákvæði um að bælur
greiðist ekki þeim, sem njóta launa, en það ákvæði er óþarft.
3. töluliður er efnislega samhljóða d-lið 1. mgr. 16. gr. gildandi laga en þó er
gerð til þess krafa að frelsissvipting manna sé með dómi.
4. töluliður fjallar um þá, sem sjálfir eiga sök á atvinnuleysi sínu. Ákvæði þetta
er nú í c-lið 1. mgr. og 3. mgr. 16. gr. gildandi laga. Nokkru nánar er hér kveðið á
en nú er, en í fullu samræmi við það sem verið hefur í framkvæmd. Samkvæmt gildandi lögum falla niður bótagreiðslur þeirra í 30 virka daga sem misst hafa vinnu af
ástæðum sem þeir eiga sjálfir sök á, svo sem drykkjuskaparóreglu.
Samkvæmt 4. tl. 21. gr. fellur bótaréttur niður í sambærilegum tilvikum i fyrsta
sinn 30 bótadaga, og skerðist bótatímabil sem þessu nernur.
5. töluliður er samhljóða upphafi e-liðar 1. mgr. 16. gr. gildandi laga.
6. töluliður fjallar um skyldu umsækjanda til að taka vinnu, sem boðin er, svo
og rétt hans til að hafna vinnu, svo sem nánar er ákveðið. Greinin er efnislega óbreytt
frá e-lið 2. mgr. 16. gr. gildandi laga.
7. töluliður kemur í stað f-liðar 1. mgr. 16. gr. gildandi laga, um þá sem stunda
vinnu í eigin þágu. 1 gildandi lögum er ekkert tekjumark tilgreint, en í frv. þessu er
svo ákveðið að tekjur af vinnu í eigin þágu, sem samsvara 8. taxta Verkamannasambands Islands, svipti menn bótarétti.
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8. tl. frv. kemur ásamt 40. gr. i stað 2. mgr. 16. gr. gildandi laga um sviptingu
bótaréttar og viðurlög vegna rangra eða villandi upplýsinga í sambandi við bótaumsókn.
í frumv. er ekki ákvæði sem svarar til g-liðar 1. mgr. 16. gr„ þar sem ákveð’ð
er að bætur greiðist ekki þeim, sem á maka er hsfur tekjur yfir ákveðnu marki.
I frv. þessu eru því engin ákvæði um viðmíðun við tekjur umsækjanda eða maka
hans.
Um 22. gr.
Greinin fjallar um bótagre’ðslur og fjölda bótadaga og svarar til 17. gr. gildandi
laga. Niður er fellt ákvæði um að greiða minnst 3 atvinnuleysisdaga. en i 5. tl. 16. gr.
frv. þarf umsækjandi að sanna með vottorði að hann hafi verið atvinnulaus 3 daga
eða fleiri. Samkv. 22. gr. frv. eru bætur hins vegar greiddar frá fyrsta skráningardegi. Bótadögum er fjölgað úr 130 i 180 á 12 mán. tímabili.
Um 23. gr.
Hér er að finna ákvæði um ákvörðun dagpeninga. Dagpeningar eru skv. frv.
á bilinu % hluti til fullra launa skv. efsta starfsaldursþrepi 8. fl. Verkamannasambands íslands. Að auki eru barnadagpeningar 4% nefndra launa fyrir hvert barn.
Loks er ákveðið að greiða skuli iðgjald til lífeyrissjóðs af bótunum. Greiðir bótaþegi
4% og Atvinnuleysistryggingasjóður 6%. Hér er horfið frá reglu 18. gr. núverandi
laga um ákvörðun dagpeninga. Þsir nrðast nú við lægsta taxta Dagsbrúnar og eru 80%
launanna fyrir aðalfyrirvinnu heimilisins, 70% til einstaklings og 6.5% með hverju
barni, þó ekki fleir5 en þremur. Hálfsdagsvinna veitir rétt tit hálfra dagpeninga. Er
þannig aðeins um að ræða annað hvort fullar eða hálfar bætur skv. gildandi lögum,
mismunandi eftir framfærslubyrði. Samkv. frv. verða dagpeningar frá fjórðungi
launa til fullra launa, ekki aðgre;ning eftir hiúskaparstétt og ekki takmarkaður
fjöldi barna sem greitt er með. Til þessa hefur aðeins verið greitt með börnum. þegar
aðalfyrirvinna i hjúskap eða sambúð eða einstaklingur nýtur atvinnuleysisbóta, en
skv. frv. verður nú greitt með börnum allra bótaþega. Greiðslur til lífeyrissjóðs eru
nýmæli.
Um 24. gr.
í greininni er ákvæði um, hvernig bótaréttur einstakra nmsækjenda er ákvarðaður. Miðað er við dagvinnustundafjölda á siðustu 12 mán. Hámarksbætur greiðast
þegar dagvinnustundir eru 1700 eða fleiri, en lágmarksbætur þegar þær eru 425.
Greiðslur með börnum eru alltaf 4% viðmiðunarlauna sbr. 2. mgr. t 3. mgr. er svo
ákveðið, að reglubundin vaktavinna og vinna sem eðli sinu samkvæmt er alltaf unnin
utan venjulegs dagvinnutima, jafngildi dagvinnu í þessu sambandi. Þetta er i samræmi
við þá framkvæmd sem til þessa hefur verið viðhöfð. t 4. mgr. er svo undantekning
frá ákvæðum 1. mgr. 22. gr. að sé nauðsynlegt að skerða vinnutíma starfsmanna
almennt, skuli greiða hluta bóta sem skerðingu nemur. f 5. mgr. er ákvæði um rétt.
sem umsækjandi öðlast vegna skólanáms og eru þau lík ákvæðum 2. mgr. d-liðs 15. gr
gildandi laga. f 6. mgr. er ákvæði um geymdan bótarétt, sbr. 17. gr. frv. Samkv.
því heldur umsækjandi hinum geymda rétti, þar til starfstimi hans, eftir að geymslutíma lýkur, fer að hafa áhrif til brevtinga. f 7. mgr. segir að timi sá, er umsæk jandi
naut atvinnulevsisbóta á síðustu 12 mánuðum, teljist t;l réttindaöflunar. Þetta er
nauðsynlegt vegna kröfunnar um þátttöku á vinnumarkaði undanfarna 12 mánuði
og er í samræmi við framkvæmd gildandi laga. f 8. mgr. eru ákvæði um fjárhæðir dagpeninga. Skulu greiðsluþrep vera 76, frá 25% til 100% viðmiðunarlauna, hækki um
1% við hvert þrep eftir starfstimafjðlda frá 425 til 1700 dagvinnustunda á síðustu
12 mánuðum.
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Eins og sjá má eru ákvæði frv. um ákvörðun bótafjárhæða mjög breytt frá
ákvæðum 18. gr. gildandi laga. Auk þess, sem fram er komið, er i frv. fellt niður ákvæði
þess efnis, að örorkubætur, sem umsækjandi kann að njóta, dragist frá atvinnuleysisbótum.
Um 25. gr.
Ákvæði gr. um skipun úthlutunarnefnda eru efnislega óbreytt frá 14. gr. gildandi
laga.
Um 26. gr.
Ákvæði gr. um gerð eyðublaða er efnislega óbreytt frá 20. gr. gildandi laga.
Um 27. gr.
Greinin fjallar um störf úthlutunarnefnda. Efni hennar er að nokkru að finna i
21. gr. gildandi laga en er að sumu leyti nýtt, með tilliti til nýrra bótareglna þegar
hundraðshluti bóta hvers bótaþega skal ákveðinn.
Um 28. gr.
Greinin fjallar um athugun og afgreiðslu Tryggingastofnunar ríkisins á bótaúrskurðum úthlutunarnefnda. Ákvæði þetta er að finna efnislega í 21. gr. gildandi
laga.
Um 29. gr.
Greinin fjallar um meðferð ágreinings varðandi úrskurð bóta. Efni hennar er
nú að finna i 14. gr., sbr. 21. gr. gildandi laga.
Um 30. gr.
Greinin er um útborgun bóta og er sambærileg 21. gr. gildandi laga.
Um 31. gr.
Greinin er ný og fjallar um skyldu sjóðsstjórnar til þess að fylgjast með störfum úthlutunarnefnda, Tryggingastofnunar ríkisins og umboðsmanna hennar að þvi
er atvinnuleysisbætur varðar.
Um 32. gr.
1 greininni er ákveðið að sjóðsstjórn taki ákvarðanir um ávöxtun sjóðsins, að
hún skuli gæta þess að hafa jafnan nægiiegt lawsafé og gæta þess við ávöxtun sjóðsins að örva atvinnu á þeim stöðum þar sem þess er þörf. Fellt er niður ákvæði
í 3. gr. gildandi laga þess efnis, að Tryggingastofnun ríkisins ávaxti handbært fé
sjóðsinS á þeim stöðum, þar sem það fellur til, svo sem við verður komið.
Um 33. gr.
Greinin fjallar um heimild sjóðsstjórnar til þess að veita lán með lágum vöxtum
eða vaxtalaus til staða, þar sem atvinnuleysi er alvárlegt eða litur út fyrir að
verða það. Greinin er í verulegum atriðum eins og 1. til 3. mgr. 22. gr. gildandi laga.
Þó er felld niður heimild til þess að hafa lán sem þessi afborgunarlaus um tiltekið
árabil, svo og að veita þau gegn ábyrgð sveitarfélags einni saman.
Um 34. gr.

Greinin er efnislega eins og 4. mgr. 22. gr. gildandi laga um lán til stéttarfélaga
og samtaka atvinnurekenda.
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Um 35. gr.
Greinin fjallar um heimild sjóðsstjórnar til þess a8 veita styrki úr sjóðnum
til einstakra sveitarfélaga vegna verulegs atvinnuleysis þar. Greinin er efnislega eins
og 23. gr. gildandi laga að því er varðar styrkveitingar. Hins vegar er felld niðttf
heimild til þess að veita öðrum aðilum vaxtalaus lán við sömu kringumstæður.
Virðist þess ákvæðis varla þörf vegna ákvæða 33. gr. frv.
Um 36. gr.

Greinin fjallar um heimild til lánveitinga til þess að koma á fót vinnu- og
þjálfunarstöðvum fyrir öryrkja, svo og heimild til þess að greiða hluta rekstrarhalla slíkra stöðva. Breytingar frá ákvæðum 25. gr. gildandi laga eru þær helstar,
að þar var lánstimi greindra lána ákveðinn 20 ár og ársvextir 5%. í frv. er lánstími
ekki ákveðinn og um vexti segir að þeir megi vera lægri en venjulegir útlánsvextir.
Um 37. gr.
Til lánveitinga og styrkja skv. þessum kafla er stjórn sjóðsins heimilt að verja
allt að 40% af árlegum vaxtatekjum sjóðsins og er það ákvæði efnislega sama og í
27. gr. gildandi laga.
Um 38. gr.
Greinin er ný og felur í sér ábyrgð ríkissjóðs á greiðslum úr sjóðnum ef hann
þrýtur fé, annað hvort í formi greiðslu eða láns. í gildandi lögum er ekki ákvæði
um slíka ábyrgð. Skv. 19. gr. gildandi laga skulu bætur greiðast úr sérreikningi félags
bótaþega. Sé þar ekki fé fyrir hendi, má lána stofnfé sjóðsins til greiðslna. Sé það
einnig þrotið, má lána fé milli sérreikninga. Ekki eru frekari ákvæði í gildandi lögum
sem tryggja bótagreiðslur.
Um 39. gr.
Greinin er hliðstæð síðustu mgr. 18. gr. núgildandi laga.
Um 40. gr.
Greinin fjallar um tilraun til að afla bóta með því að gefa rangar eða villandi
upplýsingar. Ákvæði um þetta er nú i 2. mgr. 16. gr. Refsing við fyrsta brot er samkv.

frv. eins og í gildandi lögum, bótamissir í tvo mánuði. Itrekað brot varðar bótamissi
í eitt ár. Samkv. gildandi lögum varðar annað brot bótamissi í tvö ár og þriðja brot
bótamissi fyrir fullt og allt.
Um 41. gr.

Greinin svarar til 30. gr. núgildandi laga.
Ákvæði til bráðabirgða.
Um I.

Felur í sér efni 26. gr. gildandi Iaga.
Um II.
Samhljóða ákvæði til bráðabirgða með gildandi lögum.
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Sþ.

560. Þingsályktun

[76. máll

um könnun á notagildi björgunarneta.
(Afgreidd frá Sþ. 26. mars.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta kanna notagildi björgunarnets
Markúsar B. Þorgeirssonar með það fyrir augum, að séu þetta talin nauðsynleg
öryggistæki, þá skuli um það sett ákvæði í reglugerð um öryggismál, að skip skuli
búin þessum netum svo og að þau séu tiltæk á hafnarsvæðum. Leita skal umsagnar
hagsmunaaðila, svo sem Farmanna- og fiskimannasambands íslands, Sjómannasambands íslands, Landssambands islenskra útvegsmanna og farmskipaeigenda.

Sþ.

561. Þingsályktun

[80. mál]

um viðgerðarkostnað vegna alkalískemmda á steinsteypu í húsum.
(Afgreidd frá Sþ. 26. mars.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að sjá til þess, að Rannsóknastofnun
byggingariðnaðarins verði gert kleift að framkvæma nauðsynlega könnun á því,
hvernig best verði staðið að viðgerðum á alkalískemmdum á steinsteypu í húsum.
Jafnframt skorar Alþingi á ríkisstjórnina að hún skipi nefnd, sem hafi það
verkefni að kanna með hverjum hætti best verði fyrir komið fjárhagsaðstoð við þá
húseigendur, sem leggja þurfa í mikinn viðgerðarkostnað vegna alkalískemmda á
steinsteypu á húsum sínum.
Nefndin ljúki störfum sem fyrst og skal álit hennar sent Alþingi. Ef nauðsyn
ber til sérstakrar lagasetningar í þessu efni skal rikisstjórnin undirbúa slíka löggjöf
og leggja fyrir Alþingi sem fyrst.

Ed.

562. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Guðmundi Karlssyni.
Við 24. gr. Á eftir orðunum „skv. 25. gr. laganna" komi: á árinu 1981.

Nd.

563. Frumvarp til laga

[276. mál]

um breyting á lögum nr. 59/1965, um Landsvirkjun.
Flm.: Magnús H. Magnússon, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson,
Karvel Pálmason, Sighvatur Björgvinsson, Vilmundur Gylfason.
1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Starfsemi Landsvirkjunar skal í upphafi beinast að öflun raforku fyrir þau
orkuveitusvæði, sem nú eru tengd Sogsvirkjun. Sýni áætlanir, að hagkvæmt sé að
leggja aðalorkuveitur frá orkuverum Landsvirkjunar til annarra orkuveitusvæða, skal
einnig heimilt að tengja þau orkuverum fyrirtækisins. Áður en til framkvæmda kem-
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ur skal hafa náðst samkomulag milli hlutaðeigandi aðila um raforkuverð og sðlusamningar gerðir.
Landsvirkjun er heimilt með samningum að kaupa orkuver og aðalorkuveitur
frá öðrum aðilum og starfrækja þessi mannvirki.
Landsvirkjun er heimilt að byggja og reka orkuver utan núverandi orkuveitusvæða
fyrirtækisins.
Verkefni og orkuveitusvæði Landsvirkjunar skulu nánar tilgreind í reglugerð.

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

2. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Landsvirkjun er heimilt:
Að reisa allt að 315 MW raforkuver í Þjórsá við Búrfell, ásamt aðalorkuveitum.
Að reisa allt að 210 MW raforkuver í Tungnaá við Hrauneyjafoss, ásamt aðalorkuveitum.
Að reisa allt að 170 MW raforkuver í Tungnaá við Sigöldu, ásamt aðalorkuveitum.
Að reisa allt að 140 MW raforkuver í Þjórsá við Sultartanga, ásamt aðalorkuveitum.
Að reisa allt að 180 MW raforkuver i Blöndu við Eiðsstaði, ásamt aðalorkuveitum.
Að reisa allt að 330 MW raforkuver í Jökulsá í Fljótsdal, ásamt aðalorkuveitum.

Landsvirkjun er jafnframt heimilt að gera þær ráðstafanir á vatnasvæðum ofan
virkjana sinna í Tungnaá og milli þeirra og Búrfellsvirkjunar, sem nauðsynlegar
þykja til að tryggja rekstur þessara virkjana á hverjum tíma. Nær heimildin m. a.
til stíflugerðar í Þórisós og að veita Köldukvisl og öðrum ám ofan Þórisvatns um
skurð í vatnið og þaðan um skurð í Tungnaá.
Enn fremur er Landsvirkjun heimilt að gera þær ráðstafanir á vatnasvæðum
ofan virkjunar við Blöndu, sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur virkjunarinnar á hverjum tíma. Nær heimildin m. a. til stíflugerðar við Reftjarnarbungu og
vatnaleiða þaðan um Þrístiklu, Smalatjörn, Austara Friðmundarvatn, Gilsvatn og í
inntakslón virkjunarinnar neðan Gilsvatns.
Enn fremur er Landsvirkjun heimilt að gera þær ráðstafanir á vatnasvæðum
ofan virkjunar i Fljótsdal, sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur virkjunarinnar á hverjum tíma. Nær heimildin m. a. til stíflugerðar í Jökulsá við Eyjabakka
og vatnaleiða þaðan að Gilslóni og þaðan um skurð í Hólmalón, inntakslón virkjunarinnar.
Ekki skal þó ráðast í virkjanir skv. 4., 5. og 6. tölulið þessarar greinar nema
sýnt hafi verið fram á að nægur markaður verði fyrir hendi, þegar áætlað er að
virkjunarframkvæmdum Ijúki, til að tryggja hagkvæmni viðkomandi virkjunar,
annars vegar vegna aukinnar almennrar orkunotkunar og hins vegar með sölusamningum til orkufreks iðnaðar.
Jafnframt er Landsvirkjun heimilt að reisa eldsneytisaflstöðvar þær, sem fyrirtækið telur rétt að koma upp.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Oft hefur verið rætt um nauðsyn þess, að allar meiri háttar virkjanir og meginflutningslínur væru á hendi eins aðila. Þessi stefnumörkun hefur birst í tillögum
um að virkjunarsvæði Landsvirkjunar næði til landsins alls og að Landsvirkjun
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stæði þannig undir nafni. Er þess skemmst að minnast, að núverandi iðnaðarráðherra beitti sér mjög fyrir lagabreytingu í þessa átt.
Til að ná þessu marki er nærtækast að fela Landsvirkjun að byggja og starfrækja
þær virkjanir, sem fram undan eru. Þetta lagafrumvarp gerir ráð fyrir slíkri heimild.
Á hitt ber einnig að líta, að Landsvirkjun býr yfir mestri þekkingu og reynslu á
þessu svíði og er því hæfust til að hafa framkvæmdirnar og reksturinn á hendi. Það
er því einsýnt, að rétt er að fela Landsvirkjun þetta verkefni.
Áætlað er, að fyrsta vélasamstæða Hrauneyjafossvirkjunar hefji orkuframleiðslu
um mánaðamótin október—nóvember á þessu ári, önnur vélasamstæða í febrúar
1982 og hin þriðja og síðasta snemma árs 1983. Samtals verður afl virkjunarinnar
þá 210 MW og áætluð árleg orkuframleiðsla 850 GWst.
Reiknað er með því, að Hrauneyjafossvirkjun verði fullnýtt árið 1985 án þess
að um umtalsverða aukningu á orkufrekum iðnaði verði að ræða. Þetta fer þó
nokkuð eftir vatnsbúskap næstu ára.
Skv. áætlun Orkuspárnefndar vex afl- og orkuþörf til almenningsnota (orkufrekur iðnaður ekki meðtalinn) um liðlega 7% á ári næstu árin eða um 120 GWst.
á ári og aflþörfin um 25 MW á ári. Á tímabilinu 1980 til 1985 vex þörfin til almenningsnota því um 40% eða úr 1478 í 2070 GWst/ár og aflþörfin úr 296 í 414 MW.
Að flestra mati er nauðsynlegt að auka mjög uppbyggingu orkufreks iðnaðar af
ýmsu tagi, ef unnt á að reynast að bæta að marki lífskjör almennings. í því sambandi
er minnt á þingsályktunartillögu, sem allir þingmenn Alþýðuflokksins lögðu fram
á fyrstu dögum þinghalds s. 1. haust um „ ... stórfellda aukningu á orkufrekum iðnaði
næstu ár til að nýta í ríkari mæli en nú er gert hinar miklu óbeisluðu orkulindir
vatnsfalla og jarðhita, bæta lífskjör og auka trausta atvinnu, framleiðslu og útflutning
þjóðarinnar ... “
í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir m. a.: „ ... að Alþingi ákveði
stóraukna hagnýtingu á orkulindum landsins til iðnvæðingar, er geti stöðvað afturför
lífskjara og tryggt með sem skjótustum hætti batnandi afkomu, aukið atvinnuöryggi,
fjölgað atvinnutækifærum og stöðvað landflótta. Beinum tekjum ríkisins af stóruml
iðjuverum verði síðan varið til uppbyggingar á almennum iðnaði víðs vegar um
landið ..."
Það fer ekki á milli mála, að þessi stefna nýtur fylgis umtalsverðs meiri hluta
alþingismanna og þjóðarinnar.
Það er því varlega áætlað, að aukning raforkuvinnslu til orkufreks iðnaðar þurfi
að verða jafnmikil og aukningin til almennra nota. Með því móti verður nauðsynleg
árleg aukning raforkuframleiðslu 240 GWst. og nauðsynleg aflaukning 50 MW á ári
að jafnaði.

Áætlað afl og orkuframleiðsla þeirra virkjana, sem nú er helst talað um, er þetta:
MW

GWst/ár

1. Sultartangavirkjun.....................................................................
+ betri nýting Búrfellsvirkjunar vegna stíflugarðs Sultartangavirkjunar .........................................................................

124

725

30

150

Sultartangavirkjun samtals ..................................................
2. Blönrlnvirkjnn ..............................................................................
3. Fljótsdalsvirkjun ......................................................................

154
177
328

875
800
1470

Samtals

659

3145
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Áætlaður stofnkostnaður virkjananna er þessi (í milljónum kr. á verðlagi i
ársbyrjun 1981):
Stofnk. pr. MW pr. GWst/ár

1. Sultartangavirkjun ..........................................................
2. Blönduvirkjun.....................................................................
3. Fljótsdalsvirkjun ..............................................................

890
740

5.78
4.18

1510

4.60

1.02
0.93
1.03

Kostnaðaráætlun Blönduvirkjunar er í endurskoðun.
Þessar kostnaðaráætlanir verður að taka með nokkurri varúð. T. d. eru háspennulínur ekki meðtaldar, ekki heldur vegalagnir og endurbætur vega nema á sjálfum
virkjunarsvæðunum. Þá er sementsverð alls staðar áætlað hið sama þótt flutningskostnaður sé vissulega mismikill. Ef þessi atriði og fleiri eru tekin með vex hagkvæmni
Sultartangavirkjunar verulega í samanburði við hinar tvær.
Ef reiknað er með árlegri aukningu orkunotkunar sem nemur 50 MW og 240
GWst. verða allar framantaldar virkjanir fullnýttar árið 1993 og þá þarf enn ein
stórvirkjun að taka til starfa.
Eðlilegur undirbúningstími hverrar virkjunar er 3 ár í rannsóknir og 5 ár i
hönnun, útboð og framkvæmdir.
Ef ná á þeim markmiðum um orkuaukningu, sem að framan eru talin, þarf:
1. Að setja upp þriðju vélasamstæðu Hrauneyjafossvirkjunar. Hún þarf að vera
tilbúin til orkuframleiðslu í ársbyrjun 1983.
2. Að byggja vatnaveitur til að auka aðrennsli í Þórisvatn.
3. Að auka afl Búrfellsvirkjunar úr 210 í 315 MW með uppsetningu þriggja vélasamstæða til viðbótar þeim, sem fyrir eru.
4. Að hefja framkvæmdir við Sultartangavirkjun strax í sumar og í beinu framhaldi
af vinnu við Hrauneyjafossvirkjun. Sultartangavirkjun þarf að vera tilbúin til
orkuframleiðslu eigi síðar en árið 1985.
5. Að hefja undirbúning og framkvæmdir við Blönduvirkjun strax og samkomulag
næst við lande:gendur, þó eigi síðar en 1982—83. Sú virkjun þarf að vera tilbúin
til orkuframleiðslu árið 1987.
6. Að halda áfram rannsóknum og undirbúningi Fljótsdalsvirkjunar og hefja útboð
og framkvæmdir strax og samið hefur verið við stóran orkukaupanda eða stóra
orkukaupendur á Austurlandi, þó eigi siðar en árið 1984. Sú virkjun þarf að
vera lilbúin til orkuframleiðslu árið 1989.
7. Að halda áfram undirbúningsrannsóknum vegna ýmissa annarra virkjunarkosta
svo að unnt verði að velja úr og taka endanlegar ákvarðanir um enn frekari
virkjanir eigi siðar en árið 1987. Til að það verði unnt þarf að hefja undirbúningsrannsóknir á allmörgum nýjum valkostum sem allra fyrst.
8. Að hefjast strax handa um könnun á möguleikum til uppbyggingar orkufrekra
iðnfyrirtækja af ýmsum stærðum og gerðum, sem staðsett verði víða um land.
Sú uppbygging þarf að haldast i hendur við byggingu stórvirkjana þannig að
orkukaupendur verði til staðar þegar ný orkuver taka til starfa og að orka
verði til staðar þegar orkufrekur iðnaður þarf á að halda. Til að annast þetta
þarf Alþingi strax að kjósa nefnd sjö þingmanna eins og þingsályktunartillaga
Alþýðuflokksmanna frá s. 1. hausti gerir ráð fyrir, en þar seg’r um þetta efni
m. a.: „Nefndin skal hafa náið samstarf við yfirvöld orkumála og umhverfisverndar. Hún skal skila Alþingi og ríkisstjórn skýrslum um valkosti meðal annars varðandi gerð og stærð iðjuvera, staðsetn’ngu, fjármögnun, hugsanlegt
samstarf við erlenda aðila, fjölda atvinnutækifæra og annað, er áhrif hefur á
þjóðarhag."
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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VarSandi Sultartangavirkjun má m. a. benda á:
Að undirbúningur þeirrar virkjunar er lengst á veg kominn og er hún eina
virkjunin, sem gæti með góðu móti tekið til starfa árið 1985.
Að engar deilur eru uppi sem tafið gætu eða truflað framkvæmdir, eins og því
miður er raunin á um Blönduvirkjun.
Að ákvörðun um virkjun við Sultartanga er ekki háð því, að búið sé að semja
um orkusölu til orkufreks iðnaðar, eins og raun er á um Fljótsdalsvirkjun.
Að mikil reynsla er fengin af virkjunarframkvæmdum á vatnasvæði Tungnaár
og Þjórsár.
Að vegir, háspennulínur, vinnubúðir og vinnutæki eru að mestu leyti fyrir
hendi á virkjunarsvæðinu.
Að vel þjálfað starfsfólk með margra ára reynslu er til staðar á virkjunarsvæði
Suðurlands, en hætt er við þvi, að sú starfsreynsla nýtist ekki sem skyldi
annars staðar á landinu, m. a. vegna forgangsréttar launþegafélaga á hverju
landssvæði.

Oft er talað um að stórvirkjanir þær, sem þegar hafa verið reistar, séu allar
á eldvirku svæði. í framhaldi af þvi er Suðurland allt dæmt eldvirkt svæði. Auk þess
er talað um jarðskjálftahættu á virkjunarsvæðinu.
Nærtækasta hættan virðist sú, að eldgos á Veiðivatnasvæðinu gæti valdið truflunum á rekstri orkuvera á þessu svæði, og virðist svo sem S’gölduvirkjun gæti þá
verið i mestri hættu.
Skömmu eftir lok síðustu isaldar, fyrir 8—9 þúsund árum. rann mikið hraun,
svokallað Þjórsárhraun, úr eldstöðvum á Veiðivatnasvæðinu. Hraunið rann niður
milb Heklu oe Búrfells i Þjórsárdal og breiddist þaðan yfir Land, Skeið og Flóa
allt til sjávar. Á siðustu árþúsundum hafa gos á þessu svæði, sem hafa komið með
u. þ. b. 500—600 ára millibili, verið öskugos, en ekki hraungos. öskugos á Veiðivatnasvæðinu gætu valdið timabundinni truflun á raforkuframle’ðslu.
Heklugos, sem eru margfalt algengari en Veiðivatnagos virðast ekki valda
teljandi truflunum.
Það ber auðvitað að hafa hættu af eldgosum sem og öðrum náttúruhamförum
i huga við staðarval, hönnun og bvggineu raforkuvera og annarra mannvirkja, en
það má ekki ýkja þessa hættu úr hófi fram.

Sjálf Sultartangav’rkjunin verður utan marka eldvirkra svæða, eins og þau hafa
verið skilgreind. Hún verður reist á iarðmvndun frá kvartertimanum, sem er álika
eömul og jarðmvndanir Revkiavikursvæðisins, tæpleea tvegaja milljón ára. Jaðar
Þjórsárshrauns er aftur á móti á vatnasvæði virkjunarinnar.
Upptök iarðskiálfta á Suðurlandi virðast þræða 5—10 km breitt bslti með stefnu
frá Þurá og Hialla í ölfus^ austur undir Selsund á Landi (skýrsla vinnuhóns Almannavarnaráðs um jarðskiálfta á Suðurlandi og varnir gegn þeim, útg. i júli 1978).
Skjálftarnir eru harðastir á þessu tiltölulega mjóa belti og úr krafti þeirra dregur
ört til begeia handa.
Jarðskiálftahætta á virkjunarsvæðinu virðis* því Iftil, enda engin siáanleg merki
þar um afleiðingar jarðskjálfta. Því má svo bæta við. að stórvirkjanir eru öflueust mannvirk' sem bveeð eru hér á landi og því harla óliklegt að á þeim verði
verulegar skemmdir af völdum jarðskjálfta.
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Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Breytingin frá gildandi lögum er sú, að Landsvirkjun er heimilað að byggja
og reka orkuver utan núverandi orkuveitusvæða fyrirtækisins.
Landsvirkjun býr yfir mikilli reynslu af undirbúningi og byggingu stórvirkjana
og sjálfsagt að nýta þá reynslu, þótt orkuver séu reist utan núverandi orkuveitusvæða Landsvirkjunar. Einnig þykir rétt að Landsvirkjun reki þessar virkjanir,
enda fjárhagsleg áhætta af rekstrinum minnst með því móti vegna eignar og rekstrar
Landsvirkjunar á áður byggðum stórvirkjunum.
Um 2. gr.
Breytingar frá gildandi lögum eru þessar:
a) Landsvirkjun er heimilað að stækka Búrfellsvirkjun úr 210 í 315 MW með uppsetningu þriggja vélasamstæða til viðbótar þeim, sem fyrir eru.
b) Landsvirkjun er heimilað að stækka Hrauneyjafossvirkjun úr 170 í 210 MW
með uppsetningu þriðju vélasamstæðu virkjunarinnar.
c) Rýmkaðar eru heimildir til að ve;ta ám ofan Þórisvatns í vatnið.
d) Landsvirkjun er heimilað að byggja raforkuver við Sultartanga.
e) Landsvirkjun er heimilað að byggja raforkuver við Blöndu.
f) Landsvirkjun er heimilað að byggja raforkuver í Fljótsdal.
Heim’ldir skv. d-, e- og f-liðum eru með þeim fyrirvara, að sýnt hafi verið fram
á, að nægilegur markaður verði fyrir hendi þegar áætlað er að viðkomandi virkjun
hefji orkuframleiðslu.
Um 3. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Nd.

564. Frumvarp til laga

[277. mál]

um breyting á lögum um samvinnufélög, nr. 46 frá 13. júní 1937.
Flm.: Vilmundur Gylfason, Árni Gunnarsson.
1- gr.
1. mgr. 32. gr. laganna orðist svo:
Sambandsstjórn skal kosin árlega beinni, leynilegri kosningu, sem fer fram samtimis í öllum aðildarfélögum í samvinnusambandi. Kosningarrétt og kjörgengi eiga
allir félagsmenn. Eigi færri en 3 menn skulu vera í sambandsstjórn. Stjórnin boðar
til fulltrúafunda og undirbýr fundarmálefni, framkvæmir fundarályktanir og annast
störf milli funda, leggur fyrir aðalfund endurskoðaða reikninga sambandsins fyrir
næstu ár á undan, hefur umsjón með sjóðeignum, húsum, áhöldum og öðrum eignum
og gætir hagsmuna sambandsins í öllum greinum.
2. gr.

Lög þessi cðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp til laga um aukið lýðræði í samvinnuhreyfingunni var áður lagt fyrir
100. löggjafarþingið árið 1978. Fyrsti flutningsmaður var þá Finnur Torfi Stefánsson.
Frumvarpinu fylgdi þá svofelld greinargerð:
„Á undanförnum árum hefur ör þróun átt sér stað til lýðræðis í atvinnulifi hjá
ýmsum þeim nágrannaþjóðum, sem mestum þroska hafa náð um lýðræðislega stjórn-

1948

Þingskjal 564

arhætti. Hér á landi hefur lítið áunnist í þessum efnum og eru þar mikil verk óunnin.
Eitt form lýðræðis i atvinnulífi hefur þó náð mikilli útbreiðslu hérlendis og gefið
góða raun, þar sem er samvinnurekstur. Það er þess vegna mikilvægt, jafnframt því
sem nýjar leiðir til atvinnulýðræðis eru ruddar, að hagnýta þá möguleika, sem samvinnuhreyfingin býður upp á, og gæta þess að hún haldi lýðræðislegum einkennum
sínum.
Sú löggjöf, sem nú nýtur um samvinnustarfsemi, miðast fyrst og fremst við að
skipa málum í samvinnufélögunum sjálfum og að tryggja félögum þar lýðræðisleg
réttindi. Hins vegar eru ákvæði laganna um samband samvinnufélaga fátækleg. Lögin
draga í þessu dám af sínum tíma, þar sem umsvif samvinnuhreyfingarinnar voru þá
mest hjá samvinnufélögunum sjálfum. Á þessu hefur orðið mikil breyting, þar sem
umsvif Sambands íslenskra samvinnufélaga hafa aukist mjög ört og eru nú meiri en
umsvif aðildarfélaganna. Samband íslenskra samvinnufélaga er nú stórveldi í íslensku
efnahagslífi, sem kemur með myndarlegum hætti inn á öll svið íslensks athafnalífs
og hefur afgerandi þýðingu í efnahagslífi þjóðarinnar.
Núgildandi lög um samvinnufélög eru við þessar breyttu aðstæður mjög ófullnægjandi orðin. Skortir einkum á að almennum félagsmönnum séu tryggð nægileg
áhrif á stjórn sambandsins og samstarfsfyrirtækjanna, sem þó óumdeilanlega er réttur
þeirra. Skal þetta skýrt með þvi að taka dæmi af réttindastöðu félagsmanns í venjulegu deildaskiptu kaupfélagi. Félagsmaðurinn neytir félagsréttinda sinna á deildarfundi, þar sem kosnir eru fulltrúar til sstu á aðalfundi kaupfélagsins. Á aðalfundi
kaupfélagsins eru kosnir aðrir fulltrúar sem fara á aðalfund sambandsins. Á aðalfundi sambandsins er stjórn sambandsins kosin og hún ræður síðan forstjóra og
framkvæmdastjóra og skipar framkvæmdastjórn. Þessir aðilar munu síðan skipa
í stjórnir samstarfsfyrirtækjanna.
Það sést af þessari upptalningu, að milliliðir eru margir milli hins óbreytta félagsmanns og hinna æðstu stjórnenda og nánast ómögulegt fyrir félagsmanninn að
koma fram áhrifum. Þessu er mikilvægt að breyta og er því gerð í þessu frumvarpi
tillaga um að teknar verði upp beinar kosningar í stjórn sambandsins. Með því móti
er komið á beinum ábyrgðartengslum milli félagsmanna og stjórnarinnar og lýðræði
þar með stóraukið. Ekki þarf að óttast að þessi breyting skerði um of virkni æðstu
stjórnenda sambandsins, þar sem framkvæmdastjórnin, sem langmesta þýðingu hefur
um alla daglega stjórn, er eftir sem áður skipuð af stjórninni. Það hefur verið vandamál í samvinnuhreyfingunni um nokkurt skeið, svo sem í mörgum öðrum félagssamtökum, að virkni almennra félagsmanna hefur verið í lágmarki. Ekki er að efa
að þessi breyting gæti, ef rétt er á haldið, bætt hér verulega úr og yrði það samvinnuhreyfingunni tvímælalaust mjög til góðs. Samvinnuhreyfingin mundi með þessum
hætti hafa hreina sérstöðu meðal íslenskra stórfyrirtækja um lýðræðislega starfshætti og er það mjög við hæfi.
Um 1. gr.
Hér er gert ráð fyrir að aðeins verði kveðið á um helstu grundvallaratriði um
kosninguna í lögum. Það yrði síðan verkefni aðalfundar samvinnusambands að
kveða nánar á um kosningareglur og framkvæmd kosninganna.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa."
Til þess er ætlast af flutningsmönnum, að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu
umræðu vísað til nefndar og þaðan sent til umsagnar þeirra sem beinna hagsmuna
eiga að gæta, þ. e. starfsmanna og stofnana samvinnuhreyfingarinnar. Framgangur
málsins á næsta þingi ræðst síðan væntanlega af þeim undirtektum, sem þannig fást.
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565. Skýrsla

Ólafs Jóhannessonar utanríkisráðherra til Alþingis 1981 um utanríkismál.

I. Inngangur.
í upphafi skýrslu minnar á s. 1. ári tók ég upp orðréttan úr stjómarsáttmála núverandi
ríkisstjórnar þann kafla sem fjallar um utanríkismál o. fl. Tel ég eftir atvikum rétt, að taka
þennan kafla einnig upp í þessari skýrslu, en hann er á þessa leið:
„Ríkisstjórnin leggur áherslu á að framfylgja sjálfstæðri utanríkisstefnu. í því
sambandi verði þátttaka íslendinga í starfi Sameinuðu þjóðanna og Norðurlandaráðs
sérstaklega styrkt.
Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir samningum við Norðmenn til þess að tryggja
fiskveiðiréttindi íslendinga á Jan Mayen svæðinu og fullnægjandi vernd fiskstofnanna
þar. Jafnframt verði hafsbotnsréttindi íslendinga á svæðinu tryggð.
Öryggismálanefndin hraði störfum sínum og geri reglulegar áfangaskýrslur um
störf sín.
Áætlanir um flugstöð á Keflavíkurflugvelli verði endurskoðaðar og ekki ráðist í
framkvæmdir við hana nema með samkomulagi allrar ríkisstjórnarinnar.
Undirbúið verði öflugt átak til atvinnuuppbyggingar á Suðurnesjum.
Athugað verði, hvort rétt sé að breyta því skipulagi, að utanríkisráðuneytið hafi
yfirstjórn allra málaflokka á Keflavíkurflugvelli.“
í síðustu skýrslu minni benti ég á, að í þessum ákvæðum fælust engin meiri háttar
nýmæli og því yrði fylgt í meginatriðum sömu utanríkisstefnu og farið hefur verið eftir á
undanförnum árum. Síðan vakti ég athygli á því, að alkunna væri, að einn stjórnarflokkanna
— Alþýðubandalagið — hefði í grundvallaratriðum aðra stefnu í öryggis- og varnarmálum
og væri sú stefna þess óbreytt þrátt fyrir stjórnarsáttmálann.
Varðandi einstök framkvæmdarákvæði utanríkismálakaflans skal tekið fram, að samkomulag hefur nú verið gert við Norðmenn um Jan Mayen svæðið, unnið hefur verið að
endurskoðun áætlana um flugstöð á Keflavíkurflugvelli og ennfremur hef ég látið ráðuneyti
mitt fylgjast sérstaklega með starfsemi Norðurlandaráðs, þótt aðrir þættir norrænnar
samvinnu komi fremur til kasta míns ráðuneytis en sjálft ráðið, sem er á ábyrgð þjóðþinganna á Norðurlöndum.

II. Alþjóðamál.
Á því ári, sem liðið er frá því ég gaf fyrstu skýrslu mína um utanríkismál hafa fá
gleðitíðindi orðið á vettvangi alþjóðamála önnur en farsæl lausn á gísladeilunni milli Bandaríkjanna og íran. Á hinn bóginn hafa ný vandamál og áhyggjuefni bæst við og nægir að nefna
þar ástandið í Póllandi, styrjöld íran og írak og þróun mála í E1 Salvador.
Kosning Ronalds Reagan til forseta í Bandaríkjunum mun sennilega leiða til allvíðtækra
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breytinga á stefnu Bandaríkjamanna á mörgum sviðum heimsmála og haröari stefnu í samskiptunum viö Sovétríkin. Varla er þó tímabært að gera sér endanlega grein fyrir hinni nýju
stefnu, m. a. vegna þess að ýmsir þættir hennar eru enn í mótun.
í Sovétríkjunum hefur einnig nýlega farið fram kosning leiðtoga og ríkti þar algjör
einhugur um endurkjör allra þeirra manna, sem þar hafa farið með völd um alilangt skeið.
Stefnan virðist vera svipuð og áður, en Leonid Brezhnev, forseti, setti þó fram á fundinum
ýmsar hugmyndir í alþjóðamálum, sem nú eru til athugunar á Vesturlöndum.
Smám saman hefur verið að þróast þriðja stórveldið, sem mikil áhrif hefur á gang mála í
okkar heimshluta. Þar á ég við Efnahagsbandalag Evrópu, sem þrátt fyrir ýmis innri deilumál hefur á undanfömum ámm aukið mjög samstöðu sína á vettvangi alþjóðastjórnmála, m.
a. með nánari samráðum um pólitísk málefni. Um síðustu áramót bættust Grikkir í hóp
bandalagsríkja, sem nú eru orðin tíu talsins með 270 milljónir íbúa. Við höfum átt góð
samskipti við bandalagið á sviði viðskiptamála, einkum eftir að bókun nr. 6 tók gildi á miðju
ári 1976, og öll em þessi ríki, nema írland, aðilar að Atlantshafsbandalaginu. Um samstarf í
fiskveiðimálum hefur ekki verið að ræða fram til þessa, en nánar verður vikið að því atriði
síðar í skýrslunni. önnur EFTA-ríki hafa síðustu árin aukið mjög samstarf sitt við Efnahagsbandalagið á ýmsum öðrum sviðum en þeim, sem beint varða viðskiptamál. Má þar nefna
efnahagsmál, orkumál, umhverfismál, samgöngumál, vísindamál og ýmsa aðra málaflokka.
Við höfum fylgst með þessari þróun, en ekki farið enn út í samstarf í neinum meiri háttar
málaflokkum.
Fjórða meginaflið í alþjóðastjómmálum em ríki þriðja heimsins, hinn s. k. 77-ríkja
hópur, sem nú telur reyndar meira en eitthundrað ríki. öll, nema olíuútflutningsríkin, eiga
það sameiginlegt að vera fátæk og fjölmörg þeirra eru blásnauð. Kröfur þessara ríkja um
nýskipan alþjóðaefnahagsmála, um réttlátari hlutdeild í gæðum jarðarinnar, verða æ háværari og við þeim verður ekki daufheyrst til lengdar ef ekki á illa að fara. Uppistaðan í
kröfugerð þeirra er ekki sú að verða brauðfæddar til frambúðar af iðnvæddum ríkjum heldur
réttlátari hlutdeild í auðævum jarðar, sanngjarnara verð fyrir framleiðsluvörurnar og aukin
hjálp til sjálfshjálpar. Þær hafa með réttu bent á, að aukin hagsæld þróunarríkjanna muni
skapa stærri og styrkari markað fyrir framleiðsluvörur iðnríkjanna og þannig verða einnig
þeim til hagsbóta þegar fram í sækir. Ýmsar nágrannaþjóðir okkar hafa fyrir löngu gert sér
grein fyrir skyldum sínum á þessu sviði og sumar þeirra hafa nú þegar náð því marki, sem
Sameinuðu þjóðirnar hafa samþykkt, að iðnríki verji a. m. k. 1% þjóðartekna sinna til
stuðnings þróunarríkjunum í viðleitni þeirra til sjálfsbjargar. Því miður höfum við íslendingar alltaf talið okkur hafa haft eitthvað þarfara að gera við okkar fjármuni en að verja þeim til
þróunaraðstoðar. 10 árum eftir að Alþingi samþykkti lög um aðstoð íslands við þróunarlöndin er árangurinn ekki betri en svo, að framlög okkar nema ekki miklu meira en
tuttugasta hluta þess, sem þau ættu að réttu lagi að vera. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp um
Þróunarsamvinnustofnun íslands og er þeim lögum ætlað að koma í stað laganna frá 1971.
Samþykkt Alþingis á þeim lögum ein sér er tilgangslítil, ef þingmenn setja sér ekki jafnframt
það markmið að stórauka framlög til aðstoðarverkefna í þróunarlöndunum með það í huga
að ná á nokkrum næstu árum því takmarki sem Sameinuðu þjóðirnar settu sem lágmark fyrir
allmörgum árum síðan.
Slökunarstefnan.
Eins og ég vék að í skýrslu minni á s. 1. ári beið slökunarstefnan mikinn hnekki við
innrásina í Afghanistan. Vestræn ríki hafa alla tíð lagt á það megináherslu, að slökunarstefnan hlyti eðli sínu samkvæmt að vera ein og óskipt. Tilgangur hennar væri m. a. að festa í
sessi vissar sambúðarreglur í alþjóðastjómmálum, sem allir gætu sætt sig við og því væri ekki
unnt að líta framhjá hegðan Sovétmanna í öðrum heimshlutum þegar metin væri staðan í
sambúð austurs og vesturs.
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Varðandi Afghanistan verður því miður að segja, að fimmtán mánuðum eftir að 6.
skyndiþing allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna samþykkti með yfirgnæfandi meiri hluta
atkvæða ályktunartillögu, sem m. a. kvað á um að allur erlendur her yrði tafarlaust og
skilyrðislaust kallaður frá Afghanistan sjást þess ennþá engin merki að Sovétríkin hyggist
fara eftir þessari ályktun. Þvert á móti hafa þau enn styrkt stöðu sína þar. Eru nú um 1.7
milljónir manna frá Afghanistan landflótta í Pakistan, auk nokkurs fjölda í Iran. Endurtekin
ályktun allsherjarþingsins nú í desember hefur ekki haft nein sjáanleg áhrif á þessa stöðu
mála.
Annað atriði sem sett hefur mark sitt á samskipti austurs og vesturs á undanförnu ári er
þróun mála í Póllandi. Ég tel hvorki tímabært né heppilegt að fara nánar inn á þetta mál í
skýrslu minni til Alþingis, en þó hlýt ég að láta í ljós þá von, sem ég veit að flestir íslendingar
eiga sameiginlega, að Pólverjum megi auðnast að ná fram viðunandi lausn á sínum málum án
þess að til harkalegra utanaðkomandi afskipta leiði.
Ríki Suður-Ameríku og þá einkum E1 Salvador hafa á síðustu mánuðum dregist inn í
deilur austurs og vesturs. Þótt þessi ríki liggi fjarri þungamiðju slökunarstefnunnar hafa
atburðir þar engu að síður sín áhrif. Bandaríkjamenn telja hagsmunum sínum í SuðurAmeríku stefnt í voða með stuðningi Sovétmanna og ýmissa fylgiríkja þeirra við
kommúníska uppreisnarmenn í landinu og því sé þeim einn kostur nauðugur, sá að styrkja
stjórnvöld í E1 Salvador og senda þeim hernaðarráðgjafa. Hafa Bandaríkjamenn lagt fram
ýmis gögn, sem ætlað er að sanna vopnasendingar kommúnistaríkja til uppreisnarmanna í E1
Salvador, en Sovétmenn og bandamenn þeirra bera þær sakir af sér og segja fullyrðingar
Bandaríkjamanna settar fram til þess eins að réttlæta afskipti af innanríkismálum E1 Salvador. Ég vil ekki að svo komnu máli fella neinn dóm í þessum deilum enda er það ekki
aðalatriðið. Staðreyndirnar eru hins vegar þær, að í E1 Salvador, eins og í ýmsum öðrum
Suður-Ameríkuríkjum er ástandið vægast sagt hörmulegt. Auöævi liggja á fárra höndum
meðan allur almenningur býr við sárustu neyð. Núverandi ríkisstjórn hefur gefið loforð um
ýmsar úrbætur en hægt virðist miða að hrinda þeim í framkvæmd. Á meðan berast ýmsar
fylkingar á banaspjótum og skæruhernaður og hryðjuverk hafa kostað tugi þúsunda lífið.
Ég hef nú rakið hér helstu ásteytingarsteina í samskiptum austurs og vesturs og óhjákvæmileg áhrif þeirra á slökunarstefnuna. Deiluefnin eru óneitanlega mörg og alvarleg en
þrátt fyrir það hef ég þá óbifanlegu skoðun, að áfram verði að feta sig á braut slökunarstefnunnar. Aðeins á þann hátt getum við aukið skilning ríkja á högum hvers annars og haft stjórn
á þróun heimsmála. Halda verður öllum leiðum opnum til þess að unnt sé að skiptast á
skoðunum, svo forðast megi þá tortryggni og hræðslu, sem leitt gæti til ófriðarbáls. Það er
líka þess vegna sem svo nauðsynlegt er að vel takist til um Madrid-ráðstefnuna, þar sem ríki
Evrópu og Norður-Ameríku eru í annað sinn að gera úttekt á framkvæmd Helsinki-samþykktarinnar um öryggi og samvinnu í Evrópu.
Madridráðstefnan.
Undirbúningsfundurinn að ráðstefnunni um öryggi og samvinnu í Evrópu hófst í Madrid
9. september 1980, en ekki tókst að ná þar samkomulagi um dagskrá og skipulagningu
sjálfrar ráðstefnunnar í tæka tíð. Ráðstefnan var þó sett í mikilli tvísýnu laust fyrir miðnætti
11. nóvember, sem löngu áður hafði verið ákveðinn samkomudagur hennar, og hófst með
ræðum utanríkisráðherra þátttökuríkjanna eða formanna sendinefnda, sem haldnar voru
næstu daga á allsherjarfundum opnum almenningi. Ég flutti þarna ræðu fyrir íslands hönd
hinn 14. nóvember 1980 og hefur hún verið birt í heild í fjölmiðlum hér. Þennan sama dag
náðist samkomulag um ýmis framkvæmdaatriði varðandi ráðstefnuna og rættist því úr um
framhald hennar.
Síðan hófust almennar umræður fyrir luktum dyrum um framkvæmd Helsinki-lokasam-
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þykktarinnar. Ráðstefnan ræddi aöallega framkvæmdina fram að jólum, en í síðustu vikunni
fyrir jólahlé var heimilt að mæla fyrir nýjum tillögum. Ráðstefnan hófst síðan aftur 27.
janúar 1981 og stendur enn, þegar þetta er ritað. Hún starfar í fimm nefndum ásamt
allsherjarfundum. Engar ákvarðanir verða teknar nema fulltrúar allra þátttökuríkja séu
sammála. Mestum tíma ráðstefnunnar eftir áramót er varið í að ræða nýjar tillögur og
undirbúa niðurstöður ráðstefnunnar.
Umræðumar hafa að mestu leyti snúist um hinar mannlegu hliðar Helsinki-samþykktarinnar annars vegar og hernaðarhliðarnar hins vegar. Mun óhætt að fullyrða, að lítið hafi
miðað í samkomulagsátt milli austurs og vesturs. Vesturlönd hafa haldið uppi harðri gagnrýni á Sovétríkin vegna brota á ákvæðum Helsinki-samþykktarinnar. Ber þar mest á gagnrýni út af innrásinni í Afghanistan og margs konar brotum á mannréttindaákvæðum
Helsinki-samþykktarinnar. Er því haldið fram, að Sovétríkin hafi brotið allar 10 meginreglur
Helsinki-samþykktarinnar, margar þeirra gróflega.
Vegna ástands alþjóðamála er tæplega unnt að búast við verulegum árangri í Madrid.
Mætti því segja, að miðað við aðstæður hafi ráðstefnan farið eðlilega fram og jafnvel betur
en búast mátti við. Hins vegar eru líkur fyrir raunhæfu samkomulagi taldar takmarkaðar
miðað við óbreytt ástand alþjóðamála. Er jafnvel búist við, að formleg niðurstaða ráðstefnunnar verði sú ein, að ákveðinn verði nýr framhaldsfundur eftir 2 til 3 ár. Telja flest
þátttökuríkin, að ákvörðun um að hittast aftur sé meira virði en einhverjar samþykktir, sem í
raun og veru myndu enga þýðingu hafa í framkvæmd.
Annars eru nýjar tillögur margar eða nálægt 90 að tölu. ísland er aðili að níu þeirra. Eru
menn almennt sammála um, að tillögurnar séu of margar og kunni það að leiða til svipaðs
glundroða og í Belgrad á sínum tíma.
Varðandi umræður í einstökum nefndum, eða „körfum“ eins og málaflokkarnir hafa
verið kallaðir, er það að segja, að í fyrstu „körfu“, sem snýst um meginreglur í samskiptum
þátttökuríkja og atriði er varða öryggi í Evrópu, hefur einkum verið deilt harkalega á Sovétríkin fyrir að virða ekki hinar 10 meginreglur Helsinki-samþykktarinnar. Sovésku fulltrúamir hafa eindregið vísað slíkri gagnrýni á bug, ýmist með því að benda á, að allar meginreglurnar hafi verið teknar upp í hina nýju stjórnarskrá Sovétríkjanna og ekki sé hægt að
finna þeim æðri sess — eða, að einstök gagnrýnisatriði séu óviðurkvæmileg íhlutun í sovésk
innanríkismál. Vestræn ríki, hlutlaus og óháð hafa lagt áherslu á að það sé framkvæmdin sem
skiptir öllu máli og Helsinki-samþykktin ásamt alþjóðasamningum m. a. um mannréttindi
skapi fullkominn grundvöll til þess, að ríki hugi að framkvæmdinni hvert hjá öðru.
Þá hefur miklum tíma verið varið til að ræða núgildandi ákvæði Helsinki-samþykktarinnar um traustvekjandi ráðstafanir vegna meiri háttar heræfinga og liðsflutninga þ. á m.
aðstöðu fulltrúa annarra ríkja til að fylgjast með framkvæmd heræfinga. Á þessu sviði eru
ýmis ágreiningsatriði og gætir tregðu á að efla þessar ráðstafanir. í þessu sambandi má geta
þess, að eitt þeirra atriða, sem fram komu í ræðu Leonid Brezhnev, forseta Sovétríkjanna, á
nýloknu flokksþingi kommúnistaflokksins, var að Sovétmenn kynnu að vera reiðubúnir að
láta ákvæðin um hinar svonefndu traustvekjandi ráðstafanir ná til alls landsvæðis Sovétríkjanna vestan Úralfjalla, en skv. núgildandi reglum ná ákvæðin aðeins til 250 kílómetra breiðs
beltis vestast í Evrópuhluta Sovétríkjanna. Tilboðið var þó háð því að vestræn ríki stækkuðu
samsvarandi sín svæði, sem ákvæði þessi ná til. Fulltrúar vestrænna ríkja í Madrid hafa bent
á, að núgildandi ákvæði taki til allrar Vestur-Evrópu að Atlantshafi og því sé harla óljóst,
hvaða svæði þau eigi að stækka. Skýr svör við þeim ábendingum liggja enn ekki fyrir, þegar
þetta er ritað.
Sovétríkin og önnur Varsjárbandalagsríki leggja annars áherslu á, að Madrid-ráðstefnan ákveði, að haldin verði sérstök ráðstefna um slökun á hernaðarsviðinu og afvopnunarmál
og hafa Pólverjar lagt fram tillögu í því sambandi. Því hefur af hálfu Vesturlanda verið
svarað með tillögu Frakklands um afvopnunarráðstefnu Evrópu.
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Einn af mikilvægari óvissuþáttum Madrid-ráðstefnunnar er, hvort eitthvert samkomulag næst um sérráðstefnu til að fjalla um takmarkanir á vígbúnaði í álfunni.
I annarri „körfu“ sem fjallar um samvinnu á sviði efnahagsmála, vísinda- og tæknimála
og umhverfismála hafa umræður verið mjög stillilegar og án verulegs ágreinings. Þar gætir m.
a. áhuga Austur-Evrópuríkja á að njóta í ríkara mæli vísinda- og tækniframfara Vesturlanda.
í þriðju „körfu“ hafa umræður verið fjörugar og harðskeyttar, en þar hafa hin mannlegu tengsl einkum verið á dagskrá. Hafa Austur-Evrópuríkin reynt að útskýra hvers vegna
kerfið hjá þeim sé svo erfitt í framkvæmd að leitt geti til misskilnings út af ýmsum „atriðum,“
eins og komist hefur verið að orði. En Vesturlönd hafa gagnrýnt hversu mjög skortir á, að
ákvæði Helsinki-samþykktarinnar á þessu sviði séu komin til framkvæmda í austurhluta
álfunnar, þ. á m. hafa verið harmaðar hömlur á ferðafrelsi, ekki síst að komið sé í veg fyrir
endursameiningu fjölskyldna, og að upplýsingamiðlun sé mjög takmörkuð og villandi.
Meðal Vesturlanda og flestra hlutlausra ríkir ekki bjartsýni um framhaldið eða niðurstöður ráðstefnunnar, að óbreyttum aðstæðum. Möguleikar á árangri í einni „körfu“ eru
háðir árangri í hinum „körfunum.“ Ekki þykir mega ljúka ráðstefnunni án þess lágmarksárangurs, að ákveðið verði eitthvert framhald samskipta á grundvelli Helsinki-samþykktarinnar. Er það þá svipuð niðurstaða og varð í Belgrad fyrir þremur árum, en þar náðist samkomulag um lítið annað en nýja ráðstefnu og þrjá sérfræðingafundi á tímabilinu fram að
Madrid-fundinum.
Afvopnunarmál.
Ekki er unnt að tíunda margt jákvætt á sviði afvopnunarmála eða öllu fremur takmörkun vígbúnaðar frá liðnu ári. Starfsemi Sameinuðu þjóðanna, einkum í afvopnunarnefndinni í
Genf, hélt áfram og ýmsar hliðar afvopnunarmála, sérstaklega varðandi kjarnavopn, voru
einnig ræddar á allsherjarþinginu. Því miður hefur lítill raunhæfur árangur enn komið í ljós,
þótt ýmsar ályktanir hafi verið samþykktar. Unnið er nú að undirbúningi undir aukaallsherjarþingið um afvopnunarmál, sem halda á í sumar. Er það annað aukaþingið, sem sérstaklega
á að fjalla um afvopnunarmál, en hið fyrra var haldið árið 1978. Ýmsar tillögur munu liggja
fyrir þinginu og væntanlega flestar hljóta samþykki. En á meðan heldur vígbúnaðarkapphlaupið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Benda öll sólarmerki til þess að aldrei muni meira
fé hafa verið varið í þessu skyni en einmitt nú í ár.
Þótt Sameinuðu þjóðirnar séu vettvangur nær allra ríkja heims til að fjalla um afvopnunarmál þá hljóta þessi málefni að sjálfsögðu einnig að koma til kasta í þrengri hóp þeirra
ríkja sem mest koma við sögu. Þar er einkum átt við viðræður milli risaveldanna innbyrðis og
milli þeirra og bandalagsríkja þeirra og loks milli allra þeirra þjóða, sem aðild eiga að
ráðstefnunni um öryggi og samvinnu í Evrópu, eins og áður hefur verið vikið að.
SALTII samkomulagið, sem undirritað var 1979, hefur því miður ekki hlotið samþykki
Bandaríkjaþings og yfirlýsingar hinnar nýju ríkisstjórnar Bandaríkjanna gefa skýrt til kynna,
að samkomulagið verði ekki staðfest óbreytt. Viðbrögð Sovétmanna við þessu eru ekki alveg
ljós, en sitthvað í ummælum þeirra bendir til að þeir séu ekki ófáanlegir til að ræða einhverjar minni háttar breytingar á þessu samkomulagi. Bæði ríkin virðast í reynd fara eftir
ákvæðum samkomulagsins og er það að sjálfsögðu fagnaðarefni. Hafa ber þó í huga, að
samkomulagið felur á flestum sviðum í sér heimild til aukningar á langdrægum kjarnaeldflaugum og búnaði þeim tengdum, en ekki eyðileggingu á birgðum, sem til voru við gerð
samkomulagsins. A hinn bóginn tryggir það að ekki verði farið yfir visst hámark og dregur
því úr hættunni á enn hraðara kapphlaupi risaveldanna á þessu sviði vegna gagnkvæms ótta
við yfirburði hins.
í Vínarborg halda enn áfram viðræður fulltrúa Atlantshafs- og Varsjárbandalagsríkja
um samdrátt í herafla í mið-Evrópu, en þessar viðræður hafa staðið frá árinu 1973. Nær
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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ekkert miðar í samkomulagsátt og er meginágreiningurinn enn sem fyrr um raunverulegan
herstyrk hvors aöila á svæðinu. Ekki er ástæða til að draga í efa vilja beggja aðila til að ná
samkomulagi, en gangur þessara viðræðna sýnir, hversu erfitt er að ná samkomulagi, jafnvel
í mjög afmörkuðum þáttum vígbúnaðar, þegar gagnkvæmt traust er ekki fyrir hendi.
Austurlönd nær.
Allt frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar hafa austurlönd nær verið vettvangur mikiila
deilna og átaka. Lengi bar mest á deilum ísrael og arabaríkjanna, en síðan hafa bæst við
aðrir atburðir, sem aukið hafa á spennuna. Byltingin í íran leiddi til meiri óvissu á þessu
svæði, atburðirnir í Afghanistan juku hættuna á stórveldaátökum og stríðið, sem nú geisar
milli íran og írak, kynni að geta breiðst út um svæðið. Þessu til viðbótar er síðan sú staðreynd, að hernaðarlegt og efnahagslegt mikilvægi þessa heimshluta hefur aukist verulega á
síðari árum vegna orkukreppunnar. Ríki vestur-Evrópu eru háðari olíu frá þessu svæði en
nokkur önnur ríki og því eru augljós tengsl orðin milli ástandsins í austurlöndum nær og
öryggis Evrópu.
Réttlát og varanleg heildarlausn á deilunum í austurlöndum nær er orðin knýjandi
nauðsyn, ekki aðeins fyrir íbúa þessa heimshluta heldur fyrir mannkyn allt. Sjónarmið
annarra þjóða varðandi þessar deilur hafa tekið miklum breytingum á undanförnum árum og
kann aukinn þrýstingur arabaríkja að hafa valdið þar nokkru um, þótt fleiri atriði komi þar
til.
Sú afstaða sem við og önnur Norðurlönd höfum í stórum dráttum verið sammála um að
fylgja á alþjóðavettvangi undanfarin ár, mótast af tveim höfuöþáttum. Annar er tilveruréttur Ísraelsríkis innan tryggra og viðurkenndra landamæra og sú afstaða hefur staðið
óhögguð allt frá stofnun Ísraelsríkis. Hinn er að tryggja réttindi Palestínumanna. Það eru
einkum sjónarmið er varða þennan þátt, sem tekið hafa breytingum á undanförnum árum.
Lengi vel var litið á þetta næstum einvörðungu sem flóttamannavandamál en nú er svo
komið, að viðurkennt er að málið snýst um lögmæt þjóðarréttindi Palestínumanna. Við
höfum talið, að aðilar sjálfir yrðu að koma sér saman um, hvernig tryggja eigi þessi réttindi.
Við höfum takmarkað okkur við að leggja áherslu á, að lausn Palestínuvandamálsins yrði að
vera þáttur í samkomulagi, sem tryggði tilverurétt Ísraelsríkis innan tryggra og viðurkenndra
landamæra.

En einmitt í þessu liggur mesti vandinn, sem sé að finna leið til friðsamlegrar sambúðar
ísraelsmanna og Palestínumanna, sem báðir geti við unað. Við höfum talið og teljum enn, að
ályktanir öryggisráðsins nr. 242 og 338 séu sá grundvöllur sem heildarlausn deilumála í
austurlöndum nær verði að hvíla á. Við álítum nauðsynlegt að allir aðilar á þessu svæði fallist
á ákvæði þessara ályktana, m. a. þau sem kveða á um rétt allra ríkja á svæðinu til að fá að lifa
í friði ínnan viðurkenndra landamæra. Jafnframt teljum við nauðsynlegt að allir deiluaðilar
taki þátt í samningaumleitunum um heildarlausn, þar sem einnig sé tekið tillit til lögmætra
þjóðarréttinda Palestínumanna og sjálfsákvörðunarréttar þeirra. Þessi mál eru óhemju
flókin og márgþætt og er vart við öðru að búast en að mörg ár taki að ná fram heildarlausn.
Hvort hún fæst í áföngum eða í einu lagi þarf ekki að vera aðalatriðið ef allir deiluaðilar
viðurkenna þau meginatriði, sem hljóta að verða að liggja til grundvallar. Við lýstum yfir
stuðningi við Camp David samkomulagið, sem við töldum spor í rétta átt. Því miður kom í
ljós, að það varð líka til að skerpa andstæðurnar í þessum deilum og skapa ný vandamál.
Framkvæmd þessa samkomulags virðist nú komin í nokkra sjálfheldu og framhaldið er
væntanlega mikið komið undir afstöðu nýrrar ríkisstjórnar í Bandaríkjunum. En hvort sem
framhald verður á þessu eða ekki er þarna aðeins um hluta vandamálsins að ræða og allir
aðrir þættir þess bíða enn úrlausnar.
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Suðaustur-Asía.
Ástandið í Suðaustur-Asíu veldur enn miklum áhyggjum. Þrátt fyrir þær tilraunir, sem
undanfarin tvö ár hafa verið gerðar bæði innan og utan ramma Sameinuðu þjóðanna, til að
tryggja frið og jafnvægi í þessum heimshluta ríkir enn upplausnarástand og sérstaklega hefur
lítill árangur náðst í tilraunum til að ná fram heildarlausn á vandamálum Kamputseu. Víetnamar hafa enn 200 þúsund hermenn í landinu og er megin hluti þess á þeirra valdi.
S. 1. haust komu fram tvær tillögur um Kamputseu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Var önnur tillagan frá Víetnam og fleiri sósíalistaríkjum, en hin kom fram frá s. k.
ASEAN-löndum, en það eru ýmis nágrannaríki Víetnam og Kamputseu. Tillaga hinna
síðarnefndu var samþykkt með miklum meiri hluta atkvæða, en hún byggir á ályktun allsherjarþingsins frá 1979 um tafarlausa brottkvaðningu erlendra hersveita frá Kamputseu og
jafnframt er boðað á fyrri hluta þessa árs til alþjóðlegrar sáttaráðstefnu allra þeirra er málið
varðar til að finna pólitíska heildarlausn á málefnum Kamputseu.
Með sameiginlegu stórátaki ýmissa alþjóðlegra hjálparstofnana tókst að bægja hungurvofunni að mestu frá íbúum Kamputseu á liðnu ári. Heldur hefur aftur sigið á ógæfuhliðina
í þeim efnum og er nýrra átaka þörf ef sagan á ekki að endurtaka sig. Flóttamannavandamálið í þessum heimshluta er enn gífurlegt, þótt ýmsar þjóðir hafi brugðist vel við og tekið
við nokkrum hluta þess fólks, sem flosnað hefur upp frá heimilum sínum í átökunum undanfarin ár.
Afríka.
Ástandið í stórum hlutum Afríku hefur verið ótryggt undanfarna tvo til þrjá áratugi. Er
það ekki óeðlilegt þegar þess er gætt, að flest ríkjanna hafa á þessu tímabili verið að brjóta af
sér viðjar nýlendutímans, oftast við erfið innri og ytri skilyrði. Styrjaldarástand er enn í
nokkrum ríkjum og ber þar einkum að nefna Chad, Vestur-Sahara, Namibíu, Eþíópíu og
Angóla. í síðasttöldum tveim ríkjum hafa Sovétríkin ásamt öðrum kommúnistaríkjum,
einkum Kúbu, látið til sín taka með beinum hernaðarafskiptum. í Chad hefur Lýbía framkvæmt beina hernaðaríhlutun. Ógnarstjórnin í Miðafríkulýðveldinu er fallin, þótt enn séu
þar blikur á lofti. Sama gildir um Uganda og verður fróðlegt að sjá, hvort lýðræðið nær þar
fótfestu.
Framangreind átök hafa leitt ómælanlegar hörmungar yfir íbúa þessara ríkja, og margir
hafa flosnað upp frá heimilum sínum og flúið til annarra héraða eða annarra landa. Flóttamannavandamálið í þessum heimshluta er gífurlegt og hefur flóttamannafulltrúi Sameinuðu
þjóðanna hvað eftir annað skorað á ríki heims að koma til móts við þarfir þessa fóks, sem
aldrei hafa verið meiri en nú.
I skýrslu minni í fyrra var gerð ítarleg grein fyrir þróun mála í Zimbabwe, sem vonast
var til að yrði jákvæð undir stjórn Mugabes. Mugabe hefur og sannað að hann er maður til
að ráða við viðkvæm og vandasöm mál við erfiðar aðstæður og er ánægjulegt að sjá að
ríkisstjórn Zimbabwe leggur sig fram við að ná sáttum allra aðila í landinu og einbeitir sér
jafnframt að þróun og uppbyggingu.
Hin friðsamlega þróun mála í Zimbabwe hefur því miður ekki haft nein áhrif á stjórn
Suður-Afríku sem heldur eftir sem áður yfirráðum sínum yfir Namibíu. Umsjón SuðurAfríku yfir Namibíu, sem áður nefndist Suðvestur-Afríka, var á sínum tíma heimiluð af
Þjóðabandalaginu með sérstöku umboði. Sameinuðu þjóðirnar felldu þetta umboð niður
árið 1966 og hlaut sú ákvörðun stuðning Alþjóðadómstólsins í Haag.
Fyrir liggur nú þriggja ára gömul áætlun 5 vestrænna ríkja um frjálsar kosningar í
Namibíu undir eftirliti Sameinuðu þjóðanna. Hefur ísland ásamt hinum Norðurlöndunum
stutt áætlun þessara ríkja, en Suður-Afríkustjórn fæst enn ekki til að vinna eftir henni. Fyrsta
skrefið í þá átt væri að semja um vopnahlé, en skæruhernaður hefur verið háður í þessari
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fyrrverandi nýlendu Þjóðverja í samfellt 14 ár. Aö tilhlutan aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna var efnt til samráðsfundar allra deiluaðila í Genf í janúarmánuði síðastliðnum, en viðræður urðu árangurslausar. Suður-Afríkustjórn skortir pólitískan vilja til að
semja frið við þjóðfrelsishreyfingu Namibíu, SWAPO, og reynir að tefja fyrir framgangi
áætlunar vestrænu ríkjanna fimm.
í Suður-Afríku sjálfri hefur óánægja farið vaxandi hjá svarta meirihlutanum eftir að
Zimbabwe hlaut sjálfstæði. Suður-Afríkustjórn hefur orðið tíðrætt um þjóðfélagslegar
breytingar, er bæti hag meirihlutans, en í raun hefur stjórnin aðeins gert tillögur um nokkrar
yfirborðsbreytingar á kynþáttalöggjöfinni. Hvíta minnihlutann skortir raunverulegan vilja til
að viðurkenna þá staðreynd að afnema verður apartheid-stefnuna, ef koma á í veg fyrir
blóðug átök. Því ætti það að verða báðum kynþáttum fyrir bestu að sem mestum þrýstingi
verði haldið uppi á stjórn Suður-Afríku á alþjóðavettvangi og hún þannig knúin til
samstarfs.
Norður-suður viðræðurnar.
Enn er sá þáttur alþjóðamála, sem æ meira verður áberandi með hverju ári sem líður, en
það er hinn svonefndi norður/suðurvandi, samskipti ríkra þjóða og snauðra, nýskipan
alþjóðaefnahagsmála eða hvað menn kjósa að nefna þennan þátt alþjóðamála. í skýrslu
minni á s. 1. ári gerði ég nokkra grein fyrir helstu efnisþáttum þessa máls og hvað gerst hefði
þar á undanförnum árum. Frá því að sú skýrsla var samin hefur mikið verið unnið að þessum
málum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, m. a. var haldið sérstakt auka-allsherjarþing í
ágúst/september á liðnu ári til undirbúnings heildarsamningaviðræðum um alþjóðleg efnahagssamvinnumál. Greinargerð um þetta aukaþing og helstu ágreiningsefnin er að finna í
skýrslu fastanefndar okkar hjá Sameinuðu þjóðunum um 35. allsherjarþingið, en hún er
fylgiskjal með þessari skýrslu. í stuttu máli má segja að árangurinn hafi enn orðið dapurlega
lítill.
í febrúarmánuði s. 1. fjallaði Kurt Waldheim, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, um efnahagsmálin í heiminum og komu þá fram eftirfarandi atriði, sem ég tel rétt að
vekja sérstaka athygli á.
„Heimsbyggðin stendur andspænis harkalegri efnahagskreppu og virðist þróun
mála á þrem sviðum einkum hættuleg.
í fyrsta lagi hefur matvælaframleiðsla í heiminum ekki aukist í hlutfalli við fólksfjölgun á undanförnum árum. í mörgum heimshlutum, einkum í Afríku, hefur matarskammtur á hvem íbúa minnkað og við upphaf þessa árs er veruleg vöntun á ýmsum
matvælum. Þetta þýðir í reynd að margar milljónir manna bætast í þann hóp sem líður
hungur.
í öðru lagi hefur verðbólgan í iðnríkjunum mjög neikvæð áhrif á aðra hluta heims.
Hún dregur úr raunvirði útflutningstekna þróunarríkja, hún veikir alþjóðlegt gjaldeyriskerfi og hún þyngir þær skuldabyrðar sem hvíla á mörgum þróunarríkjum.
í þriðja lagi er ástand orkumála í heiminum ískyggilegt. Aukinn orkukostnaður hefur
átt mikinn þátt í að greiðsluhalli þeirra þróunarríkja, sem byggja á innfluttri orku, er nú
kominn á hættulega hátt stig.
Kominn er tími til að þjóðir heims, bæði í iðnríkjum og þróunarríkjum, geri sér
ljósar þær gífurlegu fórnir sem færðar eru í mannlegri velferð og hamingju vegna
ríkjandi ójafnvægis í efnahagsmálum heims og hefji aðgerðir í ljósi þess.
Heimurinn á yfir að ráða meiri auðævum en nokkru sinni fyrr og menn ráða yfir
aðferðum til að uppræta hungur, draga úr vanþekkingu og sigrast á ýmsum sjúkdómum.
Á hinn bóginn er staðreyndin sú, að enn búa 800 milljónir manna við allsleysi. Áætlað
er að aðeins á árinu 1978 hafi meira en 12 milljónir barna undir 5 ára aldri dáið úr
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hungri. Hinn nakti raunveruleiki sem endurspeglast í þessum tölum fær allt tal um
framfarir mannkyns til að hljóma sem háð.
Hvers konar stöðugleika getum við vænst þegar hungrið ræður ríkjum í stórum
hlutum heims? Getum við haldið því fram að nokkur skynsemi sé í notkun fjármunanna
þegar meira en milljarði dala er varið til hernaðarútgjalda dag hvern en minna en 5
hundraðshlutum af þessari fjárhæð til opinberrar þróunaraðstoðar? Fyrir þá fjárhæð,
sem einn nýtísku skriðdreki kostar, mætti byggja skólastofur fyrir þúsundir barna. Þótt
þessar staðreyndir séu ógnvekjandi eru þær síður en svo óþekktar. Þær hafa víða birst,
en stefnu ríkisstjórna, bæði á norður- og suðurhveli, á enn eftir að aðlaga fullri viðurkenningu á því, hvers þessar staðreyndir krefjast af okkur öllum.
Heimurinn stendur á krossgötum. Annaðhvort höldum við fyrri stefnu án þess að
skeyta um síaukinn kostnað eða við tökum upp stefnu skipulagðrar alþjóðasamvinnu til
að draga úr mannlegri eymd og tryggja öllu mannkyni betra líf. Enginn millivegur er hér
til.“

III. Alþjóðastofnanir og svæðasamtök.
Þátttaka íslands í starfi alþjóðastofnana var á undanförnu ári með svipuðu sniði og
áður. Um samskipti við helstu alþjóðastofnanir á sviði viðskipta verður fjallað síðar í þessari
skýrslu, en hér á eftir verður stuttlega fjallað um nokkrar alþjóðastofnanir og svæðasamtök
er fást við málefni, sem eru og hafa verið meginstoðir íslenskrar utanríkisstefnu, fyrst um
Sameinuðu þjóðirnar, samtök Norðurlanda og Evrópuráðið og síðan í sérstökum kafla um
Atlantshafsbandalagið og öryggismál íslands.
Sameinuðu þjóðirnar.
Veigamestu alþjóðamálum, sem að einhverju leyti hafa komið til kasta öryggisráðsins
og/eða allsherjarþingsins, eru gerð skil í ýmsum köflum þessarar skýrslu og vísast því til
þeirra. Jafnframt hefur verið gefin út sérstök, mjög ítarleg skýrsla um starfsemi 35. allsherjarþingsins og þátttöku íslendinga. Er hún lögð fram sem fylgiskjal með þessari skýrslu. Skal
þess því eingöngu getið hér, að fastanefnd Islands hjá Sameinuðu þjóðunum vinnur mikið
starf við að fylgjast með og taka þátt í starfsemi samtakanna og ýmissa sérstofnana þeirra og
jafnframt eru sendir fulltrúar að heiman til að taka þátt í störfum allsherjarþings samtakanna. Fastanefndin í Genf hefur, auk starfa að málefnum EFTA, fyrirsvar Islands gagnvart
skrifstofu Sameinuðu þjóðanna í Evrópu og ýmsum sérstofnunum samtakanna, sem þar hafa
höfuðstöðvar, og sendiráðið í París er jafnframt fastanefnd íslands hjá Menningar- og vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna. Náin samráð eiga sér alltaf stað við önnur Norðurlönd
um málefni Sameinuðu þjóðanna og er samstaða þessa hóps þeim mikill styrkur þótt þau eigi
ekki alltaf samleið þegar að því kemur að taka endanlega afstöðu til mála.
N orðurlandasamvinna.
Norræn samvinna skipar sem áður háan sess í samskiptum okkar við aðrar þjóðir. Eins .
og fram kom í upphafi skýrslu minnar koma aðrir þættir norrænnar samvinnu fremur til
kasta míns ráðuneytis en sjálft Norðurlandaráð og mun ég því ekki víkja nánar að starfsemi
ráðsins hér. í skýrslu minni á s. 1. ári gerði ég nokkra grein fyrir því, hvernig norrænni
samvinnu væri almennt háttað og vék ég þar m. a. að þætti utanríkisþjónustunnar í því
sambandi.
Samstarf okkar við Dani, Norðmenn, Svía, og Finna í alþjóðamálum heldur áfram að
vera náið. Auk Sameinuðu þjóðanna, sbr. hér að ofan, eiga náin samráð sér einnig stað hjá
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öðrum fjölþjóðastofnunum, sem við eigum aðild að, svo sem NATO, EFTA, OECD,
Evrópuráði og hinum ýmsu sérstofnunum Sameinuðu þjóðanna. Er ríkjum þessum öllum
mikill styrkur að svo traustu samstarfi, sem er mikilvægara en almenningur gerir sér oft grein
fyrir.
Hagsmunir íslands og næstu nágranna okkar, Færeyja og Grænlands, fara að mörgu
leyti saman og hefur samstarfið við Færeyjar verið allnáið einkum á sviði fiskveiða, svo sem
annars staðar er vikið að. Fyrirrennari minn lagði grundvöll að auknum samskiptum íslenskra stjómvalda og grænlensku heimastjórnarinnar, sem þá hafði nýlega verið sett á
stofn, og hefur þessu verið fram haldið í minni tíð sem utanríkisráðherra. Er skemmst að
minnast heimsóknar fulltrúa grænlensku heimastjórnarinnar s. 1. haust undir forystu formanns hennar Jonatan Motzfeldt. Lofuðu viðræður okkar við Grænlendinga góðu um aukin
samskipti landanna og sýndu Grænlendingar mikinn áhuga á að færa sér meira en áður í nyt
sérþekkingu og reynslu íslendinga á nokkrum sviðum, einkum í sjávarútvegi og fiskveiðum.
Alþingi hefur og þegar brugðist vel við málum þessum og átt hér frumkvæði, þ. e. með
samþykkt frumvarps um Grænlandssjóð, og fyrir Alþingi liggur nú þingsályktunartillaga um
kjör þingmannanefndar, er vinni að auknu samstarfi íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga.
Grænlendingar hafa af eðlilegum ástæðum góð tengsl við nágranna sína í vestri,
Kanada. Virðist ríkja gagnkvæmur áhugi á auknum tengslum þar á milli, m. a. að Grænland
fái aðstoð við eflingu atvinnuvega sinna, og er ekki nema gott eitt um það að segja. Eflaust
yrðu þó aukin samskipti íslands og Grænlands báðum aðilum til hagsbóta, auk þess sem þau
myndu stuðla að því að tengja Grænlendinga nánari böndum við önnur Norðurlönd og
samstarf þeirra.
Meðal annars með það í huga, sem hér hefur verið nefnt, væri æskilegt að Grænland
fengi sem fyrst sjálfstæða aðild að Norðurlandaráði, ásamt Færeyjum og Álandseyjum. Svo
sem öllum er kunnugt hefur Grænland nánust tengsl við Danmörku, en á það ber að líta að
með tilkomu heimastjómarinnar fara Grænlendingar óhjákvæmilega að líta í auknum mæli í
kringum sig, einkum að því er varðar atvinnu- og efnahagsmál og jafnframt að einhverju
leyti menningarmál, og er því eðlilegt að þeir beini augum sínum til næstu nágranna. Það er
þess vegna mikilvægt að við bregðumst vel við óskum Grænlendinga um að við miðlum þeim
af reynslu okkar og þekkingu. Slík viðbrögð eru eðlilegur þáttur í norrænu samstarfi og ber
að skoða sem framlag til þróunar og eflingar innri samvinnu Norðurlanda.
Evrópuráðið.
Unnið var að því á árinu 1980 að aðlaga störf Evrópuráðsins breyttum aðstæðum í
Evrópu og í alþjóðamálum yfirleitt. Aukið atvinnuleysi í mörgum aðildarríkjanna og efnahagsörðugleikar í Evrópu áttu sinn þátt í, að Evrópuráðið lét þessi mál meira til sín taka en
áður.
Aðildárríki Evrópuráðsins eru nú 21, öll lýðræðisríki í Vestur-Evrópu nema Finnland.
Aðild Portúgals og Spánar að Evrópuráðinu, ásamt aðild Grikklands, Kýpur, Möltu og
Tyrklands, hafa fært starfssvið ráðsins á miklu breiðari grundvöll en áður. Efnahagur þessara
ríkja er á engan hátt sambærilegur við ríki Norður-Evrópu og því vinnur Evrópuráðið að því
að finna leiðir til þess að bæta lífskjörin í þeim aðildarríkjum, sem standa höllum fæti
efnahagslega og félagslega. Þetta viðfangsefni er mikið hagsmunamál fyrir okkur íslendinga,
þar eð flest þessi lönd eiga við okkur mikil viðskipti.
Ráðherrafundur Evrópuráðsins, sem haldinn var í Lissabon í apríl 1980, fjallaði sérstaklega um þetta efnahags- og félagslega misræmi í Evrópu.
Án efnahagslegs og félagslegs sjálfstæðis munu Evrópuráðsríkin ekki geta náð þeirri
stjórnmálalegu samstöðu, sem nauðsynleg er til þess að geta tekist á við vaxandi spennu í
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alþjóðamálum og tryggt framfarir og betri lífskjör í Evrópu. Efnahagsbandalag Evrópu er
komið lengra í þessari viðleitni, enda auðveldara að samræma skoðanir 10 ríkja en 21.
Ráðherranefndin fjallaði auk þess mikið um undirbúning að Madrid-ráðstefnunni um
öryggi og samvinnu í Evrópu. Hinn 16. október 1980 var haldinn sérstakur fundur utanríkisráðherra um þau mál. Tókst þar að samræma að mestu skoðanir Evrópuráðsríkja um
framkvæmd Helsinki-samþykktarinnar og var ákveðið að samvinnu Evrópuráðsríkja um
málefni Madrid-ráðstefnunnar skuli haldið áfram. Einnig var ákveðið að Evrópuráðsríkin
skuli vinna að framgangi slökunarstefnunnar. Miðað við ástand alþjóðamála í dag er þó varla
við að búast skjótum árangri í þeim efnum.
Haldið var áfram í ráðherranefndinni að ræða málefni Sameinuðu þjóðanna með það
fyrir augum að samræma skoðanir aðildarríkja í þeim efnum.
Fyrirhugaðri ráðstefnu í Osló um atvinnumál Evrópu, sem halda átti í árslok 1980, var
frestað um óákveðinn tíma vegna þess að atvinnurekendur í ríkjum Efnahagsbandalags
Evrópu neituðu að taka þátt í þessari ráðstefnu.
Þing Evrópuráðsins kom að venju þrisvar saman á árinu. Alþingi fer að öllu leyti sjálft
með málefni þingsins og tel ég því ástæðulaust að rekja störf þess hér. Þó má geta þess, að
þar var m. a. fjallað um afnám dauðarefsingar í öllum aðildarríkjum og samþykkt ályktun,
þar sem skorað er á aöildarríki að fella niður dauðarefsingu. Mannréttindamálefni voru aö
venju ofarlega á baugi á þinginu og einnig í ráðherranefndinni, en mannréttindi hafa frá
stofnun Evrópuráðsins verið eitt helsta verkefni ráðsins. Verndun mannréttinda er ávallt á
dagskrá, bæði í ráðherranefndinni og á þingi Evrópuráðsins, en Mannréttindanefndin og
Mannréttindadómstóllinn sjá um framkvæmd samnings allra Evrópuráðsríkja um verndun
mannréttinda og mannfrelsis.
Á dagskrá Evrópuráðsins voru auk þess yfirleitt flest þau málefni, er snerta hagsmuni
Evrópu og var áfram lögð á það mikil áhersla að auka starfsemi ráðsins á sviði stjórnmála og
samræma skoðanir og stefnu aðildarríkjanna í utanríkismálum.

IV. Atlantshafsbandalagið og öryggismál íslands.
f fyrstu skýrslu minni um utanríkismál setti ég fram nokkur höfuðatriði varðandi Atlantshafsbandalagið og varnarstöðina á Keflavíkurflugvelli. Þau atriði eru óbreytt og verða
því ekki endurtekin nú.
Ákvörðun okkar um þátttöku í Atlantshafsbandalaginu var tekin vegna þess að þróun
heimsmála áratuginn fyrir stofnun þess hafði fært okkur heim sanninn um það, að fengnu
sjálfstæði er auðvelt að glata. Því tókum við þá ákvörðun að tryggja öryggi okkar með
samstarfi við þær lýðræðisþjóðir, sem okkur standa næst. Sú ákvörðun hefur reynst okkur
heilladrjúg og er okkur hollt að minnast þess þegar aðrar þjóðir í álfu okkar eiga í alvarlegum erfiðleikum vegna óska sinna um að lítillega verði losað um þá hlekki, sem á þeim
hvíla. Við megum þá einnig í þessu sambandi minnast örlaga smáþjóða við Eystrasalt, sem
fengu fullveldi sitt sama ár og fslendingar en hurfu síðan úr tölu sjálfstæðra þjóða fyrir
tilverknað sterkari afla.
Því rifja ég þetta upp nú, að þeir köldu vindar, sem blása í alþjóðastjórnmálum í dag,
hafa komið af stað auknum umræðum um styrjaldarhættu og hvað verða megi til þess að
bægja þessari hættu frá. í þeim umræðum hefur ýmsum þótt það helst til bjargar íslenskri
þjóð að við snerum baki við bandalagsþjóðum okkar og hyrfum aftur til óvopnaðs hlutleysis
í þeirri von að með því mættum við sjálfir komast hjá öllum hættum.
Ég hygg að okkur sé hollast að vera raunsæir í þessum málum sem öðrum. Við skulum
líta á kort af heimsbyggðinni og hugleiða jafnframt, hvaða hernaðartæki það eru, sem
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risaveldin hafa lagt höfuðáherslu á að koma sér upp á undanförnum árum, hverjar loftleiðirnar eru og hverjar leiðir þarf að fara á sjó og neðansjávar ef einhvern tíma á að beita
þessum tækjum. Okkur verður þá væntanlega ljóst, að ekki aðeins erum við íslendingar ekki
einir í heiminum heldur er land okkar vegna legu sinnar orðið mjög skýr hluti af þeirri
herfræðilegu heimsmynd sem við risaveldunum blasir í dag. Því miður þarf meira en óskhyggjuna eina til að breyta þeirri mynd og því tel ég það höfuðatriði í öryggismálum okkar
að við tökum þátt í starfsemi Atlantshafsbandalagsins og leggjum með því fram okkar skerf
til að komið verði í veg fyrir að styrjöld geti nokkru sinni brotist út í okkar heimshluta. í
starfi okkar þar eigum við að leggja megináherslu á að bandalögin í austri og vestri leiti allra
skynsamlegra leiða til raunhæfra samninga um samdrátt í vígbúnaði og vinni jafnframt að því
að draga úr tortryggni þeirri, sem er helsta undirrót vígbúnaðarkapphlaupsins í heiminum.
Við íslendingar höfum, á sama hátt og önnur Norðurlönd, lagt sterka áherslu á að það
jafnvægi, sem ríkir í öryggismálum á Norðurlöndum, megi haldast til gagns fyrir þessi lönd
sjálf og sem framlag þeirra til stöðugleika í Evrópu. Það varnarsamstarf, sem við höfum
tekið þátt í, er framlag okkar í þessu skyni.
Vamarmáladeild.
Starfsemi vamarmáladeildar ráðuneytisins var með líkum hætti og undanfarin ár, en
meðal þeirra mála, sem hafa verið ofarlega á baugi má nefna skipulagsbreytingar á starfsemi
Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli, skýrslu um eldsneytisgeyma varnarliðsins og hönnun
nýrrar flugstöðvarbyggingar, sem nú er lokið.
Rekstur hinna ýmsu stofnana eða embætta á Keflavíkurflugvelli var með svipuðu sniði
og áður, en þess er vert að geta, að á árinu tókst að spara umtalsverðar fjárhæðir í rekstri
lögreglustjóraembættisins með hagræðingu, eða u. þ. b. 40 milljónir gamalla króna. Rekstrarútgjöld embættisins námu um 908 milljónum, en heildarinnheimta var yfir 1,2 milljarðar,
sem er um 99% af álögðum þinggjöldum.
Heildartekjur flugmálastjórnarinnar á Keflavíkurflugvelli eru áætlaðar árið 1980 um
690 milljónir gamalla króna og þar af voru lendingargjöld um 550 milljónir.
Rekstrargjöld eru áætluð um 700 milljónir gamalla króna og nemur launakostnaður þar
af um 514 milljónum. Rekstrarhalli varð á árinu um 11 milljónir gamalla króna. Alls höfðu
um 3.300 farþegaflugvélar viðkomu á flugvellinum á árinu. í október 1980 lauk fjárlaga- og
hagsýslustofnun við skýrslu, er flugmálastjórnin á Keflavíkurflugvelli óskaði eftir, um mannaflaþörf í flugturninum á Keflavíkurflugvelli. í niðurstöðum þeirrar skýrslu kemur m. a.
fram, að sá samdráttur, sem orðið hefur og fyrirhugaður er í Norður-Atlantshafsflugi Flugleiða h. f. hefur lítil sem engin áhrif á starfsemina í flugturninum í Keflavík, þar eð þetta flug
er innan við 3% af flugtökum og lendingum á flugvellinum.
Sala Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli nam 3,7 milljörðum gamalla króna á árinu og
hafði aukist um 48% frá 1979. Fríhöfnin greiddi hagnað til ríkissjóðs samtals 610 milljónir
gamalla króna á árinu. Unnið var að breyttri vinnutilhögun afgreiðslumanna, þannig að
dregið yrði úr launakostnaði, án þess að fækka starfsmönnum. Samningar tókust við starfsmenn um hlutdeild í hagnaði og af veltu. Tóku samningar þessi gildi 1. janúar s. 1.
í árslok voru íslenskir starfsmenn á Keflavíkurflugvelli samtals 1.821. Þar af störfuðu
968 hjá varnarliðinu.

V. Hatréttarmál.
Einn veigamesti málaflokkurinn, sem utanríkisþjónustan hefur fengist við á undanförnum áratugum, er hafréttarmál í víðasta skilningi, þar með talin ýmis mál, sem tengst hafa
útfærslu fiskveiðilögsögunnar. Við getum glaðst yfir því, að nú er óhætt að fullyrða að 200
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sjómílna fiskveiðilögsaga ríkja sé orðin viðurkenndur alþjóðaréttur og frá henni verði ekki
snúið, jafnvel þótt svo illa fari að samkomulag takist ekki um alþjóðlegan hafréttarsáttmála.
Við væntum þess að hið sama gildi um efnahagslögsöguna, þótt ekki hafi eins mörg ríki tekið
þann þátt inn í sína löggjöf enn sem komið er. Enn ríkir meiri vafi um endanlegt orðalag
þeirra ákvæða væntanlegs hafréttarsáttmála, sem fjalla um ytri mörk landgrunnsins.
Þótt 200 mílna lögsaga sé þannig orðin að veruleika eigum við íslendingar eftir að útkljá
ýmis mál, er varða afmörkun bæði efnahagslögsögu og landgrunns gagnvart nágrannaríkjum
okkar, semja við þau um verndun og nýtingu sameiginlegra fiskistofna og stofna sem tímabundið fara um lögsögu fleiri ríkja o. s. frv. Sum þessara mála þarf að semja um sem fyrst,
önnur mega bíða endanlegrar úrlausnar þar til hafréttarsáttmáli er fullgerður og enn önnur
þarf að semja um á hverju ári eða jafnvel oftar. Þess vegna fer því fjarri að við sjáum nú fyrir
endann á störfum utanríkisþjónustunnar að hafréttarmálum, þótt mikilvægustu markmiðunum hafi verið náð.
Hafréttarrádstefna Sameinuðu þjóðanna.
Á s. 1. ári var haldinn 9. fundur 3. hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna.
Fyrri hluti fundarins var haldinn í New York 3. mars til 4. apríl og seinni hlutinn í Genf
28. júlí til 29. ágúst.
Við lok New York-fundarins voru gefin út endurskoðuð drög að hafréttarsáttmála þar
sem m. a. var að finna málamiðlunarákvæði um ytri mörk landgrunnsins og um fjárhagsatriði
varðandi málmvinnslu á alþjóðahafsbotnssvæðinu. Einnig var ákvæðunum um skiptingu
hafsvæða og landgrunns milli nágrannaríkja breytt.
Á Genfar-fundinum tókst síðan að ná samkomulagi um flesta þætti nýtingar hafsbotnssvæðisins. M. a. var ákveðið hvernig ákvarðanir skyldu teknar í fyrirhugaðri Alþjóðahafsbotnsstofnun. í lok Genfar-fundarins var gefið út óformlegt uppkast að hafréttarsamningi.
Tíundi fundur hafréttarráðstefnunnar hófst í New York 9. mars s. 1. og stendur hann til
17. eða 24. apríl. Ekki er vitað enn, hvort takast muni að ljúka störfum ráðstefnunnar á
þessum fundi.
Jan Mayen.
Hinn 10. maí 1980 var gengið frá samkomulagi við Noreg um lausn ágreinings ríkjanna
varðandi Jan Mayen svæðið, einkum í sambandi við fiskveiði- og landgrunnsréttindi á

svæöinu. Samkomulag þetta var lagt fyrir Alþingi og samþykkti það að veita ríkisstjórninni
heimild að staðfesta samkomulagið.
í samningum er sjaldan unnt að ná fram ýtrustu kröfum og svo fór ekki heldur að þessu
sinni. Á hinn bóginn tel ég að við megum vel við ákvæði þessa samkomulags una. Það felur í
sér viðurkenningu á fullri 200 sjómílna lögsögu íslands í átt að Jan Mayen, það tekur tillit til
hagsmuna okkar varðandi verndun og nýtingu loðnustofnsins og annarra fiskistofna, sem
ganga um hafsvæðin milli íslands og Jan Mayen og það kveður á um framhaldsviðræður um
afmörkun landgrunnsins á þessu svæði, svo aðeins veigamestu atriðin séu nefnd.
Samkvæmt ákvæðum samningsins hefur verið komið á fót íslensk-norskri fiskveiðinefnd. Hún hefur þegar haldið nokkra fundi og rætt þar m. a. um loðnukvótana, síldveiðar
Norðmanna, kolmunnaveiðar við Jan Mayen og reglur Norðmanna um veiðar við Jan
Mayen.
Sáttanefnd um afmörkun landgrunnsins hefur verið að störfum undanfarna mánuði og
má vænta tillagna hennar til ríkisstjórna íslands og Noregs síðar í vor.
Grænland og EBE.
Hinn 1. janúar 1977 var fiskveiðilögsagan við Vestur-Grænland og að 67. breiddarbaug
við Austur-Grænland færð út í 200 sjómílur. Á s. 1. vori var síðan ákveðið að færa fiskveiðiAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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lögsöguna einnig út norðan 67. breiddarbaugs við Austur-Grænland og tók sú ákvörðun
gildi 1. júní 1980. Nokkru áður hófum við viðræður við Dani og fulltrúa grænlensku
heimastjórnarinnar um þau mál, sem óhjákvæmilega þyrfti að leysa vegna útfærslu grænlensku lögsögunnar, bæði sunnan en ekki síst norðan 67. breiddarbaugs. Er þar um hvort
tveggja aö ræða, afmörkun lögsögu og fiskistofna, sem ganga um hafsvæöi beggja.
Nokkrir fundir voru haldnir um þessi mál og urðu helstu niðurstöður þær, að við teljum
tryggt að miðlína sú er við höfum dregið milli íslands og Grænlands verði virt þar til
samningar hafa verið gerðir á grundvelli endanlegs hafréttarsáttmála og komið var á samstarfi milli Hafrannsóknastofnunar og Fiskirannsókna Grænlands um fiskifræðileg efni.
í framhaldi af þessum fundum ákvað ríkisstjómin að óska eftir viðræðum við Efnahagsbandalag Evrópu um fiskverndar- og fiskveiðimál vegna útfærslu lögsögunnar við AusturGrænland, enda er yfirstjórn þessara málaflokka og heimild til samningsgerðar í höndum
framkvæmdastjórnar Efnahagsbandalagsins, en ekki einstakra bandalagsríkja, samkvæmt
stofnskrá bandalagsins.
Fyrsti fundur viðræðunefndanna fór fram í Brussel 15. júlí 1980 og tókst þar að tryggja
veiðiheimildir fyrir íslensk skip til loðnuveiða í grænlenskri lögsögu, allt að 120 þúsund
tonnum á tímabilinu 1. ágúst og fram til 31. desember 1980. í nóvember voru síðan haldnir 2
fundir, auk samráðsfunda með Dönum og fulltrúum grænlensku heimastjórnarinnar, og þar
unnið að drögum að rammasamningi milli aðila um samskipti á sviði fiskverndar og fiskveiða
á næstu árum og settar fram hugmyndir um hagnýtingu fiskistofna, einkum loðnu, karfa og
rækju. Nýr fundur er fyrirhugaður á næstunni, en mikið ber enn á milli og óvíst um árangur.
Færeyjar.
Á árinu 1976 var gerður samningur við Færeyinga um fiskveiðiheimildir við ísland.
Þessum samningi var síðan breytt á árinu 1979 og hámark þorsks í heildarafla lækkað,
þannig að Færeyingar máttu veiða 17.000 lestir, en þar af skyldi þorskafli ekki fara yfir
6.000 lestir.
Dagana 12.—13. janúar s. 1. fóru fram hér í Reykjavík viðræður Færeyinga og íslendinga um fiskveiði- og landgrunnsmál. Tókst þar samkomulag um óbreyttar botnfiskveiðiheimildir Færeyinga við ísland 1981, en jafnframt var ákveðið að skipta veiðisvæðunum
við ísland þannig, aö hver veiðiferð togara skyldi vera að öllu leyti sömu megin línu, sem

dregin væri um 18. lengdarbaug og heildarafli þeirra sem næst hinn sami austan- og vestanmegin þessarar línu. Ennfremur var samið um að hvorum aðila um sig skyldi heimilt að veiða
allt að 20.000 lestir af kolmunna í lögsögu hins á árinu 1981.
í viðræðunum var fjallað um aðferðir við skiptingu karfastofnsins, sem gengur um
íslensk, grænlensk og færeysk hafsvæði, svo og um loðnustofninn og skiptingu hans. Var
ákveðið að fresta viðræðum um loðnuna fram á vor og efna til sérstaks fundar um það mál
fyrir 1. júlí n. k.
Þá var rætt um laxveiðar Færeyinga í sjó og ákveðið að kanna ýmsar hliðar þess máls
betur. Verður sérstakur fundur um laxveiðimálin væntanlega haldinn á næstunni með þátttöku Færeyinga, íslendinga, Norðmanna, Svía og væntanlega Efnahagsbandalags Evrópu, en
þar er um að ræða fund í tengslum við undirbúning að gerð sáttmála um laxveiðar í sjó, sem
ná á til alls Norður-Atlantshafsins.
Loks var í viðræðunum við Færeyinga óskað eftir samstarfi þessara tveggja þjóða um
kröfugerð vegna skiptingar landgrunnsins sunnan íslands í samræmi við ályktun Alþingis frá
19. maí 1980. Ráðherrar Færeyinga, sem aðeins höfðu verið fáa daga í embætti, lofuðu að
kynna sér þessi mál. Jafnframt var á það bent, að Danir færu formlega með þennan málaflokk fyrir hönd Færeyinga og að viðræður stæðu yfir milli sendinefnda á Hafréttarráðstefnunni, auk þess sem jarðfræðingar ynnu að gagnasöfnun.
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Ég vil að endingu geta þess í þessum kafla, að bæði Bretum og írum hafa verið sendar
orðsendingar og óskað eftir viöræöum við þá um landgrunnsmálin. Bretar hafa þegar gefið
jákvæð svör, en írar óskuðu eftir nánari upplýsingum, sem þeim hafa nú verið sendar. Engar
dagsetningar hafa enn verið ákveðnar fyrir þessa fundi.
Veiðar Belga óg Norðmanna við ísland.
Auk Færeyinga hafa tvær aðrár þjóðir fiskveiðiheimildir við ísland. Annars vegar eru
það Belgar, sem hér fá að veiða allt að 5.000 lestum á ári, þó þannig að þorskafli má ekki
vera meiri en 15%, eða 750 lestir. Hins vegar hafa Norðmenn hér heimild til línu- og
handfæraveiða allt að 2.000 lestum, þó þannig að þorskafli fari ekki fram úr 300 lestum.

VI. Þróunarsamvinna.
Tíu ár eru nú liðin síðan Alþingi samþykkti lög um Aðstoð íslands við þróunarlöndin og
markaði þar með þá stefnu, að unnið skuli að því að framlög íslendinga til þróunaraðstoðar
nái sem fyrst 1% af þjóðartekjum, eins og samþykkt hafði verið á þingi Sameinuðu þjóðanna. Framlög frændþjóða okkar, Dana, Norðmanna og Svía, hafa þegar náð þessu marki,
Finnar eru allmikið á eftir með um 0,25% en íslendingar leggja enn sem komið er fimmfalt
minna af mörkum hlutfallslega en Finnar, eða að jafnaði 0,05—0,06% af þjóðartekjum.
Það sem hér er flokkað undir þróunaraðstoð eru bæði verkefni, sem ísland vinnur eitt
að í samvinnu við hlutaðeigandi þróunarríki, norræn verkefni, þar sem Norðurlönd sameinast um framkvæmdir, svo og ýmis framlög til alþjóðastofnana, sem sum hver eru þó nær
því að vera framlög til neyðarhjálpar en þróunarmála. Á undanförnum árum, eða fram til
1980, voru þau framlög sem fóru til alþjóðastofnana, t. d. Alþjóðaframfarastofnunarinnar,
verulega hærri en til tvíhliða og norrænna verkefna, sem Aðstoð íslands við þróunarlöndin
fjallaði um. Á s. 1. ári urðu hin síðarnefndu nokkuð hærri, einkum vegna Cabo Verde
verkefnisins og skipakaupa í því sambandi.
Áður en ég vík að einstökum verkefnum tel ég rétt að fjalla stuttlega um þróunaraðstoð
Islendinga almennt og þá einkum tvíhliða verkefni og norræn.
Á þeim 10 árum, sem liðin eru síðan Aðstoð íslands við þróunarlöndin var sett á stofn
hefur margt gott verið gert, þótt fjármagn til Aðstoðarinnnar hafi lengst af verið af mjög
skornum skammti. Það er ekki aðeins að fjárveitingar til framkvæmda hafi verið skornar við
nögl heldur hefur stofnunin aldrei fengið heimild fjárveitingavaldsins til að ráða sér fastan
starfsmann í fullu starfi, sem þó er til lengdar forsenda þess að unnt sé að standa vel að
verkefnunum. Fram til þessa hefur stjórnun stofnunarinnar að verulegu eða oft að mestu
leyti verið sjálfboðavinna og er á engan hallað þótt aðeins nafn próf. Ólafs Björnssonar sé
nefnt í því sambandi.
Þessu bernskuskeiði í sögu þróunarsamvinnu íslendinga hlýtur nú að ljúka og því mun
Alþingi nú í vor fjalla um frumvarp um Þróunarsamvinnustofnun íslands. Þessu frumvarpi er
ætlað að sníða ýmsa vankanta af fyrstu lögunum um þróunarmál, sem komið hafa fram á
undanfömum áratug. Ég verð þó jafnframt að undirstrika að til lítils er að samþykkja ný lög
ef Alþingi hefur ekki vilja til að auka verulega framlög til þróunarsamvinnu og tryggja
stofnuninni jafnframt starfskraft til að vinna að framkvæmd þeirra verkefna, sem henni
verða falin.
Oslóarsamkomulagið frá 1968 um norræna þróunarsamvinnu hefur verið í endurskoðun að undanfömu. Var nýtt samkomulag undirritað í byrjun mars og fer það nú til
þjóðþinganna til staðfestingar. Tilgangur þessa nýja samkomulags er einkum að einfalda
fyrirkomulag samstarfsins og laga það að þeirri þróun, sem orðið hefur á stjórnun og framkvæmd þróunarsamvinnu á undanförnum 13 árum.
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Um einstök verkefni, sem nú er unnið að, skal þetta annars tekið fram:
Stærsta einstaka verkefnið er aðstoð við Cabo Verde á sviði fiskveiða, sem hófst í fyrra
og ætlað hefur verið að standa í U/2 ár. Keypt var til starfseminnar 200 lesta stálskip — m. s.
Bjartur, og eru fjórir íslendingar undir forystu Magna Kristjánssonar starfandi að verkefninu. Því miður hefur reynst tímafrekara en til hafði verið vonast að finna góð fiskimið við
eyjarnar og er árangur enn takmarkaður á því sviði, þótt nokkuð hafi ræst úr. Bilanir á
skipinu hafa verið tíðar og erfitt um viðgerðir vegna skorts á varahlutum og hæfum viðgerðarmönnum, en þetta hefur batnað með komu fjórða íslendingsins, sem mikla reynslu
hefur á þessu sviði. Framkvæmdaaðili að þessu verkefni er Aðstoð íslands við þróunarlöndin í
samvinnu við Fiskifélag íslands. Hitt tvíhliða verkefnið er aðstoð við uppbyggingu fiskveiða í
Kenya, sem hófst haustið 1978. Hefur Baldvin Gíslason, skipstjóri, verið þar við
leiðbeiningarstörf og haft til afnota 120 lesta stálskip. Þetta verkefni er enn í gangi og má
telja árangur nokkuð góðan. Framlag Aðstoðar fslands við þróunarlöndin til þessa verkefnis
felst aðallega í launagreiðslum til Baldvins og ennfremur hafa verið lögð til ýmis veiðarfæri.
Auk þessara tvíhliða verkefna er ísland aðili að norrænum aðstoðarverkefnum á sviði
landbúnaðar o. fl. í Kenya, Tanzaníu og Mozambique, svo og norrænni aðstoð í tengslum við
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) til eflingar fjölmiðlun í Afríku. í
framhaldi af ályktun Norðurlandaráðs 14/1978 var unnið að tillögugerð um betri nýtingu
sjávarafurða í þarfir þróunarríkjanna og hefur starfshópur um þetta efni, sem m. a. dr. Jakob
Magnússon, fiskifræðingur átti sæti í, nú skilað skýrslu um þetta mál.
Sem kunnugt er, starfar hér á landi deild úr Háskóla Sameinuðu þjóðanna, sem annast
fræðslu um jarðhitaleit og jarðhitanýtingu. Jarðhitaskólinn starfar á grundvelli samnings
milli Orkustofnunar og Háskólans sem tók gildi 1. mars 1979 og veitir dr. Ingvar Birgir
Friðleifsson honum forstöðu á vegum Orkustofnunar. S. 1. ár var annað starfsár skólans og
dvöldust þá hér á landi 6 styrkþegar frá Filippseyjum, Kína, Hondúras og E1 Salvador um
sex mánaða skeið til þjálfunar og uppfræðslu. Ennfremur sendi UNDP indverskan styrkþega
hingað til dvalar í þrjá mánuði og 3 fulltrúar frá Filippseyjum, Indónesíu og Kína dvöldu hjá
skólanum um viku skeið. Á þessu ári er von á 8 styrkþegum frá Kína, Mexíkó, Filippseyjum,
Costa Rica og Nicaragua. Auk þeirra þjálfunar- og fræðslustarfa, sem hér hefur verið getið
um gegnir jarðhitaskólinn hér því lykilhlutverki á vegum Háskóla Sameinuðu þjóðanna
(UNU) að annast starfsemi alþjóðlegrar ráðgjafar- og samvinnunefndar um jarðhitaþjálfun
á vegum Sameinuðu þjóðanna og sérstofnana þeirra.

VII. Utanríkisviðskipti.
Eins og að undanförnu annaðist viðskiptaráðuneytið í samvinnu við sendiráðin framkvæmd utanríkisviðskipta. Á það skal lögð rík áhersla, að þessi málaflokkur er veigamikill
þáttur í starfi allra sendiráða okkar. Til þeirra allra berst fjöldi fyrirspurna um viðskiptaatriði. Þá eiga þau einnig þátt í að aðstoða útflytjendur og umboðsmenn þeirra við vörukynningar. Segja má að viðskiptamál séu höfuðviðfangsefni sendiráðsins í Moskvu, fastanefndarinnar í Genf, sendiráðsins hjá EBE í Brussel, sendiráðsins í París, sem jafnframt er fastanefnd hjá OECD og sendiráð fyrir Portúgal og Spán, svo og sendiráðsins í Washington og
viðskiptafulltrúa þess í New York. Þá hefur einnig frá því seint á árinu 1978 starfað sérstakur
viðskiptafulltrúi við sendiráðið í París. Hefur starf hans við upplýsingaöflun, könnun markaðar fyrir einstakar útflutningsafurðir sem og kynningu íslenskra útflutningssvara í samvinnu
við útflytjendur og samtök þeirra þegar gefið góða raun og gefið nokkra vísbendingu um
þörfina fyrir slíka starfsemi á vegum sendiráða. Hér á eftir fer skýrsla viðskiptaráðuneytisins
um þróun utanríkisviðskipta árið 1980.
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Utanríkisviðskiptin 1980.
Tilgangurinn með þessu yfirliti er ekki að lýsa viðskiptum íslands við erlend ríki eða
endursegja þær talnalegu upplýsingar, sem er að finna í Hagtíðindum heldur að draga fram
það markverðasta í þróun utanríkisviðskiptanna á árinu 1980 og gera stuttlega grein fyrir
afskiptum stjórnvalda af þessum málum.
Þrátt fyrir efnahagserfiðleika víða um heim voru utanríkisviðskipti íslands á árinu 1980
yfirleitt hagstæð. Verðmæti útflutningsins var um 16% hærra en á árinu áður og verðmæti
innflutningsins um 17% hærra hvort tveggja miðað við sambærilegt gengi. Vöruskiptajöfnuðurinn var hagstæður um 10,8 milljarða gkr., en hafði verið hagstæður 1979 um 12,8 millj.
gkr. og er þá bæði útflutningur og innflutningur reiknaður á fob-verði. Hins vegar jókst
verðmæti útflutningsvörubirgða um tæpa 9 milljarða kr. á árinu 1980 samanborið við tæpa 2
milljarða á árinu 1979.
Seðlabankinn áætlar, að þjónustujöfnuður hafi orðið mun óhagstæðari en á árinu áður.
Hafi hallinn á þjónustujöfnuðinum í fyrra numið 43 milljörðum kr., sem var 20 milljörðum
hærri upphæð en á árinu 1979. Aðalskýringin á þessu eru minni tekjur af flugi og auknar
vaxtagreiðslur. Samkvæmt þessu er áætlað, að viðskiptajöfnuður ársins hafi orðið óhagstæður um 32 milljarða kr., sem samsvarar 2,5% af þjóðarframleiðslu. Þrátt fyrir þetta batnaði
gjaldeyrisstaða bankanna um 27,6 milljarða kr. á árinu vegna þess að nýjar erlendar lántökur námu mun hærri upphæð heldur en endurgreiðslur á eldri erlendum lánum.
Helstu ástæðurnar fyrir því, að úflutningurinn í fyrra má teljast hafa gengið vel eru
þessar:
I fyrsta lagi var þorskaflinn meiri en nokkru sinni fyrr. í öðru lagi hefur minnkandi
framboð á fiski vegna útfærslu fiskveiðilögsögu og ofveiði styrkt fiskverðið í flestum markaðslöndum- okkar nema Bandaríkjunum. í þriðja lagi hefur aðild íslands að fríverslunarsamstarfinu greitt mjög fyrir útflutningi til Evrópulandanna. í fjórða lagi torvelduðu innflutningshömlur ekki viðskiptin, svo sem skreiðarsölu til Nígeríu, eins og stundum áður.
Sjávarafurðir voru um 75% af heildarútflutningnum. Freðfiskflök voru eins og áður
stærsta útflutningsvaran og nam útflutningur þeirra um 28% af heildarútflutningnum. Sala
freðfiskflaka í Bandaríkjunum, sem er langstærsti markaðurinn, gekk heldur treglega og stóð
verðlag þar að mestu í stað jafnhliða því sem gengi dollarans gagnvart helstu Evrópugjaldmiðlum lækkaði. I byrjun þessa árs hefur þó orðið breyting til batnaðar, þ. e.
dollarinn hefur styrkst og minni birgðir eru af freðfiski fyrir Bandaríkjamarkað. Nokkur
dráttur var einnig á sölu á viðbótarmagni af freðfiski til Sovétríkjanna, en það mál leystist
farsællega á seinni hluta ársins. Sala á flestum öðrum sjávarafurðum gekk greiðlega á árinu.
Er sérstaklega athyglisvert aö sala á skreið til Nígeríu tvöfaldaðist og var 10725 tonn.
Útflutningur sjávarafurða er að miklu leyti í höndum samtaka framleiðenda. Þannig
annast Sölusamband ísl. fiskframleiðenda alla sölu á saltfiski. Freðfisksalan er að mestu leyti
í höndum Sölumiðstöðvar Hraðfrystihúsanna og sjávarafurðadeildar SÍS og útflutningur á
saltsíld er að öllu leyti í höndum Síldarútvegsnefndar. Útflutningur annarra sjávarafurða, svo
sem skreiðar, fiskimjöls og lýsis, rækju, hörpudisks og hrogna, er á vegum margra útflytjenda. Eins og kunnugt er, hafa talsverðar umræður farið fram um það, hvort þetta
fyrirkomulag sé hagkvæmast frá þjóðhagslegu sjónarmiði. Ekki leikur nokkur vafi á því, að
mikill meiri hluti framleiðenda telur þessa viðskiptahætti vera hagkvæmasta og öruggasta.
Meðan svo er hefur viðskiptaráðuneytið ekki talið ástæðu til að breyta þeim reglum, sem gilt
hafa um veitingu útflutningsleyfa fyrir sjávarafurðum.
Hlutur iðnaðarvara í útflutningi var í fyrra rúmlega 22% og er þá meðtalinn álútflutntngur og nýhafin framleiðsla Jámblendifélagsins á kísiljámi. Athyglisverðast við útflutning
iðnaðarvara á síðasta ári er hin gífurlega aukning á útflutningi ullarvara, en hann næstum
tvöfaldaðist, ef reiknað er í krónum. Útflutningsverðmæti ullariðnaðarins nam rúmlega 16
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milljörðum gkr. og eru það 3,6% af heildarútflutningnum. Þessi iðngrein skiptir orðið miklu
máli fyrir atvinnulífið því talið er, að allt að 1500 manns starfi í henni víðsvegar um landið.
Verðmæti útfluttra landbúnaðarvara var í fyrra ekki nema 1,7% af heildarútflutningnum. Helstu breytingar í útflutningi þessara afurða eru, að ostaútflutningurinn hefur minnkað
og þá sérstaklega til Bandaríkjanna, þar sem innflutningurinn hefur verið takmarkaður við
623 tonn á ári. Áður hafði innflutningur á íslenskum osti notið góðs af innflutningsleyfum,
sem önnur lönd höfðu ekki getað nýtt sér, en nú hefur verið tekið fyrir það. Af hálfu
stjómvalda hefur verið margreynt að fá ostakvótann hækkaðan en án árangurs.
Gerður var samningur við Efnahagsbandalagið um að takmarka árlegan útflutning á
íslensku lambakjöti til bandalagslandanna við 600 tonn í stað lækkunar á tolli úr 20% í 10%.
Á undanfömum 3 ámm hafa verið flutt til Efnahagsbandalagslandanna að meðaltali 510
tonn árlega.
Þótt útflutningsverðlag hafi hækkað um 6,6% á árinu miðað við fast gengi, versnuðu
viðskiptakjörin um 3,5%, einkum vegna hækkunar á olíuverði. Aðalverðhækkunin á olíum
átti sér samt stað á árinu 1979, og versnuðu þá viðskiptakjörin um rúmlega 7,9%. Þegar líða
tók á árið fór verð á hinum s. k. Rotterdam-markaði lækkandi vegna minnkandi olíuneyslu um
allan heim. Einnig hér á landi lækkaði gasolíuneyslan um 20%, einkum vegna stækkunar og
fjölkunar hitaveitna og minni notkunar á dísilrafstöðvum.
Hin gífurlega hækkun á olíuverði er mesta áfall, sem íslenskt efnahagslíf hefur orðið
fyrir á síðustu árum. Miklar umræður og athuganir hafa farið fram á því hvernig ætti að
bregðast við þessum vanda. Á árinu 1979 var mest af olíuvörunum keypt frá sovéska
olíufélaginu Sojuznefteexport og miðaðist verðið við rotterdamska skráningu. Sú verðskráning var þá mjög óhagstæð og var því talið nauðsynlegt að fá gasolíu keypta á stöðugra
verðlagi. Var því í aprílmánuði gerður samningur við breska ríkisolíufélagið British National
Oil Corp. um kaup á 100.000 tonnum af gasolíu á seinna misseri 1980 og sama magni á árinu
1981. Samið var um verð með hliðsjón af gildandi verðlagi í Norðvestur-Evrópu. Þetta verð
hefur í reynd verið nokkuð hærra heldur en skráð verð á Rotterdam-markaði á sama tíma, en
það verð lækkaði óvænt á seinna helmingi ársins 1980, þrátt fyrir áframhaldandi stríð milli
írans og íraks. Vegna minnkandi gasolíuneyslu voru ekki nema 60.000 tonn af gasolíu flutt
inn frá BNOC á árinu 1980 og er ráðgert að á árinu 1981 nemi gasolíukaupin þaðan 80.000
tonnum.
Eftir fyrstu olíuverðhækkunina 1973—74 var á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París sett á laggirnar alþjóðaorkustofnun (International Energy Agency) til að
fjalla um hin alþjóðlegu orkuvandamál. öll aðildarríki Efnahags- og framfarastofnunarinnar
nema Finnland, Frakkland og ísland gerðust aðilar að þessari stofnun. í fyrra vann nefnd á
vegum viðskiptaráðuneytisins að því að kanna málefni stofnunarinnar og gekk hún frá
ýtarlegri skýrslu til ríkisstjórnarinnar, sem einnig hefur verið dreift til þingflokkanna. Enn
hefur ekki verið tekin ákvörðun um það, hvort ísland skuli gerast aðili að stofnuninni.
í ársbyrjun 1980 var aðlögunartímanum, sem samið var um við inngöngu í EFTA og
með fríverslunarsamningnum við Efnahagsbandalagið, lokið. Þar með voru verndartollar
felldir niður á innflutningi á sams konar vörum og framleiddar voru hér á landi, ef þær eru
fluttar inn frá EFTA og Efnahagsbandalagslöndum. Er hér um að ræða um 15% af heildarinnflutningi. Hins vegar höfðu tollar á íslenskum iðnaðarvörum verið felldir niður í EFTAlöndum árið 1970 við inngöngu íslands í EFTA og tollalækkun á vörum, sem Efnahagsbandalagssamningurinn náði til, bæði iðnaðarvörum og sjávarafurðum, var lokið 1. júlí
1977.
Reynsla er nú fengin af fríverslunarsamstarfinu og er óhætt að fullyrða, að þrátt fyrir
nokkra erfiðleika einstakra iðngreina hafi árangurinn verið mjög hagstæður. Vegna útflutnings okkar til EBE, sem á árinu 1980 nam 166,9 milljörðum gkr., er reiknað út, að tollaívilnanir hafi numið 12,6 milljörðum gkr. þar af 8,3 milljarðar vegna útflutnings sjávarafurða en
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4,3 tnilljarðar vegna útflutnings iðnaðarvara. Útflutningurinn til EFTA-landanna var 44,6
milljarðar gkr., en tollaívilnanirnar eru áætlaðar á honum 2,6 milljarðar og munar þá langmest um tollfrelsi á útfluttu áli til Sviss. Samtals námu því tollaívilnanirnar vegna fríverslunar
rúmlega 15 milljörðum gkr. á síðasta ári.
Iðnaðurinn hefur á aðlögunartímanum tekið stórstígum framförum bæði hvað varðar
framleiðni og fjölbreytni. Nú er svo komið, að miklu fleiri menn eru starfandi í iðngreinum,
sem framleiða fyrir útflutning, heldur en þeim, sem standa höllum fæti í samkeppninni vegna
fríverslunar. Útflutningsiðnaðurinn, svo sem ullariðnaður og frystiiðnaður, nýtur í vaxandi
mæli góðs af tollfrelsi fríverslunarsvæðisins. Vegna erfiðleika einstakra iðngreina hafa verið
gerðar tímabundnar ráðstafanir. Þannig var í ársbyrjun 1979 lagt 35% innborgunargjald á
innflutt húsgögn, en það féll niður eins og gert var ráð fyrir í árslok 1980. í september 1980
var svo vegna erfiðleika sælgætisiðnaðarins og kexgerðar lagt 40% innflutningsgjald á
sælgæti og 32% innflutningsgjald á kex og gildir það í 18 mánuði. Slíkt gjald var heimilað
samkvæmt fríverslunarsamningnum við Efnahagsbandalagið, en EFTA-ráðið samþykkti
gjaldið sem tímabundna verndarráðstöfun. Aðlögunargjaldið, 3%, sem lagt var á 1. júlí
1979, féll niður um áramótin 1980—81 eins og gert hefði verið ráð fyrir. Hins vegar er
ennþá lagt 3% jöfnunargjald á innfluttar iðnaðarvörur, sem njóta tollfrelsis og er reiknað
með, að þetta gjald haldi áfram þar til virðisaukaskattur verður lagður á. Allar þessar
ráðstafanir hafa verið gerðar í samráði við EFTA-ráðið, en Efnahagsbandalagið samþykkti
þær ekki, en lét þær viðgangast, þar sem um tímabundnar ráðstafanir var að ræða.
Auk þessara sérmála Islands hafa fastanefndir íslands hjá EBE og EFTA og viðskiptaráðuneytið orðið að sinna ýmsum málum sem varða fríverslunarsamstarfið. ísland samdi eins
og önnur EFTA-lönd um viðbótarbókun við viðskiptasamninginn við Efnahagsbandalagið
vegna aðildar Grikklands að bandalaginu, sem tók gildi 1. janúar 1981. Alþingi samþykkti
heimildina til undirritunar á viðbótarbókuninni 20. desember 1980. Samningaviðræður um
aðild Spánar og Portúgals að EBE standa yfir, og er stefnt að því, að löndin gerist aðilar 1983
eða 1984. Fyrir þann tíma þarf þá að gera sams konar viðbótarbókun og gerð var vegna
Grikklands. Stækkun EBE bætir viðskiptaaðstöðu íslands í þessum löndum þar eð ákvæði
fríverslunarsamningsins ná þá einnig til þeirra.
Á ráðherrafundi EFTÁ í júní 1980, þar sem minnst var 20 ára afmælis EFTA, lagði
Tómas Árnason, viðskiptaráðherra, til, að athugun færi fram á því, hvort ekki væri hægt að
láta fríverslunina ná til allra sjávarafurðá með því að fella niður undanþágulistann, Annex E,
sem fylgdi stofnsamningnum. Sérstakri nefnd var falið að athuga málið og hefur hún skilað
áliti. Meiri hluti EFTA-landa gat fallist á að fella niður allar vörur á undanþágulistanum
nema vatnafisk. Hins vegar lagðist Portúgal, sem nú á í samningum um aðild að Efnahagsbandalaginu, eindregið gegn nokkurri breytingu og verður því þessu máli slegið á frest um
sinn. Lítill útflutningur er á þessum afurðum til EFTA-landanna nema saltfiski til Portúgal
og saltsíld til Svíþjóðar og Finnlands, en tollar eru ekki nein hindrun fyrir sölu á þessa
markaði. Hefur þetta mál því litla efnahagslega þýðingu fyrir ísland. Aftur á móti ber að
stefna að því, aö sömu reglur gildi um alþjóðaviðskipti með sjávarafurðir eins og iðnaðarvörur og því var taliö rétt að vinna að því að fá viðurkenningu á því sjónarmiði í EFTA sem
og öðrum samtökum, sem ísland er aðili að.
I EFTA hafa farið fram miklar umræður um ríkisstyrki til iðnaðar, sem hafa færst í vöxt
á undanförnum árum með auknu atvinnuleysi og samdrætti á ýmsum sviðum efnahagslífsins.
Beinir ríkisstyrkir til framleiðenda eða útflytjenda á iðnaðarvörum samrýmast ekki EFTA
stofnsamningnum, en þar segir ennfremur, að ekki megi veita slíka opinbera aðstoð, sem
spilli þeim hagsbótum, sem vænta megi af fríverslun milli aðildarríkjanna. Pað getur því oft
verið erfitt að sýna fram á, að einstaka styrkir brjóti beint í bága við EFTA-samninginn,
enda hafa aðildarríkin reynt að koma þessu þannig fyrir, að svo sé ekkj.
Innan EFTA starfar viðskiptanefnd að því að endurskoða og fara yfir þær styrktarað-
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gerðir, sem beitt er í aðildarríkjunum. Ennþá liggja ekki fyrir niðurstöður af störfum hennar
og óvíst er hver árangur verður af þeim.
Gerður var nýr viðskiptasamningur við Sovétríkin og gildir hann í 5 ár, 1981—85.
Samninginn undirritaði Tómas Árnason, viðskiptaráðherra, 11. september 1980 í Moskvu.
Samningurinn gerir ráð fyrir umtalsverðri aukningu á útflutningi til Sovétríkjanna sé nýi
vörulistinn borinn saman við vörulista síðasta samnings. Aukningin er sérstaklega mikil fyrir
saltsíld, þar sem gert er ráð fyrir 15,000—20,000 tonna kvóta fyrir saltsíld í stað
2,000—4,000 tonna áður. Á grundvelli þessa samnings voru seldar í fyrrahaust 160,000
tunnur og er það meira magn en nokkru sinni fyrr. En kvótar fyrir fryst fiskflök og heilfrystan fisk og fiskimjöl voru óbreyttir frá fyrra samningi. Á grundvelli nýja samningsins hefur
verið gerður sölusamningur um 14,000 tonn af frystum flökum og 4,000 tonn af heilfrystum
fiski á þessu ári. Frá Sovétríkjunum er gert ráð fyrir áframhaldandi kaupum á olíuvörum, en
þó minnkun á gasolíumagni en aukningu á svartolíukaupum. Á grundvelli nýja samningsins
var í nóvember gerður samningur við Sojuznefteexport um kaup á 110,000 tonnum af
svartolíu, 100,000 tonnum af gasolíu og 70,000 tonnum af bensíni fyrir árið 1981.
Viðskipti við önnur Austur-Evrópulönd gengu eðlilega á síðasta ári. í gildi eru viðskiptasamningar við öll þeirra nema Albaníu. Lítil viðskipti hafa verið við þessi lönd nema
Pólland og Tékkóslóvakíu. Eins og áður fóru fram viðræður við þessi tvö lönd um framkvæmd viðskiptasamninganna.

VIII. Utanríkisþjónustan.
Starfsemi utanríkisþjónustunnar var með svipuðu sniði og áður á undanförnu ári.
Stofnað var til stjórnmálasambands við Venezúela og Saudi-Arabíu og íslenskur sendiherra afhenti í fyrsta sinni trúnaðarbréf í Túnis. Alls hefur ísland nú stofnað til stjórnmálasambands við 63 ríki, en ekki hafa enn verið útnefndir sendiherrar hjá þeim öllum, þannig að
sendiherra höfum við nú hjá 52 þjóðum. Hagsmuna okkar hjá þessum þjóðum er gætt af 10
sendiherrum erlendis og 2, er starfa í ráðuneytinu í Reykjavík. Ólaunaðir kjörræðismenn
íslands eru u. þ. b. 180 víðs vegar um heim, þ. á m. í nokkrum löndum, sem við höfum enn
ekki tekið upp formlegt stjórnmálasamband við.
Til viðbótar má geta þess, að um 10 ára skeið hefur verið í gildi samningur milli
Norðurlanda um gagnkvæma aðstoð í ræðismálefnum, þannig að fulltrúar einhvers hinna
Norðurlandanna gæta hagsmuna þess eða þeirra, sem ekki hafa sendiráð eða ræðismann á
þeim stað. Þetta fyrirkomulag bætir í reynd mörg hundruð borgum um allan heim við þær,
sem við höfum eigið sendiráð eða kjörræðismann í og kemur sér oft vel þegar slys ber að
höndum eða eitthvað annað bjátar verulega á, þótt skyldur þessara aðila séu að sjálfsögðu
verulega takmarkaðri en okkar eigin fulltrúa.
I skýrslu minni í fyrra gerði ég grein fyrir staðarvali fyrir sendiráð okkar og færði fram
rök fyrir því, að það hefði ekki verið tilviljunum háð. Ég ætla því ekki að endurtaka þessar
röksemdir nú. Ég vil hins vegar undirstrika það sem ég sagði þá um kostnað og starfsmannahald. Kostnaður við hina eiginlegu utanríkisþjónustu nemur um hálfum hundraðshluta af
ríkisútgjöldum og hefur hlutdeild hennar farið fremur lækkandi með auknum ríkisumsvifum.
Öll sendiráðin eru rekin með algjörum lágmarksfjölda starfsmanna, þ. e. sendiherra, ásamt
yfirleitt einum fulltrúa, tveimur riturum og aðstoðarmanni og er vinnuálagið á embættismenn utanríkisþjónustunnar víða orðið verulega meira en með góðu móti verður til ætlast,
m. a. vegna tímafrekrar gæslu hagsmuna í öðrum umdæmislöndum.
Ég hef lagt á það áherslu, að við yrðum að fá a. m. k. 3—4 nýja starfsmenn til að senda
til starfa í þeim sendiráðum þar sem vinnuálagið er mest. Þetta er orðin algjör nauðsyn nú.
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Segja má, að embættismönnum utanríkisþjónustunnar erlendis hafi ekki verið fjölgað í
meira en áratug, þrátt fyrir mjög aukin verkefni á mörgum stöðum. Eina nýja embættið, sem
stofnað hefur verið til, er viðskiptafulltrúi við sendiráðið í París seint á árinu 1978. Hefur sú
tilhögun gefist mjög vel og starfið komið að góðum notum í mörgum ríkjum á meginlandi
Evrópu.
Á undanförnum árum hafa forverar mínir í embætti lagt á það áherslu í lokaorðum í
skýrslum sínum til Alþingis um utanríkismál, að til utanríkisþjónustunnar verði veitt það
fjármagn, sem nauðsynlegt er til að hún geti eigi aðeins haldið áfram heldur aukið sitt
þýðingarmikla starf. Undir þau orð vil ég taka.

Alþt. 1980. A. (103. löggjaíarþing).
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Skrá yfir framlög íslands vegna þróunaraðstoðar árin 1974—1981 (í þús. kr.).
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Próunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna ......................................................
Alþjóðaframfarastofnunin (IDA) ..........................................................
Iðnþróunarsjóður EFTA fyrir Portúgal ................................................
Aðstoð íslands við þróunarlöndin ..........................................................
Alþjóðabankinn (IRBD), stofnfjáraukning ...........................................
Háskóli Sameinuðu þjóðanna (UNU), jarðhitadeild .............................

60
214

97
540

129
439

71

103

125

160
800
740
251

176
604
380
400
900

280
1 404
540
710

364
1 404
960
6 0222)

AIls

345

740

693

1 951

Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn (UNICEF) .............................................
Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (WFP) .........................................
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) ...........................
Aðstoð Sameinuðu þjóðanna við Palestínuflóttamenn (UNRWA) ....
Flóttamannaráð íslands ...........................................................................
Namibíusjóður Sameinuöu þjóðanna ....................................................
Alþjóðanefnd Rauða krossins ...............................................................
S-Afríkusjóður Sameinuðu þjóðanna ....................................................

24
4
10
12
8
1

22
7
14
20
11
1
3
1

29
8
16
24
6
2
7
2

35
12
20
28
4
2
4
2

1981')

Langtíma þróunaraðstoð

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

546
2 760
4 7573)

456

661

2 460

3 266

9 206

8 724

40
12
21
29
4
6
9
6

59
26
52
60
434
10
14
10

71
33
100
88
182
16
19
16

137
54
137
101
8
26
29
26

önnur aðstoð, reglubundin framiög4)

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

1

Alls

60

79

94

107

127

665

525

518

Þróunaraðstod samtals

405

819

787

2 058

2 587

3 931

9 731

9 242

Hlutfall af þjóðarframleiðslu viðkomandi árs

0.029%

0.044%

0.030%

0.056%

0.045%

0.048%

0.075%

0.049%

Skýringar:

1)
2)
3)
4)

Skv. fjárlögum.
Þar af vegna adstodar vid Cabo Verde-eyjar 5 010 (innifalið heildar kaupverð vélskipsins Bjarts og útbúnaður þess).
Þar af vegna aðstoðar við Cabo Verde-eyjar 3 000.
Framlögþessi má á vissan hátt flokka sem þróunaraðstoð, en sum þeirra eru þó e. t. v. fremur neyðarhjálp.
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Nd.

566. Breytíngartíllaga

[193. mál]

við frv. til laga um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu.
Frá Matthíasi Bjarnasyni, Albert Guðmundssyni,
Matthíasi Á. Mathiesen og Sighvati Björgvinssyni.
Við 5. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
a) Þeir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem hafa óskerta tekjutryggingu, skulu fá fullar
verðbætur á grunnellilífeyri og örorkulífeyri skv. vísitölu framfærslukostnaðar.
b) Frá 1. mars 1981 skulu verðbætur á eftirtalda bótaflokka Tryggingastofnunar
ríkisins vera 10.2%: Barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur (6 mánaða og 8 ára),
ekkjubætur (12 mánaða) og sjúkra- og slysadagpeningar.

Ed.

567. Nefndarálit

[11. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og er sammála um að leggja til að frumvarpið
verði samþykkt eins og það kom frá Nd., þó með svofelldri
BREYTINGU:
Við 2. gr. Greinin orðist svo:
7. gr. hljóði svo:
Menntamálaráðherra skipar sex manna skólanefnd með þessum hætti:
Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Fiskifélags Islands, einn eftir
tilnefningu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskiðnar,
fagfélags fiskiðnaðarins, og einn úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir án tilnefningar, annar skal vera frá Framleiðslueftirliti sjávarafurða, hinn úr röðum framleiðenda.
Sex varamenn skulu skipaðir með sama hætti.
Ráðherra skipar formann.
Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
Um starfssvið og skyldur skólanefndar skal kveðið nánar á í reglugerð.
Alþingi, 25. mars 1981.
Stefán Guðmundsson,
form., frsm.
Geir Gunnarsson.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Egill Jónsson.
Gunnar Thoroddsen.

Kjartan Jóhannsson,
Guðm. Karlsson.

1972
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568. Nefndarálit

[24. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og varð sammála um að leggja til að það verði
samþykkt eins og það kom frá Nd.
Alþingi, 25. mars 1981.
Stefán Guðmundsson,
form., frsm.
Geir Gunnarsson.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Egill Jónsson.
Gunnar Thoroddsen.

Kjartan Jóhannsson.
Guðm. Karlsson.

569. Fyrirspurn

Sþ.

[278. mál]

til landbúnaðarráðherra um rannsókn á lifnaðarháttum æðarfugls.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.
Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 1978 um vísindalega rannsókn á lifnaðarháttum æðarfugls?

Nd.

570. Lög

[193. mál]

um ráðstafanir t’l viðnáms gegn verðbólgu.
(Afgreidd frá Nd. 30. mars.)
Samhljóða þskj. 384.

Sþ.

571. Tillaga til þingsályktunar

[279. mál]

um skipun nefndar til að kanna starfsskilyrði myndlistarmanna.
Flm.: Halldór Blöndal, Vilmundur Gylfason, Guðm. G. Þórarinsson,
Birgir ísl. Gunnarsson, Ingólfur Guðnason, Jóhanna Sigurðardóttir,
Jón Baldvin Hannibalsson, Salome Þorkelsdóttir,
Sigurlaug Bjarnadóttir, Páll Pétursson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 6 manna nefnd, er kanni starfsskilyrði myndlistarmanna hér á landi og geri tillögur um, hversu hið opinbera
geti best örvað sjálfstæða listsköpun með því að myndlistarmönnum sé skapaður
viðunandi starfsgrundvöllur. Nefndin skal hafa samráð við félög myndlistarmanna og
þær stofnanir, sem starfa að myndlistarmálum.
Menntamálaráðherra skal skipa nefndina samkvæmt tilnefningu þingflokka og
Sambands islenskra sveitarfélaga er tilnefni sinn nefndarmann hvert. Formaður
nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar.
Kostnaður við störf nefndarinnar skal greiddur úr ríkissjóði.
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Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur verið mikil gróska í myndlist hér á landi og vel
menntuðum og hæfum myndlistarmönnum hefur farið mjög fjölgandi. Þessu listalífi
hefur m. a. verið haldið uppi af almenningi með kaupum á listaverkum. Þessi
merkilegi þáttur í menningarlífi okkar er einsdæmi og vottur um mikinn myndlistaráhuga hjá þjóðinni. Einnig hafa riki og sveitarfélög, bankar og sjálfseignarstofnanir
á undanförnum áratugum veitt myndlistarmönnum ómetanlegan stuðning. Fyrir flutningsmönnum vakir að koma þessum framlögum í fastara form, en þeir hafa ekki
mótaðar tillögur í fórum sínum. Þó benda þeir á eftirfarandi:
Nauðsynlegt er að kanna starfsgrundvöll myndlistarmanna, svo sem það, hversu
skattlagningu á efni til listsköpunar er háttað.
Listaverk í opinberum byggingum styrkja tilfinningu fólks fyrir þjóðerni sínu
og uppruna. Það er menningar- og þjóðernismál, að opinberar byggingar séu skreyttar
listaverkum, og nauðsynlegt að þau séu talin til byggingarkostnaðar. Ekki þarf að
tíunda uppeldislegt gildi slíks umhverfis.
Sjálfsagt þykir að tónskáld fái umbun sé verk þess flutt í útvarpi, eða rithöfundur sé bók lánuð af bókasafni. Fyrirkomulagsatriði er hversu samsvarandi
greiðslum skuli háttað til myndlistarmanna vegna verka, sem eru til sýnis í söfnum
eða á vegum opinberra aðila. Þessi málverk eða höggmyndir eru á sinn hátt lífeyrissjóður aldraðra myndlistarmanna. Ekki er vansalaust að þess skuli finnast dæmi, að
fremstu listamenn okkar búi við framfærsluvandamál í elli sinni eftir að heilsan
hefur gefið sig.
Norðmenn hafa löngum haft tilhneigingu til þess að eigna sér fornbókmenntir
okkar með ríkulega myndskreyttum útgáfum, t. d. af Heimskringlu. Hér á landi
sýndi Ragnar í Smára lofsvert frumkvæði í þessa veru, m. a. með útgáfu Grettissögu
og Brennu-Njálssögu, myndskreyttra af okkar fremstu listamönnum. Ekkert sambærilegt hefur síðan gerst.
Á Austurvelli er stytta Einars Jónssonar af Jóni forseta. í þinghúsinu er
málverk Gunnlaugs Blöndals af Þjóðfundinum. Og í fundarsal borgarstjórnar Reykjavíkur hangir uppi veggteppi Vigdísar Kristjánsdóttur af landnámi Ingólfs Arnarsonar, ofið eftir teikningu Jóhanns Briems. 1 Valhöll hefur Einar Hákonarson dregið
fram úr Njálu hvernig Skarphéðinn spottar Brennu-Flosa á Þingvöllum.
Áfram verður að gera listaverk úr sögu þjóðarinnar, markverðum atburðum eða
táknrænum. Það er ekki síður gott yrkisefni góðum myndlistarmanni en umhverfið,
landið sjálft. Nærtækt dæmi er kristnitakan og aldamótaárið 2000.
Á timum litasjónvarps vekur þvílíkt listrænt framtak heilbrigðan þjóðernislegan
metnað. I holu fjölmiðlaflæðinu er ekkert eins lifandi og listaverk, þar sem það
hangir uppi á vegg og er kyrrt á sínum stað.
Sendiráð okkar erlendis eru gluggi íslands út á við. Erlendur maður, sem villist
þangað inn, fær að vísu hugmyndir um að íslendingar séu sérfræðingar í vondum
eftirprentunum, en of lítið er um frummyndir eftir okkar fremstu málara.
Á hinn bóginn hefur verið tíska að tjalda verkum myndlistarmanna okkar
erlendis við sérstök hátíðleg tilefni. Svo var m. a. gert er forseti Islands fór í opinbera
heimsókn til Danmerkur nýverið. Þess á milli eru myndlistarmenn okkar afskiptir.
Á undanförnum árum hafa myndlistarmenn unnið brautryðjendaverk með þvi
að færa list sína inn í atvinnulífið. Dæmi má taka úr silfur- og gullsmíði, keramikframleiðslu og vefnaði. I kjölfarið hafa opnast nýir markaðir erlendis fyrir þessar
vörur. Spurningu vekur, hvort þsssu hljóðláta en árangursrika starfi hafi verið gefinn
nægur gaumur eða hversu megi breikka það í náinni framtíð. Með því að horfa
til Dana, sem löngum hafa verið okkur fyrirmynd, sjáum við að um leið og við
virkjum árnar getum við virkjað hugvitið, — viðurkennt, að hönnuðir eru atvinnuskapandi eins og stál og vatn.

1974

Sþ.
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572. Tillaga til þingsályktunar

[280. raál]

um aukningu orkufreks iðnaðar og síefnumótun í stóriðjumálum.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar (JS, BlG, HBl, SteinG).
Alþingi ályktar að kjósa nefnd sjö þingmanna til að fjalla um aukningu á orkufrekum iðnaði næstu ár til að nýta í ríkari mæli en nú er gert hinar miklu óbeisluðu
orkulindir vatnsfalla og jarðhita, bæta lífskjör og auka trausta atvinnu, framleiðslu
og útflutning þjóðarinnar.
Skal nefndin kosin hlutfallskosningu á Alþingi að loknum hverjum alþingiskosningum. — Nefndin kýs sér formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum.
Verkefni nefndarinnar eru:
1. Að kanna hagkvæmni framleiðslugreina, sem til álita koma á sviði orkufreks
iðnaðar, með tilliti til orkuverðs, flutningskostnaðar, fjölda atvinnutækifæra og
markaðsmöguleika.
2. Að kanna hugsanlega möguleika á samvinnu við erlenda aðila, m. a. á sviði tækni
og markaðsmála.
3. Að gera tillögur um stóriðjuframkvæmdir sem hagkvæmt þykir að stofna til.
Skal þar kveða á um eignaraðild fyrirtækja, fjármögnun, orkuöflun og orkuverð,
önnur rekstrarskilyrði, — gerð, stærð og staðsetningu iðjuvera.
Nefndin skal hafa náið samstarf við yfirvöld orkumála og umhverfisverndar.
Heimilt er nefndinni að leita samstarfs við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu
á málum er varða störf hennar. Opinberum aðilum er skylt að veita nefndinni hverjar þær upplýsingar sem hún óskar.
Nefndin skal skila Alþingi og rikisstjórn skýrslum um störf sín eftir því sem
þeim miðar áfram.
Kostnaður af störfum nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
Greinargerð.
Tillaga þessi er flutt af meiri hluta allsherjarnefndar Sþ., Jóhönnu Sigurðardóttur, Birgi ísl. Gunnarssyni, Halldóri Blöndal og Steinþóri Gestssyni. Á öndverðu
þessu þingi voru fluttar tvær tillögur til þingsályktunar um stóriðjumál. Allir þingmenn Alþýðuflokksins fluttu tillögu um aukningu orkufreks iðnaðar (8. mál), og 19
þingmenn Sjálfstæðisflokksins fluttu tillögu um stefnumótun í stóriðjumálum (31.
mál). Tillögur þessar voru mjög líkar að efni. Allsherjarnefnd Sþ. fékk báðar þessar
tillögur til meðferðar og hefur rætt þær sameiginlega. Meiri hluti nefndarinnar hefur
í samráði við flutningsmenn beggja tillagnanna komist að samkomulagi um nýja
tillögu, sem hér er flutt, og komi þessi tillaga í staðinn fyrir hinar tvær. Óþarfi er
að hún fari til nefndarinnar að nýju eftir umræðu i Sþ. þar sem hún hefur þegar
fengið itarlega umfjöllun í nefndinni.
Að öðfu leyti þarfnast tillaga þessi ekki skýringar.

Nd.

573. Nefndarálit

[209. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með síðari
breytingum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið. Á fundi nefndarinnar hafa komið Björn
Hafsteinsson, Haukur Þórðarson og Kári Sigurbergsson, sem eiga sæti í nefnd er
úrskurðar umsóknir um eftirgjöf gjalda af bifreiðum.
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Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim
breytingum er fram koma á sérstöku þingskjali. Þó áskilja einstakir nefndarmenn
sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma.
Alþingi, 31. mars 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Magnús H. Magnússon,
með fyrirvara.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Matthías Bjarnason.

574. Breytingartillögur

Guðm. J. Guðmundsson.
Matthías Á. Mathiesen

[209. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með síðari
breytingum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
1. 1. mgr. 1. gr. orðist svo:
Að lækka eða fella niður gjöld af allt að 550 fólksbifreiðum fyrir fólk sem
er fatlað á svo háu stigi að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis.
2. í stað „25“ í 3. mgr. 1. gr. komi: 40.
3. í 7. mgr. 1. gr. komi sex í stað „fimm“ og fimm í stað „fjórir“.

Nd.

575. Nefndarálit

[209. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með síðari
breytingum.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Á fundum nefndarinnar hafa þeir aðilar, sem komið hafa til viðtals við nefndina, talið ógjörlegt að hafa úthlutun bifreiða til öryrkja miðaða við ótiltekin fjölda,
því það mundi gera úthlutun erfiðari i framkvæmd. Hefur meiri hluti nefndarinnar
því frekar fallist á að fjölga nokkuð þeim bifreiðum, sem úthluta má með eftirgjöfun
á aðflutningsgjöldum, sem ég tel skref í rétta átt, þó skoðun mín sé sú, að ekki
eigi að takmarka úthlutun sem þessa við ákveðna tölu farartækja, heldur á að láta
þörfina ráða og leysa mál allra sem rétt hafa til niðurfellingar á aðflutningsgjöldum,
en ekki einvörðungu einhverra útvalinna.
Einnig tel ég að fella eigi niður tolla og aðra skatta af gervilimum o. fl., í stað
heimildarákvæðis sem er í gildandi lögum.
Alþingi, 31. mars 1981.
Albert Guðmundsson.

1976
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576. Frumvarp til Iaga

[281. mál]

um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
2. gr. orðist svo:
Sjóðfélagar eru allir sjómenn sem ráðnir eru á íslensk skip 12 rúmlestir og
stærri, þar með taldir þeir skipverjar sem ekki eru lögskráðir en starfa að viðhaldi
og viðgerð skips, flokkunarviðgerð eða að öðrum störfum i þágu útgerðar. Skulu
þeir tryggðir í sjóðnum meðan þeir taka laun samkvæmt kjarasamningi sínum sem
sjómenn. Taki sjómenn, sem þannig er ástatt um, laun samkvæmt öðrum kjarasamningi skal engu að síður skylt að tryggja þá í sjóðnum, nema tryggingarskyldu
þeirra sé fullnægt með greiðslu til annars lífeyrissjóðs. Yfirmenn á farskipum
skipafélaga, sem við gildistöku laga þessara hafa yfirmenn tryggða í lífeyrissjóðum,
skulu tryggðir í þeim sjóðum er þau eru aðilar að. Yfirmenn strandferðaskipa rikissjóðs og varðskipanna skulu tryggðir í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.
Þá skulu sjómenn sem lögskráðir eru í tilteknum byggðarlögum eða landshlutum vera utan við sjóðinn ef ráðherra hefur fyrir gildistöku laga þessara veitt þeim
undanþágu frá þátttöku, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 78/1970. Um sjóði þá, er þessir
sjómenn eiga aðild að, skulu gilda öll ákvæði þessara laga sem við geta átt og
varða skyldur launagreiðenda til að halda eftir af launum vegna iðgjaldagreiðslu
og um innheimturétt, lögveð í skipum svo og önnur atriði, sem tryggja rétt lífeyrissjóðs samkvæmt þessum lögum.
Sjóðfélögum, sem hætta störfum á sjó, skal heimil áframhaldandi þátttaka ef
þeir hefja störf í landi við útgerð eða hliðstæð störf, svo sem við fiskvinnslustöðvar
eða frystihús, enda hafi þeir greitt iðgjöld til sjóðsins í a. m. k. 5 almanaksár og
áunnið sér a. m. k. 3 stig, sbr. 11. gr. Heimilt er stjórn sjóðsins að láta sjómennsku
fyrir gildistöku laga þessara jafngilda iðgjaldagreiðslu í þessu sambandi. Ennfremur
er stjórninni heimilt með sömu skilyrðum að leyfa sjóðfélaga að halda áfram
þátttöku, ef hann tekur upp annað starf er veitir honum ekki aðild að lífeyrissjóði.
Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa félögum og samböndum, sem standa að
samningum um kaup og kjör sjómanna er aðild eiga að sjóðnum, að tryggja starfsmenn sína í honum.
Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa sjómönnum, sem stunda nám i sjómannafræðum, slasast eða veikjast, að kaupa sér réttindi í sjóðnum þann tíma sem úr
hefur fallið af þessum sökum.
Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins teljast sjóðfélagar.
2. gr.
4. gr. orðist svo:
í stjórn sjóðsins eiga sæti sex menn tilnefndir af Alþýðusambandi Islands,
Sjómannasambandi íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Islands, Félagi ísl.
botnvörpueigenda, Landssambandi ísl. útvegsmanna og Vinnuveitendasambandi tslands. Sömu aðilar skipa hver um sig einn varamann í stjórnina.
Skipunar- og kjörtími stjórnar er 3 ár. Sjóðsstjórn skiptir með sér verkum, þó
skulu fulltrúar atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa á hendi formennsku til skiptis
eitt ár í senn.
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3. gr.
1. og 4. mgr. 10. gr. falli brott en í stað komi:
íðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af gjaldskyldum launum sem sjóðfélag.nn
tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda.
Iðgjöld vegna sjóðfélaga á fiskiskipum, öðrum en 500 rúmlesta skuttogurum
og stærri, skulu reiknast af launum eftir því sem kveðið er á um í kjarasamningum
hlutaðeigandi stéttarfélaga á hverjum tíma. Stjórn sjóðsins ákveður hver skuli teljast
gjaldskyld laun þeirra sjóðfélaga sem heimild hafa til þátttöku samkvæmt ákvæðum
3.—5. mgr. 2. gr.
4. gr.
3. og 4. mgr. 12. gr. orðist svo:
Heimilt er sjóðfélaga, sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur og verið
lögskráður á íslenskt skip eigi skemur en í 180 daga að meðaltali á ári, að hefja töku
ellilífeyris þegar hann er fullra 60 ára.
Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilífeyris allt til 75 ára aldurs, og hækkar þá
upphæð ellilífeyris vegna réttinda sem áunnin voru fram til 65 ára aldurs um %%
fyrir hvern mánuð sem töku hans er frestað fram yfir 65 ára aldur.
5- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er borið fram vegna yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga sjómanna í febrúar s. 1.
Með 2. gr. laga um lífeyrissjóð sjómanna, eins og hún er samkvæmt þessu frumvarpi, eru gerðar þær breytingar helstar að sjóðurinn er opnaður öllum sjómönnum
sem ráðnir eru á íslensk skip 12 rúmlestir og stærri. Þar með eru taldlr þeir sjómenn sem eru ekki lögskráðir, en vinna tímavinnu í þágu útgerðar. í stað gildandi
ákvæða um það hverjir af sjómönnum geti verið sjóðfélagar tryggir nú 2. gr. öllum
sjómönnum, sem ráðnir eru á íslensk skip 12 rúmlestir og stærri, við hverskonar
störf í þágu útgerðar, aðild að lífeyrissjóði sjómanna.
1 2. gr. er nú lagt til að fellt verði niður ákvæði þess efnis að Hæstiréttur skuli
skipa oddamann stjórnar. I stað gildandi ákvæða um sjö manna stjórn, og þar af
einn tilnefndan af Hæstarétti, er nú gert ráð fyrir að aðilar launþegasamtaka og
atvinnurekenda eigi jafnmarga í stjórn og fari með stjórnarformennsku til skiptis,
eitt ár í senn.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingu á 10. gr. og er sú breyting í samræmi
við það samkomulag sem varð með aðilum vinnumarkaðarins í kjarasamningum
fyrir skömmu. Hér er gert ráð fyrir því að iðgjöld sjóðfélaga á fiskiskipum, öðrum
en skuttogurum 500 rúmlestir og stærri, skuli reiknast af launum eftir því sem
kveðið er á um hverju sinni í kjarasamningum hlutaðeigandi stéttarfélaga.
Þá er lagt til i 4. gr. frumvarpsins að heimildarákvæði 3. og 4. mgr. 12. gr. verði
breytt þannig að nú sé sjóðfélaga heimilt, eftir 25 ára starf, að taka ellilífeyri við
60 ára aldur, hafi hann verið lögskráður á íslenskt skip eigi skemur en 180 daga að
meðaltali í 25 ár. Breyting þessi er gerð til samræmis við breytingu á almannatryggingalögum í sömu átt. Á því skal vakin athygli að í þessari grein og frumvarpi um
breytingu á lögum um almannatryggingar er nú gert ráð fyrir þvi að eitt skilyrðið
verði 180 lögskráningardagar eins og áður en að meðallali í 25 ár samkvæmt þessu
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frumvarpi. Þá er gert ráð fyrir þvi að fellt verði niður ákvæði 3. mgr. laganna
þess efnis að réttur þessi verði á sama hátt veittur eftir 20—25 ára starf frá 61 árs
aldri og eftir 15—20 ár frá 62ja ára aldri. Eftir þessa breytingu, ef að lögum verður,
er því komin samræmd regla í almannatryggingalög og lög um Iífeyrissjóð sjómanna sem opnar sjómönnum rétt til töku ellilífeyris við 60 ára aldur eftir 25 ára
starf á sjó og 180 lögskráða daga að meðaltali á ári í 25 ár.

Sþ.

577. Fyrirspurnir.

[282. máll

I. Til fjármálaráðherra um greiðslu vinnulauna við mötuneyti framhaldsskóla.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.
Hefur verið áætlað og reiknað út, hver mundi verða kostnaður ríkisins af
greiðslu vinnulauna við mötuneyti nemenda við framhaldsskóla landsins? Ef svo er
— hve hárri upphæð nemur sá kostnaður?
II. Til menntamálaráðherra um fréttasendingar til skipa.
Frá Pétri Sigurðssyni og Matthíasi Á. Mathiesen.
1. Hver var kostnaður Rikisútvarpsins vegna morsefréttasendinga til skipa árið 1979
og 1980?
2. Hver var launakostnaður vegna þessarar þjónustu og hvernig skiptist hann milli
deilda?
3. Hver er áætlaður kostnaður við stuttbylgjutalsendingar frétta á árinu 1981?
III. Til dómsmálaráðherra um björgunarlaun til varðskipa ríkisins.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Hver eru heildarbjörgunarlaun varðskipa ríkisins á árunum 1979 og 1980 og hve
hár hluti hefur komið í hlut eftirtalinna aðila:
A) Landhelgissjóðs?
B) Landhelgisgæslunnar sem útgerðaraðila?
C) Áhafnar skipanna?
D) Annarra?
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Ed.

578. Frumvarp til laga

1979

[283. mál]

um lagningu sjálfvirks síma.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Póst- og símamálastjóri skal láta gera sérstaka 5 ára áætlun um lagningu
sjálfvirks símakerfis til sem flestra símnotenda og skal þeim framkvæmdum raðað
í forgangsröð, sbr. 9. gr. laga nr. 36/1977.
1 áætluninni um lagningu sjálfvirks síma skal að því stefnt að símnotendur
eigi kost á sjálfvirkum síma innan 5 ára frá 1. janúar 1982.
2. gr.
Tæki og búnaður til lagningar og uppsetningar sjálfvirks símasambands, samkvæmt áætlun þeirri sem gerð verður, sbr. 1. gr., skulu undanþegin aðflutningsgjöldum og söluskatti við innflutning.
Fjármálaráðherra kveður nánar á um framkvæmd þessa ákvæðis.
3. gr.
Póst- og símamálastofnun er heimilt að taka lán, allt að 20 millj. kr. árlega i
5 ár, til fjármögnunar framkvæmda skv. 1. gr.
Lántökuheimild þessi skal breytast í samræmi við breytingar á byggingarvisitölu.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og halda gildi sinu þar til framkvæmdum skv. 1.
gr. er lokið.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er efnislega í meginatriðum samhljóða stjórnarfrumvarpi til
laga um lagningu sjálfvirks síma, sem lagt var fyrir Alþingi á 101. löggjafarþingi 1979,
en varð ekki útrætt.
Um 3 200 heimili hér á landi í sveitum, utan þéttbýliskjarna, búa enn við
handvirkt símasamband um innansveitarlínur, þar sem ekki er unnt að tala þannig
að tryggt sé að óviðkomandi aðilar ekki geti hlýtt á, auk þess sem slikt handvirkt
samband er yfirleitt miklu seinvirkara heldur en sjálfvirkt. Þó er ótalið það mikilvægasta. Víðast hvar, þar sem handvirkt samband er, verður ekki náð sambandi nema
stuttan tíma sólarhrings. Þessu fylgir að sjálfsögðu gífurlegt öryggisleysi, ekki síst
þegar læknaþjónusta hefur færst saman á færri staði. Er vel skiljanleg mjög mikil og
vaxandi krafa íbúa dreifbýlisins um sjálfvirkan síma. Því er að því stefnt með lagafrumvarpi þessu að veita þeim framkvæmdum, sem hér um ræðir ákveðinn forgang.
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Skipting og tala handvirkra síma eftir hreppum er sýnd á fskj. hér á eftir.
1. Fjöidi simnotenda í dreifbýli, sem vantar sjálfvirkan sima um 3220
2. Fob-verð efnis og tækja þ. m. t. vinna símvirkja og tæknimanna við uppsetningu og tengingar ...................................... um49.5 millj.
kr.
3. Vinnulaun og vélaleiga vegna jarðsímalagna ....................... um 42.5 — —
4. Aðflulningsgjöld s. s. tollar, vörugjald og söluskattur eins
og gild:r í dag ............................................................................... um 43.7 — —
5. Heildarkostnaður með aðflutningsgjöldumog söluskatti .. um 135.7 — —
6. Árlegur sparnaður er áætlaður miðað við samdrátt í mannahaldi og símstöðvarrekstri. Auk þess má reikna með lækkun
viðhaldskostnaðar vegna nýrra jarðsímalagna sem koma í
kjölfar sjálfvirka símans á ári .................................................. um 8.5 — —
Gert er ráð fyrir því að ljúka framkvæmdum þessum á 5 árum en sennilegt má
telja að framkvæmdir myndu taka a. m. k. áratug, ef fjármagna ætti það alfarið
af eigin tekjum stofnunarinnar.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
I 9. gr. laga nr. 36/1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála er ákvæði
þess efnis að póst- og símamálastjóri skuli gera áætlun til 4ra ára í senn „um framkvæmdir stofnunarinnar'* og skuli þeim raðað eftir forgangsröð. Áætlunina skal
endurskoða árlega þannig að ávallt liggi fyrir áætlun til 4ra ára.
Enda þótt Póst- og símamálastofnun búi þannig nú þegar við almenna framkvæmdaáætlun skortir þó á að þessu sérstaka vandamáli, sem frumvarp þetta fjallar
um, sé gefinn sérstakur gaumur eða lögð áhersla á forgang þess.
Með þessari grein myndi ákveðið að framkvæmdum þeim, sem frumvarpið
fjallar um skuli á framkvæmdatimanum raðað fyrst í forgangsröð, en jafnframt gerð
um málið sérstök fimm ára áætlun, en ætla verður að fimm ár séu það lágmarksframkvæmdatímabil, sem tekur að Ijúka því verkefni sem hér um ræðir.
Um 2. og 3. gr.
Talið er í áætlun póst- og simamálastjóra að fob-verð tækja og búnaðar til sjálf-

virks símakerfis í þeim byggðarlögum utan þéttbýliskjarna, sem enn búa við handvirkt kerfi myndi nema um 49.5 millj. kr., þegar með er talin vinna símvirkja og
tæknimanna við uppsetningu og tengingar.
Aðflutningsgjöld, söluskattur og annað myndi nema 43.7 millj. kr. en fob-verðið
er um 35.2 millj. kr.
Vinna og aðkeypt þjónusta innanlands við jarðvinnulagnir er áætluð 42.5 millj. kr.
Með því að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt við innflutning myndi
heildarkostnaður lækka úr 135.7 millj. kr. í 92.0 millj. kr.
Lántaka skv. 3. gr. myndi nema samtals 92.0 millj. kr. á 5 ára timabili eða allt
að 20 m’llj. kr. á ári.
Þessi fjárhæð er á marsverðlagi 1981. en hér er gert ráð fyrir, að árleg lántökuheimild taki breytingum í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Kjósarsýsla

Kjósarhr......................

Eyrarkot

Borgarfjarðarsýsla

1. Skilmannahr., Hvalfjarðarstr., Leirár- og
Melasveit ..................
90
2. Skorradalshr., Lundarreykjadalshr............ 31
3. Bæjarsveit, Reykholtsdalshr.................. 107
4. Hálsasveit ................
21

370
690

600

600

1890

760
600

600
700

630
650

1990
1950

1290
Reykholt

Mýrasýsla

1. Hvítársíða

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

2. Þverárhlíð, Stafholtstungur ........................
3. Norðurárdalur, Stafholtst. v. Norðurár ..
4. Borgarhr......................
5. Álftaneshr., Hraunhr.

Síðumúli

23
65

860

750

950

2 560

27
40
50

160
360
1060

160
600
1130

180
390
830

500
1350
3 020

47

980

830

830

2 640

100

Rauðkollsst.

87
21
17

1 720
200
530

1160
540
430

1400
200
410

4 280
940 }
1370

190

Furubrekka
Arnarstapi

62
28

1 000
220

850
300

770
240

2 620
760

33
43

540
280

550
280

430
60

1520
620

82
6

1470
200

850

1230
200

260
Arnarst.

Hnappadalssýsla

1. Kolbeinsstaða- og

Eyjahr..........................

Haukatunga

Snæfellsnessýsla

1. Miklaholts- (Hnapp)
Staðarsv., Breiðav.hr.
2. Helgafellssveit ........
3. Skógarströnd ..........
Dalasýsla

1. Hörðudalur, Miðdalir,
Haukadalur ..............
2. Laxárdalur ...............
3. Fellsströnd, Klofningur, Skarðsströnd ....
4. Saurbær ....................

330

Staðarfell
Hnúkur
Skarð
Neðri-Brunná

A.-Barðastrandarsýsla

1. Geiradalshr., Reykhólahr., Gufudalshr. .
2. Flateyjarhr..................

3 550 j
400

150

Flatey
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V.-Barðastrandarsýsla
1. Barðastrandarhr. ...
2. Rauðasandshr.............
3. Tálknafj.hr..................
4. Ketildalahr..................
Suðurfj.hr....................
V.-ísafjarðarsýsla
1. Auðkúluhr...................
2. Þingeyrarhr................
3. Mýrahr.........................
Mosvallahr...................
4. Suðureyrarhr..............
N.-ísafjarðarsýsla
1. Súðavíkurhr................
2. ögurhr., Reykjafjhr.,
Nauteyrarhr., Snæfjallahr.........................
Strandasýsla
1. Árneshr........................
2. Kaldrananeshr............
3. Hrófbergshr................
4. Kirkjubólshr., Fellshr., óspakseyrarhr. ..
5. Bæjarhr........................
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36
31
4

900
510
30

270
640
80

760
550
30

1930
1 700
140

14

300

450

320

1070.

3
5
6
13
3

140
20

50

120
30

260
100

290
30

360

310

960

60

20

110

9

80

140

90

310

58

1770

990

1410

4170

35
12
6

510
300
130

450
260
200

370
320
140

1330
880
470

45
20

1010
710

880
330

810
480

2 710
1520,

650

730

2190

810

60
45

1080
410

950

870
420

A.-Húnavatnssýsla
1. Svinavatnshr., Bólstaðarhliðarhr. .....
2. Skagahr........................

19
7

180
110

320
220

200
130

7

50

50

. 200

37

% ►

«3

1

V.-Húnavatnssýsla
1. Ytri- og FremriTorfustaðahr...............
2. Hvammstangahr.,
Kirkjuhvammshr.,
Þverárhr......................
3. Þorkelshólshr.............

l’s

o qj

Skálavík
Kirkjuból

Finnbogast.
Drangsnes
200

Litla-

Fjarðarhorn
Þambárvellir

S-Þverá
Víðigerði
2 900
830

700
460 J

1983
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Skagafjarðarsýsla

1.
2.
3.
4.
5.

Skefilsstaðahr.............
Skarðshr......................
Lýtingsstaðahr............
Akrahr..........................
Ripurhr., Viðvikurhr.,
Hólahr..........................
6. Hof- og Fellshr.........

19
10
79
46

570
90
1030
360

400
210
1000
480

440
100
970
380

1410
400
3 000
1220

75
52

1080
450

840
650

880
480

2 800
1580

Ólafsfjörður

19

130

270

140

540

1. Skriðuhr., öxnadalshr., Glæsibæjarhr. .. 61
2. Hrafnagils-, Saurbæjar- og öngulssthr. .. 130

740

800

650

2190

1090

700

870

2 660

44
28

520
210

550
200

370
230

1440
640

80
59
9
30

1070
670
110
310

1000
600
200
400

1000
730
130
340

3 070
2 000
440
1 050

68
7
20

1210
380
320

750
600

1100
360
340

3060
740
1260

16

460

650

350

1460

46

590

900

640

2130

56
40

1590
720

1300
700

1280
640

4170
2 060

28

220

420

240

880

45
6

450
140

500
10

350
50

1300
200

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

670

10

Eyjafjarðarsýsla

■

660

Saurbær
Grund
Munkaþverá

500

Fosshóll

S.-Þingeyjarsýsla

1. Hálshr..........................
2. Ljósavatnshr. n.hl. ..
3. Ljósavatnshr. s.hl.,
Bárðdælahr..................
4. Mývatnssveit ............
5. Reykdælahr.................
6. Tjörnes ......................
N.-Þingeyjarsýsla

1.
2.
3.
4.

Kelduhverfi, öxarfj.
Fjallahr........................
Presthólahr.................
Svalbarðshr., Sauðaneshr.............................

N.-Múlasýsla

1. Vopnafjörður ..........
2. Hlíðarhr., Jökuldalshr...........................
3. Fljótsdalshr.................
4. Fellahr., Tunguhr.
s.hl.................................
5. Tunguhr. n. hl.
Hjaltastaðahr..............
6. Seyðisfjhr....................

Fossvellir
Eyrarland
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280
30
350
810

1000
50
180
560
70
500
450

880
510
100
310
40
380
680

2 830\
1050
510
1150
140
1230
1940

24

850

350

720

1920

14
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300
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S.-Múlasýsla

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

Skriðdalshr., Vallahr.
Mjóafjarðarhr.............
Helgustaðahr...............
Fáskrúðsfjhr...............
Stöðvarhr.....................
Breiðdalshr..................
Beruneshr....................
Búlandshr., Geithellnahr........................

Hallormsst.
Geirólfsst.
620

A.-Skaftafellssýsla

1. Bæjarhr........................
2. Mýrahr., Borgarhafnarhr.......................

280
54

270

450

1010

43
26
23
19
12

540
240
460
510
480

630
320
400
300
160

580
270
460
410
320

1750
830
1320
1 220
960

17

400

260

280

940

56
42
44
33
26
26
12

630
740
570
410
160
220
200

380
500
600
530
190
350
250

490
650
610
430
170
240
220

1500
1890
1780
1370
520
810
670

300

22
26
33
16
3
3

160
230
360
540
50
120

280
400
460
100
70
40

170
240
390
410
60
120

610
870
1210
1 050
180
280

1000

Alls 3 230

49 500

42 470 43 720 135 700

8 550

V.-Skaftafellssýsla

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

Hörgslandshr..............
Kirkjubæjarhr............
Skaftártunguhr...........
Leiðvallarhr................
Álftavershr..................
Hvammshr., Dyrhólahr...................................

300

Rangárvallasýsla

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

A-Eyjafjallahr............
V-Eyjafjallahr............
A-Landeyjahr.............
V-Landeyjahr..............
Fljótshlíðarhr.............
Hvolhr..........................
Rangárvallahr.............

Árnessýsla

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

579. Barnalög.

1985

[5. mál]

(Afgreidd frá Nd. 1. apríl.)
Samhljóða þskj. 556 (sbr. 5).

Nd.

580. Frumvarp til laga

[183. mál]

um kirkjubyggingasjóð.
(Eftir 2. umr. í Nd., 1. april.)

Samhljóða þskj. 283 með þessum breytingum:
2. gr. hljóðar svo:
Ríkissjóður skal greiða árlega í kirkjubyggingasjóð eigi iægri fjárhæð en
600 000 krónur. Endurskoða skal þá upphæð með hliðsjón af byggingavísitölu, eins
og hún er 1. júli ár hvert.
Kirkjubyggingasjóður veitir viðtöku gjöfum og fer um tekjuskatt af þeim samkv.
30. gr. E-liðs laga nr. 40/1978.
5. gr. hljóðar svo:
Lánsupphæð miðast við stærð kirkju. Má hún vera allt að 200 krónum á hvern
teningsmetra, þó aldrei meira en 1 000 krónur á hvern fermetra gólfflatar, en fjárhæðir
þessar breytast í samræmi við byggingavísitölu, sbr. 2. gr. 1. málsgr.
Byggingalánin endurgreiðast með jöfnum greiðslum afborgana og vaxta á 40
árum.
Til endurbóta á eldri kirkjum má eigi veita hærri lán en sem svarar % kostnaðar samkvæmt reikningum, sem sjóðstjórn úrskurðar. Lán þessi endurgreiðast með
jöfnum greiðslum afborgana og vaxta á 20 árum.
9. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá úr gildi lög um Kirkjubyggingasjóð nr.
43/1954 ásamt breytingum, sbr. lög nr. 47/1955 og 26/1962.
Skipunartímabili núverandi stjórnar kirkjubyggingasjóðs lýkur, er kirkjuþing
hefir kosið stjórnarmenn samkvæmt 3. gr. 1. málsgr. og tilkynnt kirkjumálaráðherra
um kosninguna.
Kirkjumálaráðherra skipar aðalmann og varamann í nefnd þá, er greinir í 4. gr.
þegar eftir að lög þessi öðlast gildi.

Ed.

581. Frumvarp til laga

[11. mál]

um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla.
(Eftir 2. umr. í Ed., 1. apríl.)
1. gr.
3. gr. orðist svo:
Skólinn skal halda námskeið fyrir starfsfólk í hinum ýmsu greinum fiskiðnaðar-

ins, sem miði að því að veita þeim starfsmönnum fiskiðnaðar, er vinna við móttöku
og verkun sjávarafla, hagnýta fræðslu um meðferð og vinnslu aflans. Námskeið
þessi skulu haldin í verstöðvum landsins eftir því sem við verður komið. Skólinn
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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skal einnig, þegar þörf krefur, halda námskeið til endurmenntunar matsmanna verkaðs sjávarafla, svo og til þjálfunar og menntunar nýrra matsmanna.
Fela skal skólanum að hafa námskeið í meðferð sjávarafla fyrir nemendur sjómannaskóla.
Skólinn skal hafa samráð við Framleiðslueftirlit sjávarafurða um námskeiðahald
fyrir matsmenn samkvæmt þessari grein.
2. gr.
7. gr. hljóði svo:
Menntamálaráðherra skipar sex manna skólanefnd með þessum hætti:
Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Fiskifélags íslands, einn eftir
tilnefningu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskiðnar,
fagfélags fiskiðnaðarins, og einn úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir án tilnefningar, annar skal vera frá Framleiðslueftirliti sjávarafurða, hinn úr röðum framleiðenda.
Sex varamenn skulu skipaðir með sama hætti.
Ráðherra skipar formann.
Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
Um starfssvið og skyldur skólanefndar skal kveðið nánar á í reglugerð.
3. gr.
3. mgr. 10. gr. orðist svo:
Til þess að öðlast starfsréttindi sem fiskiðnaðarmaður skal nemandi hafa staðist
próf upp úr fiskiðndeild og auk þess lokið 9 mánaða skipulagðri starfsþjálfun, sem
lýkur með prófi eða sérstöku verkefni. Varðandi saltfisk, skreið og saltsíld skal fara
fram sérstakt verklegt próf, sem geti sýnt alhliða þekkingu á meðferð og mati afurðanna í samræmi við þarfir markaðslandanna sbr. 11. gr. Setja skal með reglugerð
nánari ákvæði um efni og framkvæmd þessara verklegu prófa.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 57 21. maí 1974.

Sþ.

582. Tillaga til þingsályktunar

[284. mál]

um skipulegt átak í fiskræktar- og veiðimálum.
Flm.: Egill Jónsson, Pétur Sigurðsson, Steinþór Gestsson, Sverrir Hermannsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að gerð verði áætlun um
skipulegt átak í fiskræktarmálum með það fyrir augum að nýta sem best ár og vötn
svo og að nýta ferskt vatn, heitt og kalt, til fiskeldis.
í þessu sambandi verði áhersla lögð á:
1. Að efla rannsóknir og tilraunir í veiðimálum, svo að unnt sé að fá sem haldbesta vitneskju um þau skilyrði sem fyrir hendi eru í landinu til fiskræktar.
2. Auka leiðbeiningar í fiskrækt og veiðimálum, m. a. með því að fjölga fiskifræðingum sem staðsettir verði úti á landi.
3. Komið verði á samræmingu í fjárveitingu til fiskræktarmála og Fiskræktarsjóður verði efldur svo að hann verði fær um að styrkja framkvæmdir við fiskrækt
og fiskeldi í stórauknum mæli.
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Greinargerð.
Á Islandi eru um 250 ár, sem lax og silungur gengur í, og um 800 stöðuvötn
stærri en 0.3 km2 að ílatarmáii. ö2 þessara vatna eru ytir 1 km2 að ílatarináli. 1 fiestum þessum vötnum iit'ir siiungur að staðaidri og í mörg þeirra gengur lax og silungur úr sjó.
Lax er afar verðmætur fiskur hvort heldur er á markaði eða tii stangaveiði.
Verðmæti iaxveiðinnar er áætlað árið 1978 1.2 milij. kr. og hefur þá vafalaust ekki
allt verið talið.
Um verðmæti silungsveiði er minna vitað þrátt fyrir eftirgrennslan þar um.
Mest er um lax á vestari hluta landsins, þegar Vestfirðir eru frátaldir, enda laxarækt þar stunduð um langan tima. Fyrir áhrif ræktunar hefur laxveiðin aukist um
80% miili áratuganna 1961—1970 og 1971—1980. Gefur auga ieið, að hér er hægt að
ná enn betri árangri með skipulögðum aðgerðum og auknu fjármagni.
Silungsveiði í stöðuvötnum hefur verið matarhirsla sem þjóðin hefur sótt sér
björg í um aldaraðir, en á síðustu áratugum hefur veiðisókn í vötnin minnkað verulega og veiði víðast hvar lítið verið stunduð að undanförnu. Með skipulagðri nýtingu
og markaðsöflun má stórauka nytjar af silungsveiði.
Á grundvelli lax- og silungsveiðilaganna hefur á síðustu árum byggst merk starfsemi á sviði veiðimála. Ber þar helst að nefna fiskræktar- og veiðifélög. Nú eru
starfandi rúmlega 146 veiðifélög víðs vegar um iandíð, sem sjá um fiskrækt og ráðstöfun veiði hvert á sínu svæði.
Veiðifélög mörg hver hafa staðið vel að sinum málum og skilað góðu starfi. Þau
hafa stofnað með sér öflugt landssamband, Landssamband veiðifélaga, sem vinnur
að sameiginlegum málum félaganna.
Þá eru enn fremur starfandi tugir stangveiðifélaga, sem leigja ár og vötn til
stangaveiði og vinna ásamt veiðifélögunum að fiskrækt. Stangveiðifélögin hafa einnig
með sér samband, Landssamband stangveiðifélaga, sem vinnur að sameiginlegum
málum þeirra.
Starfandi eru í landinu 12 fiskeldisstöðvar auk nokkurra hafbeitarstöðva. Þessi
starfsemi hefur átt í fjárhagserfiðleikum, m. a. vegna skorts á lánsfé til uppbyggingar. Starfsemi fiskeldisstöðvanna er afar mikilvægur þáttur í fiskræktarmálum, þar
sem til þeirra verður að sækja seiði til fiskræktar og hafbeitar.
Þáttur hins opinbera kemur einkum fram í starfi Veiðimálastofnunarinnar. Þar
hefur einkum verið unnið að uppbyggingu veiðimála með leiðbeiningum, athugun á
ám og vötnum, rannsóknum á vatnafiskum, þ. e. laxi og silungi og með eldi þeirra
fiska í tilraunastöðinni í Kollafirði svo og með hafbeit. Þetta starf hefur leitt af
sér margháttaðan fróðleik og athyglisverðar niðurstöður, þrátt fyrir að starfsemin
hafi jafnan búið við þröngan kost.
1 veiðimálum er þegar fyrir hendi mikil þekking og reynsla til að grundvalla á
nýtt og viðtækt átak í veiðimálum, m. a. með það að markmiði að auka fjölbreytni
í atvinnu sveitafólks. Til þess að svo verði þarf með auknum leiðbeiningum að koma
þeirri þekkingu, sem nú er til staðar, til þeirra, sem ekki hafa enn nýtt þá möguleika
sem kunna að vera viða um land og enn eru ekki nýttir, jafnframt því sem nýrrar
þekkingar er aflað með auknum rannsóknum og tilraunum, enn fremur sé þess gætt,
að öll þessi mikilvæga starfsemi í fiskræktarmálum njóti nauðsynlegs fjármagns til
uppbyggingar og rekstrar.
Hér er fjallað um mikilvægt mál og reynir nú á, hvort á vettvangi hinnar almennu umræðu fylgir hugur máli um gagnsemi þess að byggja upp öflugt og víðtækt starf til eflingar fiskræktarmálum í landinu.
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583. Fyrirspurn

[285. mál]

til menntamálaráðherra um húsnæðismál Náttúrugripasafnsins í Reykjavík.
Frá Guðmundi G. Þórarinssyni.
Hvaða áform eru uppi um úrbætur í húsnæðismálum Náttúrugripasafnsins í
Reykjavík?

Sþ.

584. Fyrirspurn

[286. mál]

tii fjármálaráðherra um mötuneyti á vegum rikisins og ríkisstofnana.
Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.
1. Hve margir starfsmenn rikisins njóta fæðis í mötuneytum ríkis og ríkisstofnana?
2. Hver er starfsmannafjöldi þessara mötuneyta og hverjar voru heildarlaunagreiðslur miðað við s. 1. ár?
3. Hvernig eru þessi fæðishlunnindi opinberra starfsmanna metin í kjarasamningum — eru þau skattskyld?
óskað er eftir skriflegu svari.

Sþ.

585. Fyrirspurn

[287. mál]

til landbúnaðarráðherra um kjarnfóðurgjald.
Frá Agli Jónssyni.
1. Hve hárri upphæð nemur það gjald, sem lagt er á innflutt kjarnfóður samkv.
bráðabirgðalögum frá 23/6 árið 1980, og hver er skipting þeirrar upphæðar eftir
mánuðum?
2. Hversu mikið hefur innheimst af kjarnfóðurgjaldinu og hvernig skiptist það
fjármagn eftir mánuðum?
3. Hvernig verður því fjármagni varið, sem fengist hefur með kjarnfóðurgjaldinu?
Hve hárri upphæð verður ráðstafað til hvers og eins sölufélags, einstakra búgreina eða tilgreindra verkefna?
4. Eru forsendur kjarnfóðurgjaldsins ekki brostnar ef svo fer fram sem horfir, að
mjólkurframleiðslan verður minni en markaðsþörf innanlands?
5. Er ekki óeðlilegt og beinlínis hættulegt að viðhalda kjarnfóðurskattinum eftir
svo gjafafrekan vetur og tvísýnt útlit um fóðuröflun eftir einstaklega óhagstæða
veðráttu í vetur?
óskað er skriflegra svara.
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Ed.

586. Nefndarálit

[264. máll

um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fnllgilda fyrir Islands
hönd Norðurlandasamning um félagslegt öryggi.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt
óbreytt. Gunnar Thoroddsen var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 1. apríl 1981.
Davið Aðalsteinsson,
form., frsm.
Salome Þorkelsdóttir.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Helgi Seljan.
fundaskr.
Jón Helgason.
Lárus Jónsson.

587. Frnmvarp til lajra

[288. mál]

um Landakaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
(Lagt fyrir Alþmgi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Tilgangur þessara laga er að mynda sjóð, sem hafi það hlutverk að ve;ta kaupstöðum og kauptúnum Ján til kaupa á landi innan marka hlutaðeigandi sveitarfélags,
enda telji sveitarstjórn nauðsyn á að eignast landið vegna almennra þarfa og
ráðuneytið fallist á það sjónarmið.
Einn’g er heimilt að veita i sérstökum tilfellum lán vegna nauðsynlegrar landfvllingar þar sem skortur er á landi vegna þróunar byggðar.
2. gr.
Sjóðurinn skal vera í vörslu félagsmálaráðuneytis, sem tekur ákvarðanir um
einstakar lánveitingar svo og lántökur sjóðsins skv. 7. gr.
3- gr.
Einstök lán mega nema allt að 60% af kaupverði Jands. Rétt er að synja um
lánveitingu, ef ráðuneytið telur kaupverð lands óhæfilega hátt.
Kjör á útlánum skulu vera í samræmi við útlánskjör fjárfestingarlánasjóða á
hverjum tíma og kjör á lánum, sem sjóðurinn tekur vegna starfsemi sinnar.
4. gr.
Til tryggingar lánum skulu vera veð i hinu keypta landi svo og framlög til
sveitarfélags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sbr. lög nr. 73/1980. Eigi má selja land,
sem keypt hefur verið skv. lögum þessum nema samþykki ráðuneytisins komi til.
5. gr.
Auk lánveitinga skv. 2. og 3. gr. er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán vegna
landakaupa, þannig að samanlögð lánveiting og ábyrgð nemi allt að 90% af kaupverði lands.
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6. gr.
Uáð<!*öfunarfé sióðsins er:
a) Fé bað, sem við gildistöku laga þessara er i sjóði skv. lögum nr. 41/1963 með
siðari breytingnm svo og vextir og afborganir af því fé.
b) Lán, sem sjóðurinn tekur skv. 2. gr. og 7. gr.
c) Afborganir og vextir af veittum lánum.
7. gr.
He'milf er rikisstiórninni að taka lán vegna sjóðsins svo að hann geti gegnt
hlutverki sínu skv. 1. gr.
8. gr.
Félagsmálaráðuneytið annast bókhald og fiárreiður sióðsins. Heimilt er þó
ráðuneytinu að semia við lánastofnun um að annast afgreiðslustörf fyrir sjóðinn.
svo og bókhald og fjárreiður gegn ákveðinni þóknun.
9. gr.
Reikn'near sjóðsins skulu endurskoðaðir af rikisendurskoðun og birtir i B-deild
St’órnnriiðinda. Jafnframt skal senda eintak af ársreikningum sjóðsins til rikisbókhalds.
10. gr.
Fiármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður binglesturs- og stimpilgjöld
af afsalsbréfum fyr;r löndum og lóðum, sem sveitarfélög kaupa, einnig þótt þau
njóti ekki aðstoðar skv. lögum þessum. Sama gildir um önnur lánsskjöl, sem út eru
gefin vegna slikra landa- og lóðakaupa.
11- gr.
Nú samþvkkir félagsmálaráðuneytið að veita sveitarfélagi aðsfoð skv. lögum
þessum, en emandi lands vill ekki selia eða samkomulag næst ekki um kannverð,
og er þá heimilt að taka löndin eða lóðirnar eignarnámi skv. lögum nr. 11/1973, um
framkvæmd eignarnáms.
12. gr.
Lög í'essi öðlast begar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41 frá 27. anril 1963
um aðstoð ríkisins v’ð kaupstaði og kauntún veuna landakaupa og lög um breytingar
á þeim lögum nr. 74/1963. 43/1972, 35/1973 og 50/1974.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarn þetta er samið af nefnd sem félagsmálaráðherra skipaði 20. nóv. 1980.
1 nefnd;nni áttu sæti Gunnar Eydal, skrifstofustjóri borgarstjórnar, formaður,
Jóbann Einvarðsson, alþingismaður, og Valdimar Indriðason, framkvæmdastjóri.
Magnús E. Guðiónsson, framkv.stj. Samb. ísl. sveitarfélaga. starfaði með nefndinni.
Nefndinni var sérstaklega ætlað að endurskoða tekjustofnaákvæði eldri laga, þ. e.
1. nr. 41 frá 27. april 1963 um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa með síðari breytingum.
Eldri lög á þessu sviði gegna á engan hátt upphaflegum tilgangi vegna allt of
lágra tekjustofna. Það sýna glöggt lánveitingar undanfarinna ára.
Árið 1977 var 10 sveitarfélögum veitt lán, samtals að fjárhæð 23 976 þús. g.kr.
Hæsta lán var 4 500 þús. g.kr.
Árið 1978 var 8 sveitarfélögum veitt lán, samtals að fjárhæð 19 850 þús. g.kr.
Hæsta lán var 4 000 þús. g.kr.
Árið 1979 var 10 sveitarfélögum veitt lán, samtals að fjárhæð 36 200 þús. g.kr.
Hæsta lán var 15 000 þús. g.kr.
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Árið 1980 var 7 sveitarfélögum veitt lán, miðað við 1. des. s. 1., samtals að
fjárhæð 28 200 þús. g.kr. Hæsta lán var 9 000 þús. g.kr.
Af framangreindum upplýsingum má ljóst vera að umræddar lánveitingar
hrökkva í flestum tilfellum skammt ekki síst þegar um er að ræða meiri háttar
landakaup.
Stefna sveitarfélaga er almennt sú að ráða yfir því landi sem á þarf að halda
vegna þéttbýlisþróunar. Ljóst er, að víða er slíkt land í einkaeign og sveitarfélög
leita því jafnan eftir samningum við viðkomandi landeigendur eða leita eignarnáms,
ef ekki semst um kaupin áður en landið er tekið til skipulags vegna byggðaþróunar.
Landakaup af þessu tagi geta verið viðkomandi sveitarfélagi mjög þungur baggi
fjárhagslega og sjaldnast er vitað með löngum fyrirvara, hvort eða hvenær af
kaupum verður. Veldur þetta m. a. því, að erfitt getur verið fyrir sveitarfélagið að
áætla framlag á fjárhagsáætlun vegna slíkra landakaupa.
Frumvarp þetta er nefnt „frumvarp til laga um Landakaupasjóð vegna kaupstaða
og kauptúna". Rétt þykir að gera ráð fyrir sérstökum sjóði til að annast það hlutverk
sem hér um ræðir. Eldri lög gerðu ekki ráð fyrir sjóðsstofnun, en í reynd hefur
myndast sérstakur sjóður.
Meginbreytingin með lögum þessum er að auka ráðstöfunarfé sjóðsins. Gildandi
lög veita ekki lántökuheimild, heldur skal ríkissjóður leggja árlega fram kr. 10 millj.,
sem heimilt er að lána kaupstöðum og kauptúnum. Rétt þykir að fellt verði niður
hið árlega framlag ríkissjóðs, en þess í stað komi heimild til lántöku. Sjóðurinn
endurláni síðan ráðstöfunarfé til kaupstaða og kauptúna vegna landakaupa.
Athugasemdir viS einstakar greinar.
Um 1. gr.
Hér er gert ráð fyrir að myndaður verði sérstakur sjóður, Landakaupasjóður,
sem hafi það hlutverk að lána kaupstöðum og kauptúnum. Skilyrði þess, að lán
verði veitt eru efnislega sams konar og í eldri lögum.
1 2. mgr. er um nýmæli að ræða, þar sem gert er ráð fyrir að í sérstökum tilfellum
sé heimilt að veita lán vegna nauðsynlegrar landfyllingar, þar sem skortur er á
landi vegna þróunar byggðar. Vegna skorts á heppilegu byggingarlandi getur það
verið sveitarfélagi nauðsynlegt að auka við land með landfyllingu. Hér er um að
ræða undantekningarákvæði, sem skýra ber þröngt.
Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa. Greinin er efnislega samhljóða ákvæðum eldri laga.
Um 3. gr.
Ákvæði um hámark lána er óbreytt frá eldri lögum, 60% af kaupverði lands.
1 2. mgr. er gert ráð fyrir, að kjör á útlánum skuli vera í samræmi við útlánakjör
fjárfestingarlánasjóða á hverjum tíma. Hér er fylgt þeirri meginstefnu, sem um
fjárfestingarlánasjóði almennt gildir í þjóðfélaginu, í stað þess að fastákveða vexti
eins og gert var í eldri lögum.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringa. Greinin er efnislega samhljóða ákvæðum eldri laga.
Um 5. gr.
I þessari grein er um að ræða heimild til ríkisstjórnarinnar til að ábyrgjast
lán vegna landakaupa kaupstaða og kauptúna. Samanlögð ábyrgð og lánveiting má
nema allt að 90% af kaupverði lands. 1 eldri lögum er gert ráð fyrir að samtala
þessi megi nema allt að 100% af kaupverði, en óraunhæft þykir að eigið framlag
sveitarfélagsins muni ekki nema a. m. k. 10% af kaupverði.
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Um 6. gr.
Ráðstöfunarfé sjóðsins er fengið með brenns konar hætti. 1 fyrsta lagi yfirtekur
sjóðurinn fé það, sem fyrir er i eldri sjóði skv. 1. 41/1963, með síðari breytingum,
svo og vexti og afborganir af þvi fé.
T öðru lagi er sjóðnum heimílt að taka lán.
í þriðja lagi er um að ræða afborganir og vexti af veittum lánum.
Um 7. gr.
Með þessari grein er rikisstjórninni veitt heimild til lántöku vegna sjóðsins og
er hér um nýmæli að ræða.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 8. gr.
Um 9. gr.

Þarfnast ekki skýringa.
Um 10. grÞessi grein er í meginatriðum efnislega samhljóða ákvæðum eldri laga.
Um 11. gr.
Rétt þykir að taka upn i frv. þetta eignarnámsheimild í samræmi við 6. gr. 1.
41/1963. Þótt ekki hafi með beinum hætti reynt á umrædda heimild, getur það verið
sveitarfélagi mikilvægt að slik eignarnámsheimild sé fyrir hendi, þrátt fyrir eignarnámsákvæði skipulagslaga nr. 19/1964.
Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

588. Nefndarálit

[64. mál]

um till. til þál. um launasjóð rithöfunda.
Frá allsherjarnefnd.
Nefudin hefur fiallað rnn tillöguna og fengið umsagnir Rithöfundasambands Tslands, Félags islenskra rithöfunda og Menntamálaráðs. Einnig mætti á fund nefndarinnar Niörður P. Niarðvik, formaður Rithöfundasambandsins.
Nefndin telur eðlilegt að fram fari endurskoðun á lögum um launasjóð rithöfunda og reglugerðum samkvæmt þeim lögum, eins og greint er í tillögugreininni.
Nefndin tekur þó ekki afstöðu til þeirrar hugmvndar sem fram kemur i greinargerð þingsálvktunartillögunnar. að stiórn launasióðs verði skipuð af Alþingi.
Mælir nefndin með samþykkt tillögunnar með breytingum sem fluttar eru tillögur um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 2. apríl 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
Páll Pétursson.

Birgir Isl. Gunnarsson,
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Guðrún Helgadóttir.

Guðm. G. Þórarinsson.
Halldór Blöndal.
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Sþ.

589. Breytingartillögur

[64. mál]

við till. til þál. um launasjóð rithöfunda.
Frá allsherjarnefnd.
1. Aftan við fyrri málsgrein tillögugreinarinnar bætist:
Endurskoðunin skal unnin að höfðu samráði við samtök rithöfunda.
2. Síðari málsgrein tillögugreinarinnar orðist svo:
Nefndin skal skipuð eftir tilnefningu þingflokkanna að viðbættum einum
manni skipuðum af menntamálaráðherra án tilnefningar, og skal hann vera formaður nefndarinnar. Nefndin skal skila áliti áður en næsta reglulegt Alþingi
kemur saman.

Ed.

590. Frumvarp til laga

[289. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með síðari breytingum.
Flm.: Helgi Seljan, Stefán Guðmundsson, Egill Jónsson, Eiður Guðnason.
1- gr.
Við 1. tl. 7. gr. laganna bætist nýr málsliður, er orðist svo:
Heimild þessi nái einnig til barnaheimila, leikskóla, félags- og safnaðarheimila
og atvinnuhúsnæðis.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Á sínum tima flutti fyrsti flm. þessa frv. ásamt öðrum frumvarp um að öll vinna
hjá húseiningaverksmiðjum samsvarandi vinnu á byggingarstað yrði undanþegin
söluskatti svo sem er um aðrar húsbyggingar.
Frv. var borið fram beinlínis til þess að koma á fullu jafnrétti hjá þeim, sem
byggja verksmiðjuframleidd hús, samanborið við þá framkvæmdaaðila sem framkvæma allt á byggingarstað.
Þetta frv. náði ekki fram að ganga.
Hins vegar flutti þáv. fjármálaráðherra frv., sem lögfest var, en heimildin í þeim
lögum einskorðast við íbúðarhús.
Þetta var vissulega mikilvægur áfangi og létu flm. fyrra frv. þar við sitja. Nú
hefur orðið mikil aukning á verksmiðjuframleiddum húsum almennt og allt er það
til hagsbóta fyrir byggingariðnaðinn í landinu og enn frekar fyrir húsbyggjendur
og þá aðra er í byggingarframkvæmdum standa.
Til að fullt jafnrétti náist þarf víðtækari heimild, almenna og altæka, eins og
var í upphaflegu frv. um mál þetta.
Flm. telja hins vegar að nú sé að næsta áfanga komið, þó ekki verði fullu jafnrétti náð.
Þar hljóta framkvæmdir, sem ríkið fjármagnar að miklu leyti, að vera í fremstu
röð og því er í frv. fyrst og fremst að þeim framkvæmdum vikið.
Miðað við ákveðna eftirspurn á verksmiðjuframleiddu húsnæði til atvinnurekstrar — iðnrekstrar einkanlega, þykir flm. rétt að láta það fylgja með, enda um leið
ákveðinn stuðningur við innlendan iðnað almennt.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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Flm. hafa vissa löngun til að taka sumarhús hér inn í einnig, þar sem hvort
tveggja er, að hér er um sérstaklega upplagt verkefni að ræða fyrir þessar verksmiðjur og þó ekki síður til að draga mætti úr þeim mikla innflutningi sem nú er á þessum
húsum. Þetta mætti athuga í nefnd, en að öðru leyti verður grein gerð fyrir málinu
í heild i framsögu.

Nd.

591. Frumvarp til laga

[290. mál]

um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7
22. febrúar 1980, lög nr. 20 7. maí Í980 og lög nr. 2 13. febrúar 1981.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.

2. málsgrein 1. töluliðs A-liðs 7. gr. laganna falli niður.
2. gr.
1. mgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Hagnaður af sölu fasteigna, sem ekki er heimilt að fyrna skv. 32. gr., þar með
talin ófyrnanleg mannvirki, lönd, lóðir, ófyrnanleg náttúruauðæfi og réttindi tengd
þessum eignum, svo sem lóðarréttindi, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári
og skiptir ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign.
3. gr.
Aftan við 2. mgr. 14. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1980, bætist nýr málsliður
er orðist svo:
Frá fasteignamati leigulóðar i þessu sambandi skal draga afgjaldskvaðarverðmæti, sbr. 2. mgr. 1. tl. 74. gr.
4. gr.
5., 6., 7. og 8. mgr. 16. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo:
Falli sala íbúðarhúsnæðis bæði undir ákvæði þessarar greinar og 14. gr. skal
söluhagnaði skipt til skattlagningar í sama hlutfalli og er milli þess rúmmáls ibúðarhúsnæðis sem seljandi átti umfram 600 m3 á söludegi eða 1 200 m3, eftir því sem við
á, sbr. 1. mgr., og heildarrúmmáls hins selda húsnæðis.
Fjármálaráðherra skal ákveða með reglugerð hvernig reikna skuli rúmmál
íbúðarhúsnæðis samkvæmt þessari grein.
Við útreikning á söluhagnaði af íbúðarhúsnæði skal ekki telja til stofnverðs
eignaauka vegna vinnu utan venjulegs vinnutima við byggingu íbúðarhúsnæðis til
eigin nota.
Ákvæði þessarar greinar gilda um íbúðarhúsnæði án tillits til byggingarstigs
og ná einnig til lóða eða lóðarréttinda sem sliku húsnæði fylgja, enda sé lóðin innan
þeirra stærðarmarka sem almennt gerist um íbúðarhúsalóðir. Um söluhagnað lóðar
umfram þessi mörk gilda ákvæði 14. gr.
5. gr.
2., 3. og 4. málsliður 2. mgr. 17. gr. laganna orðist svo:
Kaupverð hlutabréfa í hendi seljanda ákvarðast annað hvort sem samanlagt
nafnverð hlutabréfanna og þeirra jöfnunarhlutabréfa sem hann hefur fengið úthlutað eða heimilt hefði verið að úthluta honum, eða sem upphaflegt kaupverð þeirra
þegar það hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir
ákvæðum 26. gr., sé það hærra. Kaupverð hlutabréfa sem skattaðili hefur eignast
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við samruna hlutafélaga skv. 56. gr. skal ákvarðast jafnt framreiknuðu kaupverði
þeirra hlutabréfa er hann lét af hendi. Þegar ákveða skal hagnað af sölu hlutabréfa
skal kaupverð hvers hlutabréfs teljast jafnt framreiknuðu meðalkaupverði allra
hlutabréfa sömu tegundar í hendi sama eiganda.
6. gr.
Við 23. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðist svo:
Tap á sölu eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri er heimilt að gjaldfæra á söluári, sbr. 34. gr., þó ekki tap á sölu eigna þeirra sem um er rætt í 17. og 18. gr.
7. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Þegar seld er sérgreind fasteign eða mannvirki, ásamt lóð, landi eða réttindum
tengdum þessum eignum, í heild eða að hluta, skal söluverðinu skipt í sama hlutfalli og hinar seldu eignir eru metnar til fasteignamats á söludegi. Sama gildir um
skiptingu söluverðs mannvirkja eingöngu. Þegar um lóðarréttindi er að ræða skal
afgjaldskvaðarverðmætið, sbr. 2. mgr. 1. tl. 74. gr., dregið frá fasteignamati áður en
hlutfallið er reiknað.
Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um ákvörðun stofnverðs.
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um skiptingu söluverðs milli mannvirkis og
leigulóðar þegar selt er mannvirki sem stendur á leigulóð og endurmetið var í hendi
seljanda á árinu 1979 á grundvelli upphaflegs stofnverðs.
8. gr.
4. tl. 28. gr. laganna orðist svo:
Eignaauki sem stafar af aukavinnu sem maður leggur fram utan venjulegs
vinnutima við byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin afnota. Söluhagnaður íbúðarhúsnæðis, sbr. 14. og 16. gr., telst þó sem mismunur heildarandvirðis að frádregnum
beinum kostnaði við söluna annars vegar og framreiknaðs stofnverðs án eigin aukavinnu hins vegar.
9. gr.
1. mgr. 29. gr. laganna, sbr. 13. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo:
Frá skattskyldum tekjum manns, sem skki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, er einungis heimill sá frádráttur sem sérstaklega er getið um í
þessum kafla.
10. gr.
1 stað orðsins „fasteignaskuldir** í 2. mgr. 1. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr.
2. gr. laga nr. 2/1981, komi: fasteignaveðskuldir.
11. gr.
Við E-lið 1. mgr. 30. gr. laganna bætist nýr töluliður er verði 3. tl. og orðist svo:
Helming greiddrar húsalsigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota enda
sé hún vegna tekjuársins.
12. gr.
3. málsl. 2. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Hjá öðrum mönnum en þeim sem skattlagðir eru eftir reglum þeim sem gilda
um hjón, sbr. 63. gr„ skal þessi frádráttur aldrei nema lægri fjárhæð en 550 000 gkr.,
hjá einstæðum foreldrum, sbr. 69. gr.. skal þessi lágmarksfrádráttur vera 75% hærri.
13. gr.
2. mgr. 1. tl. 31. gr. laganna falli niður.
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14. gr.
1. mgr. 44. gr. laganna, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1980 orðist svo:
Til viðbótar fyrningu skv. 38. gr. er heimilt að fyrna eignir, sbr. 32. gr., um
fjárhæð jafna skattskyldum hluta söluhagnaðar af fyrnanlegum eignum á sama
rekstrarári og söluhagnaður færist til tekna. Einnig er heimilt að fyrna sömu eignir
um fjárhæð er nema má allt að 40% af þeirri fjárhæð sem færð er til tekna samkvæmt ákvæðum 53. gr. Þegar 60% af tekjufærslu ársins skv. 53. gr. er hærri en
fjármagnskostnaður skv. 51. gr. að frádregnum fjármagnstekjum skv. 8. gr. er heimilt,
auk fyrninga skv. 2. málsl. þessarar málsgreinar, að fyrna þessar eignir um fjárhæð
er nemur allt að þessum mun að viðbættum 4% af þeim stofni er tekjufærsla skv.
53. gr. er reiknuð af.
15. gr.
2. málsl. 2. mgr. 44. gr. laganna, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo:
Skal hundraðshluti þessarar fyrirframfyrningar nema að hámarki sama hundraðshluta og tekjufærsla skv. 53. gr. og reiknast hann af fjárhæð sem er jafnhá fjárfestingu í þessum rekstrarfjármunum í lok næst liðins árs.
16. gr.
Við 49. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 2. mgr., og orðist svo:
Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má víkja frá framangreindum reglum um
fyrningarhlutföll og veitir ríkisskattstjóri heimild til slíkra frávika.
17. gr.
50. gr. laganna orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 32.—49. gr. má heildarfjárhæð fyrninga aldrei vera hærri en
svo að hreinar tekjur af rekstrinum nái ekki a. m. k. 5% af heildartekjum. Skerðing
fyrninga samkvæmt þessari grein skal þó aldrei nema meira en tíu hundraðshlutum af heildarfjárhæð gjaldfærðra fyrninga skv. 32.—49. gr. á rekstrarárinu. Skerðingin skal fyrst lækka gjaldfærðar fyrningar skv. 44. gr. Eftirstöðvar skerðingarinnar skulu síðan lækka aðrar gjaldfærðar fyrningar á rekstrarárinu.
Með heildartekjum í þessu sambandi teljast tekjur skv. B-lið 7. gr. að frádreginni
tekjufærslu skv. 53. gr. Með hreinum tekjum í þessu sambandi er átt við heildartekjur skv. B-lið 7. gr. að frádregnum þeim liðum er um getur í 1.—6. tl. 1. mgr.
31. gr.
18. gr.
Við 52. gr. laganna bætist nýr töluliður er verði 4. tl. og orðist svo:
Það sem maður hefur varið sér og skylduliði sínu til framfæris og notkunar.
Eigi heldur endurgjald fyrir vinnu hans sjálfs við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Eigi er heldur heimilt að telja til rekstrarkostnaðar hærra endurgjald fyrir starf maka manns eða barns hans innan 16 ára aldurs á tekjuárinu en
það endurgjald sem makinn eða barnið hefði aflað fyrir sama starf hjá óskyldum
eða ótengdum aðila. Telji skattyfirvöld að endurgjald fyrir starf maka manns eða
barns hans innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, við atvinnurekstur hans eða sjálfstæða
starfsemi, sé hærra en makinn eða barnið hefði aflað hjá óskyldum eða ótengdum
aðila skulu þau ákvarða tekjur makans eða barnsins af starfinu.
19. gr.
1. mgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Hjá lögaðilum skal árlega tekið tillit til þeirra áhrifa sem almennar verðbreytingar hafa á eignir þeirra og skuldir, eftir því sem nánar er ákveðið í grein þessari.
Sama á við hjá þeim mönnum er hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða
starfsemi varðandi þær eignir þeirra og skuldir sem rekstrinum eru tengdar.
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20. gr.
5. ipgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Þegar heildarskuldir skattaðila skv. 76. gr. eru hærri en heildareignir hans skv.
73. gr. í lok reikningsárs skal sá hluti reiknaðrar tekjufærslu samkvæmt þessari
grein falla niður sem umfram er tap ársins og ójöfnuð töp frá fyrri árum. Með tapi
ársins er í þessu sambandi átt við skattskyldar tekjur ársins að frádregnum frádráttarbærum gjöldum ársins án tillits til verðbreytingarfærslu. Hjá mönnum sem
stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er með heildareignum og heildarskuldum í þessari málsgrein átt við allar framtalsskyldar eignir þeirra og skuldir
án tillits til þess hvort þær eru tengdar rekstrinum eða ekki.
21. gr.
7. mgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Verðbreytingarfærslu samkvæmt þessari grein skal reikna í lok hvers reikningsárs og skal miða við stöðu eigna og skulda í lok næst liðins reikningsárs.
22. gr.
59. gr. laganna falli niður.
23. gr.
63. gr. laganna, sbr. 32. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo:
Hjón sem samvistum eru skulu telja fram tekjur sínar sem hér segir:
1. Hvoru hjóna um sig ber að telja fram tekjur sinar skv. A-lið 7. gr. Frá þessum
tekjum skal síðan draga frádrátt skv. A- og C-liðum 1. mgr. 30. gr. svo og D-lið
1. mgr. þeirrar greinar eða fastan frádrátt skv. 2. mgr. sömu greinar velji hjónin
þá frádráttarreglu.
2. Hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, sbr. B-lið 7. gr. og
31. gr., skal telja hjá þvi hjóna sem stendur fyrir rekstrinum og skulu þær skattlagðar með öðrum tekjum þess, sbr. ákvæði 3. tl. 62. gr.
Þegar atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi er háð sérþekkingu eða persónubundnum rekstrarleyfum skulu hreinar tekjur af rekstrinum taldar hjá
því hjóna sem sérþekkinguna eða leyfið hefur. Starfi hjón sameiginlega að atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi og hafi bæði þá sérþekkingu eða leyfi
sem krafist er, eða sé slíkrar sérþekkingar eða leyfis ekki krafist, skal skipta
hreinum tekjum af rekstrinum i hlutfalli við vinnuframlag hvors um sig og
telja til tekna hjá hvoru hjóna. Geri hjón ekki fullnægjandi og rökstudda grein
fyrir vinnuframlagi hvors um sig eða þyki skýrslur þeirra tortryggilegar skulu
skattyfirvöld áætla skiptingu hreinna tekna af atvinnurekstrinum eða hinni
sjálfstæðu starfsemi.
Um meðferð á tapi af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi fer eftir sömu
reglum og gilda um hreinar tekjur, sbr. 1. og 2. mgr. þessa töluliðs.
3. Tekjur hjóna skv. C-lið 7. gr. skal leggja saman og telja til tekna hjá því hjóna
sem hærri hefur hreinar tekjur skv. 1. tl. að viðbættum tekjum skv. 2. tl. Ekki
skiptir máli hvort tekjurnar eru af séreign samkvæmt kaupmála eða hjúskapareign. Frá tekjum þess hjóna skal síðan draga frádrátt skv. B-lið 1. mgr. 30. gr. svo
og frádrátt skv. E-lið 1. mgr. 30. gr. velji hjón ekki fastan frádrátt skv. 2. mgr.
þeirrar greinar.
Nemi heildarfrádráttur, er um ræðir í 1. og 3. tl. 1. mgr., hærri fjárhæð hjá
öðru hjóna en tekjur þær er um ræðir í 1., 2. og 3. tl. 1. mgr., skal það sem umfram er dregið frá tekjum hins hjóna við álagningu.
Karl og kona, sem búa saman í óvígðri sambúð og eiga sameiginlegt lögheimili,
eiga rétt á að telja fram og vera skattlögð sem hjón, sem samvistum eru, ef þau
hafa átt barn saman eða konan er þunguð eða sambúðin hefur varað samfleytt í
a. m. k. tvö ár, enda óski þau þess bæði skriflega við skattyfirvöld.
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24. gr.
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir
hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tl.
62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 3 241379 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 25%, af
næstu 2 965 617 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 35% en af tekjuskattsstofni yfir
6 206 896 gkr. reiknast 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur
skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins.
25. gr.
68. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 524 828 gkr.
Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekjuskattsstofni skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur
allt að þeim mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann til að greiða eignarskatt
hans á gjaldárinu og síðan sjúkratryggingargjald hans á gjaldárinu og því sem þá
kann að vera óráðstafað til greiðslu útsvars hans á gjaldárinu. Sá persónuafsláttur
sem enn er óráðstafað fellur niður, nema um sé að ræða óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr., og skal þá þessi
óráðstafaði hluti persónuafsláttar makans dragast frá reiknuðum skatti hins makans.
Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal
ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða eignarskatt,
sjúkratryggingargjald og útsvar hans á gjaldárinu. Sá hluti persónuafsláttar sem
þá verður enn óráðstafað fellur niður.
Hjá mönnum er vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal,
áður en ákvæðum 2. mgr. er beitt, hækka tekjuskattsstofn þeirra um þá fjárhæð sem
tekjur af þessum störfum eru lægri en ætla má að endurgjald þessara manna miðað
við vinnuframlag hefði orðið ef þeir hefðu innt starfið af hendi fyrir óskyldan eða
ótengdan aðila.
26. gr.
Á eftir 1. mgr. 80. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 2. mgr. greinarinnar,
og orðist svo:
Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn manns um lækkun eignarskattsstofns hans þegar svo stendur á sem greinir i 1. og 7. tl. 1. mgr. 66. gr.
27. gr.
Á eftir 7. mgr. 100. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 8. mgr. greinarinnar,
og orðist svo:
Berist ríkisskattanefnd kæra og hún er rökstudd með skattframtali, sem ekki
hefur sætt efnisúrlausn hjá skattstjóra, getur nefndin sent kæruna til skattstjóra
til uppkvaðningar kæruúrskurðar að nýju. Nefndin skal tilkynna skattaðila, umboðsmanni hans og ríkisskattstjóra um þá ákvörðun. Skattstjóri skal hafa kveðið
upp kæruúrskurð í slíku máli innan 30 daga frá því honum barst það til meðferðar.
28. gr.
3. mgr. 101. gr. laganna orðist svo:
Telji ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ákvörðun skattstjóra um skattstofn
eða skattálagningu samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum um skatta og gjöld,
sem skattstjórar leggja á, getur hann ákvarðað skattaðila skattstofn og skatt að nýju
eða falið það skattstjóra, enda séu uppfyllt skilyrði 96. og 97. gr., ef um hækkun er
að ræða. Heimilt er skattaðila að kæra breytingar eftir reglum 99. og 100. gr.
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29. gr.
Lokamálsliður 1. mgr. 107. gr. laganna orðist svo:
Skattur af álagi skv. 106. gr. dregst frá sektarfjárhæð.
30. gr.
1. málsl. 5. mgr. 107. gr. laganna falli niður.
31. gr.
5. mgr. 110. gr. laganna, sbr. 49. gr. laga nr. 7/1980, falli niður.
32. gr.

Á eftir orðunum „1. og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr.“ í 121. gr. laganna, sbr. 10.
gr. laga nr. 20/1980, bætist við: 2. mgr. 30. gr.
33. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts
og eignarskatts á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 og eigna í lok þess árs. Þó
skulu ákvæði 11. gr. eigi koma til framkvæmda fyrr en við álagningu skatta á
árinu 1982 vegna tekna ársins 1981.
Ákvæði til bráðabirgða
Ríkisskattstjóri getur veitt gjaldendum heimild til fyrningar skv. 14. gr. laga
þessara vegna rekstrarársins 1979, enda komi fram umsókn um það frá gjaldanda.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I

Almennar skattalækkanir

1 efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar sem birt var 31. desember s. 1. er því heitið
að skattar á almennar launatekjur skuli lækkaðir þannig að sú lækkun samsvari
um 1,5% kaupmáttarauka hjá þeim er hafa meðaltekjur eða minna. Megintilgangur
þessa frumvarps er að efna það fyrirheit.
1 fjárlögum fyrir árið 1981 er gert ráð fyrir að skattvisitala verði 145. Ætla má
að álagning tekjuskatts einstaklinga svo og sjúkratryggingargjalds, en að frádregnum barnabótum og nýttum persónuafslætti, hefði samkvæmt þeirri skattvísitölu
numið alls um 860 millj. kr. Er það um 65 millj. kr. umfram þá álagningartölu er
lá til grundvallar tekjuáætlun fjárlaga. Allveruleg óvissa er þó fylgjandi þessum
tölum, trúlega ekki undir 10 millj. kr. til eða frá. Gjörbreytt ákvæði um meðferð
vaxta frá síðustu álagningu valda þar mestu um.
Áætlað er að tekjubreyting milli áranna 1979 og 1980 hafi numið um 51%
á hvern framteljanda að meðaltali. Til þess að halda skattbyrði óbreyttri frá álagningu 1980 hefði því skattvísitala fyrir árið 1981 þurft að vera 151, að því tilskildu
að ekki væri breytt neinum öðrum þáttum skattlagningar. Slik álagning hefði orðið
um 23,5 millj. kr. lægri en sú álagningartala er tekjuáætlun fjárlaga byggist á.
Með lögum nr. 2/1981 voru reglur um frádráttarbærni vaxta hjá mönnum utan
atvinnurekstrar rýmkaðar verulega. Áætlað er að álagning lækki um 9 millj. kr.
af þessum sökum, en þess ber þó að geta að mjög erfitt er að áætla þetta með
nokkurri vissu. Þá var iðnaðarmönnum í löggiltum iðngreinum með sömu lögum
heimilaður frádráttur verkfærapeninga og má ætla að álagning lækki af þeim sökum um 1,5 millj. kr. (sbr. töflu 2).
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Frumvarp þetta felur einkum í sér þríþætt ákvæði er varða almenna skattgreiðendur:
1. Sérstakar ívilnanir til einstæðra foreldra svo og til lágtekjufólks sem gert hefur
verið að greiða eignarskatta.
2. Breytingar á álagningarkerfinu sem leiða mundu til þess að skattbyrði á almennar launatekjur yrði svipuð og við álagningu 1980 (viðmiðunarkerfi).
3. Frekari breytingar á álagningarkerfinu samkvæmt efnahagsáætlun rikisstjórnarinnar. Með þeim er stefnt að lækkun umfram það sem greinir í 1. og 2. lið,
þannig að sú lækkun jafngildi 1,5% kaupmáttarauka almennra launatekna.
1. Sérstakar ívilnanir

Með bréfi dags. 18. september 1980 skipaði fjármálaráðherra nefnd til þess
m. a. að gera athugun á skattalegri stöðu einstæðra foreldra. Nefndin skilaði bráðabirgðaáliti 18. mars s. 1. Telur nefndin að við skattkerfisbreytinguna er tók gildi
við síðustu álagningu hafi skattar einstæðra foreldra með miðlungstekjur hækkað
óeðlilega mikið og gerir nefndin tillögur til úrbóta i því efni. 1 frumvarpi þessu
er tekið tillit til þessarar niðurstöðu nefndarinnar. Með hliðsjón af tillögum nefndarinnar er lagt til að lágmark það á föstum frádrætti, sem skv. 2. mgr. 30. gr. er
veittur einhleypingum, verði 75% hærra hjá einstæðum foreldrum en öðrum þeim
er undir ákvæðið falla. Þessi ráðstöfun kemur fyrst og fremst til góða einstæðum
foreldrum með miðlungstekjur og virðist nægja til að rétta hlut alls þorra þeirra
er varð fyrir skattþyngingu við síðustu álagningu. Talið er að þessi breyting kosti
rikissjóð 6 millj. kr. i lækkaðri álagningu tekjuskatts. Um áhrif breytingarinnar
og annarra breytinga er í frumvarpi þessu felast vísast til töfluviðauka.
Enn fremur er lagt til með frumvarpinu að ofangreint lágmark á föstum frádrætti einhleypinga og einstæðra foreldra fylgi skattvisitölu. Lágmark þetta var
innleitt með lögum nr. 20/1980 og ekki bundið skattvísitölu, enda þá hugsað sem
bráðabirgðaákvæði. Þessi hækkun lágmarksfrádráttarins lækkar álagningu tekjuskatts um 20,5 millj. kr.
Þá er í frumvarpinu lagt til að nýta megi persónuafslátt til greiðslu á eignarskatti. Er þetta nýmæli sem ætlað er að bæta hag þess lágtekjufólks sem býr í
skuldlitlu eigin húsnæði. Athugun sýnir að 75% þeirra sem njóta mundu þessa
ákvæðis eru elli- eða örorkulífeyrisþegar. Heildarkostnaður ríkissjóðs vegna þessa
ákvæðis er 2,5 millj. kr. Ennfremur er í frumvarpinu lagt til að skattstjórum sé
heimilt að lækka eignarskattsstofn þeirra sem hafa skert gjaldþol, m. a. sakir ellihrörleika, veikinda og slysa. Er hér um að ræða hliðstæðu við ívilnunarákvæði
varðandi tekjuskattsstofn í 66. gr. Ljóst er að slík heimild myndi minnka tekjur
rikissjóðs af eignarskatti en óvíst hve mikið.
2. Viðmiðunarkerfi

Þrátt fyrir ofangreindar breytingar og að teknu tilliti til niðurfellingar reiknaðra
launa, sbr. II kafla þessara athugasemda, yrði meðalskattbyrði við álagningu 1981
nokkru þyngri en hún var 1980. Jöfnuði í þessum efnum verður náð að því er varðar
almennar launatekjur með eftirtöldum breytingum:
a) Skattstigi tekjuskatts:

25% af fyrstu 4,6 millj. gkr. af tekjuskattsstofni
35% af næstu 5,2 millj. gkr., en
50% af því sem umfram er 9,8 millj. gkr.
b) Persónuafsláttur: 750 000 gkr.
Álagning samkvæmt þessu kerfi, sem hér á eftir verður nefnt viðmiðunarkerfi, mun leiða til lækkunar heildarálagningar frá álagningartölum fjárlaga sem
nemur 20 millj. kr.
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Þetta viðmiðunarkerfi leiðir til lækkaðrar eða nær óbreyttrar skattbyrðar meðalframteljanda með tekjur allt að 12 til 14 millj. gkr. á árinu 1980 en um óverulega
meðalhækkun skatta verður að ræða hjá framteljendum með hærri tekjur. Allveruleg
einstaklingsbundin frávik verða þó frá þessum meðaltölum og er orsaka þeirra einkum að leita í gjörbreyttri meðferð vaxta frá síðustu álagningu. Einnig er smávægilegur munur á stöðu einstakra fjölskylduhópa. Þannig munu skattar einstæðra foreldra
lækka verulega, enda að því stefnt.
3. Skattlækkun samkvæmt efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar
Megintilgangur frumvarps þessa er að efna það fyrirheit i efnahagsáætlun
ríkisstjórnarinnar að lækka skatta að því marki að það samsvari um 1,5% kaupmáttaraukningu hjá framteljendum með almennar launatekjur.
Þegar meta skal skattalækkun til kjarabóta ber að hafa það í huga að sú hækkun
ráðstöfunartekna sem í lækltuninni felst samsvarar skattfrjálsum tekjuauka. Nú
falla almennar launatekjur í 35% skattþrep, 1,5% sjúkratryggingagjald og útsvar,
sem er að meðaltali 11,5%, auk kirkjugarðsgjalds. Að teknu tilliti til 10% fasts
frádráttar (við ákvörðun tekjuskattsstofns) myndu því leggjast um 45% heildarskattar á tekjuhækkun almennra launatskna. Á hinn bóginn fengist um eins árs
greiðslufrestur á þeirri skattgreiðslu þannig að raungildi hennar yrði þvi minna.
Sé á þennan hátt tekið tillit til skattfrelsis umræddra kjarabóta virðist mjög nærri
lagi að 1,5% kaupmáttaraukning i formi skattalækkunar jafngildi þvi að skattar við
álagningu 1981 séu lækkaðir sem nemur sömu prósentutölu, 1,5%, af tekjum ársins
1980, m. ö. o. jafngildir hún minnkun skattbyrðar um 1,5% eins og það hugtak er
venjulega skilgreint. Er augljóst reikningslegt hagræði af þessari samsvörun, þar
eð allar tölulegar upplýsingar um skattálagningu i ár taka mið af tekjum ársins í
fyrra samkvæmt eðli máls.
Lækkun skattbyrðar meðaltekna og lægri má að sjálfsögðu ná eftir fjölmörgum
mismunandi leiðum. Að vandlega athuguðu máli og að höfðu samráði við forystumenn Alþýðusambands íslands, ákvað ríkisstjórnin að velja þá leið að fella niður
sjúkratryggingagjald af almennum launatekjum. Samkvæmt frumvarpi um framlengingu sjúkratryggingagjalds er nú liggur fyrir Alþingi ætti gjaldið að nema 1,5%
af tekjum undir 6 525 000 gkr. en 2% af því sem umfram er. Samhliða framlagningu
þessa frumvarps mun ríkisstjórnin beita sér fyrir því að áðurgreindu frumvarpi um
sjúkratryggingagjald verði breytt á þann veg að gjaldið falli niður af tekjum undir
6 750 000 gkr. en nemi áfram 2% af þeim tekjustofni sem er umfram þessa fjárhæð.
Ofangreind niðurfelling sjúkratryggingagjaldsins nær ekki að öllu leyti markmiðum ríkisstjórnarinnar. Því eru lagðar til enn frekari breytingar á álagningarkerfi tekjuskatts umfram þær sem þegar hafa vsrið raktar í þáttum 1 og 2 hér að
framan. Þar sem niðurfellingin nær ekki fyllilega fram þeirri skattbyrðarlækkun
sem að er stefnt hjá þeim sem lægstar hafa tekjurnar er tveimur atriðum breytt
til hagsbóta lágtekjufólki. 1 fyrsta lagi er persónuafsláttur hækkaður í 761 000 gkr.
Samkvæmt því viðmiðunarkerfi sem lýst er í þætti 2 hefði hann orðið 750 000 gkr.
en á hinn bóginn 732 250 gkr. miðað við óbreytt lög og skattvisitölu 145. 1 öðru
lagi er neðsta skattþrepið, þar sem skattprósenta er 25%, einnig hækkað frá viðmiðunarkerfinu og er lagt til að þetta skattþrep nái að 4 700 000 gkr. í stað 4 600 000
gkr. skv. viðmiðunarkerfi og 4 350 000 gkr. sé miðað við óbreytt lög og skattvísitölu 145.
Þær hagsbætur, sem nú hefur verið lýst og ætlaðar eru þeim til handa sem
hafa tekjur til jafns við almennar launatekjur, kæmu einnig hinum tekjuhærri til
góða í fullum mæli. Þannig myndu skattar allra þeirra framteljenda sem höfðu
yfir 6 750 000 gkr. tekjuárið 1980 lækka um 1234 kr. sé lækkunin miðuð við
viðmiðunarkerfið. Ekki er tal'ð eðlilegt né heldur í samræmi við efnahagsáætlun
ríkisstjórnarinnar að slík skattalækkun nái til hinna tekjuhæstu. Því er lagt til með
frumvarpi þessu að efra skattþrepið verði lækkað. Þannig verði greiddur 50% tekjuAlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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skattur af skattstofni sem er umfram 9 000 000 gkr. en þessi mörk hefðu orðið
9 800 000 gkr. samkvæmt viðmiðunarkerfinu en við 10 150 000 gkr. að óbreyttum
lagaákvæðum. Hjá þeim framteljendum sem höfðu tekjur yfir u. þ. b. 11 millj.
gkr. á árinu 1980 veldur þessi breyting ein sér skattahækkun er nemur 1 200 kr.
þannig að fyrrnefnd lækkun að upphæð 1 234 kr. hverfur að mestu.
Þeir sem hafa það lágar tekjur að þeim er gert að greiða litla eða enga skatta
ná ekki lilætlaðri kjarabót með þeim ráðstöfunum sem hér er fjallað um. Er þar
að langmestu leyti um að ræða þá elli- og örorkulífeyrisþega er njóta tekjutryggingar
svo og skólafólk. Þeim fyrrnefndu er veitt samsvarandi eða meiri kaupmáttarauki
með þeirri sérstöku hækkun tekjutryggingar er kom til framkvæmda 1. mars s. 1.
en bæði tekjutrygging og heimilisuppbót hækkuðu þá um 14,6%. Þannig bættu
þeir sem eingöngu njóta tekjutryggingar hag sinn um 1,65% umfram það sem orðið
hefði ef verðbótavísitala hefði verið óbreytt 1. mars s. 1. Ef teknar eru allar lífeyrisbætur almannatrygginga þá hækkuðu þær samtals um 10,7% meðan almenn laun
hækkuðu um 5,95%. Rétt er einnig að geta þess að margir lífeyrisþegar almannatrygginga munu auk þess verða aðnjótandi þeirra almennu skattalækkana sem hér
hefur verið gerð grein fyrir.
II

Reiknuð laun atvinnurekenda

Annað mikilvægt atriði í lagafrumvarpi þessu er niðurfelling þeirra ákvæða
núgildandi laga er fjalla um reiknuð laun í atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.
Megintilgangur ákvæðanna í 7. gr. og 59. gr. skattalaganna var að samræma
rekstursuppgjör fyrirtækja óháð rekstrarformi þeirra. Eiganda rekstursins er óheimilt
að reikna sér lægra endurgjald fyrir starf sitt en hefði hann innt það af hendi fyrir
óskyldan aðila. Annað aðalmarkmið 59. gr. er að koma í veg fyrir að þeir sem hafa
tekjur sínar af rekstri sleppi með að greiða litla sem enga beina skatta.
Fyrir setningu laganna var það mjög gagnrýnt að sjálfstæðir rekstraraðilar,
t. d. tannlæknar, lögmenn, verkfræðingar, arkitektar, kaupmenn, útgerðarmenn, eigendur flutningabíla og vinnuvéla og bændur, kæmust undan eðlilegum skattgreiðslum
með óeðlilegum útgjöldum og afskriftum ásamt lágt áætluðum tekjum. Reiknuðu
launin tryggja lágmarksskattgreiðslur allra atvinnurekenda sem taldir eru hafa
stundað fullt starf. Þótt kostir reiknuðu launanna hafi verið ótvíræðir þá er ljóst
að ýmsir annmarkar þessa kerfis hafa komið í ljós.
Viðmiðunarlaunin hafa ýmist þótt of lág, t. d. hjá ýmsum stéttum háskólamennt-

aðra manna, eða þau hafa hins vegar þóít of há, t. d. hjá kvæntum bændum, en i
lögunum eru þau beinlínis miðuð við launaþátt í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara. Sem dæmi má taka einhleypan bónda á vísitölubúi sem kvænist. Hann fékk
vegna ársins 1979 5 657 000 gkr. í reiknuð laun á reksturinn fyrir bæði hjón í stað
3 344 000 gkr. áður en eiginkonan kom til sögunnar, þótt reksturinn væri nákvæmlega sá sami.
Ákvæði 59. gr. hafa ekki verið framkvæmd eins í öllum skattumdæmum og auk
þess virðist ekki sem nægilegt tillit hafi verið tekið til einstakra aðstæðna framteljenda
í öllum tilvikum.
Þótt reynsla álagningarársins 1980 sé tæplega marktæk vegna þess hve tími til
álagningarinnar var naumur svo og vegna óvenjulegra erfiðleika í bændastétt, þá
leiddi sú reynsla samt til þess að ákveðið var að afnema reiknuðu launin i skattalögunum. Því þykir rétt að gera nokkra grein fyrir niðurstöðum athugunar sem gerð
var vegna álagningar árið 1980. Þá var endurgjald vegna vinnu við eigin rekstur
reiknað á 2 490 einstaklinga en á 10 941 aðila sem var í hjónabandi. Samtals var
því reiknað á 13 431 einstakling sem talinn var atvinnurekandi að aðalstarfi. Upphæð
reiknaðs endurgjalds var að sjálfsögðu ærið mishá. Af fyrrnefndum 2 490 einstaklingum höfðu 1 716 þeirra 3,4 m.kr. eða minna í reiknað endurgjald en 2 174 hjón.
Af þeim einstaklingum sem höfðu reiknað endurgjald voru 1 325 bændur. Höfðu
þessir einstaklingar i bændastétt 40,65% af heildarfjárhæð reiknaðs endurgjalds á
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einstaklinga. Af þeim hjónum sem höfðu reiknað endurgjald voru 2 548 í bændastétt
og báru þau 28,41% af heildarfjárhæð reiknaðs endurgjalds á hjón. Hins vegar voru
það ekki nema 1 352 hjón í bændastétt og 526 einstaklingar sem mynduðu tap vegna
reiknaðs endurgjalds.
Þessi niðurstaða bendir eindregið til þess að með ákvæðum 59. gr. hafi verið
gengið of langt í þá átt að ákveða laun á aðila þótt þeir hafi ekki haft neinar hreinar
tekjur og þe m þar með gert að greiða skatt af tekjum sem aldrei urðu til. Því er
lagt til að leggja þessi ákvæði niður.
Niðurfelling ákvæðanna um reiknuð laun hefur í för með sér að nauðsynlegt
hefur þótt að gera tillögur um nokkrar aðrar breytingar í lögunum. Má m. a. nefna
reglur um takmörkun á nýtingu persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts, útsvars
og sjúkratryggingargjalds og breytlar reglur um tekjustofn hjóna.
Ætla má að þessi breyting kosti ríkissjóð 14 m.kr. og sveitarfélög um 18
m.kr. Stafar um helmingur þessa tekjutaps af yfirfærðu tapi vegna reiknaðra launa
við álagningu 1980.
III

ASrar breytingar

Auk framangreindra meginákvæða frumvarpsins felur það í sér ýmsar aðiar
tillögur til breytinga á tekjuskatlslögum, einkum er varðar atv’nnurekstur. Margar
þessara tillagna eru fyrst og fremst tæknilegs eðlis og eru gerðar í ljósi reynslu af
skattlagningu á síðasta ári. Vísast til athugasemda um einstakar greinar i þessu
sambandi.
Hins vegar er hér einnig að finna tillögur er fela í sér allverulegar efnisbreytingar og má þar einkum nefna þau ákvæði frumvarpsins er lúta að skerðingu
fyrninga. Er í frumvarpinu bæði gert ráð fyrir lækkun á heimild til fyrninga á móti
tekjufærslu svo og almennri skerðingu fyrningarheimilda ef hreinar tekjur ná ekki
5% af heildartekjuin. Ljóst er að tekjur ríkissjóðs vegna skattlagningar atvinnurekstrar aukast nokkuð vegna þessara breytinga en forsendur skortir til að meta
þessa tekjuauka nákvæmlega.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Hér er lagt til að almenna ákvæðið um skyldu til að reikna endurgjald vegna
vinnu við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi verði fellt niður. Um ástæður
fyrir þessari breytingu og fjárhagsleg áhrif hennar vísast til almennra athugasemda
við frumvarp þetta.
Um 2. gr.
í núgildandi ákvæðum tekjuskattslaga eru ekki fyrir hendi skýr ákvæði um
hvernig með leigulóðarréttindi skuli farið varðandi útreikning söluhagnaðar og
fyrningar mannvirkja er á slíkum lóðum standa.
Hér er lagt til að tekin verði af tvímæli um þetta efni, þannig að leigulóðarréttindi og skyld réttindi verði talin til verðmætra réttinda og að með hagnað af
sölu slíkra réttinda fari eftir ákvæðum 14. gr. laga nr. 40/1978. Ákvæði 3., 4. og 7. gr.
frumvarps þessa eru nátengd þessu ákvæði.
Um 3. gr.
Greinin felur það í sér að v:ð sölu mannvirkis, er stendur á leigulóð og endurmetið var á árinu 1979 á grundvelli fasteignamats mannvirkisins, skuli heildarsöluverðinu skipt milli mannvirkis og leigulóðar samkvæmt ákvæðum 25. gr. laga
nr. 40/1978, sbr. 7. gr. frumvarps þessa, en framreiknað fasteignamat leigulóðar að
frádregnu afgjaldskvaðarverðmæti teljist stofnverð lóðarréttindanna.
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Við sölu mannvirkis á leigulóð sem endurmetin var í hendi seljanda á árinu
1979 á grundvelli upphaflegs kostnaðarverðs skal hins vegar ekki skipta söluverðmæti í hlutfalli milli fasteignamats mannvirkis og lóðar heldur telja heildarsöiuverðið vera söluverð mannvirkisins skv. 7. gr. frumvarpsins, en heildarendurmatsverðið hefur verið talið til mannvirkisins að því er fyrningar varðar.
Um 4. gr.
Eðlilegt þykir að þær sérreglur sem gilda skv. 16. gr. tekjuskattslaga um söluhagnað af íbúðarhúsnæði í eigu manna verði einnig látnar ná til lóða eða lóðarréttinda
sem slíku húsnæði fylgja, hvort sem húsin standa á leigulóð eða eignarlóð. Hér
er hins vegar þörf á að setja stærð þess lands sem falla á undir þessar hagstæðu
reglur nokkur mörk og binda það við að viðkomandi lóð sé innan þeirra stærðarmarka er almennt gerist um íbúðarhúsalóðir. Færi þá eftir 14. gr. laganna um
söluhagnað af þeim hluta lóðarinnar er væri umfram þessi stærðarmörk. Erfitt er
að setja í lög fastmótaðar reglur um þau stærðarmörk er hér skipta máli, en í framkvæmd yrði almennt að taka mið af því hversu íbúðarhúsnæði í þéttbýli af svipaðri
gerð eru ætlaðar stórar lóðir, svo og því hvort unnt sé að skipta lóðinni til frekari
byggingarframkvæmda.
Þá er lagt til að niður verði felldar reglur um sérstaka skattlagningu á eignaauka
er stafar af vinnu utan venjulegs vinnutíma við byggingu íbúðarhúsnæðis til
eigin nota, ef hann fæst endurgreiddur í söluverði íbúðar innan fimm ára. Þess í
stað verði tekin upp sú regla að telja ekki slíkan eignaauka til stofnverðs við útreikn;ng söluhagnaðar. Hann getur því samkvæmt þessu eftir sem áður óbeint
komið til skattlagningar við sölu íbúðarinnar, en þessi aðferð ætti þó almennt að
vera gjaldendum hagstæðari en eldri reglur, m. a. vegna rúmrar heimildar til að
færa söluhagnað af íbúðarhúsnæði til lækkunar stofnverðs nýs húsnæðis.
Um 5. gr.
Hér er lagt til að seljendur hlutabréfa geti reiknað söluhagnað af þeim sem mun
á söluverði þeirra og framreiknuðu upphaflegu kaupverði ef það er þeim hagstæðara
en að taka mið af nafnverði hinna seldu bréfa að viðbættum úthlutuðum jöfnunarhlutabréfum eða heimilli jöfnunarhlutabréfaútgáfu. Með þessari breytingu eru reglurnar um útreikning á söluhagnaði af hlutabréfum færðar til samræmis við meginreglur tekjuskattslaganna um útreikning söluhagnaðar af öðrum eignum.
Um 6. gr.
1 lög um tekjuskatt og eignarskatt skortir almennt ákvæði um hversu fara skuli
með tap af sölu eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri. í 34. gr. laganna felst að vísu
sú regla að heimilt er að gjaldfæra tap sem verður á sölu fyrnanlegra eigna. Er hér
lagt til að sama regla verði upp tekin varðandi aðrar eignir sem notaðar eru í atvinnurekstri, þó ekki þær eignir er falla undir 17. og 18. gr. laganna.
Um 7. gr.
Ákvæði þessarar greinar tengjast ákvæðum 2., 3. og 4. gr. frumvarpsins um útreikning söluhagnaðar þegar selt mannvirki stendur á leigulóð, og vísast til athugasemda um þær greinar.
Um 8. gr.
Lagt er til að niður verði felld núgildandi sérákvæði um skattskyldan eignaauka,
sem stafar af aukavinnu sem maður leggur fram utan venjulegs vinnutíma við
byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Samkvæmt núgildandi ákvæðum skal eignaauki þessi skattlagður ef hann fæst endurgreiddur í söluverði íbúðar, enda hafi hann
myndast innan fimm ára fyrir söludag. Samkvæmt þeim reglum sem hér er lagt til
að upp verði teknar getur þó komið til skattlagningar þessa eignaauka í formi aukins
söluhagnaðar af íbúðarhúsnæði, sbr. athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins.

Þingskjal 591

2005

Um 9. gr.
Hér er felld niður tilvitnun í 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. en skv. 1. gr. frumvarpsins
fellur sú málsgrein niður.
Um 10. gr.
Hér er einungis um að ræða leiðréttingu á misritun í texta 2. gr. laga nr. 2/1981.
Um 11. gr.
Hér er lagt til að upp verði tekin heimild til frádráttar á helmingi greiddrar
húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Skilyrði fyrir þessum frádrætti
eru þau að um sé að ræða leigu vegna íbúðarhúsnæðis til e’gin nota, að leigan sé
greidd og að leigan varði afnot af húsnæðinu á tekjuárinu. Sá hluti fyrirframgreiddrar
leigu er varðar næsta tekjuár yrði því ekki frádráttarbær fyrr en í framtali vegna
þess árs. í 33. gr. er gert ráð fyrir að þetta ákvæði komi til framkvæmda við álagningu
skatta á árinu 1982 vegna tekna ársins 1981. Ákvæði þetta kemur því ekki til framkvæmda fyrr en ári síðar en önnur ákvæði frumvarps þessa. Valda því m. a. framkvæmdaörðugleikar þar eð framtalsfrestur einstaklinga er ekki stunda rekstur er
löngu liðinn.
Um 12. gr.
Hér er lagt til að lágmark fasts frádráttar verði 75% hærra hjá einstæðum
foreldrum en öðrum þeim er undir regluna falla. Með þessari breytingu er komið
verulega til móts við þau sjónarmið er fram koma í skýrslu nefndar er fjármálaráðherra skipaði til að kanna hag einstæðra foreldra. Um fjárhagsleg áhrif af breytingu
þessari vísast til almennra athugasemda við frumvarp þetta.
Um 13. gr.
Þessi breyting er afleiðing niðurfellingar á reiknuðu endurgjaldi vegna vinnu
við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi.
Um 14. gr.
Hér er lagt til að heimild til fyrningar er nema má allt að 50% af tekjufærslu
skv. 53. gr. verði skert nokkuð eða niður í 40% af tekjufærslunni. Þá er lagt til
að við 44. gr. bætist nýr málsliður sem kveði á um heimild til viðbótarfyrningar
þegar sérstaklega stendur á, en það á við þegar mikill munur er á verðbreytingarfærslu til tekna og gjaldfærðum fjármagnskostnaði ársins. Sem dæmi má nefna
aðila sem keypt hefur fyrnanlega eign, t. d. bát, sem greidd er að hluta eða öllu
með skuldaviðurkenningu til nokkurra ára, sem ber vexti sem eru langt undir
verðbólguhlutfallinu. Ætla má að kaupverð hafi í slíku tilviki verið ákveðið hærra
en ella vegna greiðsluskilmálanna og þykir ekki óeðlilegt að heimila hraðari fyrningu
en lögin gera ráð fyrir þegar þannig er ástatt.
Þessi sérstaka fyrning reiknast af fyrningargrunni tiltekinna eigna eins og aðrar
fyrningar laganna og takmarkast við heildarfyrningargrunn að niðurlagsverði. Hér
er þvi ekki um viðbótarfyrningu að ræða þegar til lengri tíma er litið heldur er með
þessu ákvæði heimiluð hraðari fyrning þegar sérstaklega stendur á.
Um 15. gr.
í þessari grein eru tekin af tvímæli varðandi stofn þann sem fyrning samkvæmt
þessari málsgrein 44. gr. miðast við.
Um 16. gr.
Grein þessi felur ekki í sér efnisbreytingar.
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Um 17. gr.
Hér er lagt til að fyrningar verði skertar hjá þeim aðilum sem eru með hreinar
tekjur undir 5% af heildartekjum. Hér er einungis um að ræða frestun á fyrningum
og fyrningarstofninn er ekki skertur þegar til lengri tíma er litið.
Um 18. gr.
Þetta ákvæði er afleiðing af niðurfellingu reglunnar um reiknað endurgjald og
er hliðstætt ákvæði því sem var um þetta efni í 11. gr. laga nr. 68/1971 með síðari
breytingum.
Um 19. gr.
Með þessari breytingu eru ákvæði 53. gr. laganna um tekjur og gjöld vegna verðbreytinga gerð skýrari. Kveðið er á um að þau skuli ná til allra þeirra eigna og
skulda lögaðila sem um er rætt í 3. og 4. mgr. greinarinnar án tillits til þess hvort
viðkomandi eignir eða skuldir lögaðila eru beinlínis tengdar atvinnurekstri. Hjá
mönnum verður tekju- eða gjaldfærsla skv. 53. gr. áfram bundin við þær eignir
einar sem tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.
Um 20. gr.
Ákvæði 5. mgr. 53. gr. laganna um takmörkun á tekjufærslu hjá þeim aðilum
sem ekki eiga fyrir skuldum er óskýrt og hefur vafi um hvernig skilja bæri
ákvæðið valdið nokkrum vanda í framkvæmd. Hér er lagt til að efni þessa ákvæðis
verði gert skýrara. Er lagt til að miða skuli við stöðu eigna og skulda í lok viðkomandi re kningsárs þegar meta á hvort ákvæði málsgreinarinnar eigi við. Þá er tekið
fram að i þessu sambandi sé átt við framtalsskyldar heildareignir skattaðila og
heildarskuldir hans án tillits til þess hvað af þessum eignum eða skuldum sé tengt
rekstrinum. Loks er í greininni að finna nánari skýrgreiningu á hvað telja skuli tap
ársins i þessu sambandi.
Um 21. gr.
1 greininni er kveðið á um að verðbreytingarfærsluna skuli miða við stöðu eigna
og skulda í lok næst liðins reikningsárs og jafnframt er orðalag málsgreinarinnar fært
til samræmis við 17. gr. frumvarps þessa.
Um 22. gr.

Felld eru niður ákvæði 59. gr. um reiknað endurgjald vegna vinnu v:ð eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og eftir stendur aðeins siðari málsgrein þeirrar
greinar, sbr. 18. gr. frumvarpsins.
Um 23. gr.
Vegna niðurfellingar reglna um reiknað endurgjald vegna vinnu við eigin rekstur
þykir nauðsynlegt að gera breytingar á því hjá hvoru hjóna eignatekjur og eignagjöld
skuli talin.
Um 24. gr.
1 greininni er kveðið á um nýjan tekjuskattsstiga. Um áhrif þessarar breytingar
og annarra breytinga á álagm'ngarkerfinu visast til almennra athugasemda við
frumvarp þetta. Tölur i þessari grein sem og öðrum greinum frumvarpsins eru
grunnlölur sem verður að framreikna með skattvísitölunni 145 áður en þeim verður
beitt við álagningu í ár.
Um 25. gr.
Hér er lagt til að grunntala persónuafsláttar hækki upp í 524 828 gkr. en miðað
við skattvísitölu 145 samsvarar það 761 000 gkr. við álagningu i ár.
Þá er í greininni lagt til að ónýttur persónuafsláttur gangi til greiðslu álagðs
eignarskatts, en þessi breyting ætti að verða til hagsbóta tekjulágu fólki er býr í
eigin húsnæði, einkum ellilífeyrisþegum.
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Þá er lagt til að upp verði tekið ákvæði um takmörkun á nýtingu persónuafsláttar
atvinnurekenda, en hliðstætt ákvæði var í 4. mgr. B-liðs 25. gr. laga nr. 68/1971 með
síðari breytingum.
Um fjárhagsleg áhrif þessara breytinga visast til almennra athugasemda við
frumvarp þetta.
Um 26. gr.
Hér er lagt til að upp verði tekin heimild til handa skattstjórum til lækkunar
eignarskattsstofns þeirra aðila er búa við skert gjaldþol vegna þeirra aðstæðna er
um getur í 1. og 7. tl. 66. gr. Slíkt ívilnunarákvæði hefur alllengi verið í lögunum
varðandi tekjuskatt. Með ákvæðum þessarar greinar og ákvæðum 25. gr. frumvarps
þessa ætti eignarskattsbyrði þeirra er búa við minnst gjaldþol að léttast verulega.
Um 27. gr.
Grein þessi er nýmæli þess efnis að berist ríkisskattanefnd skattframtal sem
eigi hefur sætt efnisúrlausn við uppkvaðningu úrskurðar skattstjóra skv. 99. gr.
laganna er nefndinni heimilt að framsenda skattstjóra kæruna ásamt framtalinu til
meðferðar og enduruppkvaðningar úrskurðar, sem síðan yrði kæranlegur til nefndarinnar. Það hefur þótt óeðlilegt að nefndin, sem síðasta kærustig, taki til meðferðar
framtöl sem ekki hafa áður sætt efnislegri meðferð á lægra stigi, enda eru þá ekki
fyr r hendi þau tilteknu og afmörkuðu ágreiningsefni, sem henni er ætlað að skera
úr, önnur en þau hvort framtal skuli almennt lagt til grundvallar álagningu skatta í
stað áætlunar skattstjóra áður. Framsendingin mun tryggja það að sömu atriði sæti
meðferð á tveimur kærustigum og auk þess mun hún stuðla að hraðari málsmeðferð
þar sem ýmis gögn sem hafa þarf til að unnt sé að taka framtal til efnismeðferðar
og úrskurðar eru þegar hjá skattstjóra, en timafrekt getur verið að afla þeirra og
fyrir ríkisskattsíjóra að skila kröfugerð skv. 5. mgr. 100. gr. laganna. Nauðsynlegt er
að skattstjóri taki slík mál til úrskurðar svo fljótt sem kostur er og honum veittur
30 daga frestur til þess, en hann er þó að sjálfsögðu ekki bundinn v’ð frest þann sem
um gelur í 99. gr. til uppkvaðningar kæruúrskurðar.
Um 28. gr.
Grein þessi er efn'slega eins og 3. mgr. 101. gr. laganna að öðru leyti en því
að gert er ráð fyrir lögfestri heimild ríkisskattstjóra til að framsenda skattstjórum
til meðferðar tjltekin mál til endurákvörðunar á grundvelli þeirrar endurupptökuheimildar sem ríkisskattstjóri hefur samkvæmt málsgreininni. Heimild þessi tekur
m. a. til framsendingar á umsóknum manna urn lækkun tekjuskattsstofns skv.
66. gr. laganna þegar þær berast rikisskattstjóra eftir að skattstjóri hefur lokið
álagningu skv. 98. gr. Iaganna. Sambærileg framsendingarheimild og hér um ræðir
er í 4. mgr. i.f. 102. gr. laganna, þegar mál hafa sætt meðferð samkvæmt þeirri grein.
Um 29. gr.
Kveðið er á um að skattur af álagi skv. 106. gr. skuli dragast frá sektarfjárhæð í stað álagsins sjálfs. Telja verður mjög óeðlilegt að draga hækkun á skattstofni frá sektarfjárhæð þar sem um algerlega ósambærilegar stærðir er að ræða.
Um 30. gr.
Lagt er til að hámarksfjárhæð skaltsekta í þessari málsgrein verði felld niður og
yrðu skattsektir eftir þessa breytingu hvorki háðar tölulegu hámarki í skattalögum
né almennum hegningarlögum. Hins vegar yrðu þær áfram háðar þeim margfeldishámörkum sem kveðið er á um í 107. gr.
Um 31. gr.
Lagt er til að niður verði fellt það ákvæði að vangreiðsla á hluta af sköttum
valdi því að þeir falli allir í eindaga. Gildandi ákvæði getur hæglega leítt til þess að
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óverulegur dráttur á einni mánaðargreiðslu á síðari hluta ársins leiði til þess að
allar eftirstöðvar álagðra gjalda falli í eindaga og fari því að bera dráttarvexti
skv. 112. gr.
Um 32. gr.
Hér er kveðið á um að fjárhæð lágmarksfrádráttar einhleypra skv. 2. mgr. 30. gr.
laganna skuli breytast árlega í samræmi við skattvísitölu. Þessi breyting hefur þau
áhrif við álagningu i ár að þessi lágmarksfrádráttarf járhæð hækkar úr 550 000 gkr.
í 797 500 gkr. en í 1 395 625 gkr. hjá einstæðum foreldrum.
Um 33. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringa.
Um ákvæði til bráðabirgða
Rétt þykir að heimila beitingu sérstakrar fyrningar skv. 14. gr. í þeim sérstöku
tilvikum sem greinin gerir ráð fyrir.
Tafla 1
Álagningarkerfi beinna skatta einstaklinga við álagningu 1981
Allar fjárhæðir eru tilgreindar í gömlum krónum.
Tekjuskattur:
Gildandi ákvæði
Lágmark á föstum frádrætti
550 000
hjá einhleypingum .................
hjá einstæðum foreldrum ....
550 000
Skattstigi (af skattstofni):
25% af fyrstu ........................
4 350 000
35% af næstu..........................
5 800 000
50% yfir.................................... 10 150 000
Persónuafsláttur:
F'járhæfí

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

7S2 950

EignarSkattur:
Skattfrjáls eign ..............................
Skatthlutfall ..................................
Útsvar:
Skatthlutfall ..................................
Persónuafsláttur
framteljanda ..........................
vegna barna ............................
aukaafsláttur vegna barna
umfram 3. barn .....................

0
6 525 000
6 525 000

Samkvæmt
frumvarpi þessu

797 500
1 395 600

797 500
1 395 600

4 600 000
5 200 000
9 800 000

4 700 000
4 300 000
9 000 000

750 OOO

Nýtist til greiðslu ................... sjúkratrgjalds
útsvars
Sjúkratryggingargjald:
Gjaldfrjálsar tekjur .......................
1,5% af fyrstu tekjum að ...........
2,0% af tekjum yfir .....................

Samkvæmt
viðmiðunarkerfi

sjúkratrgjalds
útsvars
eignarskatts
0
6 525 000
6 525 000

Sameiginleg ákvæði
21 750 000
1,2%
allt að 12,1%
50 750
10150
10 150

761 000
sjúkratrgjalds
útsvars
eignarskatts
6 750 000
0
6 750 000
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Barnabætur:
Hjá hjónum
Gildandi
vegna 1. barns........................
vegna annarra barna.............
Hjá einstæðum foreldrum
vegna hvers barns .................
Viðbót vegna barna undir 7 ára
aldri .................................................

ákvæði

Samkvæmt
viðmiðunarkerfi

Samkvæmt
frumvarpi þessu

217 500
311 750
406 000
94 250

Tafla 2
Eostnaður ríkissjóðs vegna skattalagabreytinga samkvæmt frumvarpi þessu
svo og vegna laga nr. 2/1981
Tilgreind er áætluð lækkun heildarálagningar 1981 í milljónum kr. Ennfremur
eru sýnd óvissumörk er talin eru vera í þessari áætlun. Tekjutap ríkissjóðs á árinu
1981 yrði væntanlega um 10—13% lægra en þessar álagningartölur gefa til kynna
vegna mismunar á upphaflegri álagningu og innheimtu á árinu.
I Almennar skattalækkanir
Lækkun vegna ákvæða laga nr. 2/1981:
Aukinn vaxtafrádráttur ................................................................
Verkfærafrádráttur iðnaðarmanna ...........................................
Sérstakar ívilnanir:
Hækkun lágmarks fasts frádráttar til einhleypra og einstæðra
foreldra ..........................................................................................
Sérstök hækkun sama til einstæðra foreldra............................
Nýting afsláttar til greiðslu eignarskatts ................................
Viðmiðunarkerfi:
Hækkun persónuafsláttar í 750 þús. gkr...................................
Hækkun 25% skattþreps í 4,6 millj. gkr...................................
Lækkun 35% skattþreps í 9,8 millj. gkr...................................

9,0
1,5
—
10,5 ± 3,0
20,5
6,0
2,5
----- 29,0 ± 1,0
22,5
16,0
-í-6,0
----- 32,5 ± 1,5

Skattalækkun skv. efnahagsáætlun:
Niðurfelling sjúkratryggingargjalds undir 6 750 þús. gkr.........
84,5
Hækkun persónuafsláttar í 761 þús. gkr...................................
14,0
Hækkun 25% þreps úr 4,6 í 4,7 millj. gkr...................................
6,0
Lækkun 35% þreps úr 9,8 í 9,0 millj. gkr................................... -r-16,5
----- 88,0 ± 5,0
Almennar lækkanir samtals ..............................................................
160,0 ± 6,0
II Reiknuð laun atvinnurekenda
Niðurfelling reiknaðra launa:
Lækkun tekjuskatts .....................................................................
Lækkun sjúkratryggingargjalds .................................................

11,5
2,5
----- 14,0 ± 5,0

III Aðrar breytingar
Ekki er unnt að meta tekjubreytingu ríkissjóðs vegna ýmissa sérákvæða frumvarpsins. Er einkum um að ræða skerðingu fyrningarákvæða, en ljóst er að þau
myndu leiða til nokkurs tekjuauka fyrir ríkissjóð.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Tafla 3
Áætluð meðallækkun tekjuskatts og sjúkratryggingargjalds samkvæmt frumvarpi
þessu hjá framteljendum flokkuðum eftir tekjubilum. Lækkunin er sýnd bæði frá
óbreyttum núverandi ákvæðum (þ. e. a. s. skattvísitölu 145 og að teknu tilliti til
ákvæða laga nr. 2/1981) svo og frá viðmiðunarkerfi því sem lýst er í greinargerðinni.
Lækkunin er mæld i meðalfjárhæðum á framteljanda (i kr.) en einnig í meðalbreytingu skattbyrðar, þ. e. hlutfalli lækkunarinnar af tekjum ársins 1980. Ekki
var unnt að taka tillit til hugsanlegrar íþyngingar hjá þeim er stunda atvinnurekstur
vegna skerðingar á fyrningarákvæðum.
Vergar tekjur
1980
(i þús. gkr.)

Hjón
(talin sem einn
framteljandi)

Einhleypingar

Einstæðir
foreldrar*)

Lækkun frá viðLækkun frá
miðunarkerfi
óbreyttum ákvæðum
Fjöldi
Lækkun
Fjárhæð
framteljenda Fjárhæð
Lækkun
skattbyrðar
kr.
kr.
skattbyrðar
%
%

0— 2 000
2 000— 4 000
4 000— 6 000
6 000— 8 000
8 000—10 000
10 000—12 000
12 000—14 000
14 000—16 000
16 000—

991
1 119
3 349
5 054
8 215
9 246
7 491
4 459
6 827

5 200
2 800
1500
2 300
2 200
2 200
2 000
1500
400

75,9
9,8
2,9
3,3
2,4
2,0
1,6
1,0
0,3

0
0
400
1 100
1500
1500
1500
1200
800

0,0
0,0
0,7
1,6
1,6
1,4
1,1
0,8
0,4

Meðaltekjur
11500

Heild
46 755

Meðaltöl
1800

3,6

1 200

1,1

0— 2 000
2 000— 4 000
4000— 6 000
6 000— 8 000
8 000—10 000
10 000—12 000
12 000—14 000
14 000—16 000
16 000—

12 791
21891
14 059
7 603
2 933
1656
578
299
299

300
600
1 700
2 000
1900
1200
400
200
-r-200

2,9
1,8
3,5
3,0
2,1
1,1
0,3
0,1
-s-0,1

0
200
800
1 200
1200
700
300
0
100

0,0
0,5
1,6
1,7
1,4
0,6
0,2
0,0
0,0

Meðaltekjur
4 220

Heild
62113

Meðaltöl
1 000

2,6

500

0,8

0— 2 000
2 000— 4 000
4 000— 6 000
6 000— 8 000
8 000—10 000
10 000—

776
1341
1684
1049
272
170

200
1 800
3 200
3 600
3 100
2 000

1,2
5,6
6,4
5,3
3,6
1,5

0
200
800
1100
1200
300

0,0
0,6
1,6
1,7
1,4
0,2

Meðaltekjur
4 730

Heild
5 296

Meðaltöl
2 400

4,9

600

1,1
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Vergar tekjur
1980
(í þús. gkr.)

Allir
framteljendur**)
(Hjón
aðskilin)

Lækkun frá
Lækkun frá viðóbreyttum ákvæðum
miðunarkerfi
Fjárhæð
Lækkun
Lækkun
Fjárhæð
Fjöldi
skattbyrðar
kr.
skattbyrðar
framteljenda
kr.
%
%

500
700
1 600
1900
1 700
800
0

h-0,6

0
300
800
1 200
1300
700
300
200
100

0,0
0,8
1,7
1,8
1,5
0,7
0,2
0,1
0,1

3,6

500

0,9

8,3
2,4
3,3
2,8
2,0
0,8
0,0

0— 2 000
2 000— 4 000
4 000— 6 000
6 000— 8 000
8 000—10 000
10 000—12 000
12 000—14 000
14 000—16 000
16 000—

37 103
40 772
29 358
21951
13 411
8 510
4 016
2 386
3 410

h-500

h-0,3

--1 500

Meðaltekjur
5 130

Heild
160 921

Meðaltöl
1000

* Meðlög og barnalífeyrir teljast ekki til vergra tekna hjá einstæðum foreldrum.
** Yfirlit yfir skattalækkun hjá framteljendum samtals ber að taka með fyrirvara. Hér kemur fram
breyting vegna millifærslu skattbyrðar frá þvi hjónanna sem lægri hefur tekjumar til hins sem
hefur hærri tekjur, enda þótt i heild kunni skattar hjónanna að standa i stað.

Sþ.

592. Þingsályktun

[104. mál]

um innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum.
(Afgreidd frá Sþ. 2. apríl.)
Samhljóða þskj. 115.

Sþ.

593. Þingsályktun

[15. mál]

um milliþinganefnd um landhelgisgæsluna.
(Afgreidd frá Sþ. 2. apríl.)
Alþingi ályktar að kjósa sjö manna milliþinganefnd til að kanna á hvern hátt
nauðsynlegt sé að efla landhelgisgæsluna svo að hún geti haft sem best eftirlit með
200 mílna lögsögusvæðinu og gegnt öðrum hlutverkum sínum á fullnægjandi hátt.
Nefndin skal ljúka störfum áður en þing kemur saman að hausti.

Sþ.

594. Þingsályktun

[49. mál]

um heildarlöggjöf, skipulag og varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum.
(Afgreidd frá Sþ. 2. apríl.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fram á Alþingi
frumvarp til laga um skipulag varna gegn tjóni af völdum snjóflóða og skriðufalla.
Við samningu löggjafarinnar verði m. a. höfð í huga eftirfarandi atriði:
a) Staðið verði skipulega að gagnasöfnun um snjóflóð og skriður sem fallið hafa
og rannsóknum á staðháttum og veðurfarsþáttum á þeim stöðum þar sem búast
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

Þingskjal 594—596

má við hættu af vðldum snjóflóða eða skriðufalla. Á grundvelli slikra athugana
verði landinu skipt í svæði með tilliti til þessara þátta og settar verði reglur
um nýtingu einstakra svæða.
Við skipulag byggðar gildi sú meginregla að byggja ekki hús til ibúðar eða
atvinnurekstrar á svæðum, sem talið er af sérfróðum aðilum að snjóflóð eða
skriðuföll geti náð til. Ekki verði hafin vinna við skipulag vegna byggðar á
nýjum svæðum fyrr en fyrir liggur úttekt og afstaða réttra aðila með tilliti
til ofangreindra þátta. Sé talið óbjákvæmilegt að byggja á slikum svæðum liggi
fyrir mótaðar tillögur um kröfur til bygginga, um varnarvirki, tilkostnað og
fjármögnun við gerð þeirra, áður en afstaða er tekin til skipulagstillagna af
yfirvöldum.
Gerðar verði tillögur um varanleg varnarmannvirki fyrir byggð á hættusvæðum svo og fyrir mikilvægar samgönguleiðir, orkulínur, hitaveitur og önnur
mikilvæg mannvirki.
Rannsóknum á þessu sviði og fyrirbyggjandi varnaraðgerðum verði markaður
ákveðinn sess i stjórnkerfi landsins og lagður fjárhagslegur grundvöllur að
sliku starfi og mótaðar reglur um kostnaðarhlutdeild opinberra aðila i því
sambandi.
Tryggt verði að ekki sé haldið áfram mannvirkjagerð á liklegum hættusvæðum
nema að vandlega athuguðu máli eða uns viðunandi varnaraðgerðum hefur
verið komið í framkvæmd.
Á stöðum, þar sem byggð er risin og hætta er talin á snjóflóðum, verði komið
upp eftirlits- og viðvörunarkerfi er tengist áætlun um rýmingu svæðanna þegar
hætta er talin yfirvofandi. Á þeim stöðum á landinu, þar sem snjóflóðahætta
er mest, verði stefnt að þvi að koma á fót svæðisstöðvum þar sem fylgst verði
með veðurfari og öðrum þáttum, sem áhrif hafa á snjóflóða- og skriðuhættu,
og safnað og miðlað upplýsingum til réttra aðila.
Lögð verði áhersla á fræðslu og upplýsingar til almennings um þessi mál,
bæði að því er varðar byggð ból og ferðalög og útivist utan byggðar, um
hættu vegna snjóflóða og skriðufalla. Björgunaraðilum I landinu verði kynnt
undirstöðuatriði varðandi björgun úr snjóflóðum og almenningi hversu bregðast skuli við í slikum tilvikum og forðast hættur.

Sþ.

595. Þingsályktun

[69. mál]

um setningu lagaákvæða um stofnun og rekstur félagsbúa.
(Afgreidd frá Sþ. 2. apríl.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að sett verði i löggjöf
ákvæði um stofnun og rekstur félagsbúa.

Sþ.

596. Þingsályktun

um undirbúning almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi.
(Afgreidd frá Sþ. 2. april.)
Samhljóða þskj. 135.

[117. máll
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Sþ.

597. Þingsályktun

2013

[9. mál]

um eflingu iðnaðar á Vesturlandi.
(Afgreidd frá Sþ. 2. apríl.)
Samhljóða þskj. 10.

Ed.

598. Frumvarp til laga

[291. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971, með siðari breytingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Við 11. gr. bætist ný málsgrein er verði 7. málsgrein og orðist svo:
Hver sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur, skal eiga rétt til töku
ellilífeyris frá og með 60 ára aldri, enda sé að öðru leyti fullnægt skilyrðum þessaiar
greinar. Starfsár sjómanna skal í þessu sambandi miðast við að sjómaður hafi verið
lögskráður á íslenskt skip eigi færri en 180 daga að meðaltali í 25 ár.
2. gr.
Ný 2. mgr. 12. gr. orðist svo:
Heimilt er Tryggingastofnuninni að veita örorkustyrk þeim, sem skortir að
minnsta kosti helming starfsorku sinnar og uppfyllir skilyrði 1. mgr. að öðru leyti
en því, er örorkustig varðar. Örorkustyrkþegi, sem náð hefur 62ja ára aldri, skal
njóta örorkustyrks, sem jafnan svarar til fulls örorkulífeyris. Örorkustyrk má ennfremur veita þeim, sem stundar fullt starf, en verður fyrir verulegum aukakoslnaði
sökum örorku sinnar, og heimilt er að greiða slíkan styrk vegna bæklunar eða
vanþroska barns innan 16 ára aldurs, ef hún hefur í för með sér tilfinnanleg útgjöld eða mikla umönnun. Tryggingaráð setur reglur um örorkustyrki, og skulu
þær staðfestar af ráðherra.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er flutt í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar við afgreiðslu kjarasamninga í október 1980.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um. 1. gr.
Hér er lögð til sú breyting við 11. gr. laga um almannatryggingar, að hafi maður
stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur, skuli hann eiga rétt til töku ellilífeyris frá
og með 60 ára aldri.
Því verður ekki mótmælt að sjómenn leggja á sig mikið erfiði við störf sín.
Sú krafa sjómannasamtakanna að sjómönnum verði tryggður réttur til töku lífeyris
við lægri aldursmörk en almennt gildir í landinu, að uppfylltum skilyrðum um t. d.
25 ára starf, byggist þess vegna á þeirri viðurkenndu staðreynd, að sjómannastarfið
er það erfitt og vinnutíminn svo langur, að engum manni er ætlandi að standast
þær kröfur sem starfið gerir lengur en það. Eru þess aðeins örfá dæmi að sjómenn
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á fiskiskipum nái 60 ára aldri í starfi. í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því að
réttur til töku ellilífeyris miðist við 60 ára aldur sjómanns, en hins vegar er ekki
gert ráð fyrir því að viðkomandi þurfi að vera starfandi sjómaður þegar hann nær
þessum aldri.
1 flestum nágrannalanda okkar mun sérstaða sjómanna hafa verið viðurkennd
að þessu leyti. Einnig skal á það bent að almennt er það talið talsverðum erfiðleikum
bundið fyrir sjómenn að fá vinnu við hæfi í landi að lokinni sjómennsku.
Varðandi það, hvernig eigi að skilgreina starfstíma með tilliti til ævistarfs og
lengdar starfsárs, virðist eina örugga leiðin vera sú, að styðjast við lögskráningartíma hvers og eins. Vitað er hins vegar að lögskráningarbækur eru ófullkomin
heimild um starfstíma sjómanna víða og á vissum tímum. Verulegar gloppur hafa
fundist í lögskráningum sjómanna og lögskráningin sjálf er aðeins vitnisburður um
þá daga sem verið er á sjó, en ekki vitnisburður um heildarstarfstima sjómanns
hjá útgerðarmanni. Starfstími milli veiðitímabila, þegar skipi er lagt vegna viðhalds
og viðgerða, svo og orlof og launaðar fjarvistir vegna slysa og veikinda, kemur því
ekki fram við lögskráningu og til skamms tíma hafa ekki verið greidd iðgjöld í lifeyrissjóði af þeim tíma.
1 frumvarpi þessu er byggt á sömu reglum og gilda í Iögum um lífeyrissjóð
sjómanna nr. 49/1974, en þar er gert ráð fyrir því að starfsár sjómanns skuli miðast
við eigi færri en 180 lögskráða daga á íslensku skipi. Þó er hér lagt til að lögskráningardagar skuli vera 180 að meðaltali yfir 25 ár. Það breytir hins vegar ekki
því, að sjómennsku verða sjómenn að hafa stundað i 25 almanaksár.
Um 2. gr.
Hér er lagt til að hafi örorkustyrkþegi náð 62ja ára aldri, skuli hann njóta
svo ríflegs styrks að svari jafnan fullum örorkulífeyri. örorkustyrkþegar eru þeir,
sem skortir a. m. k. helming starfsorku, en örorkulífeyrisþegar þeir sem skortir
a. m. k. % starfsorku. Bilið milli þessara tvenns konar bóta er því oft stutt þótt
bótafjárhæðir séu allt aðrar. Örorkustyrkþegi, sem náð hefur 62ja ára aldri er þó
í reynd oft ekkert betur seltur en örorkulífeyrisþegi yngri að árum. Alltaf má þó
deila um aldursmörk, þótt segja megi að 62ja ára aldur sé síst of lágur. Til þess að
búa betur að örorkustyrkþegum er lagt til að þeir séu eins settir við ofangreind
aldursmörk eins og örorkulífeyrisþegar.
Þá skal bent á að ákvæði almannatryggingalaga um örorkustyrki er heimildarákvæði fyrir Tryggingastofnunina, þótt í reynd sé því beitt eins og ákvæðum um
örorkulífeyri, sem eru fortakslaus.
Að öðru leyti en hér greinir er greinin óbreytt.

Ed.

599. Breytingartillögur

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (ÓRG, DA, GTh, GB).
1. Við 1. gr. í stað „288 840“ komi: 289 685.
2. Á eftir 5. gr. komi ný grein og orðist svo:
Kísiliðjunni hf. er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að
2 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar
á framkvæmdum og tímabundnum rekstrarerfiðleikum.
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3. 6. gr. verði 7. gr. og orðist svo:
Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir:
1. Akureyrarbær, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr. eða jafnvirði
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
2. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að
70 750 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
3. Hitaveita Suðurnesja, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 62 000 þús. kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
4. Lán á árinu 1981 til annarra hitaveituframkvæmda samkvæmt síðari ákvörðun
ráðherra um lántökuaðila, alls 34 650 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar
í erlendri mynt.
4. Við 9. gr. sem verður 10. gr. í stað „89 000“ komi: 100 000.
5. Við 10. gr. sem verður 11. gr. í stað „6., 7. og 8. gr.“ komi: 7., 8. og 9. gr.
6. Við 12. gr. sem verður 13. gr. í stað „15 000“ komi: 18500.

Ed.
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urn frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað ítarlega um frv. og fengið gögn og upplýsingar frá eftirtöldum aðilum:
Fjárlaga- og hagsýslustofnun, Seðlabanka íslands, Framkvæmdasjóði Islands,
Lánasjóði sveitarfélaga, Aflatryggingasjóði sjávarútvegsins, Bjargráðasjóði, Húsnæðisstofnun ríkisins, Sambandi almennra lífeyrissjóða, Framkvæmdasjóði öryrkja og
þroskaheftra, Landsvirkjun, Rafmagnsveitum rikisins, Búnaðarbanka íslands, Verslunarráði íslands, Fiskveiðasjóði íslands, íslenska járnblendifélaginu, Endurhæfingarráði, Iðnlánasjóði, Iðnrekstrarsjóði, Félagsheimilasjóði, iðnaðarráðuneyti, samgönguráðuneyti og Þjóðhagsstofnun.
Auk ofangreindra aðila bárust upplýsingar um hitaveituframkvæmdir í einstökum bæjar- og sveitarfélögum og um hafnaframkvæmdir vegna skipaiðnaðar.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt með breytingartillögum
sem fluttar eru á sérstöku þingskjali. Nánari grein verður gerð fyrir afstöðu meiri
hlutans og þessum breytingartillögum í framsögu.
Alþingi, 6. apríl 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Davíð Aðalsteinsson.
Gunnar Thoroddsen.

Guðm. Bjarnason.
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um frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Efnahagshorfur.
Almennar þjóðhagshorfur á árinu 1981 verða að teljast allgóðar. Miðað við nær
óbreytt verð á sjávarafurðum hefur Þjóðhagsstofnun áætlað að verg þjóðarframleiðsla verði óbreytt frá fyrra ári. Nú hafa hins vegar verið gerðir samningar um
skreiðarsölu, sem eru 10% hærri en á fyrra ári, og um saltfisksölur, sem eru 20%
hærri. Þá er vitað að fiskimjölsverð á heimsmarkaði er nú ivið hærra en að jafnaði
árið 1980 og verðlagsþróun í Bandarikjunum gefur ástæðu til að ætla að verð á
frystum fiski þar í landi muni hækka innan tíðar. Enn fremur mun verð á áli og
kísiljárni sennilega hækka þegar líður á árið. Auk þess hefur gengi Bandaríkjadollars styrkst mjög á þessu ári, en það hefur vitaskuld feikileg jákvæð áhrif á
þjóðarbúskap okkar.
Að öllu samanlögðu verða því ytri skilyrði þjóðarbúskapar okkar að teljast
góð. Þessi góðu ytri skilyrði veita sérstaka möguleika á því að ná meiri stöðugleika
í íslensku efnahagslífi án þess að rýra lífskjör. Sér i lagi skapa þessi ytri skilyrði
einstakar aðstæður til þess að draga úr verðbólgu án almennrar kjaraskerðingar.
Talsmenn ríkisstjórnarinnar álíta að verðbólga sé nú 35% á ársgrundvelli. Sé gengið
út frá því og með tilliti til hinnar hagstæðu þróunar í markaðsmálum og gengis
dollarans ætti því að vera lag til þess að ná verðbólguhraðanum vel niður fyrir 30%.
Spurningin er hvort ríkisstjórnin ber gæfu til að nýta þessar einstöku aðstæður til
að ná verulegum árangri í verðbólgumálunum, sem hlýtur að teljast innan seilingar
samkvæmt þeim yfirlýsingum, sem talsmenn ríkisstjórnarinnar hafa gefið.
Ef það tekst ekki dynur gengisfelling yfir.
Ríkisstjórnin hefur vitaskuld yfir að ráða þeim stjórntækjum, t. d. í ríkisfjármálum, peningamálastjórn og i fjárfestingarmálum, sem úrslitum ráða um það,
bvort það svigrúm ytri skilyrða, sem nú hefur gefist, nýtist til þess að draga úr verðbólgunni. Spurningin er hvort þessum stjórntækjum verður beitt á réttan hátt.
Lánsfjárlög og lánsfjáráætlun eiga að sýna stefnu ríkisstjórnar í fjárfestingarmálum Og peningamálum. Fyrirliggjandi lánsfjáráætlun og frumvarp til lánsfjárlaga einkennast af mikilli aukningu erlendra skulda, sérstakri hækkun í fjárfestingum hins opinbera, einkanlega í opinberum byggingum, en samdrætti í fjármunamyndun atvinnuveganna. Um raunverulega psningamálastjórn verður hins
vegar Iítið ráðið af þessum gögnum annað en það, að ætlunin sé að mjólka bankakerfið og auka erlenda skuldasöfnun til þess að standa undir almennum opinberum
umsvifum, og þá ekki einungis í fjárfestingu, heldur einnig til að standa undir
rekstri á vegum ríkisins. Þstta gefur vissulega ekki vísbendingu um að rikisstjórnin
muni nýta það einstaka færi sem nú gefst til þess að draga úr verðbólgunni, heldur
bendir þvert á móti til þess að tækifærið fari forgörðum.
Peningamál og lánsfjármarkaður.
Fátt er nauðsynlegra islensku efnahagslífi en styrk og sanngjörn peningamálastjórn. Þetta er nauðsynlegt til að ná jafnvægi í efnahagsmálum og hamla gegn
verðbólgu. Einn mikilvægur þáttur slíkrar peningamálastjórnar er jákvæð raunávöxtun og verðtrygging sparifjár. Á það hefur Alþýðuflokkurinn lagt áherslu. Sú
stefnumörkun hefur þegar borið verulegan ávöxt í sparifjármyndun, þrátt fyrir
hringlandahátt ríkisstjórnarinnar í framkvæmd stefnunnar. Furðulegast er þó þegar
talsmenn rikisstjórnarinnar fordæma þá stefnu í átt til raunávöxtunar og verðtryggingar sem þeir eru sjálfir að framkvæma og hafa meira að segja staðið sjálfir að
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lögfestingu á þessa dagana. Slikur málflutningur skapar óvissu og dregur úr árangri
eða stefnir honum í tvísýnu, að ekki sé minnst á þann tvískinnung sem í þessu felst.
Ct yfir tekur þegar sömu aðilar hrósa sér af innlánsaukningu, sem er árangur þeirrar
stefnu sem þeir segja sig hafa glapist til að fylgja um sinn en afneita nú.
Hitt er ljóst, að framkvæmd stefnunnar hefur farist ríkisstjórninni mjög óhönduglega og er ekki í samræmi við stefnumörkun Alþýðuflokksins. Þannig er almenningi gert því sem næst ókleift að velja eðlilegt sparnaðarform með sífellt flóknari
reglum um bindingar og vaxtaútreikninga, sem mjög mörgum, og þá einkanlega
þeim sem síst skyldi, er ómögulegt að átta sig á. Til marks um þetta má hafa að sérfræðingar ríkisstjórnarinnar þurftu tvær síður í Hagtölum mánaðarins til að útskýra
skilmála á nýjasta innlánsreikningsformi ríkisstjórnarinnar. Alþýðuflokkurinn hefur
á hinn bóginn flutt frumvarp til laga um sparnaðarform sem bjóði upp á verðtryggingu án fjötra flókinna bindinga. Þetta form kemur með eðlilegum og einföldum
hætti til móts við sparifjáreigendur og kemur í veg fyrir að þeir einir, sem kunna
á kerfið, geti náð að tryggja sparifé sitt í raun. Enn fremur hefur Alþýðuflokkurinn
flutt tillögur um mánaðarlegan útreikning vaxta á sparifé, þannig að sparifjáreigendum sé á hverjum tíma tiltæk raunveruleg sparifjáreign.
Á útlánahlið hafa mistök ríkisstjórnarinnar ekki verið síður örlagarík. Lánstimi hefur þannig verið að styttast þveröfugt við þá stefnu sem Alþýðuflokkurinn
hefur markað. Alþýðuflokkurinn hefur ævinlega lagt á það áherslu, að veigamikill
þáttur raunvaxta- og verðtryggingarstefnu væri lenging lánstíma og jöfnun greiðslubyrðar. Án þess að slíkt fylgi er ekki um raunvaxtastefnu að ræða.
Sú stefna, sem ríkisstjórnin framkvæmir, bitnar háskalega á mörgum alþýðuheimilum og þó einkanlega á ungu fólki, sem þarf að eignast þak yfir höfuðið. Það
eru vitaskuld villimannlegar aðfarir að ætla ungu fólki að eignast íbúð þannig að
einungis sé séð fyrir lánum til langs tima sem svara til allt niður í fjórðung af íbúðarverði.
Um málefni húsbyggjenda og íbúðarkaupenda hefur Alþýðuflokkurinn flutt
frumvarp um stefnumörkun, sem felur í sér að lán frá Húsnæðisstofnun og bankakerfi til langs tíma vegna íbúðaröflunar fari á þessu ári upp í 52.5% af íbúðarverði,
en að meðtöldum lifeyrissjóðslánum færi þá hlutfall langtímalána yfir 70% af verði
venjulegrar íbúðar.
Erlendar lántökur og fjárfestingarstefna.
Löng erlend lán námu 5940 milljónum króna í árslok 1980, sem er rúmlega 35%
af vergri þjóðarframleiðslu. Á yfirstandandi ári er ætlunin að bæta við erlendum
lánum upp á 1463 milljónir króna. Að frádregnum afborgunum af eldri lánum yrðu
þá löng erlend lán samtals 6713 milljónir króna eða 671 milljarður gamalla króna.
Samkvæmt lánsfjáráætlun svarar þetta til 36—37% af þjóðarframleiðslu, sem er
hærra hlutfall en nokkru sinni fyrr. Erlendu skuldirnar munu þá svara til 29 200
króna á hvert mannsbarn í landinu eða tæpra 3 millj. gkr. Á hverja fimm manna
fjölskyldu verða erlendu langtímaskuldirnar þannig 146 þús. kr. eða 14.6 milljónir
gamalla króna. Þetta er arfur ríkisstjórnarinnar til komandi kynslóða.
Þrátt fyrir þessa gífurlegu erlendu skuldasöfnun er gert ráð fyrir 12.6% samdrætti í fjárfestingu atvinnuveganna og engri aukningu í orkuframkvæmdum.
Skuldasöfnunin erlendis fer þannig til þess að auka aðrar opinberar framkvæmdir, svo sem byggingar, og til þess að standa undir rekstri á vegum hins opinbera. Það er augljóslega uggvænleg þróun, að öll lánsfjáraukning fari í opinberar
framkvæmdir. Enn uggvænlsgra er að sívaxandi hluti opinberra framkvæmda er
unninn fyrir lánsfé og þannig skrifaður á reikning komandi kynslóða. Verst af öllu
er þó að núverandi ríkisstjórn fer í vaxandi mæli út á þá braut að taka lán erlendis
til að mæta rekstrarútgjöldum á vegum hins opinbera. Með því er óreiðu líðandi
stundar skotið á frest til greiðslu síðar. Vitaskuld eru fjárlög líka orðin marklaust
plagg með þessum vinnubrögðum. Þannig eru lántökur til opinberra framkvæmda
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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á A-hluta fjárlaga næstum tvöfaldaðar og erlend lán til opinberra framkvæmda eru
sömuleiðis tvöfölduð frá lánsfjáráætlun fyrra árs.
Af framansögðu er ljóst að stefna ríkisstjórnarinnar er röng í grundvallaratriðum og meginstefnubreyting þarf að eiga sér stað í peningamálum, lánsfjármálurn og fjárfestingarmálum til þess að nýta það svigrúm, sem nú hefur gefist með
tilliti til bættra ytri aðstæðna, og ná þannig verðbólgunni niður.
Alþingi, 6. apríl 1981.
Kjartan Jóhannsson.
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um frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
1 frv. til lánsfjárlaga og þeirri skýrslu um fjárfestingar- og lánsfjáráætlun, sem
fylgir frv., kemur fram á hliðstæðan hátt og í gildandi fjárlögum, að núverandi
ríkisstjórn fylgir sem fyrr ómengaðri vinstri stefnu í ríkisfjármálum, lána- og fjárfestingarmálum og öðrum þáttum efnahagsmála. Hvergi er slakað á þenslu ríkisútgjalda, skattheimtu, lántökum til hins opinbera né þrúgandi ríkisafskiptum og
miðstýringu sem leitt hafa til stöðnunar þjóðarframleiðslu, óðaverðbólgu, versnandi
lífskjara og hættu á atvinnuleysi.
Bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar á gamlársdag um viðnám gegn verðbólgu
breyttu engu í grundvallaratriðum um þessa meginstefnu. Með skerðingu á verðbótum kaups og bóta almannatrygginga tókst að vísu að draga úr því verðbólguflóði, sem rikisstjórnin sjálf átti mestan þátt í að efna til á síðari hluta árs í fyrra,
og kippa til baka grunnkaupshækkunum launþega. Þannig er á þessu ári spáð verðbólgu hliðstæðri þeirri sem spáð var í fyrra um þetta leyti, ef ríkisstjórnin héldi að
sér höndum og hefðist ekkert að í efnahagsmálum.
Næsta haust, þegar kemur að gerð nýrra kjarasamninga, verður að óbreyttri
stefnu í efnahagsmálum við nákvæmlega sama vanda að glíma og í fyrrahaust, þ. e. a. s.
um og yfir 50% verðbólgu, kaupmáttarrýrnun um 5 til 6% frá síðasta ársfjórðungi
1980 þrátt fyrir grunnkaupshækkun í fyrra og að öllum líkindum að auki samdrátt
í atvinnulífi og atvinnuleysi. Þetta er þeim mun hörmulegra þar sem sýnt er að viðviðskiptakjör muni ekki versna sem neinu nemur á þessu ári í samanburði við
verulega rýrnun þeirra á árunum 1979 og 1980.
Þær forsendur, sem þetta frv. til lánsfjáúlaga er byggt á, eru m. a. að verðbólga
verði að meðaltali milli áranna 1980 og 1981 42%. Þessi forsenda er auðvitað gjörsamlega brostin og sama gildir um sömu verðforsendu fjárlaga. 1 fyrra reyndist verðbólgan um 60% frá ársbyrjun fil ársloka, og jafnvel þótt verðbólga verði um 40%
á yfirstandandi ári, sem engar líkur eru þó á, verður meðaltal verðbólgu milli áranna
1980 og 1981 miklu hærra en 42%. Þetta er viðurkennt beinum orðum í skýrslu
ríkisstjórnarinnar um fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981. Þar segir
svo orðrétt; „Þótt takist að koma verðlagshækkunum niður undir 40% á árinu 1981
verður meðalhækkun milli áranna 1980 og 1981 nokkru meiri en fjárlög ársins miðast
við, 42%. (Leturbr. hér.)
Nær sanni mun að verðbólga milli áranna 1980 og 1981 verði að meðaltali ekki
minni en 52—55%. Þetta þýðir að lántökur, einkum erlendar, verða meiri en áætlunin
gerir ráð fyrir, ef halda á í við framkvæmdamátt, fjárfesting verður meiri en gert
er ráð fyrir og að einhverju leyti bitnar þetta á framkvæmdum og kemur fram sem
niðurskurður að raungildi, svo sem nú er ljóst að verður t. d. í vegamálum. Alla
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þessa síðbúnu fjárfestingar- og lánsfjáráætlun, sem þessu frv. er ætlað að staðfesta,
þarf því að líta á með ótal fyrirvörum eins og annað sem ríkisstjórnin lætur frá
sér fara um efnahagsmál.
I. Meginstefna lánsfjárlaga 1981.
Megineinkenni frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981 eru þau sömu og lánsfjárlaga
síðastliðins árs, en þau voru fyrstu lánsfjárlög núverandi ríkisstjórnar. Þessi megineinkenni eru að því er varðar stýringu lánsfjár og fjárfestingar sem hér segir:
1) Heildarfjárfesting er enn um eða yfir 26% af þjóðarframleiðslu þrátt fyrir
áformaðan magnsamdrátt í stórvirkjunum, stóriðju og hitaveituframkvæmdum.
2) Opinberar framkvæmdir aukast enn að magni til þriðja árið í röð og er það
eini meginliður fjármunamyndunar í landinu sem þróast þannig.
3) Stórfelldur samdráttur er fyrirhugaður í fjármunamyndun atvinnuveganna, eða
12.6% að magni til, og fyrirsjáanlegur er samdráttur í ibúðabyggingum þriðja
árið í röð.
4) Erlend lánsfjáröflun til opinberra framkvæmda er aukin um rúmlega 1 milljarð
nýkróna (100 milljarða gkr.), eða tæp 105%, og heildarlántaka til opinberra
aðila um 85%.
5) Erlendar skuldir í árslok 1980 voru tæplega 6 milljarðar nýkróna miðað við
áramótagengi. Áformað er að taka ný erlend lán um 1.5 milljarða kr. á árinu.
Þetta þýðir 71.4% hækkun erlendra skulda að raungildi á 4 árum.
6) Greiðslubyrði erlendra lána verður á næsta ári 15.7—16.4% af útflutningstekjum og skuldastaðan 36.6% af þjóðarframieiðslunni í árslok 1981. Greiðslubyrði
í prósentum af útflutningstekjum var til samanburðar árið 1977 13.7% og
skuldastaðan 31.6% af þjóðarframleiðslu.
7) Haldið er áfram niðurskurði á framlögum ríkissjóðs af samtíma skatttekjum
til framkvæmda eins og gert hefur verið síðustu ár, en lána aflað að hluta til
þess að halda uppi framkvæmdum. Þetía er í raun nýtt form á hallarekstri
ríkissjóðs.
II. Efnahagsþróun og þjóðhagshorfur.
í skýrslu ríkisstjórnarinnar um fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981
er skv. lögum byggt á nýjustu spá Þjóðhagsstofnunar um framvindu efnahagsmála
á árinu. Ýmis gögn hafa einnig komið fram í þingnefndum um þjóðhagshorfur og er
ekki úr vegi að gera örstutta grein fyrir nokkrum þáttum efnahagsmála á árinu eins
og þeim er spáð í framangreindum gögnum.
I. Verðbólgan.
Það vekur athygli að sáralítið er fjallað um hvernig horfir um verðbólguþróun
á þessu ári i skýrslunni um fjárfestingar- og lánsfjáráætíun, sem er gagnstætt venju.
Þó er viðurkennl berum orðum, eins og fyrr segir, að forsendur áætlunarinnar um
42% meðalbreytingu verðlags milli áranna 1980 og 1981 séu lægri en gera má ráð
fyrir.
Þjóðhagsstofnun gaf út spá sem m. a. fól í sér mat á verðbólguþróun á árinu
1981, dags. 5. janúar s. 1., þ. e. a. s. eftir útgáfu bráðabirgðalaganna. í þessari spá er
gert ráð fyrir um eða yfir 50% verðbólgu á árinu 1981 frá ársbyrjun til ársloka. Þetta
er svo til nákvæmlega eins spá og Þjóðhagsstofnun gaf út um verðlagsþróun á árinu
1980 hinn 22. apríl það ár eða skömmu eftir að núverandi ríkisstjórn tók við
völdum. í forsendu spárinnar fyrir verðþróun 1980 segir orðrétt: „I framangreindum
spám er ekki gert ráð fyrir nýjum ráðstöfunum á sviði verðlagsmála sem fram kynnu
að koma á næstunni.“ Verðbólguvexti var m. ö. o. spáð um og yfir 50% á árinu 1980
ef ríkisstjórnin gerði hvorki gotit né illt í verðbólgumálum.
Það er einkar fróðlegt að bera saman þessa spá Þjóðhagsstofnunar um verðbólgu
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á árinu 1980 við spána frá 5. janúar um verðbólgu á þessu ári. Sá samanburður
lítur þannig út:
Hækkun framfærsluvísitölu:
Á árinu 1980:
Spá Þjóðhagsstofnunar
22. apríl 1980

1. júní ......................... 11—11%%
1. sept.................................
9%
1. nóv..................................
10%

Á árinu 1981:
Spá Þjóðhagsstofnunar
5. jan. 1981

1. júní ........................
10—11%
1. sept............................
9%
1. nóv..................................
11%

Þessar spár eru nánast eins. Báðar eru byggðar á óheftum framgangi víxlhækkana verðlags, búvöruverðs, fiskverðs, launa o. s. frv. og óbreyttri stefnu í efnahagsmálum. Hefur þá ekkert gerst? Á síðustu mánuðum ársins 1980 var samið um grunnkaupshækkanir sem ríkisstjórnin taldi ekki verðbólguhvetjandi. Ríkisstjórnin rauf
þá stíflu sem hleypti fram miklu verðhækkunarflóði þannig að verðbólgan varð tæp
60% á árinu 1980 og stefndi í 70% á árinu 1981. Síðan hefur náðst sá „umtalsverði
árangur“ að kippa þeim grunnkaupshækkunum til baka, sem samið var um í lengstu
kjarasamningum sem staðið hafa á síðari árum hér á landi, og eyða áhrifum verðhækkunarflóðs ríkisstjórnarinnar með bráðabirgðalögunum „góðu“ sem skertu verðbætur á kaup um 7% og einnig allar tegundir tryggingarbóta almannatrygginga.
Niðurstaðan er þó sú, að áfram er hjakkað í sama verðbólgufarinu og í fyrra svo
sem greinilega sést á framangreindum tölum um líklega verðþróun á árinu í samanburði við spár á s. 1. ári.
2) Viðskiptakjör — „innflutt verðbólga“.
Á árinu er gert ráð fyrir 1—2% lakari viðskiptakjörum en á s. 1. ári. Þá versnuðu
þau um 3%% og mun meira 1979. Þessi áætlun i ár sýnist mjög varfærnisleg og Ijóst
er að mikil breyting hefur orðið til batnaðar að þessu leyti, einkum vegna styrkingar
dollarans. Þá hefur innflutningsverð á föstu gengi ekki hækkað eins og undanfarin
ár, eða sem hér segir:
1979 varð 20% hækkun innflutningsverðs.
1980 varð 13% hækkun innflutningsverðs.
1981 spá 7—8% hækkun innflutningsverðs.
Fráleitt er að rökstyðja þá verðbólguþróun, sem hér er, með þvi að hún sé
„innflutt“ að miklu leyti. Þessi hagstæða þróun innflutningsverðs kemur i engu fram
í hjöðnun verðbólgu innanlands, eins og fyrr er vikið að.
3) Kaupmáttur og þjóðarframleiðsla.
Sú verðbólga, sem er ár eftir ár um og yfir 50%, hefur óhjákvæmilega þær
afleiðingar að skekkja verðmætamat, brengla eðlilega fjármunamyndun og lama
atvinnuvegina. Þetta kemur m. a. fram í minnkandi þjóðarframleiðslu á mann og
versnandi lífskjörum.
Þjóðarframleiðsla á mann hefur farið minnkandi sem hér segir:
1977 ..............................................................
5.2%aukning
1978 ..............................................................
3.6% —
1979 ..............................................................
1.3% —
1980 ..............................................................
1.3% —
1981 ................................................................
0 —
Þetta er umhugsunarvert, einkum ef það er haft í huga að botnfiskafli hefur
aukist gífurlega hin síðari ár og varð sú aukning m. a. til þess á árinu 1980 að þjóðarframleiðsla óx um 1%% meira en búist var við. Botnfiskafli varð einungis 470 þús.
tonn 1978, en tæp 630 þúsund tonn 1980, þ. e. a. s. 160 þús. tonnum eða 34% meiri,
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Kaupmáttur launa hefur farið ört minnkandi á sama tíma. Kaupmáttur kauptaxta launþega hefur rýrnað sem hér segir skv. skýrslu forsætisráðherra um þjóðhagsáætlun sem lögð var fyrir Alþingi í haust:
1977 ......................................................
+11.8%
1978 ......................................................
+ 7.6%
1979 ......................................................
-> 1.0%
1980 ......................................................
-h 5.0%
Á árinu 1981 er spáð 5—6% minna kaupmætti taxtakaups á 4. ársfjórðungi 1981
miðað við 4. ársfjórðung 1980 og meðaltalslækkun kaupmáttar um 2% miðað við
árið i fyrra, þrátt fyrir grunnkaupshækkanir á s. 1. hausti. Þetta er uppskera sem
einhvern tíma hefði ekki verið talin stjórnvöldum til hróss og varla af Alþýðubandalagsmönnum, ef þeir væru í stjórnarandstöðu!
III. Lánsfjáröflun til opinberra framkvæmda.
Skv. lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 og brtt. meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar við frv. er stefnt að lántökum til opinberra framkvæmda á árinu sem nema
1 357.5 millj. nýkr. Þessi fjárhæð nam skv. lánsfjárlögum 1980 734.3 millj. kr. Hækkunin nemur því tæplega 85%. Af þessari lánsfjárhæð er ætlunin að afla 338.1 millj.
kr. á innlendum lánsfjármarkaði, sem er 43.7% hækkun frá fyrra ári, og 1 019.4 millj.
í erlendum lánum, sem er 104.7% hækkun frá lánsfjárlögum 1980. Erlendar lántökur til opinberra framkvæmda hafa þrefaldast í krónutölu skv. lánsfjárlögum
1981 miðað við lántökur á árinu 1979. Þær námu þá sem svarar 301 millj. nýkróna.
Fram kemur á eftirfarandi yfirliti hvernig lánsfjár hefur verið aflað árin 1978
og 1979 til opinberra framkvæmda skv. rauntölum og skv. lánsfjárlögum árin 1980
og 1981 (millj. nýkróna). Heimild: Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1979—81.
Innlend
lánsfjáröflun
m.kr.

1978 ................. ...............
1979 ................. ...............
19801)
............. ...............
19812) ............... ...............

76.7
80.6
236.4
338.1

Erlend
lánsfjáröflun
m.kr.

185.3
301.1
498.0
1 019.4

Samtals
m.kr.

262.0
381.7
734.4
1 357.5

Hækkun
milli ára

%

45.7
92.4
84.9

1) Tölur skv. lánsfjárlögum 1980.
2) Skv. frv. til lánsfjárlaga 1981.

Framangreindar tölur leiða ótvírætt í ljós, að framkvæmdir og ýmis útgjöld
hins opinbera eru í stórvaxandi mæli fjármögnuð með lánsfé, einkum erlendum
lántökum. Þetta er uggvænleg stefna, einkum ef það er haft í huga að skattar hafa
verið hækkaðir gifurlega að raungildi frá og með árinu 1979, auk þess sem niðurskurður ýmissa fjárframlaga ríkissjóðs, m. a. til atvinnuveganna, hefur ekki komið
fram í skattalækkun, heldur þvert á móti í aukinni eyðslu rikissjóðs á öðrum
sviðum.
Þessi þróun kemur einnig mjög glöggt fram í skýrslunni um fjárfestingar- og
lánsfjáráætlun fyrir árið 1981. Þar er að finna (á bls. 28) töflu yfir hlutfall lánsfjár í fjármunamyndun. Heildarframkvæmdir hins opinbera eru skv. þessari heimild
fjármagnaðar með lánsfé sem hér segir:
Lánsfé til opinberra framkvæmda % af fjárfestingu:
1979
1980
1981
57.1%
62.4%
70.1%
á sama tíma sem þjóðarframleiðslan vex sáralítið og stendur í stað á yfirstandandi
ári skv. spám þar um.
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Auknar lántökur til opinberra framkvæmda eru oft rökstuddar með þörf á
auknum framkvæmdum á sviði orkumála. Engum blandast hugur um að virkjun
vatns- og hitaorku í stórum stíl er grundvallarskilyrði efnahagslegra framfara í
landinu og aukins atvinnuöryggis og efnahagslegs sjálfstæðis. Því miður nær þessi
skýring skammt á þreföldun lántaka erlendis til opinberra framkvæmda á tveimur
árum. Magnaukning framkvæmda á sviði virkjana og hitaveitna hefur vissulega
orðið nokkur á árunum 1979 og 1980, en á yfirstandandi ári er spáð samdrætti í
framkvæmdum á þessum sviðum.
Skv. skýrslu um fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir 1981 og 1980 breytist
magn framkvæmda á sviði virkjana, stóriðju, hita- og vatnsveitna sem hér segir
árin 1978—81:
Þjórsárvirkjun, Kröfluvirkjun,
álver, jgrnblendi
...............
Hita- og vatnsveitur .........

1978 %

1979 %

+2.4
--6.1

+ 12.9
+4.7

1980 áætlað %

+22.6
+22.0

1981 spá

--4.2
-1-3.9

Ekki fsr á milli mála að skýringanna á síauknum lántökum til opinberra framkvæmda er síður en svo einvörðungu að leita í auknum orkuframkvæmdum, heldur
er ekki síður um að kenna þeirri vinstri stefnu í ríkisfjármálum að þenja eyðsluútgjöld ríkissjóðs umfram skattahækkanir. Fangaráðið verður þá m. a. að skerða
framlög ríkissjóðs af skatttekjum til framkvæmda, en taka lán í staðinn. Sjónarspilið þarf að hafa sinn gang.
Mikilvæg og uggvænleg skýring á aukinni lánsfjárþörf til opinberra framkvæmda, sem hsfur aukist úr 57.1% af heildarfjárfestingunni árið 1979 í rúm 70%
1981 skv. lánsfjáráætlun, er enn fremur sú, að ein bestu og arðbærustu fyrirtæki
landsmanna — orkuvinnslufyrirtækin — eru knúin til að selja vöru sína undir
kostnaðarverði og hafa því þeim mun minna úr að spila til að standa sjálf undir eðlilegum hluta af framkvæmdakostnaði nýrra orkuvera. Dæmi um þetta er verðlagning
á orku Hitaveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunar, gn þessi fyrirtæki hafa nú fyrir
bragðið miklum mun minna fjármagn til arðbærra framkvæmda en eðlilegt er.
Sú vinstri stefna í ríkisfjármálum að auka evðsluútgjöld ríkissjóðs umfram
skattahækkanir, minnka framlög ríkissjóðs til framkvæmda, en taka heldur lán til
þess að sýnast í bili og láta framtíðinni eftir að borga, kemur glöggt fram í framkvæmdum á sviði vegamála. Frá 1979 hafa bensínskattar í ríkissjóð hækkað að raungildi um 35%, framlög af þessum skatttekjum til vegamála hafa heldur lækkað en
hitt, en lántökur tvöfaldast að meðaltali 1980 og 1981 miðað við árið 1979. Nýbyggingar vega og brúa hafa þó ekki aukist að magni til ef tekið er meðaltal framkvæmda
þrjú árin 1979—81 og borið saman við meðaltal framkvæmda á rikisstjórnarárum
Geirs Hallgrímssonar.
Skólabókardæmið er því þetta: Ekkert af 35% hækkun skatta á bensíni fer til
vegafrapikvæmda. Lán eru slegin og þyngja verður skattana eftir nokkur ár til þess
að borga lánin sem þó nægja einungis til þess að hjakka í sama farinu með magn
vegaframkvæmda ef litið cr til síðustu þriggja ára. Vegaframkvæmdir eru þó arðbærasta fjárfestingin næst orkumálum sem unnt er að verja til opinberu fé. Ljóst
er að til slíkra framkvæmda er réttlætanlegt að taka lán, en bstur væri allur almenningur settur, ef sú gífurlega hækkun skatta á bensín, sem orðið hefur síðustu árin,
væri tii ráðstöfunar til vegaframkvæmda og afborgana af vegagerðarlánum, en að
þessir fjármunir fari í eyðsluhít ríkissjóðs.
Á eftirgreindu yfirliti sést hvernig ætlunin er að afla lánsfjár til opinberra
framkvæmda skv. frv. til lánsfjárlaga og brtt. meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Rauntölur frá árunum 1978—79 eru til hliðsjónar og einnig lánsfjárlög 1980. (Tölum
breytt í m. nýkr.)
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Lánsfjáröflun til opinberra framkvæmda 1978—81.
I. Innlend lánsfjáröflun
1) Útgáfa spariskírteina
.................
2) Innheimt endurlánuð spariskírteini
3) Verðbréfakaup banka .................
4) Verðbréfakaup lífeyrissjóða
....
5) Annað lánsfé ................................
II. Erlend lán

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

Þar af innlend og erlend lán til
A- og B-hluta
....................................

1978

1979

1980

1981

Hækkun
80/81 %

31.0
27.5
—
—
18.3

65.0
55.5
—
—
10.0

70.0
67.4
39.0
60.0
—

90.0
90.0
48.0
60.0
50.1

76.7
185.3

80.5
301.0

236.4
494.7

338.1
1019.4

43.7
104.7

262.0

381.5

734.3

1357.5

84.8

134.4

225.0

338.8

650.0

91.8

Það vekur athygli, að lántökur til A- og B-hluta ríkissjóðs hækka meira en heildarlántaka til opinberra framkvæmda, eða um 91.8% í samanburði við 84.8%, en það
gefur enn til kynna að hér er verið að slá víxla á framtíðina og reka rikissjóð með
auknum lántökum og raunverulegum halla.
1 fyrra var stefnt að þreföldun á lántökum til opinberra framkvæmda á innlendum lánsfjármarkaði til þess að fá fram lækkun erlendrar lántöku á pappírnum.
Þetta tókst ekki, enda var hér um algera óskhyggju að ræða miðað við ríkjandi aðstæður. Einkum tókst ekki að fá lífeyrissjóði til að kaupa þau verðbréf sem stefnt
var að. í ár er um raunsærri áætlun að þessu leyti að ræða, einkum ef vel tekst til
um verðtryggingu innlána, sem ætti í sjálfu sér að auka sparnað í bankakerfinu þótt
reynst geti örðugt við ríkjandi aðstæður fyrir atvinnureksturinn að mæta kostnaðarauka þeirrar vaxta- og verðtryggingarstefnu.
Eins og kunnugt er ákvað ríkisstjórnin að bankar og sparisjóðir skyldu hafa
á boðstólum innlánsreikninga sem bundni'- væru einungis til sex mánaða og bera
fulla verðtryggingu skv. lánskiaravísitöiu og 1% vexti. Sé litið á þessa ráðstöfun
án samhengis við aðra þætti stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum er hún heilbrigð. Hún bætir kjör sparifjáreigenda og ætti að stuðla að aukinni sparifjármyndun.
En vafasamt er að tekin hafi verið ákvörðun um meiri hávaxtastefnu í einu stökki
og kemur það spánskt fyrir sjónir í öllu taii núverandi stjórnarflokka um nauðsyn
lækkunar vaxta hjá atvinnuvegunum.
Atvinnuvegirnir eru í spennitreyju verðlagshafta og falskrar gengisskráningar.
Við slíkar aðstæður getur slík lögboðin hávaxtastefna og áframhaldandi verðbólga,
sem engin merki eru um að verði minni en 50% á þessu ári, komið mörgum fyrirtækjum í greiðsluþrot og teflt atvinnuöryggi í tvísýnu.
Fyrir skömmu var haldinn svæðisfundur kaupfélaga á Suðurlandi. Þar var samþykkt athyglisverð ályktun þar sem uggur kemur fram einmitt um þetta og að „fjölmörg verslunar- og iðnfyrirtæki í landinu séu komin í þrot“. Ályktun þessi á erindi
i umræðu um efnahagsmál á Alþingi um þessar mundir, og einkum ættu stjórnarsinnar að lesa hana kvölds og morgna. Því er hún birt hér í heild:
„Svæðisfundur samvinnuhreyfingarinnar á Suðurlandi, haldinn að Hvoli 21. mars
1981, fagnar þeim efnahagsráðstöfunum sem gerðar hafa verið á þessu ári til þess
að draga úr verðbólgu og lækka vexti. Þó telur fundurinn þessar ráðstafanir lítils
eða einskis virði nema þeim sé fylgt eftir með öflugum aðgerðum til frekari niðurfærslu verðbólgunnar og vaxtalækkun.
Fundurinn bendir á, að atvinnufyrirtækin geta ekki staðið undir þeim fjármagnskostnaði sem verðbólguvextirnir hafa í för með sér, enda eru fjölmörg verslunarog iðnfyrirtæki í landinu algerlega komin í þrot með rekstrarfé og rekstrargrundvöllur brostinn, og þar með er atvinnuöryggi fjölda fólks stefnt í hættu. Fundurinn
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skorar á ríkisstjórn, Alþingi og aðra, sem hlut eiga að máli, að taka höndum saman
til þess að búa þessum atvinnu- og þjónustufyrirtækjum viðunandi rekstrargrundvöll.“ (Leturbr. hér.)
IV. Lánsfjáröflun til fjárfestingarsjóða og starfsemi þeirra.
Atvinnuvegasjóðir.
Skv. skýrslunni um lánsfjáráætlun 1981 og brtt. meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar munu útlán fjárfestingarlánasjóða nema 1 023 m.kr., sem er rúmlega 59%
hækkun frá fyrra ári. Fjármögnun sjóðanna er með þrennum hætti: 1) eigið fé,
2) framlög úr ríkissjóði og.3) lánsfé. Hluti lánsfjár hefur aukist mjög undanfarin
ár. Hann nam 48.2% 1978, 59.7% 1979 og mun nema 67.5% 1981 eða 2/3 af útlánagetu sjóðanna. Þetta er ekki óeðlileg þróun út af fyrir sig, þar sem útlán eru í vaxandi
mæli með sambærilegum kjörum og lán sem sjóðirnir taka. Á hinn bóginn hefur
þetta valdið sífelldri raunvaxtahækkun fyrir atvinnuvegina sem hætt er við að geti
valdið samdrætti og atvinnuleysi við þær aðstæður sem ríkja á öðrum sviðum í efnahagslífinu, þ. e. a. s. rikjandi verðlagshöft og falskt gengi.
Athyglisvert er að útlánageta atvinnuvegasjóðanna eykst einungis um 37.7%
frá þvi í fyrra og verður það örugglega langt undir verðbólgustigi. Þetta undirstrikar
það hrikalega skilningsleysi ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum sem kemur fram í
fjölbreytilegustu myndum.
Atvinnumálastefna ríkisstjórnarinnar kemur ekki síst fram í því, hverju sérfræðingar hennar spá um fjármunamyndun atvinnuveganna á yfirstandandi ári. Um
það verður fjallað hér í öðru samhengi, en ástæða er að undirstrika að í gögnum
Fiskveiðasjóðs, sem bárust fjárhags- og viðskiptanefnd, er útilokað að gera sér grein
fyrir því, hvort eða hvernig ríkisstjórnin hugsar sér að halda í horfinu með innlendar skipasmíðar þar sem einungis er gert ráð fyrir að lána til þeirra skipa sem
nú þegar hefur verið samið um smíði á.
a)

b)

Húsnæðislán og stefnan í húsnæðismálum.
1 þessu frv. er innsigluð sú stefna 1 húsnæðismálum sem kom fram í fjárlagafrv.
ríkisstjórnarinnar. í henni felst kúvending. Gert er ráð fyrir að skerða stórlega útlánagstu Byggingarsjóð* ríkisins til almennra útlána og eru framlög ríkissjóðs til
hans skert skv. nýsamþykktum lögum frá Alþingi um 138 millj. nýkr. eða 13.8
inilljarða gkr. Að vísu er gert ráð fyrir að auka framlög til Byggingarsjóðs verkamanna. Séu þessi framlög til beggja sjóðanna lögð saman er skerðing framlaga ríkissjóðs samt sem áður 5—6 milljarðar gkr.
Þessi skerðing skv. nýsamþykktum lögum frá Alþingi, þar sem lögboðnir voru
jafnframt fjölmargir nýir lánaflokkar, er ekki notuð til skattalækkunar, heldur til
eyðslu ríkissjóðs á öðrum sviðum. Þessa stórfelldu skerðingu á tekjum Byggingarsjóðs á að bæta að nokkru upp með auknum lántökum, og er hér komið annað
dæmið við hlið vegamálanna um hvernig framlög af skatttekjum rikissjóðs til framkvæmda hafa verið skorin niður — fjármagnið notað til aukinnar eyðslu ríkissjóðs,
en framkvæmdum að nokkru haldið í horfinu með auknum lántökum. Hér er í raun
um að ræða að reka ríkissjóð með halla í nýju formi.
1 áætlun húsnæðismálastjórnar um útlán Byggingarsjóðs ríkisins (áætlun IV
1981) höfðu útlán, sem stofnunin áleit við fjárlagaafgreiðslu lágmarksútlán, verið
skorin niður um 24 millj. nýkr. eða 2.4 milljarða gkr., „skv. ákvörðun ráðuneytisins“, að sögn fulltrúa húsnæðismálastjórnar sem komu á fund nefndarinnar. Samt
sem áður þarf að hækka lántökur í lífeyrissjóðum um 101% til þess að fjármagna
þessa niðurskornu áætlun. Slíkur er niðurskurðurinn á fjárframlögum ríkissjóðs
til almennra húsnæðismálalána.
1 greinargerð Húsnæðisstofnunar ríkisins segir svo orðrétt um þetta: „I þessari
áætlun eru skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna afgangsstærð. Á árinu 1980 keyptu
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þeir skuldabréf fyrir tæpar 80 millj. kr. (nýkr.). Áætluð kaup 1981 eru 161.2 millj.
kr. eða hækkun um 101.5%. (Leturbr. hér.)
Enn fremur segir í sömu grg.: „Frumlán til þeirra, er gera fokhelt í jan./sept.
1981, eru áætluð um 1087 íbúðir. Sambærilegt tímabil 1980 var 1265 íbúðir (14%
fækkun).“ Hér er því beinlínis gert ráð fyrir 14% samdrætti almennra íbúðabygginga
í viðbót við þann samdrátt sem varð 1980. Forráðamenn húsnæðismálastjórnar sögðu
við fjárhags- og viðskiptanefndarmenn að samdrátturinn yrði liklegast „heldur meiri
en minni“ en þessar áætlanir gefa til kynna.
Við þetta er því að bæta, að forráðamenn lífeyrissjóðanna „drógu mjög í efa“
að það tækist að fá 100% meira fé úr lífeyrissjóðunum til húsnæðislána, miðað við
síðasta ár, vegna aukinna skuldbindinga lífeyrissjóðanna skv. síðustu kjarasamningum á s. 1. hausti, fyrirsjáanlegs samdráttar í tekjum og jafnvel atvinnuleysis á
þessu ári.
Um byggingu verkamannabústaða er allt í óvissu á þessu ári en fulltrúar Húsnæðisstofnunar töldu á fundi með fjárhags- og viðskiptanefnd að þeim mundi ekki
fjölga á þessu ári til jafns við fækkun almennra íbúða, sem byggðar yrðu, og samdráttur fyrirsjáanlegur „í öllum áætlunum um húsbyggingar á árinu“. Áætlun Húsnæðisstofnunar rikisins nr. IV um fjárstreymi Byggingarsjóðs ríkisins fylgir hér
á fskj. I til glöggvunar.
c) Sjóðir með félagsleg markmið.
1 frv. eru framlög ríkissjóðs til fjárfestingarsjóða skorin niður meira en nokkru
sinni fyrr miðað við gildandi lög. Sú stefna er almennt ekki aðfinnsluverð þegar
tekin hefur verið upp verðtrygging inn- og útlána sjóðanna, að því tilskildu að slíkur
niðurskurður sé nýttur til skattalækkana. Hér er þvi ekki að heilsa, eins og margoft hefur verið gagnrýnt í öðru samhengi.
Haldið er áfram þeirri fráleitu og furðulegu stefnu að skera niður framlög til
ýmissa sjóða sem hafa félagsleg markmið og ýmist styrkja ákveðna starfsemi skv.
lögum eða lána með mjög hagstæðum kjörum. Hér má nefna Erfðafjársjóð, sem
styrkja á m. a. endurhæfingarstöð fatlaðra, og Bjargráðasjóð, sem hlaupa á undir
bagga vegna tjóna af ýmsu tagi.
Það er kaldhæðnislegt, nú þegar stórtjón hafa orðið af náttúruhamförum í
landinu, að með þessu frv. er verið að lögfesta skerðingu á framlögum til Bjargráðasjóðs.
Til þess að freista leiðréttingar á þessu flytjum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
brtt. um afnám þessarar skerðingar á framlögum til Erfðafjársjóðs og Bjargráðasjóðs. Einnig flytjum við tillögu um skil launaskatts til Byggingarsjóðs ríkisins í
samræmi við tillöguflutning við afgreiðslu fjárlaga.
V. Erlend lán.
Á árinu 1980 fóru erlendar lántökur verulega fram úr áætlun. Skv. lánsfjárlögum áttu þær að nema 856 millj. nýkr., en urðu 1073 millj. og fóru því 217 millj.
kr. fram úr áætlun eða 25.4%. Ástæðan fyrir þessu er að verulegu leyti sú, að lánsfjáráætlun 1980 var stórlega vanáætluð miðað við framkvæmdaáform til þess að
erlendar lántökur yrðu lægri á pappírnum. Ef afborganir eru dregnar frá var nettóaukning langra erlendra lána 697 millj. kr. sem svarar til 12% af útflutningstekjum,
en 5.3% af þjóðarframleiðslu.
Á árinu 1981 er áformað að taka um 1500 m.kr. erlend lán. Afborganir eru
áætlaðar 690 og nettó-aukning erlendra skulda því 810 m.kr. Hér er miðað við að
brtt. meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar nái fram að ganga.
Nettóaukning erlendra lána til langs tíma hefur farið vaxandi og er sem hér
segir:
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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% af útflutningstekjum

1978
1979
1980

% af þjóðarframleiðslu

6.3
8.3
12.0

2.7
3.8
5.3

A armu 1981 er búist við heldur minni nettóaukningu en 1980 á báða þessa mælikvarða, en miklum mun meiri aukningu en 1978 og 1979.
Löng erlend lán námu í árslok 1980 5 940 m.kr. Staða erlendra lána undanfarin
ár hefur farið ört vaxandi svo sem fram kemur í eftirfarandi yfirliti.
Erlend lán í árslok:
1977
1978
1979
1980
1981

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

Millj. nýkr.

Gengi $

Millj. dollara

1342
2 361
3 314
5 968
(6 780)

212.8
317.7
394.4
623.0
—

630
743
840
958
1080

Löng erlend lán hafa skv. þessu hækkað um 450 millj. dollara við næstu áramót
frá áramótum 1977—78, miðað við að Iánsfjáráætlun fyrir yfirstandandi ár standist.
Þetta er 71.4% raungddishækkun á 4 árum.
Greiðslubyrði afborgana og vaxta hefur einnig farið ört vaxandi á þessu tímabili.
Sú þróun er þannig skv. upplýsingum Seðlabankans:
% af útflutningstekjum

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

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

14.2
13.8
13.7
13.1
12.8
14.1
15.4(áætlað)
15.7—16.4 (áætlað)

Miðað við ríkjandi lánskjör, spár um útflutningstekjur og ákvæði lánsfjárlaga
1981 verður gre'ðslubyrði afborgana og vaxta erlendra lána komin upp í 15.7—16.4%
á næsta ári úr 13—14% fram til ársins 1980. Hér er því um greinilega stökkbrevtingu
að ræða einmitt á þeim tíma sem sett var ákvæði i málefnasamning núverandi
rikisstjórnar þess efnis, að stefnt skuli að því, „að greiðslubyrði af erlendum skuldum fari ekki fram úr 15% af útflutningstekjum þjóðarinnar“. (Leturbr. hér.)
Sé skuldastaða erlendra lána borin saman við þjóðarframleiðslu kemur fram
hliðstæð niðurstaða.
Erlendar skuldir i prósentum af þjóðarframleiðslu.
1977
1978
1979
1980
1981

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

31.6
33.7
34.4
35.1
36.6 (áætlað)

Þessi neikvæða þróun skuldastöðu erlendra lána verður ekki skýrð á árinu 1981
með auknum orkuframkvæmdum. Skv. skýrslu um fjárfestingar- og lánsfjáráætlun
verður magnsamdráttur x stórvirkjunum, stóriðju og hitaveituframkvæmdum á árinu.
Hér er m. a. um að ræða aukna lánsfjárþörf vegna þess að framlög ríkissjóðs eru
skorin niður að raungildi til framkvæmda og atvinnuvega, en lána aflað að hluta í
staðinn.
Mikilvæg skýring þessarar miklu aukningar erlendra skulda er enn fremur fólgin
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í því, eins og fyrr segir, að ein siærstu og arðbærustu fyrirtæki iandsins, eins og
Landsvirkjun og Hitaveita Reykjavikur, eru knúin til þess af stjórnvöldum að
verðleggja vöru sína þannig að enginn afgangur er til framkvæmda úr rekstri fyrirtækjanna. í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun Landsvirkjunar, sem fylgir hér með
í fskj., er ekki gert ráð fyrir að fyrirlækið leggi krónu af eigin fé til framkvæmda á
árinu 1981. Þar er m. a. gert ráð fyrir að taka erlent lán lil greiðslu vaxta á byggingartíma að upphæð 67 m.nýkr. (eða 6.7 milljarða gkr.). Fyrir nokkru mun Landsvirkjun hafa getað fjármagnað allt að 25% af slofnkostnaði virkjana með eigin fé.
Þetta mundi samsvara 117 m.nýkr. í ár (11.7 milljörðum gkr.) og þeim mun minni
þörf erlendrar lántöku.
Erlendar lántökur til framkvæmda, sem spara eða afla gjaldeyris, eru eðlilegar
sé þannig að rekstri viðkomandi fyrirtækja og stjórn efnahagsmála staðið að mæta
megi aukinni greiðslubyrði. Því er augljóslega ekki þannig farið nú með margar þær
lántökur sem áformaðar eru skv. þessu frv. í þjóðfélagi, sem byggir á óvissum afla,
sveiflukenndu verði á útflutningsvörum og fleiri óvissuþáttum með gjaldeyrisöflun
verður jafnan að gæta hófs um erlendar lántökur, a. m. k. til eyðslu og óarðbærra
framkvæmda, en nú eru í vaxandi mæli tekin erlend lán í því skyni.
VI. Fjárfesting og stefnan í atvinnu- og orkumálum.
Skv. fjárfestingar- og lánsfjáráætlun, sem fylgir þessu frv., er áætlað að heildarfjárfesting dragist örlitið saman frá því í fyrra og nemi 26% af þjóðarframleiðslu
sem er ofar því marki sem svonefnd Ólafslög gera ráð fyrir. í fyrra reyndist fjárfesting 27% af þjóðarframleiðslu. en var áætluð 26%%. Hún jókst þá um 8%, en
er talin dragast nokkuð saman á árinu 1981, miðað við að verðlagsforsendur frv.
um 42% verðbólgu milli ára standist, sem viðurkennt er í skýrslunni að verði ekki.
Því má búast við að heildarfjárfestingin verði svipuð og í fvrra þegar upp verður
staðið.
Kafli lánsfjáráætlunarinnar um fjárfestingu er e’nkar lærdómsríkur um það,
hvert tánsfjármagni hefur verið beint í þjóðfélaginu með meira eða minna miðstjórnarvaldi á þeim árum sem fylgt hefur verið vinstri stefnu i efnahagsmálum.
Á ár'nu 1981 er áætlað að framkvæmdir við stórar virkjanir, stóriðju og hitaveitur
dragist saman að magni um rúm 4%. Fjárfesting í atvinnuvegunum er áætluð dragast saman um 12%%, en byggingar hins opinbera aukast um tæp 16% og þriðja
árið í röð eru bvggingar og mannvirki hins opinbera ein; aðalþáttur fjárfestingaiáætlunarinnar sem eykst ár frá ári. (Sjá töflu á bls. 49 í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981.)
Fjármunamyndunin hefur breyst þannig 1979—81 skv. rauntölum 1979, áætlun
1980 og spá fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar (magnbreyting):
1979— %

1980 — %

1981 —'

1) Atvinnuveg:r
2) Ibúðarhús ...
3) Byggingar og mannvirki hins opinbera . .

0.0
-4-2.1
1.9

4.5
-4-5.0
21.2

-4-12.6
0.0
2.8

Fjármunamyndun alls

0.1

8.0

-4-4.1

1) Fjármunamyndun í atvinnuvegum.
Ef frá eru talin kaup á fJutningatækjum, sem eðlilega eru mjög sveiflukennd,
hefur fjármunamyndun í atvinnuvegunum farið ört minnkandi árin 1979—81 og
mestur er samdrátturinn áætlaður á árinu 1981. Sumpart er hér um eðlilega áherslubreytingu að ræða milli atvinnugreina, en samdráttur í fjármunamyndun i fiskiðnaði i fyrra og stóriðnaði allt tímabilið segir sína sögu. Engin atvinnugrein eflist
að fjármunamyndun á þessu tímabili öll árin nema „annar iðnaður“, en magnaukning þar er einungis 7—11% árin 1979 og 1980.
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2) Ibúðarhús.
Athyglisvert er að gera má ráð fyrir verulegum samdrætti í íbúðarbyggingum
þriðja árið í röð. Að vísu er gert ráð fyrir að magn framkvæmda haldist i horfinu í
ár eftir 2% samdrátt 1979 og 5% samdrátt 1980, en skv. ummælum fulltrúa Húsnæðisstofnunar, sem koma fram annars staðar i nefndarálitinu, er miklu nær að búast við
verulegum samdrætti á þessu sviði í ár, auk þess sem sú stefna er allsráðandi að auka
svonefndar „félagslegar“ ibúðarbyggingar, en þrengja þeim mun meira að möguleikum þeirra sem vilja vera að öllu leyti sjálfs sin ráðandi i húsnæðismálum.
3) Byggingar og mannvirki hins opinbera.
Þessi báttur fiárfestingarinnar vex mjög öll árin. sumpart vegna áframhaldandi
framkvæmda við Hrauneyjafossvirkjun og stærri hitaveitur á s. 1. ári. Athyglisvert
er að gert er ráð fyrir rúmlega 4% samdrætti framkvæmda á þessum sviðum
1981, en magn opinberra framkvæmda vex samt i heild. og talar það sinu máli að
þvi er varðar aðrar skýringar á aukinni fjármunamyndun hjá hinu op’nbera og ber
vott um stefnulevsið i orkumálum sem nú rikir.
Framangreint yfirlit um stefnuna i fiármunamyndun (sjá nánar töflu á bls.
49 í skvrslu um fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981) staðfestir svo ekki verðnr um
villst að innlendu og erlendu lánsfjármagni er i vaxandi mæli beint til hins opinbera,
auk hækkandi skattheimtu, atvinnuvegirnir eru meira eða minna látnir lönd og
leið stóriðnaður er ekki á dagskrá og slakað er á framkvæmdum i orkumálum.
Þessí vinstri stefna í lánsfjármálum er því snar báttur i þeirri efnahagsstefnu sem
veldur samdrætti þjóðarframleiðslu, erlendri skuldasöfnun, óðaverðbólgu, versnandi
lifskjörum og hættu á atvinnuleysi, sem nú blasir við almenningi.
VII. Óþingleg vinnubrögð og lögbrot við afgreiðslu lánsfjárlaga.
f fiármálaráðherratíð Matthíasar Á. Mathiesens voru tekin upp þau vinnuhrögð
að gera lánsfiáráætlun og var hún að iafnaði lögð fyrir Albingi og fjárveitinganefnd til upplýsmga áður en afgreiðslu fjárlaga lauk.
f lög um stjórn efnahagsmála. sem sambvkkt voru á Alþingi 7. april 1979, voru
tekin unp viðamikil ákvæði um fjárfestingar- og lánsfjáráætlanir. Þar segir orðrétt í 14. gr.: „Ríkisstjórnin skal leggia fvr’r Alþingi fiárfestingar- ou lánsfjáráætlun
fvrir eitt ár í senn og skulu þær fylgja fiárlagafrumvarpi.“ (Leturbr. hér.)
Þe+ta lögfesti vinstri stiórnin en bún afgreiddi einu lánsfjárlög sin 16. mai 1979!
Árið 1989 var frv. t;l lánsfjárlaga útbvtt á Albingi 3. mai og lánsfjárlög afgreidd
19. mai. Þetta var afsakað með þingrofi haustið 1979 og óveniulegu þinghaldi um
veturinn. f inngangsorðum fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar fvrir árið 1980 er
víðurkennt að leggja skuli fyrir Alþingi fjárfestingar- og lánsfiáráætlanir fyrir eitt
ár i senn og skuli bær fvlgia fiárlagafrv. (Leturbr. hér.) Siðhúið frumvarp að lánsfiárlöffum fvrir 1980 og lánsfjáráætlun er afsökuð bannig orðrétt: , Þingrof í okt. 1979,
alþingiskosningar i des. 1979 og hin langvinna stjórnarkreppa, sem fvlsdi i kiölfarið,
bafa á vmsan hátt raskað gangi þingmála. Af þessum sökum var ekki kleift að leggja
fiárfestingar- og lánsfjáráætlun í heild fyrir Albingi. samtímis fjárlagafrumvarpi.
('Leturbr. hér.)
Að bessu sinni er við afgreiðslu lánsfjárlaga 1981 engri slíkri afsöknn tU að
dreifa. f greinargerð fjárlagafrv. segir svo orðrétt: „Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun
fyrir árið 1981 verður lögð fram f nóvemberbyriun á Alþingt (Leturbr. hér.), og
verður þá hægt að meta framkvæmdir rikisins með hliðsión af heildarmagni framkvæmda i landinu, en miðað er við að fjárfestingar nemi rúmlega fiórðungi þjóðartekna.“
Við fjárlagaafgreiðslu fengu þingmenn í hendur bráðabirgðaskýrslu um opinberar framkvæmdir og erlenda lántöku sem hefur breyst verulega síðan. f henni
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segir: „Vinna við fjárfestingar- og lánsfjáráætlun í heild sinni er nú vel á veg
komin og er áformað að leggja hana fyrir Alþingi að loknu jólaleyfi.“ (Leturbr. hér.)
Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun var síðan ekki lögð fram fyrr en nú um mánaðamótin mars/apríl eða skömmu fyrir páska! Þegar þessi áætlun liggur svo fyrir
Alþingi hálfu ári síðar en lögboðið er, þá er hún þannig úr garði gerð að eitt rekst
á annars horn og er greinilegt að enginn hefur lesið plaggið í samhengi. Tölur i
yfirliti á bls. 18 og 19 koma ekki heim og saman við aðrar upplýsingar í skýrslunni.
í fjárveitinganefnd er fjallað um aðrar tölur í heildarfjáröflun til vegamála við
undirbúning vegáætlunar en fram koma í þessu frv. og lánsfjáráætlun, og brtt. voru
kynntar í fjárhags- og viðskiptanefnd á lokafundi hinn 2. apríl sem nema verulegum
fjárhæðum í aukningu erlendrar lántöku.
Þessi vinnubrögð sýna lausatök og hringl ríkisstjórnarinnar í stjórn efnahagsmála og dæmafáa iðni hennar í hrossakaupum við einstaka stuðningsmenn til þess
að geta lafað við völd.
Hér er að sjálfsögðu um lögbrot að ræða. Það, sem vakti fyrir mönnum, þegar
þau ákvæði voru sett að fjárfestingar- og lánsfjáráætlun skyldi fylgja fjárlagafrumvarpi, var að sjálfsögðu að þá væri m. a. hægt að „meta framkvæmdir ríkisins
með hliðsjón af heildarframkvæmdum í landinu" og jafnframt að fá heildaryfirsýn
yfir allan ríkisbúskapinn og bestu upplýsingar, sem tiltækar eru, um þróun peningamála, þegar fjárlög eru afgreidd. Slík vinnubrögð eru það sem koma skal.
Alþingi, 6. apríl 1981.
Lárus Jónsson,
frsm.

Sigurlaug Bjarnadóttir.

Fylgiskjal I.
HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS

17. febr. 1981.

Byggingarsjóður ríkisins.

Áætlun IV 1981.
Innstreymi
Rikissjóður
..................................................................
Skyldusparnaður (nettó) ...........................................
Atvinnuleysistryggingasjóður ....................................
Lífeyrissjóðir
..............................................................
Afborganir, vextir og vísitala ....................................
Tekjur tæknideildar ...................................................
Annað ...........................................................................
Útstreymi
Rekstrarkostnaður ......................................................
Afboi;ganir, vextir og vísitalav/lífeyrissj..................
Sjóðshækkun
..............................................................
Skuld við Framkvæmdanefnd (FB) .........................
Annað ...........................................................................
Lánveitingar ................................................................

M.kr.
52.1
25.5
32.9
161.2
93.0
1.8
0.5
367.0
7.0
43.0
5.0
2.0
3.0
307.0
367.0
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Lánveitingar 1981
Nýbyggingar (1., 2. og 3. hluti) ................................
Eldri íbúðir ..................................................................
íbúðir/heimili fyrir aldraða og dagvistarstofnanir
Viðbyggingar og endurbætur ....................................
Heilsuspillandi húsnæði
...........................................
Einstaklingar með sérþarfir
....................................
Orkusparandi breytingar ...........................................
Tækninýjungar og rannsóknir
................................
Framkvæmdalán
........................................................
Leigu- og söluíbúðir sveitarfélaga
........................
Verkamannabústaðir ...................................................

145.0
70.0
10.0
5.0
5.0
2.0
12.0
2.0
14.0
40.0
2.0
307.0

Skýringar við Áætlun IV 1981.
Ríkissjóður: Samkvæmt fjárlögum 1981 fær Byggingarsjóður ríkisins 43.0 m.kr.
frá ríkissjóði. Ekki liggur fyrir hvernig þessu fjármagni verður skipt niður á mánuði.
í þessari áætlun er gert ráð fyrir að því verði skipt í 12 jafnar greiðslur og framlagið í desember n. k. verði ekki greitt fyrr en i janúar 1982, samtals kæmu þá 39.4
m.kr. Einnig er reiknað með að skuld ríkissjóðs við Byggingarsjóð ríkisins um áramótin 1979 og 1980, 12.7 m.kr., sem var greidd í janúar s. 1., komi til viðbótar þessum
39.4 m.kr., samtals 52.1 m.kr. Upplýsingar frá fjármálaráðuneyti um hvernig farið
verður með þessa skuld, liggja ekki fyrir.
Skyldusparnaður (nettó): Hann varð 20.4 m.kr. (nýkr.) 1979, en aðeins tæpar
18.2 m.kr. (nýkr.) 1980. Innstreymi (brúttó) 1980 var 84.8 m.kr. (nýkr.) og útstreymi
(brúttó) var 66.6 m.kr. (nýkr.). Hér ?r gert ráð fyrir 40% hækkun eða 25.5 m.kr.
(nettó) 1981.
Atvinnuleysistryggingasjóður: Samkvæmt fjárlögum 36.4 m.kr. Fjárlagatölunni
hverju sinni hefur verið skipt í 4 jafnar greiðslur og hefur lokagreiðsla oft komið
árið eftir. 1 þessari áætlun er gert ráð fyrir 3/4 af fjárlagatölunni eða 27.3 nukr. og
lokagreiðslu vegna 1980 5.6 m.kr., samtals 32.9 m.kr.
Lífeyrissjóðir: í þessari áætlun eru skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna afgangsstærð. Á árinu 1980 keyptu þeir skuldabréf fyrir tæpar 80 m.kr. (nýkr.). Áætluð kaup
1981 eru 161.2 m.kr., eða hækkun um 101.5%.
Rekstrarkostnaður: Hann varð um 6.2 m.kr. (nýkr.) 1980. Á árinu er reiknað
með að ráðnir verði nokkrir nýir starfsmenn. Hér verður gert ráð fyrir 50% hækkun.
Rekstrarkostnaðurinn verður þá 9.3 m.kr. 1981, sem skiptist þannig að 3/4 hlutar
eða 7 m.kr. koma úr Byggingarsjóði ríkisi s og 1/4 hluti eða 2.3 m.kr. koma úr Byggingarsjóði verkamanna.
Sjóðshækkun: í þessari áætlun er þe^si liður lækkaður verulega frá fyrri áætlunum í trausti þess, að ríkissjóður ábvrgist endurgreiðslur til lifeyrissjóðanna í
byrjun árs 1982.
Skuld við Framkvæmdanefnd (FB): Samkvæmt upplýsingum frá veðdeild
Landsbanka íslands nam þessi skuld við áramótin rúmum 2 m.kr. vegna hagnaðar
sem myndast hefur við sölu svokaliaðra FB-íbúða í Breiðholti.
Lánveitingar 1981: Á árinu 1980 var ráðstafað í útlán 215.5 m.kr. (nýkr.), áætluð
útlán 1981 307 m.kr., hækkun um 42.46%.
Nýbyggingar (1., 2. og 3. hluti): Frumlán (1. hluti) til þeirra, er gera fokhelt
okt./des. 1980, 185 íbúðir eða 5 m.kr. Frumlán til þeirra, er gera fokhelt jan./sept.
1981, áætlaðar um 1087 ibúðir, sambærilegt tímabit 1980 1265 ibúðir (14% fækkun).

Þingskjal 602

2031

Samkvæmt lögum nr. 51/1980 um stofnunina fer fjárhæð lána á árinu 1981 eftir
fjölskyldustærð umsækjanda miðað við svokallaðar staðalíbúðir. Lánin eiga skv.
þessum lögum að hækka ársfjórðungslega. Reglugerð um þessar staðalíbúðir liggur
ekki fyrir, en hér er gert ráð fyrir að meðallánið á öllu árinu 1981 verði um kr. 122 800
og er þá áætluðum fjölda fokheldra íbúða á árinu 1981 skipt niður eftir fjölskyldustærðum umsækjenda miðað við nokkrar lánveitingar á árinu 1980. Jafnframt er
tekið mið af verðbólguspá í fjárlöguin. Frumlán til þeirra, sem gera fokhelt í jan./
sept. 1981 nema því um 43.5 m.kr.
Viðbótarlán (2. og 3. hluti) til þeirra, sem þegar hafa fengið 1. eða 2. hlutann
á árinu 1980, samtals um 77.5 m.kr. Viðbótarlán (2. hluti) til þeirra, sem gera fokhelt okt./des. 1980, 5 m.kr. og viðbótarlán (2. hluti) til þeirra, sem gera fokhelt jan./
mars 1981, 12.7 m.kr. Um s. 1. áramót námu óhafin F-lán 3.9 m.kr. Hér verður reiknað
með 1.3 m.kr. og annað jafnist út um n. k. áramót.
Eldri íbúðir (G-lán): Á árinu 1980 námu útborguð lán til kaupa á eldri íbúðum
47 m.kr., en óhafin G-lán um s. 1. áramót námu 7.5 m.kr. Hér verður reiknað með
70 m.kr., hækkun um 48.9%. Lán verða veitt þeim, sem leggja inn umsóknir á tímabilinu 1. júlí 1980 til 30. júní 1981. Á árinu 1980 voru veitt lán til 2044 íbúða vegna
umsókna, sem bárust á timabilinu 1. júlí 1979 til 30. júní 1980. Þessum 70 m.'kr. verður
skipt þannig, að 21 m.kr. eru vegna umsókna, sem bárust frá 1. júlí 1980 til s. 1. áramóta, 45 m.kr. vegna umsókna, sem berast frá 1. jan. s. 1. til 30. júní n. k., og 4 m.kr.
vegna óhafinna lána um s. 1. áramót.
Ibúðir/heimili fyrir aldraða og dagvistarstofnanir: Með lögum nr. 51/1980 á
stofnunin að lána til byggingar heimila fyrir aldraða og dagvistarstofnana fyrir börn
og aldraða. Fram að gildistöku þessara laga lánaði stofnunin aðeins til byggingar
ibúða fyrir aldraða og nema þau lán um 2 m.kr. á árinu 1981. Til viðbótar voru óhafin
lán um s. 1. áramót 1 m.kr. Margar umsóknir hafa borist skv. þessum nýju lögum.
Þessi lán mega nema allt að 50% af áætluðum byggingarkostnaði.
Viðbyggingar og endurbætur: Með lögum nr. 51/1980 á stofnunin að lána til
endurbóta og endurnýjunar á eldra húsnæði tii viðbótar lánum til viðbygginga. Lán
má nema allt að 50% af byggingarláni staðalíbúðar fyrir hlutaðeigandi fjölskyldu.
Búast má við að þessi lánaflokkur verði mjög vinsæll.
Heilsuspillandi húsnæði: Á árinu 1980 námu útborguð lán vegna heilsuspillandi húsnæðis 21.3 m.kr., en öhafin lán um s. i. áramót námu 1 m.kr. Hámarkslán
var kr. 45 000 á íbúð.
Einstaklingar með sérþarfir: Þessi lán má veita ellilífeyrisþegum og öryrkjum,
sem búa við skerta starfsorku eða eru hreyfihamlaðir. Þessi lán mega nema allt að
80% af endurbótakostnaði.
Orkusparandi breytingar: Þetta er nýr lánaflokkur. Þessi lán eru veitt í þeim
tilgangi að draga úr hitunarkostnaði íbúðarhúsnæðis, einkum þess sem er hitað með
olíu. Þessi lán mega nema allt að 75% af áætluðum kostnaði. Búast má við að þessi
lánaflokkur verði mjög vinsæll.
Tækninýjungar og rannsóknir: Samkvæmt lögum nr. 51/1980 má veita þessi
lán einstaklingum, framkvæmdaaðilum og stofnunum, sem þróa tæknilegar aðferðir
og nýjungar sem leitt geta til lækkunar byggingarkostnaðar, styttingar byggingartíma eða stuðla með öðrum hætti að aukinni hagræðingu í byggingariðnaði.
Framkvæmdalán: Samkvæmt samningum sem í gangi eru, aðallega vegna byggingar ibúða hjá byggingarsamvinnufélögum, nema þessi lán á árinu 1981 um 5 m.kr.
Á árinu 1980 námu útborguð framkvæmdalán um 13.7 m.kr. Gert er ráð fyrir svipaðri

fjárhæð á árinu 1981.
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Leigu- og söluíbúðir sveitarfélaga: Samkvæmt nýju lögunum verða lán til byggingar leiguíbúða sveitarfélaga veitt úr Byggingarsjóði verkamanna. Hins vegar kemur
þetta ekki að fullu til framkvæmda á árinu 1981, þar sem húsnæðismálastjórn hefur
nú þegar samþykkt lán úr Byggingarsjóði ríkisins á árinu 1981 til byggingar leiguog söluíbúða sveitarfélaga, samtals að fjárhæð 40 m.kr.
Verkamannabústaðir: Samkvæmt nýju lögunum verða lán til byggingar verkamannabústaða aðeins veitt úr Byggingarsjóði verkamanna. Hins vegar hafa þegar
verið gerðir samningar um lán úr Byggingarsjóði ríkisins á árinu 1981 til byggingar verkamannabústaða, samtals að fjárhæð 2 m.kr.
Fylgiskjal II.
LANDSVIRKJUN

6.3.81

Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis
Hr. formaður
Ólafur Ragnar Grímsson
Landsvirkjun hefur móttekið bréf yðar, dags. 3. þ. m., þar sem óskað er eftir
fjármögnunar- og framkvæmdaáætlun Landsvirkjunar fyrir árið 1981 vegna umfjöllunar fjárhags- og viðskiptanefnda efri og neðri deilda Alþingis á frumvarpi til
lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
I samræmi við framangreindar óskir yðar fara hér á eftir niðurstöður áætlana
Landsvirkjunar um fjárfestingar 1981 og fjármögnun þeirra:
Fjárfestingarliðir
Millj. nýkr.
Hrauneyjafossvirkjun..............................................................
370
Rannsóknir .............................................................................
11
Vatnaveitur .............................................................................
10
Mötuneyti og húsnæði fyrir starfsmenn við Búrfell.........
5
Bíla- og tækjakaup ..............................................................
2
Ófyrirséð
................................................................
4
Stofnkostnaður alls ..............................................................
402
Vextir færðir á stofnkostnað ...............................................
67
469
Fjármögnun
Framlag rikisins
..............................................................
Framlag Reykjavíkurborgar
...........................................
Erlendar lántökur ..............................................................

Millj. nýkr.
3.82
3.82
461.36
469.00

I framangreindum áætlunum er gert ráð fyrir 40% verðbólgu 1981 og genginu
$ 1 = Nýkr. 6.366, en um 38% af kostnaði við Hrauneyjafossvirkjun án vaxta er
erlendur kostnaður. Enn fremur byggjast áætlanir þessar á því, að hæfilegar leiðréttingar fáist á gjaldskrá fyrirtækisins á þessu ári, svo að árið verði greiðsluhallaiaust og þá miðað við, að allt að helmingur stofnkostnaðarvaxta færist sem rekstrargjöld.
Virðingarfyllst,
Halldór Jónatansson
aðst. framkvæmdastjóri
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603. Frumvarp til laga
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[292. mál]

um Þróunarsamvinnustofnun Islands.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Starfa skal opinber stofnun, er nefnist Þróunarsamvinnustofnun Islands. Stofnunin heyrir undir utanríkisráSuneytið og starfar í tengslum við það.
2. gr.
Stofnunin skal vinna að samstarfi íslands við þróunarlöndin. Markmið þess
samstarfs skal vera að styðja viðleitni stjórnvalda í löndum þessum til að bæta
efnahag þeirra og á þann veg eiga þátt í að tryggja félagslegar framfarir og stjórnmálalegt sjálfstæði þeirra á grundvelli sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ennfremur
skal að þvi stefnt með auknum samskiptum, m. a. á sviði menningar og viðskipta, að
efla gagnkvæman skilning og samstöðu íslands og þróunarlandanna.
3. gr.
Til þess að ná þeim markmiðum, sem kveðið er á um í 2. gr., skal starfsemi
stofnunarinnar einkum beinast að eftirtöldum atriðum:
a) að gera tillögur til utanríkisráðherra um samstarfsverkefni í þróunarlöndunum,
sem fjármögnuð yrðu af íslenska ríkinu skv. fjárlagaheimild, annað hvort
eingöngu eða í samvinnu við aðra. Verkefni þessi skulu einkum beinast að því
að miðla til umræddra landa reynslu og sérþekkingu, sem íslendingar búa yfir
og þau hafa áhuga á að afla sér.
b) að skipuleggja, annast framkvæmd og/eða yfirstjórn á og hafa eftirlit með
þeim samstarfsverkefnum, sem um ræðir í staflið a þessarar greinar.
c) að sjá á sama hátt um samstarfsverkefni í þróunarlöndunum, sem íslandi kynnu
að vera falin af Sameinuðu þjóðunum, sérstofnunum þeirra eða öðrum ríkjasamtökum.
d) að kanna möguleika á auknum viðskiptatengslum við þróunarlöndin og koma
upplýsingum þar að lútandi á framfæri við aðila hérlendis.
e) að vinna að auknum menningartengslum, m. a. að því að Island taki þátt í
menntun fólks frá þróunarlöndunum, bæði veiti því aðgang að hérlendum menntastofnunum og fái hæfa íslenska menn til að annast kennslu við menntastofnanir
í þróunarlöndunum eða sem reknar eru í þágu þróunarlandanna.
f) að veita aðilum, er hafa með höndum hjálparstarfsemi í þróunarlöndunum, þær
upplýsingar og leiðbeiningar, sem þeir kunna að óska.
g) að vinna að kynningu á þróunarlöndunum og málefnum þeirra með það fyrir
augum að efla áhuga almennings, hagsmunasamtaka og hvers konar félaga á
auknu samstarfi og aðstoð við þau.
h) að gangast fyrir samráðum aðila hérlendis, sem láta þróunarsamstarf til sín
taka, þ. á m. efna til ráðstefna og funda með þeim, eftir því sem þurfa þykir,
til þess að tryggja að þróunarsamstarfið verði sem árangursríkast.
i) að vinna á annan hátt að því að framlög íslendinga til aðstoðar við þróunarlöndin nái sem fyrst því marki, sem samþykkt hefur verið á þingi Sameinuðu
þjóðanna, að þau nemi 1% af þjóðartekjum.
4. gr.
Stofnuninni er við framkvæmd samstarfsverkefna skv. stafliðum a og b í 3. gr.
heimilt að gera samninga við stofnanir hins opinbera eða aðra aðila hérlendis,
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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sem hafa í fastri þjónustu sinni sérfræðinga og reynda kunnáttumenn á sviði
viðkomandi verkefnis, um að taka að sér framkvæmdir einstakra verkefna. Yfirstjórn verkefna skal þó ætíð vera hjá stofnuninni. Opinberir aðilar skulu veita stofnuninni sérfræðilega aðstoð, eftir því sem við verður komið.
5. gr.
Stofnuninni er heimilt að stofna til samskota meðal almennings í þágu ákveðinna verkefna í þróunarlöndunum, þó því aðeins að slík verkefni falli ekki undir
starfssvið annarra hérlendra aðila, sem að slíkum málum starfa.
6. gr.
Stjórn stofnunarinnar skal skipuð 7 mönnum. Skulu 6 kjörnir hlutfallskosningu
af sameinuðu Alþingi en 1 skipaður af utanríkisráðherra. Kjörtímabil stjórnarinnar
skal vera 4 ár. Utanríkisráðherra skipar formann úr hópi stjórnarmanna. Varamenn
skulu valdir á sama hátt.
7. gr.
Islenskir ríkisborgarar, sem stofnunin ræður til starfa í þróunarlöndunum að
framkvæmd samstarfsverkefna á hgnnar vegum, skulu njóta sömu kjara í skattamálum og íslenskir ríkisborgarar, er vinna hjá alþjóðlegum stofnunum.
8. gr.
Kostnaður við síofnunina og framkvæmdir á hennar vegum í þróunarlöndunum
greiðist úr ríkissjóði samkvæmt fjárlagaheimild hverju sinni.
9. gr.
Utanríkisráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð nánar um framkvæmdaatriði laga þessara.
10. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1981 og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 20 frá
5. apríl 1971.
Greinargerð.
Vorið 1971 samþykkti Alþingi lög um aðstoð Islands við þróunarlöndin.
Vandamál þróunarlanda voru þá þegar orðin meðal helstu mála, sem Sameinuðu
þjóðirnar fjölluðu um og allsherjarþingið hafði samþykkt þá stefnuyfirlýsingu,
að þróuðum ríkjum bæri að stefna að því að ekki minna en 1% af þjóðartekjum
þeirra skyldi varið til að jafna þann mismun sem er á kjörum ríkra þjóða og
fátækra.
Fyrstu árin eftir að lög þessi voru samþykkt voru fjárframlög til stofnunarinnar mjög smá í sniðum og því var sá kostur valinn að beina fénu til samnorrænna
aðstoðarverkefna, en íslendingar gerðust aðilar að samningi Norðurlanda um þau
mál skömmu eftir að stofnuninni var komið á fót. Meðal þeirra verkefna má nefna
samvinnuverkefni í Kenya og Tansaníu og landbúnaðarverkefni í Mosambique og
Tansaníu. Fyrsta tvíhliða verkefni stofnunarinnar var á sviði fiskveiða í Kenya, en
þar hefur stofnunin greitt laun sérfræðings og lagt til ýmis veiðarfæri. Næsta tvihliða
verkefni og jafnframt langdýrasta verkefni, sem stofnunin hefur lagt í, hófst á
s. 1. ári. Það er verkefnið á Cabo Verde, þar sem fjórir Islendingar eru nú að
störfum við fiskileit og kennslu i fiskveiðum. Var keypt 200 lesta stálskip, Bjartur,
sem notað er við þetta verkefni. Stofnuninni hafa borist ýmsar aðrar aðstoðarbeiðnir, en ekki hefur enn verið unnt að sinna þeim vegna fjárskorts.
Sú reynsla, sem fengist hefur af störfum stofnunarinnar á undanförnum árum,
leiddi til þess að fyrir nær tveim árum lagði stjórn hennar til við þáverandi utan-
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ríkisráðherra, að lögin yrðu endurskoðuð og starfsemin endurskipulögð. Ráðherra
féllst á þessa tillögu og fól stjórn stofnunarinnar þetta verkefni. Varð að ráði, með
samkomulagi við Alþingi, að kosningu nýrrar stjórnar, sem þá átti að fara fram,
yrði frestað meðan á endurskoðun stæði. Tillögur stjórnarinnar bárust um haustið
og síðan hafa þær farið til umsagnar nokkurra aðila.
Helstu nýmæli og þreytingar í þessu frumvarpi eru:
1. nýtt nafn stofnunarinnar,
2. skilgreining á markmiði samstarfs íslands við þróunarlöndin,
3. ákvæði um skattakjör þeirra, sem starfa á vegum stofnunarinnar í þróunarlöndum að verkefnum á vegum hennar,
4. breyting á vali stjórnar stofnunarinnar, er stefnir að auknum tengslum hennar
við utanríkisráðuneytið.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Lagt er til að heiti stofnunarinnar verði Þróunarsamvinnustofnun íslands. Talið
er, að þetta nafn gefi til kynna að hvaða verkefnum stofnuninni sé ætlað að vinna,
því ávallt er um það að ræða, að unnið sé að þróunarverkefnum í samv'nnu við
stjórnvöld viðkomandi þróunarlands, og allajafna er um að ræða töluvert mótframlag
þess. Stofnuninni er eins og áður einkum ætlað það verkefni að annast tvíhliða
samstarf við þróunarlöndin.
Um 2. gr.
Talið er eðlilegt að skilgreina í stórum dráttum, hver séu meginmarkm'ð samstarfs íslands við þróunarlöndin, sem er verkefni stofnunarinnar. Skilgreining sú,
sem hér er lögð til, er að verulegu leyti byggð á dönskum lögum um þróunarsamstarf.
Um 3. gr.
a liður: Fyrri hluti þessa liðar er að mestu samhljóða fyrri hluta 1. töluliðs
2. gr. gildandi laga um Aðstoð Islands við þróunarlöndin. Meginbreytingin er í því
fólgin, að lagt er til, að stofnunin geri tillögur til utanríkisráðherra um samstarisverkefni í þróunarlöndunum. Verður þetta að teljast eðlileg breyting og reyndar
staðfesting á þeirri reynslu, sem fengin er af framkvæmd tvíhliða verkefna, sem og
af samnorrænum verkefnum, þar sem ávallt þarf að gera samning við viðkomandi
þróunarland um framkvæmdaatriði, framlög landanna til verkefnisins o. s. frv., en
slík samningsgerð er á valdi utanríkisráðherra, sem og að stofnunin heyrir undir hann.
I seinni hluta þessa liðar er svo kveðið á um, að við val verkefna skuli einkum
stefnt að því að miðla þeirri reynslu og sérþekkingu, sem íslendingar búa yfir.
b liður: Þessi liður er efnislega að verulegu leyti samhljóða seinni hluta 1.
töluliðs 2. gr. gildandi Iaga. Bætt er inn ákvæði um, að stofnunin annist framkvæmd
og/eða yfirstjórn samslarfsverkefna. Þetta ákvæði útilokar þó ekki, að stofnunin
feli öðrum aðilum frainkvæmd einstakra þátta verkefnis, en yfirstjórn verkefna
skal þó ætíð vera hjá stofnuninni (sbr. ákv. 4. gr.).
c liður: Þessi liður er efnislega samhljóða 3. tölulið 2. gr. gildandi laga.
d iiður: Liður þessi er efnislega samhljóða staflið c i 2. tl. 2. gr. gildandi laga.
Áhersla er þó lögð á, að upplýsingum um viðskiptamöguleika sé komið til aðila, sem
áhuga kunna að hafa á þeim.
e liður: Er því sem næst samhljóða staflið b í 2. tl. 2. gr. gildandi laga.
f liður: Liður þessi er nær samhljóða staflið d í 2. tl. 2. gr. í g'ldandi lögum.
g liður: Liður þessi er efnislega samhljóða staflið a í 2. tl. 2. gr. gildandi laga.
Orðalagið er þó nokkru ítarlegra.
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h liður: Hér er um nýjan lið í verkefnaskrá stofnunarinnar að ræða. Tilgangur
þessa ákvæðis er að stuðla að fundum og ráðstefnum þeirra aðila, sem starfa að
þróunarmálum, til að tryggja sem bestan árangur starfs þeirra.
i liður: Óbreyttur frá því sem er í 4. tl. 2. gr. gildandi laga.
Um 4. gr.
Segja má að orðalag þessarar greinar sé ný útfærsla á 5. gr. gildandi laga, sem
byggir á þeirri reynslu, er þegar er fengin af framkvæmd tvíhliða verkefna. Stofnuninni er heimilt að fela sérhæfðum stofnunum framkvæmd einstakra verkefna, en
tekið fram, að yfirstjórn þeirra skuli þó ávallt vera hjá stofnuninni. í lok greinarinnar er ákvæði um, að opinberum aðilum sé skylt að veita stofnuninni sérfræðilega
aðstoð eftir því sem við verður komið.
Um 5. gr,
Greinin er samhljóða 3. gr. gildandi laga.
Um 6. gr.
1 gildandi lögum er kveðið á um að stjórnarmenn skuli vera 5, allir kjörnir
hlutfallskosningu af sameinuðu Alþingi, og utanrikisráðherra skipar síðan formann
úr hópi þeirra. I frumvarpinu er lagt til að stjórnarmenn verði 7, þar af 6 kjörnir af
sameinuðu Alþingi og 1 tilnefndur af ráðherra. Varamenn verði jafnmargir og valdir
á sama hátt og aðalmenn. Þetta fyrirkomulag er valið með það í huga, annarsvegar
að tryggja víðtæka pólitíska samstöðu um málefnið eins og tilgangur gildandi
lagaákvæðis er og samtímis einnig æskileg tengsl framkvæmdar og fjárveitingarvalds og hinsvegar að auka tengsl stjórnarinnar við ráðuneytið, þannig að sá stjórnarmaður, er ráðherra skipar, verði fulltrúi þess í stjórninni. Formaður yrði eins og
áður skipaður af ráðherra úr hópi stjórnarmanna og kjörtímabilið óbreytt 4 ár.
Um 7. gr.
Lagt er til að íslenskir ríkisborgarar, sem starfa á vegum stofnunarinnar að
framkvæmd samstarfsverkefna, njóti sömu skattkjara og þeir íslendingar, sem
vinna hjá alþjóðastofnunum. Launagreiðslur til sérfræðinga t. d. i fiskveiðum, fiskvinnslu, jarðhitarannsóknum, og á öðrum þeim sviðum, sem íslendingar hafa
sérþekkingu á, hljóta eðli málsins samkvæmt að verða verulegur þáttur i framlagi
íslands til þeirra samstarfsverkefna, sem stofnunin tekur þátt í. Er því óhjákvæmilegt,
að slíkir sérfræðingar njóti sömu skattakjara og þeir njóta, þegar þeir vinna hjá
alþjóðastofnunum að hliðstæðum verkefnum. Sé svo ekki, fást þeir ekki til starfa
og er þá tómt mál að tala um tvihliða aðstoð Islands við þróunarlöndin.
Um 8. gr.
Efnislega samhljóða 6. gr. gildandi laga.
Um 9. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (KJ).
1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
3. gr. laga nr. 82/1977, sbr. 3. gr. laga nr. 50/1980, hljóði svo:
Byggingarsjóður verkamanna, Byggingarsjóður rikisins, Framkvæmdasjóður Islands, ríkissjóður og fjárfestingarsjóðir, sem viðurkenndir eru af Seðlabanka íslands og heimild hafa til verðtrvgginsar, sbr. VIII. kafla laga nr. 13
10. apríl 1979, skulu bjóða lifeyrissjóðum. sem lögbundnir eru eða njóta viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, sbr. 1. tl. D-liðar 30. gr. laga nr. 40/1978, um
tekjuskatt og eignarskatt, til kaups skuldabréf með fullri verðtryggingu til langs
tíma fyrir upphæð sem samsvarar a. m. k. 40% af ráðstöfunarfé viðkomandi
lífeyrissjóðs. Andvirði seldra bréfa skal ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun
ríkisstjórnarinnar.
Nú kaupa lifeyrissjóðir á samningssvæði Alþýðusambands Islands skuldabréf skv. ákvæðum þessarar greinar og skulu þeir þá kaupa skuldabréf af Byggingarsjóði ríkisins fyrir fvrstu 20% af ráðstöfunarfé sínu, en siðan af öðrum
sjóðum, sem að framan greinir, skv. samkomulagi við rikisstjórnina. Rikisstjórnin skal gera hliðstætt samkomulag við aðra lífeyrissjóði um skuldabréfakaup þeirra.
Ríkisstjórnin skal gera sérstakt samkomulag við lífeyrissjóðina um framkvæmd og tímasetningu skuldabréfakaupanna innan ársins svo og um ákvæði
um lánstíma og lánskjör.
2. Við 9. gr. Niður falli 3. málsliður.
3. Við 16. gr.
a) I stað „27 887 þús. kr.“ komi: 75 000 þús. kr.
b) I stað „43 000 þús. kr.“ komi: 90 000 þús. kr.
4. Við 25. gr. Greinin orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán á árinu
1981 fyrir jafnvirði 5 000 þús. kr. til þess að greiða eftirstöðvar kostnaðar við
lagningu byggðalína á árinu 1980. Þá er fiármálaráðherra heimilt að taka fyrir
hönd ríkissjóðs innlent lán fyrir allt að 25 000 þús. kr. til þess að greiða upp
bráðabirgðalán vegna annarra framkvæmda á vegum ríkissjóðs á árinu 1980,
sem tekin voru hjá Ssðlabanka Islands.
5. Við 27. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis i því skvni
að endurgreiða fyrir gjalddaga erlend lán rikissjóðs, þar sem lánstími er talinn
of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa
verið með viðkomandi lánum. Jafnframt sr Landsvirkjun veitt heimild til lántöku í sama tilgangi. Skal ráðherra og stjórn Landsvirkjunar hafa samráð við
fjárveitinganefnd áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein.
Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta, til töku láns
eða lána, sem endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán) er honum heimilt að
nýta sömu heimild til töku á nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða
öllu leyti án þess að lánssamningur um veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki
dregið á lánssamninginn að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
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Sþ.

605. Nefndarálit

[57. máll

um till. íil þál. um að takmarka aðgang erlendra herskipa og herflugvéla að 12 milna
landhelgi íslands.
Frá utanríkismálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og er sammála um að nauðsyn beri til að
utanríkisráðherra láti í samráði við dómsmálaráðuneytið undirbúa setningu nýrra
ákvæða í stað þeirra, sem gefin voru út um þetta efni 24. júlí 1939. Nefndin mælir
því með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 6. apríl 1981.
Geir Hallgrímsson,
form., frsm.
Ólafur Ragnar Grímsson.

Ed.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Halldór Ásgrimsson.

606. Breytingartillögur

Birgir ísl. Gunnarsson.
Karl Steinar Guðnason.

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (LJ, SigurlB).
1. Við 6. gr. 4. tl. orðist svo:
4. Lán á árinu 1981 til annarra hitaveituframkvæmda samkvæmt ákvörðun
ráðherra að fengnum tillögum Orkuráðs um lántökuaðila, alls 34 650 þús. kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
2. Við 16. gr. Greinin falli niður.
3. Við 19. gr. Greinin falli niður.
4. Við 20. gr. Greinin falli niður.

Nd.

607. Nefndarálit

[7. mál]

um frv. til laga um horfna menn.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt með
breytingartillögum, sem nefndin flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 6. apríl 1981.
ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Vilmundur Gylfason.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Eggert Haukdal.
Garðar Sigurðsson.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Friðrik Sophusson.
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T7. mál]

við frv. til laga um horfna menn.
Frá allsherjarnefnd.
1.
2.
3.
4.

Ed.

Við
Við
Við
Við

6. gr. 1. málsgr. í stað „5 ár“ komi: 3 ár.
6. gr. 2. málsgr. 1 stað „6 mánuðir“ komi: 4 mánuðir.
12. gr. 3. málsgr. í stað „6 mánaða“ komi: 4 mánaða.
14. gr. 1. málsgr. í stað „8 ár“ komi: 5 ár.

609. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni, Sigurlaugu Bjarnadóttur, Lárusi Jónssyni,
Agli Jónssyni, Guðmundi Karlssyni og Salome Þorkelsdóttur.
Ný grein komi er verði 29. gr. og orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 370 þús. krónum. Skal þessari fjárhæð ráðstafað til viðgerða á
ferjubryggjum við Isafjarðardjúp vegna skemmda, sem urðu í fárviðri á þessum
vetri. til þess að koma bryggjunum í nothæft ástand og tryggja að ekki verði á þeim
frekari skemmdir.

Ed.

610. Frumvarp til laga

[293. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með siðari breytingum.
Flm.: Sigurlaug Bjarnadóttir, Egill Jónsson, Lárus Jónsson, Salome Þorkelsdóttir.
1- gr.
Við 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna bætist:
Sá hluti kostnaðarverðs vöru, sem stafar af aðkeyptum flutningi hennar milli
staða innanlands, skal ekki mynda stofn til söluskatts. Skal söluskattsskyldum
aðilum heimilt að draga aðkeyptan flutningskostnað innanlands vegna söiuskattsskyldra söluvara sinna frá heildarveltu áður en söluskattsskil eru gerð.
2. gr.
Við 1. málslið 1. mgr. 9. gr. laganna bætist:
Sbr. þó 3. tölulið 1. mgr. 7. gr. þessara laga.
3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
Greinargerð.
Frumvarp sama efnis, en litið eitt öðruvísi úr garði gert, var flutt á vorþingi
1980, en náði þá ekki fram að ganga, m. a. vegna þess, að talið var, að framkvæmd
þess mundi reynast ýmsum annmörkum háð. Alþingismenn munu þó á einu máli
um að hér sé annars vegar mikið réttlætismál. Verður því að ætla að fullur vilji
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sé á Alþingi fyrir þvi að hrinda því áleiðis og láta ekki imynduð ljón á veginum
hefta framgang þess lengur en orðið er.
Innflutningsverslun landsmanna fer að yfirgnæfandi meiri hluta um Revkjavík.
Vörudreifingin til h:nna ýmsu staða á landinu, ýmist með skipum, bifreiðum eða
i flugi, hefur að sjálfsögðu verulegan kostnað í för með sér, sem kemur óhjákvæmilega fram í hærra vöruverði á hinum ýmsu stöðum úti um land, — því hærra sem
fjarlægðin er meiri frá Reykjavik.
Eins og undanþáguákvæðum varðandi vöruflutnmga innanlands er nú háttað í
söluskattslögunum skapast mikið misræmi eftir því, hvort vörur eru fluttar til
endursölu eða beint á vegum endanlegs kaupanda. Þannig þurfa endursöluaðilar úti
á landsbygsðinni að innheimta söluskatt af flutningsgjaldi vörunnar og leggja hann
ofan á endanlegt söluverð til nevtandans. Hefði hins vegar sami nevtandi keypt vöruna
í Revkjavik og séð um flu^ninginn sjálfur. þá hefði flutningskostnaðurinn verið
söluskattsfrjáls samkv. 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. laga um söluskatt. Hið sama gildir
um kaup á söluskattsfrjálsum vörum, t. d. matvörum. í þeim tilvikum leggst söluskaRur ekki ofan á flutningsgjaldið. Neytendur úti á landi eru þannig ranglega látnir
greiða söluskatt af flutningskostnað’, hegar þeir kaupa söluskattsskyldar vðrur út
úr verslnn á viðkomandi stað. Verður ekki betur séð en að ríkið sé þarna i rauninni
að bríóta eiein löa með innheimfu söluskatts af flutningskostnaði i hessum tilvikum.
Frumvarp það, sem hér er flutt, getur þvi skoðast sem nánari útfærsla á undanbáguákvæðum söluskattslaganna, lagfæring á alvarlegri gloppu, sem allt of lengi
hefur viðhaldið óverjandi ranglæti. Það er ekki nóg með að siálft flutningsgjaldið,
ásamt vmsum öðrum kostnaðarliðum, valdi verulesri hækkun á vöruverðinu, heldur
leggst þar nú ofan á 23% söluskattur sem hagnaður rikisins af þessu óhagræði
fólksins úti á landsbvggðinni. sem háð er aðdráttnm lífsnauðsynja um langa vegu.
Framkvæmd frumvarnsins yrði alveg hliðstæð því sem gerist við vörusölu veitinsahúsa, þar sem sá hluti veitinganna, sem samsvarar innkaunum á skattfriálsum
mntv'knm er ekk; söh’skattsskyldur (sbr. 3. tölul. 13. greinar reglugerðar nr. 169/1970,
um söluskatt, með áorðnum breytingum).
Þessi ranglega skattheimta, — auk hess sem hún hefur i för með sér talsverðan
beinan kostnaðarauka fvrir fólk úti á landi — hefur jafnframt ýmsar óheppilegar
hliðarverkanir, sem renna enn sterkari stoðum undir nauðsyn þess að le’ðrétta þetta
misræmi. Þannig má t. d. gera ráð fvrir, að vegna þess að neytendur úti á landsbvgaöiuni sreiða söluskatt af flutnmgskostnaði einungis í beim tilvikum þegar
söluskaftsskvld vara er kevpt i verslun á viðkomandi stað, bá kjósi beir frekar að
kaupa vörur beint frá Reykjavik og flytja á eigin reikning, sérstaklega þegar um
er að ræða stærri og dýrari vörur. Þanmg færist verslunin úr héraði og dregur þannig
úr vöruveltu í dreifbýli og skerðir um leið hag dreifbýlisverslunarinnar. Enn fremur
má ætla. að flyt.ji neytendur einstakar vörur beint á eigin vegum geti það leitt til
óhagkvæmari flutnings en ella, ef verslunin sæi um flutningana, sem þá vrðu væntanlega í stærri stil.
Þó að veigamikil rök mæb með samþykkt þessa frumvarps, m. a. þau, að
ríkiuu vrði bar með gert kleift að standa við eigin lög, þá skal viðurkennt, að frumvarnið, ef að lögum yrði, mundi vafalaust fremur auka á en draga úr vinnu v'ð hina
þegar margflæktu framkvæmd söluskattslaganna, bæði að þvi er varðar hlut kaupmannsins. sem annast innheimtu söluskattsins rikissjóði að kostnaðarlausu, og bá
aðila, sem sjá um eftirlit með söluskattsskilum. Því má hins vegar til svara, að
benda má á fjölmörg dæmi hliðstæð þeirri breytingu sem hér um ræðir, svo sem
undanþágu matvæla frá söluskatti, sem áður er til vísað, og í þvi sambandi undanþágu þess hluta vörusölu veitingahúsa sem er matvæb. Fullvrða má að frumvarpið,
sem er nær samhlióða 3. tölul. 13. gr. reglugerðar um söluskatt, skiptir engum sköpum
um innheimtu söluskatts. Fylgibréf með vörum í flutningum innanlands eru það
ítarlega útfyllt, að hægur vandi er að sjá hvaða vörur eru fluttar og á hvaða verði.
Erfitt reynist að fá metið og re’knað nákvæmlega, hve mikið tekjutap fyrir rikiss jóð þessi niðurfelling söluskatts á flutningsgjald mundi þýða. En eftir þvi sem næst
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verður komist getur flutningskostnaður numið allt að 4—5% af vöruverði að meðaltali.
Miðað við söluskattsskylda veltu utan Reykjavíkur og nágrennis gæti þetta tekjutap
numið allt að 10 milljónum nýkr. árlega eða á bilinu 0.1—0.2% af áætluðum ríkistekjum samkv. fjárlögum 1981. Þessar tölur eru hér nefndar með fyrirvara um
nákvæmni þeirra.
Engum blandast hugur um að ríkissjóður þurfi að halda utan að sínu, svo mörg
horn sem hann hefur í að líta. Engu að síður hlýtur það að teljast óverjandi, að
skattheimta ríkisins seilist eftir hagnaði í formi þeirrar fráleitu skattlagningar sem
lagt er til í frumvarpi þessu að felld verði niður. Hér er um að ræða svo gróflega
mismunun og ójöfnuð milli landsmanna, eftir því hvar þeir eru búsettir á landinu,
að ekki verður við unað og það því fremur sem þessi mismunun hefur orðið æ tilfinnanlegri með stöðugt hækkandi söluskatti á undanförnum árum. Virðisaukaskattur
í stað söluskatts, sem eyða mundi þessu misræmi, virðist enn ekki í sjónmáli, þrátt
fyrir margra ára umræður og athuganir.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Við 1. gr.
Orðalag 1. gr. er samsvarandi orðalagi 3. tl. 13. gr. núgildandi reglugerðar um
söluskatt og varðar skattfrelsi matvara, sem seldar eru i veitingahúsum. Enda ætlast
til þess með frumvarpi þessu, að framkvæmd þessarar greinar verði með sama hætti
og gert er ráð fyrir í 3. tl. 13. gr. reglugerðarinnar. Með „aðkeyptum flutningskostnaði“
er átt við þann flutningskostnað, sem söluskattsskyldir aðilar geta sýnt fram á með
fylgibréfum og reikningum.
Við 2. gr.
Vegna ákvæða 1. mgr. 9. gr. söluskattslaganna er nauðsynlegt að taka fram
undanþágu 3. tl. 1. mgr. 7. gr., enda eru ákvæði þeirrar greinar einnig undanþága
frá ákvæðum 1. mgr. 9. gr.
Við 3. gr.
Með tilliti til væntanlegs tekjutaps rikissjóðs, sem leiða mundi af samþykkt
frumvarpsins, þykir eðlilegt að gildistökuákvæði miðist við næsta fjárlagaár.

Nd.

611. Frumvarp til laga

[209. mál]

um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl.> með siðari breytingum.
(Eftir 2. umr. í Nd., 6. apríl.)
1. gr.
27. tl. 3. gr. laganna orðist svo:
Að lækka eða fella niður gjöld af allt að 550 fólksbifreiðum fyrir fólk sem
er fatlað á svo háu stigi að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis.
Lækkun gjalda af hverri bifreið má nema allt að 12 000 krónum og heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi allt að 24 000 krónum.
Þó skal heimilt að lækka gjöld af allt að 40 bifreiðum árlega um allt að 24 000
krónur fyrir þá sem mestir eru öryrkjar en geta þó ekið sjálfir sérstaklega útbúinni
bifreið. Heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi má nema allt að 48 000
krónum af hverri bifreið samkvæmt þessari málsgrein.
Fjármálaráðherra er heimilt að breyta fjárhæðum skv. 2. og 3. málsgr. til samræmis við þróun framfærsluvísitölu og vegna breytinga sem kunna að verða á aðflutningsgjöldum af bifreiðum.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Öryrki, sem fengið hefur eftirgjöf gjalda af bifreið samkvæmt ákvæðum þessarar
heimildar, getur sótt um eftirgjöf að nýju að fjórum árum Iiðnum talið frá tollafgreiðsludegi bifreiðar vegna eldri eftirgjafar. Þó getur öryrki, sem fengið hefur
eftirgjöf skv. 3. málsgr., sótt um eftirgjöf að nýju að þremur árum liðnum.
Aðilar, sem njóta tollívilnunar skv. 41. tl. 3. gr., geta notið hálfrar ívilnunar
skv. 2. málsgr.
Fjármálaráðherra skipar sex manna nefnd er úrskurðar umsóknir og gerir
tillögur um eflirgjöf gjalda af ofangreindum bifreiðum. Skulu fimm nefndarmenn
vera læknar og skipaðir samkvæmt tilnefningu Öryrkjabandalags Islands en sá
sjötti skipaður án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar.
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framangreint
fólk gjöld af gervilimum sem ekki verða gerðir hér á landi svo og af áhöldum og
hjálpartækjum sem sérstaklega eru gerð með tilliti til þarfa þess og henta ekki öðru
fólki.
2. gr.
Á eftir 22. tl. 3. gr. laganna komi ný heimild er orðist svo:
23. Að heimila timabundna afhendingu vara án greiðslu gjalda, til þess að fram
geti farið á vörum þessum á ábyrgð farmflytjanda og innflytjanda nægileg aðvinnsla til að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum. Heimild þessa má
binda skilyrðum um vörslu og meðferð vörunnar, svo og að fullnægjandi tryggingar séu settar fyrir greiðslu áfallinna gjalda og öðrum kostnaði sem leiða kann
af leyfisveitingunni. Heimild þessa má takmarka við ákveðna vöruflokka.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 11 29. mars
1979 og lög nr. 19 30. apríl 1980.

Sþ.

612. Fyrirspurnir.

[294. mál]

I. Til félagsmálaráðherra varðandi framkvæmd laga nr. 51/1980, um Húsnæðisstofnun ríkisins.
Frá Guðmundi Bjarnasyni og Stefáni Valgeirssyni.
1. Hver er réttur þeirra, er landbúnað stunda, til lántöku hjá Byggingarsjóði
ríkisins:
a) vegna nýbygginga,
b) vegna kaupa á eldra húsnæði,
c) vegna útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis, viðbyggingar og endurbóta og
orkusparandi aðgerða?
2. Gilda sömu ákvæði um stærð staðalíbúða og flokkun umsækjenda í lánaflokka, sbr. 35. gr. laganna, gagnvart umsækjendum í kaupstöðum annars
vegar og sveitum hins vegar?
3. Geta byggingar íbúðarhúsnæðis á lögbýlum fallið undir ákvæði laganna um
byggingu verkamannabústaða?
II. Til menntamálaráðherra um stundakennara Háskóla íslands.
Frá Pétri Sigurðssyni.
Hversu margir stundakennarar við Háskóla íslands gegna föstu starfi hjá
slofnunum ríkisins, þar með talin ráðuneyti og þjónustufyrirtæki?
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fyrir árið 1981.
(Eftir 2. umr. í Ed., 7. apríl.)
1- gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 289 685 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafnframt er fjármálaráðlierra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð allt að 158 100 þús. kr.
Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað i samræmi við ákvæði fjárlaga og l'járfestingarog lánsfjáráætlun fyrir árið 1981.
3. gr.
3. gr. laga nr. 82/1977, sbr. 3. gr. Jaga nr. 50/1980, hljóði svo:
Hverjum lífeyrissjóði sem lögbundinn er eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, sbr. 1. tí. D-liðar 30. gr. laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt,
er skylt að verja á ári hverjn að minnsta kosti 40% af ráðstöfunarfé sínu til kaupa
á skuldabréfum með fullri verðtryggingu til langs tima af ríkissjóði, Byggingarsjóði
rikisins, Byggingarsjóði verkamanna, Framkvæmdasjóði íslands og fjárfestingarlánasjóðum, sem viðurkenndir eru af Seðlabanka Islands og heimild hafa til verðtryggingar sbr. VIII. kafla laga nr. 13 10. april 1979. Ef sérstakar fjárhagsástæður
einstakra lífeyrissjóða krefjast getur fjármálaráðherra lækkað framangreint hlutfall.
Að því marki sem þarf til að lífeyrissjóðir geti fullnægt ávöxtunarákvæðum i
1. mgr. er ríkissjóði, Framkvæmdasjóði ísJa.nds, Byggingarsjóði verkamanna og Byggingarsjóði ríkisins skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til sölu og skal andvirði
bréfanna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætiun ríkisstjórnarinnar. Þó skal 20% af
ráðstöfunarfé lífeyrissjóða á samningssviði Alþýðusambands Islands varið til kaupa
á skuldabréfum Byggingarsjóðs ríkisins. Ríkissijórnin kynnir hverjum og einum
lífeyrissjóði að hvaða marki sjóðurinn kaupi bréf af ríkissjóði, Byggingarsjóði
rikisins, Byggingarsjóði verkamanna og Framkvæmdasjóði íslands.
Setja skal með sérstakri reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd og tímasetningu þessara skuldabréfakaupa innan ársins og skilgreiningu ráðstöfunarfjár svo og
ákvæði um lánstíma og lánskjör.
4. gr.
Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árimi 1981 að fjárhæð ailt að 462 190 þús.
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðai í erlendri mynt til fjármögnunar á kostnaði við
byggingu virkjunar við Hrauneyjafoss og iil annarra framkvæmda.
5. gr.
Fjármálaráðherra er heimill fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 14 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að
endurlána Járnblendifélaginu í samræmi við ákvæði 6. tl. 3. gr. laga nr. 18/1977 um
járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, sbr. ákvæði 3. tl. 5. gr. aðalsamnings milli ríkisstjórnar íslands og Elkem-Spigerverket A/S.
6. gr.
Kísiliðjunni hf. er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 2 000 þús. kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á framkvæmdum
og tímabundnum rekstrarerfiðleikum.
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Heimild er til lántoku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir:
Akureyrarbær, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr. eða jafnvirði
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 70 750
þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Hitaveita Suðurnesja, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 62 000 þús. kr. eða
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Lán á árinu 1981 til annarra hitaveituframkvæmda samkvæmt síðari ákvörðun
ráðherra um lántökuaðila, alls 34 650 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar
í erlendri mynt.

8. gr.
Sveitarfélögum er heimilt að taka lán á árinu 1981 samkvæmt siðari ákvörðun
fjármálaráðherra um lántökuaðila allt að fjárhæð 15 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar
fjárhæðar i erlendri mynt.
9. gr.
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð 27 200 þús.
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á raforku- og
hitaveituframkvæmdum.
10. gr.
Framkvæmdasjóði Islands er heimilt að taka erlent lán á árinu 1981 að fjárhæð
100 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar i erlendri mynt. Framkvæmdasjóður
annast lántöku sem Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að taka að fjárhæð
allt að 17 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar i erlendri mynt. Fjármálaráðherra fyrir hönd rikissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán FramIeiðsluráðsins og tekur ábyrgðin jafnt til greiðslu afborgana, vaxta, verðbóta og
annars kostnaðar.
11. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð, eða að taka lán er komi að hluta eða öllu leyti í stað ríkisábyrgðar, og endurlána þeim aðilum sem tilgreindir eru í 7., 8. og 9. gr. með þeim kjörum og skilmálum
sem fjármálaráðherra ákveður. Þó skal jafnan liggja fyrir umsögn samkvæmt
ákvæði 29. gr. orkulaga nr. 58/1967 um að hitaveitan verði þjóðhagslega hagkvæm
áður en lán til hitaveituframkvæmda eru veitt.
12. gr.
Þrátt fyrir 2. tl. 27. gr. laga nr. 97/1976 um Framkvæmdastofnun ríkisins skal
framlag rikissjóðs til Byggðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 37 500 þús. kr. Að
auki er Byggðasjóði ætluð lántaka að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr.
13. gr.
Byggðasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 18 500 þús.
kr. til að endurlána til smíði og kaupa á fiskiskipum. Fjármálaráðherra er heimilt
fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast endurlánin með sjálfskuldarábyrgð.
14. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 4. tl. 4. gr. laga nr. 45/1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. 1. gr. laga nr. 68/1973,
skal framlag ríkissjóðs til Stofnlánadeildar landbúnaðarins á árinu 1981 eigi fara
fram úr 10 830 þús. kr.
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15. gr.
Þrátt fyrir ákvæði C- og D-liðar 3. gr. íaga nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Islands
og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á lögum nr. 5/1976 um útflutningsgjald af
sjávarafurðum skal framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Islands á árinu 1981 eigi
fara fram úr 18 540 þús. kr.
16. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð
sjávarútvegsins, sbr. 5. gr. laga nr. 4/1980 og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á
lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal framlag ríkissjóðs til Aflatryggingasjóðs eigi fara fram úr 8 694 þús. kr.
17. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977,
skal framlag ríkissjóðs samkvæmt þeim lögum til Byggingarsjóðs ríkisins á árinu
1981 eigi fara fram úr 27 887 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast af
launaskatti 1981 rennur í ríkissjóð, sbr. b-lið 37. gr. laga nr. 51/1980 og 17. gr. þessara
laga. Heildarframlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs ríkisins skv. 2. og 3. tl. 9. gr. laga
nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins skal eigi fara fram úr 43 000 þús. kr.
18. gr.
Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 37. gr. laga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins
skal framlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna eigí fara fram úr 75 000 þús.
kr. á árinu 1981.
19. gr.
Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 5. gr. laga nr. 35/1966 um Lánasjóð sveitarfélaga,
sbr. lög nr. 99/1974, skal framlag ríkissjóðs til Lánasjóðs sveitarfélaga á árinu 1981
eigi fara fram úr 3 150 þús. kr.
20. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 30/1921 um erfðafjárskatt, sbr. 1. gr. laga nr.
50/1972, skulu tekjur Erfðafjársjóðs af erfðafjárskatti á árinu 1981 eigi fara fram
úr 6 000 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast á árinu 1981 af erfðafjárskatti rennur i ríkissjóð.
21. gr.
Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 5. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð, sbr. lög nr.
57/1980, skal framlag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr
2 430 þús. kr.
22. gr.
Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 25. gr. 6. kafla laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1980, skal framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs
þroskabeftra eigi fara fram úr 20 100 þús. kr. á árinu 1981.
23. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 20. gr. hafnalaga nr. 45/1973, sbr. 2. gr. laga nr. 83/1976,
skal framlag ríkissjóðs til Haínabótasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 3191,5
þús. kr.
24. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970 um skemmtanaskatt skal framlag
ríkissjóðs til Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 2 961 þús. kr. á árinu 1981.
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25. gr.
Þrátt fyrir ákvæði í 8. gr. og 25. gr. laga nr. 60/1976 um skipulag ferðamála
skal ráðstöfunarfé til ferðamála af sérslöku gjaldi skv. 8. gr. laganna og framlagi
úr ríkissjóði skv. 25. gr. laganna eigi fara fram úr 30% af skilafé Fríhafnarinnar
til ríkissjóðs, að viðbættum 250 þús. kr. til Ferðamálasjóðs. Kostnaður af starfsemi
Ferðamálaráðs skal greiddur af þeim hluta skilafjár Fríhafnarinnar er fellur til
ráðsins.
26. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 30 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og
endurlána m. a. Rafmagnsveitum rikisins til að greiða eftirstöðvar kostnaðar við
iagningu byggðalína á árinu 1980 og til að greiða upp hráðabirgðalán vegna annarra
framkvæmda á vegum ríkissjóðs á árinu 1980 er tekin voru hjá Seðlabanka Islands.
27. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð á skuld Útvegsbanka
íslands við Seðlabanka Islands allt að 50 000 þús. kr. Skuld þessi skal færð á
sérstakan reikning Útvegsbankans í Seðlabankanum og greiðir ríkissjóður vexti og
afborganir af skuldinni með föstum árlegum greiðslum að fjárhæð 7 500 þús. kr.
í 12 ár, í fyrsta sinn á árinu 1982.
28. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í þvi skyni að
greiða afborganir þessa árs af erlendum lánum ríkissjóðs og ennfremur að endurgreiða fyrir gjalddaga eflirstöðvar erlendra Jána, þegar lánstíminn er talinn of stuttur
miðað við eðlilegan afskriftartima mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með
viðkomandi lánum.
Landsvirkjun er heimilt að taka erlend lán i því skyni að endurgreiða fyrir
gjalddaga erlend lán, þegar lánstiminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartima mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum. Skal
fjármálaráðherra og stjórn Landsvirkjunar hafa samráð við fjárveitinganefnd
Alþingis áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein.
Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta til töku láns eða
lána, sem endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán), er honum heimilt að nýta sömu
beimild til töku á nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða öllu leyti án þess
að lánssamningur um veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki dregið á lánssamninginn
að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
29. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

614. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Lárusi Jónssyni og Karli Steinari Guðnasyni.
Ný grein komi eftir 3. gr. er verði 4. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt á árinu 1981 að taka lán að upphæð allt að 20 milljónum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, sem verja skal til
greiðslu byrjunarkostnaðar við byggingu nýrrar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli
samkv. nánari ákvörðun utanrikisráðherra.

Þingskjal 615—617
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615. Breytingartillögur
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[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Salome Þorkelsdóttur, Karli Steinari Guðnasyni,
Geir Gunnarssyni og Guðmundi Bjarnasyni.
Við 7. gr.
1. Á eftir 3. lið komi nýr liður, svohljóðandi:
4. Hitaveita Kjalarneshrepps, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 4 000 þús. kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
2. 1 stað „34 650 þús. kr.“ í 4. lið, sem verði 5. liður, komi: 30 650 þús. kr.

Sþ.

616. Nefndarálit

[55. mál]

um till. til þál. um mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir um tillögu þessa frá eftirtöldum aðilum: Stórstúku
íslands, fjármálaráðuneyti, Vinnumálasambandi samvinnufélaganna, landlækni,
Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Alþýðusambandi Islands, Áfengisvarnaráði og
Vinnuveitendasambandi íslands.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu, sem flutt verður tillaga
um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 7. april 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
Páll Pétursson.

Sþ.

Birgir ísl. Gunnarsson,
Guðrún Helgadóttir.
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Guðm. G. Þórarinsson.
Halldór Blöndal.

617. Breytingartillaga

[55. mál]

við till. til þál. um mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar undirbúa tillögur
að stefnu hins opinbera í áfengismálum, sem byggist á þeim grundvallaratriðum:
að draga úr heildarneyslu vínanda,
að stórauka skipulagðar rannsóknir, fræðslu og umræður um áfengismál,
að auka stuðning við áhugamannasamtök um áfengismál,
að skilgreina eðlilega meðferð áfengissjúklinga og kveða á um flokkun meðferðarstofnana,
að leggja rikisvaldinu, sem verslar með áfengi, þær skyldur á herðar að vinna
gegn ofneyslu áfengis með fyrirbyggjandi starfi, t. d. fræðslustarfsemi, svo
og að liðsinna þeim, er eiga við áfengisvandamál að stríða.
Tillögur um slíka heildarstefnumótun í áfengismálum verði unnar í samráði við
heilbrigðisyfirvöld, Áfengisvarnaráð, samtök um áfengisvarnir og vandamál áfengisneytenda, svo sem Stórstúku Islands, Samtök áhugamanna um áfengismál, AAsamtökin o. fl., löggæslu- og dómsmálayfirvöld, menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti, Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Læknafélag Islands og aðra þá aðila
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sem afskipti hafa af dreifingu og sölu áfengra drykkja og meðferð áfengismála og
vandamál áfengissjúklinga.
Tillögur þessar og greinargerð skal senda Alþingi í sérstakri skýrslu ásamt
tillögum ríkisstjórnarinnar um aðgerðir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.

Nd.

618. Nefndarálit

[220. mál]

um frv. til laga um tímabundið olíugjald til fiskiskipa.
Frá 1. minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Sjávarútvegsnefnd hefur fjallað um frumvarpið, en ekki orðið sammála um
afgreiðslu þess. Undirritaðir leggja til að frv. verði fellt.
Þetta er þriðja frv. um tímabundið olíugjald til fiskiskipa sem núverandi sjávarútvegsráðherra leggur fyrir Alþingi.
í hinu fyrsta, sem lagt var fram í marsmánuði 1980, var olíugjald lækkað úr
5% í 2.5%, og við umræðu lýsti ráðherra því yfir, að hann mundi kappkosta að
finna leiðir til frekari lækkunar olíugjalds með það i huga að afnema það með öllu,
enda væri gjaldtaka sem þessi í alla staði óeðlileg. í okt. s. 1. leggur hæstvirtur
sjávarútvegsráðherra enn fram frv. á Alþingi um tímabundið olíugjald til fiskiskipa,
ekki til lækkunar gjaldsins, eins og fyrri yfirlýsingar og ummæli gáfu til kynna,
heldur um hækkun úr 2.5% í 7.5%. Slík var kúvending ráðherra frá fyrri yfirlýsingum. Og enn leggur ráðherra til að 7.5% olíugjald sé framlengt. I öll skiptin, sem
núverandi sjávarútvegsráðherra hefur mælt fyrir frv. sínum um timabundið olíugjald til fiskiskipa, hefur hann ítrekað þá skoðun sina, að gjaldið bæri að afnema.
Og það má ráðherra eiga, að bæði í okt. s. 1. og eins í mars s. 1., þegar ráðherra mælti
fyrir frv., fann hann gjaldinu allt til foráttu og talaði gegn eigin máli, sem er virðingarvert, en dugar skammt.
Það er með öllu óskiljanlegt i ljósi fyrri yfirlýsinga ráðherra, að hann skuli enn
leggja slíkt frv. fyrir Alþingi, i algjörri andstöðu við sjálfan sig að því er virðist.
Fyrir liggja margítrekaðar yfirlýsingar og mólmæli sjómannasamtakanna við
olíugjaldinu og er þar skemmst að minnast mótmæla þings Sjómannasambands
íslands frá s. 1. hausti.
Enn furðulegri er þessi afstaða sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórnar þegar höfð
eru í huga þau loforð ráðherra sem gefin voru við lausn sjómannadeilunnar á Vestfjörðum á s. 1. ári. Þau loforð voru að sjálfsögðu ekki afmörkuð við vestfirska
sjómenn, heldur áttu þau líka við um sjómannastéttina sem heild. Varðandi þau
loforð skal vitnað til samþykktar Sjómannafélags ísfirðinga, sem birt er sem fylgiskjal með þessu nefndaráliti, en þar segir m. a.:
„Stjórn S. í. telur sig mæla fyrir munn allra vestfirskra sjómanna er hún
mótmælir öllum fyrirætlunum stjórnvalda um áframhaldandi lagabindingu olíusjóðsins. Stjórnin lýsir furðu sinni yfir þeirri afstöðu, sem núverandi sjávarútvegsráðherra hefur til þessa máls og brýtur algjörlega í bága við fyrri yfirlýsingar og
loforð.
Vill stjórnin minna á að við seinustu kjarasamninga gaf núverandi sjávarútvegsráðherra, Steingrímur Hermannsson, forsvarsmönnum sjómannasamtakanna á Vestfjörðum skýlausa yfirlýsingu þess efnis, að það væri skoðun hans og stefna, að
olíugjaldið yrði alfarið fellt úr gildi, og mundi hann vinna að því með öllum tiltækum
ráðum að svo yrði sem allra fyrst. Reyndin er sú, að sá hinn sami ráðherra hefur
nú þegar beitt sér fyrir hækkun olíugjalds úr 2.5% í 7.5%.
Þykir sjómönnum að vonum leitt til þess að vita, að orð ráðherra skuli eigi
marktæk, og munu að sjálfsögðu taka mið af þeirri staðreynd ef á reynir síðar.
Skorar stjórn S. f. eindregið á þingmenn allra flokka að fella frumvarpið um
lögbindingu olíugjaldsins.“
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Þá er einnig birt sem fylgiskjal með nefndarálitinu afstaða Sjómannasambands
íslands iil þessa frv., en þar er frumvarpinu harðlega mótmælt.
Undirritaðir nefndarmenn hafa áður lýst þeirri skoðun sinni, að útgerðin eigi
vissulega við mikil rekstrarvandamál að stríða, en að þau verði ekki leyst með
einhliða skerðingu á kjörum sjómanna.
Við erum þeirrar skoðunar, að vandamál útgerðarinnar vegna oliuverðshækkunar eigi að leysa með sameiginlegum aðgerðum sem ná til allra landsmanna.
Við viljum ekki efna til vaxandi ófriðar milli sjómanna og stjórnvalda, eins
og samþykkt þessa frumvarps mundi gera, og erum því andvígir að frv. nái fram að
ganga.
Alþingi, 7. apríl 1981.
Karvel Pálmason,
frsm.

Pétur Sigurðsson.

Halldór Blöndal.

Fylgiskjal L
Yfirlýsing frá stjóm Sjómannafélags ísfirðinga.
Fundur, haldinn í stjórn S. í. þriðjudaginn 24. mars 1981, hefur samþykkt einróma
eftirfarandi yfirlýsingu:
Stjórn S. 1. telur sig mæla fyrir munn allra vestfirskra sjómanna er hún mótmælir
öllum fyriráætlunum stjórnvalda um áframhaldandi lagabindingu olíusjóðsins.
Stjórnin lýsir furðu sinni yfir þeirri afstöðu, sem núverandi sjávarútvegsráðherra
hefur til þessa máls og brýtur algjörlega í bága við fyrri yfirlýsingar hans og loforð.
Vill stjórnin minna á að við seinustu kjarasamninga gaf núverandi sjávarútvegsráðherra, Steingrímur Hermannsson, forsvarsmönnum sjómannasamlakanna á Vestfjörðum skýlausa yfirlýsingu þess efnis, að það væri skoðun hans og stefna, að
olíugjaldið yrði alfarið fellt úr gildi, og mundi hann vinna að því með öllum tiltækum ráðum að svo yrði sem allra fyrst. Reyndin er sú, að sá hinn sami ráðherra hefur
nú þegar beitt sér fyrir hækkun olíugjalds úr 2.5% í 7.5%.
Þykir sjómönnum að vonum leitt til þess að vita, að orð ráðherra skuli eigi
marktæk, og munu að sjálfsögðu taka mið af þeirri staðreynd ef á reynir síðar.
Skorar stjórn S- í. eindregið á þingmenn allra flokka að fella frumvarpið um
lögbindingu olíugjaldsins.
Við viljum enn fremur benda á að fiskverðshækkun, sem er i orði 18%, er á
borði 10.2% ef miðað er við aflasamsetningu skuttogaranna og lækkun kassauppbótar. Mótmælum við harðlega þeim skollaleik sem Verðlagsráð sjávarútvegsins
leikur með verðhækkunum á ruslfiski, sem litlu máli skiptir í heildarafla, og búa
þannig til falskar tölur um fiskverðshækkun.
Við viljum minna á að einn af þeim þáttum, sem einna stærstan hlut á í erfiðleikum útgerðar nú, er ofvöxtur fiskiflotans og má rekja beint til stjórnleysis
ráðamanna, og væri æskilegra að þeir þættir, sem snúa að fiskvernd og flotastærð,
væru betur í takt, en eigi ávallt gripið til þeirra ráða að ganga á kjör sjómanna.
Olíusjóðurinn einn jafngildir um það bil 2% skiptakjaraskerðingu hjá hlutasjómönnum og hefur orsakað um það bil 1.5% kjararýrnun frá undirskrift seinustu
kjarasamninga vestfirskra sjómanna. Þar við bætist skerðing á kassauppbót og
skollaleikur með fiskverð.
Skorar S. I. eindregið á islensk sjómannasamtök að taka öll þessi mál fastari
tökum og jafnframt benda stjórnvöldum á að síendurteknar aðfarir að kjörum sjómanna gætu haft ófyrirsjáanlega neikvæðar afleiðingar.
ísafirði, 24. mars 1981.
Gunnar Þórðarson, form. Sjómannafél. Isfirðinga.
A'bt. 1980. A. (103. löggjaíarþing').
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Fylgískjal II.
SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDS.
Hr. alþingismaður
Karvel Pálmason
Alþingishúsinu
Dags. 23. mars 1981.
Vegna fyrirspurnar þinnar um afstöðu Sjómannasambands íslands til laga um
7%% olíugjald til fiskiskipa vill stjórn sambandsins taka fram eftirfarandi:
Á 12. þingi SSÍ var samþykkt af þingheimi að mótmæla harðlega þá fram komnu
frumvarpi til laga um 7%% olíugjald til fiskiskipa.
1 samræmi við ofangreinda samþykkt Sjómannasambandsþings hafa fulltrúar
SSl bæði í Verðlagsráði svo og á öðrum stöðum, þar sem olíugjaldið hefur verið til
umræðu, ítrekað þessi mótmæli.
Þá viljum við taka fram, að þar sem nú liggur fyrir að löggjöf er væntanleg
um endurnýjun á þessu gjaldi í tengslum við síðustu fiskverðsákvörðun, þá hefur það
í engu breytt fyrri afstöðu okkar, og hefur henni verið komið á framfæri í Verðlagsráði.
f. h. Sjómannasambands Islands
Óskar Vigfússon.

Nd.

619. Nefndarálit

T220. mál]

um frv. til laga um tímabundið olíugjald til fiskiskipa.
Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur rætt frv. á fundum sínum og varð ekki samkomulag. Undirritaðir
nefndarmenn leggja til að frv. verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 7. apríl 1981.
Garðar Sigurðsson,
form., frsm.

Sþ.

Halldór Ásgrímsson,

Páll Pétursson.

620. Fyrirspurn

[295. mál]

til heilbrigðismálaráðherra um framkvæmd laga um fóstureyðingar.
Frá Karli Steinari Guðnasyni og Árna Gunnarssyni.
1.
2.
3.
4.

Hver hefur verið framkvæmd laga um fóstureyðingar, nr. 25/1975?
Hver var árlegur fjöldi fóstureyðinga síðustu 5 árin fyrir setningu laganna?
Hver hefur árlegur fjöldi fóstureyðinga verið frá setningu laganna?
Hvaða ástæður hafa einkum verið tilgreindar fyrir fóstureyðingu?
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Ed.

621. Nefndarálit

[209. mál]

um frv. íil 1. um breyt. á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með síðari
breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt með
þeim breytingum sem gerðar voru í neðri deild.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Gunnar Thoroddsen, ólafur Ragnar Grímsson og Sigurlaug Bjarnadóttir.
Alþingi, 8. april 1981.
Guðmundur Bjarnason,
varaform., frsm.

Davíð Aðalsteinsson.

Eiður Guðnason.

Lárus Jónsson.

Sþ.

622. Nefndarálit

[121. mál]

um till. til þál. um geðheilbrigðismál, skipulag og úrbætur.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið umsagnir geðdeildar Landspítalans,
Endurhæfingarráðs, Geðverndarfélags íslands, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og landlæknis.
Mælir nefndin með samþykkt tillögunnar með breytingu, sem flutt er tillaga um
á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 6. apríl 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.

Páll Pétursson.

Sþ.

Guðrún Helgadóttir,

Birgir Isl. Gunnarsson.

frsm.

fundaskr.

Halldór Blöndal.
Guðm. G. Þórarinsson.
Steinþór Gestsson.

623. Breytingartillaga

[121. mál]

við till. til þál. um geðheilbrigðismál, skipulag og úrbætur.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka nú þegar til gagngerrar endurskoðunar öll geðheilbrigðismál hér á landi.
í þessu skyni skipi heilbrigðismálaráðherra nefnd og skulu aðstandendur geðsjúkra eiga fulla aðild að nefndinni.
Skal nefndin gera áætlanir um skipulagningu og úrbætur í þessum málum og
skila áliti fyrir árslok 1981.
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624. Nefndarálit

[4. mál]

um frv. til laga um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, sbr. lög nr.
22/1955.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur rætt frumvarpið á fundum sínum og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 8. april 1981.
Ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Garðar Sigurðsson.

Ed.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Vilmundur Gylfason.
Eggert Haukdal.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Friðrik Sophusson.

625. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Lárusi Jónssyni og Karli Steinari Guðnasyni.
Ný grein komi eftir 3. gr. er verði 4. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt á árinu 1981 að taka lán að upphæð allt að 5 milljónum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, sem verja skal til greiðslu
byrjunarkostnaðar við byggingu nýrrar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli samkv.
nánari ákvörðun utanríkisráðherra.

Ed.

626. Frumvarp til laga

[296. mál]

um umhverfismál.
Flm.: Salome Þorkelsdóttir, Egill Jónsson, Guðmundur Karlsson,
Lárus Jónsson, Sigurlaug Bjarnadóttir, Þorv. Garðar Kristjánsson.
I. Inngangur.
1. gr.
Tilgangur laga þessara er að efla alhliða umhverfisvernd, varnir gegn hvers
konar mengun og öðrum skaðlegum umhverfisáhrifum og vinna að varðveislu
náttúrugæða landsins. Lögunum er ætlað að stuðla að sem bestri sambúð lands og
þjóðar með því að vernda þau lífsgæði, sem felast í óspilltri náttúru landsins,
hreinu lofti og tæru vatni.
Að þessum markmiðum skal unnið með samræmdri yfirstjórn umhverfismála
og skipulagsbundnu samstarfi þeirra, sem starfa samkvæmt þessum lögum, og annarra aðila, sem fjalla um náttúruvernd, mengunarmál og aðra þætti umhverfismála.
2. gr.
öllum er skylt að forðast allt það, sem valdið getur mengun og öðrum umhverfisspjöllum i byggð sem óbyggð, og gera það sem þeim er unnt til að vernda
náttúrugæði landsins.
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Sérstakrar varúðar skal gætt við alla þá starfsemi og framkvæmdir, er spillt
geta umhverfi.
Við ákvörðun um landnýtingu, skipulagningu byggðar og val staða til atvinnurekstrar og mannvirkjagerðar, svo sem vega, hafna og flugvalla, skal þess jafnan
gætt, að mengun og önnur umhverfisröskun verði sem minnst. 1 landnýtingar- og
skipulagsáætlunum skal að því stefnt að samræma nýtingu og vernd náttúrugæða
landsins.
3. gr.
Þess skal ætíð gætt að veita auðlindum landsins vernd gegn ofnýtingu og hvers
konar skaðlegum umhverfisáhrifum.
II. Gildissvið.
4. gr.
Gildissvið laga þessara er landið, landhelgin og lofthelgin. Lögin taka einnig
til fiskveiðilögsögu landsins eftir því sem við getur átt.
I.ög þessi taka til allrar starfsemi og framkvæmda, sem haft geta í för með
sér mengun eða önnur skaðleg áhrif á loft, láð eða lög að því leyti sem slíkt er
ekki háð sérlögum.
Með sama hætti taka lögin til meðferðar allra efna sem haft geta skaðleg
áhrif, hvort sem þau eru föst, fljótandi eða loftkennd, svo og til hávaða og annars
þess sem valdið getur skaða eða röskun á umhverfinu.
III. Stjóm umhverfismála.
5. gr.
Með umhverfismál skal farið i sérstakri stjórnardeild í Stjórnarráði Islands. 1 þeirri deild er yfirstjórn mála þeirra, sem hér segir:
Náttúruverndar- og útivistarmál, mengunarvarnir á sjó, sbr. 2. gr. laga 51/1970,
á landi og í lofti, friðun fugla og dýra skv. sérlögum, dýraverndunarmál, framkvæmd alþjóðasamninga um mengunar- og önnur umhverfismál, meðferð eiturefna og annarra hættulegra efna, skipulags- og byggingarmál, mál er lúta að frárennsli og vatni að því er umhverfisþátt varðar, svo og sorpi og hreinlæti utanhúss, svo og önnur mál eftir því sem ákveðið er i reglugerð um Stjórnarráð tslands.
Ráðherra sá, sem fer með umhverfismál, kveður saman samstarfsnefnd, sem
skipuð er fulltrúum ráðuneyta, er framkvæmd laganna varðar, og skal á fundum
hennar ræða meginatriði um framkvæmd og einstök málefni, ef sérstök ástæða
þykir til. Ráðuneyti það, sem með umhverfismál fer, hér eftir nefnt „ráðuneytið",
hefur um framkvæmd þessara laga samráð við önnur ráðuneyti, sveitarstjórnir
og stofnanir eftir þvi sem þessir aðilar eiga hlut að máli.
Þegar áformaður er eða hafinn undirbúningur að framkvæmdum eða starfsemi, sem ákvæði laga þessara kunna að taka til, og slikt gerist á vegum annarra
ráðuneyta, skulu þau láta ráðuneytinu i té upplýsingar um slikt.
6. gr.
Löggæsluyfirvöld og heilbrigðisnefndir á hverjum stað skulu hafa eftirlit með
þvi. undir umsjón ráðuneytisins, að framfylgt sé fyrirmælum laga þessara og reglugerða, sem settar eru með stoð í þeim.
IV. Vamir gegn mengun o. fl.
7. gr.
Ef talið er að rekstur verksmiðju, iðjuvers, atvinnufyrirtækis eða önnur starfsemi brjóti í bága við lög eða reglugerðir um umhverfisvernd og mengunarvarnir
skal heilbrigðisnefnd veita forráðamönnum þeirra hæfilegan frest til úrbóta. Við
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ákvðrðun ráðstafana til úrbóta skal m. a. taka tillit til þess, hver áhrif mengunin
hefur á umhverfið, hver efnahagsleg og félagsleg þýðing hlutaðeigandi atvinnustarfsemi er, hverjir eru tæknilegir möguleikar til úrbóta, og hvern kostnað úrbætur hafa í för með sér fyrir aðila. Vísa má slikum ákvörðunum til úrskurðar
ráðuneytisins.
Ef fullnægjandi úrbætur hafa ekki verið framkvæmdar innan tilskilins frests
getur ráðuneytið og/eða heilbrigðisnefnd látið stöðva með lögregluvaldi rekstur
þann eða starfsemi, sem brýtur í bága við hlutaðeigandi laga- eða reglugerðarákvæði. Jafnan er unnt að höfða mál fyrir dómstólum til vefengingar slíkrar ákvörðunar, en málshöfðun frestar þó ekki framkvæmd ákvörðunar.
Nú telur heilbrigðisnefnd að svo alvarleg mengunarhætta stafi af rekstri skv.
1. mgr. að aðgerðir þoli ekki bið, og er nefndinni þá heimilt að stöðva hann til
bráðabirgða með lögregluvaldi. Skýrslu um þessar aðgerðir ásamt nauðsynlegum
gögnum skal heilbrigðisnefnd þegar í stað senda ráðuneytinu, sem tekur endanlega
ákvörðun í málinu án allrar ástæðulausrar tafar að fenginni greinargerð bannþola.
8. gr.
Þegar nauðsynlegt er talið vegna mengunarhættu, getur ráðuneytið sett reglur
um bann eða takmörkun á innflutningi, framleiðslu, meðferð og notkun efna, sem
skaðleg eru talin umhverfinu. Sama gildir um umbúðir, sem valdið geta umhverfisspjöllum.
9. gr.
óheimilt er að losa úrgangsefni svo og hluti og skaðleg efni á landi, í vötn
eða sjó á þeim stöðum og á þann hátt að valdið geti mengun og öðrum umhverfisspjöllum. Ráðherra setur nánari reglur um varúðarráðstafanir við losun úrgangsefna og skaðlegra efna á landi, í vötn og sjó.
10. gr.
óheimilt er að spilla vatnsbólum, vötnum og grunnvatni. Ekki má veita frárennslisvatni eða skólpi frá bústöðum, byggð eða atvinnufyrirtækjum nema samkvæmt þeim reglum sem ráðherra setur, auk þeirra fyrirmæla, sem þegar eru t
lögum og reglugerðum um þetta atriði.

11. gr.
Um meðferð eiturefna, og annarra hættulegra efna fer skv. lögum nr. 85/1968
með siðari breytingum. Ráðherra getur sett frekari reglur um meðferð slikra efna
og mengunarvarnir á þessu sviði.
12. gr.
Þess skal gætt við allan atvinnurekstur, umferð og aðra starfsemi að hávaði
og titringur sé sem minnstur. Ráðherra setur nánari reglur um mörk slikrar
mengunar.
13. gr.
Þess skal gætt að loftmengun sé haldið í lágmarki. Sama gildir um geislun
og ljósmengun Ráðherra setur nánari reglur um mörk loft-, geisla- og ljósmengunar, sbr. og lög nr. 95/1962.
14. gr.
Ráðuneytið fer með öll þau atriði, sem varða umhverfis- og mengunarmál,
m. a. vegna iðjureksturs þess, sem eftirtalin lög fjalla um: Lög nr. 35/1948 um
sementsverksmiðju, lög nr. 76/1966 um álbræðslu við Straumsvík, lög nr. 80/1966
um kisilgúrverksmiðju við Mývatn, lög nr. 21/1971 um oliuhreinsunarstöð á ls-
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landi, lög nr. 43/1971 um ÁburÖarverksmiðju ríkisins, lög nr. 107/1972 um þörungavinnslu að Reykhólum, lög nr. 10/1975 um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.
Jafnframt fer ráðuneytið með fyrrgreind mál varðandi annan iðjurekstur, sem
Iög kunna að verða sett um.
V. Starfsleyfi.
15. gr.
Ekki er heimilt að hefja neinn þann atvinnurekstur, starfsemi eða framkvæmdir, sem sérstaka hættu geta haft í för með sér fyrir umhverfið, eða valdið geta
alvarlegri mengun, nema með Ieyfi ráðuneytisins og að fengnum umsögnum þeirra
aðila, sem eiga sérstaklega hlut að máli. Fullnaðarstarfsleyfi skal ekki veitt fyrr
en að lokinni rannsókn skv. 18. gr.
Ákvæði þessarar greinar taka m. a. til eftirfarandi atvinnureksturs og starfsemi:
1. Orkuver stærri en 10 MW.
2. Sementsverksmiðjur og glerverksmiðjur.
3. Pappírs- og tréniverksmiðjur.
4. Efnaverksmiðjur, þar með taldar áburðarverksmiðjur, málningarverksmiðjur
og hreinlætisefnaverksmiðjur.
5. Málmbræðslur, málmvinnslur og málmsteypur.
6. Oliubrunnar og dælistöðvar.
7. Oliu- og fituhreinsunarstöðvar.
8. Síldar- og fiskimjölsverksmiðjur.
9. Starfsemi þar sem brennsla á kolum, koksi eða olíum fer fram í öðrum tilgangi en til húshitunar og heimilishalds, svo sem nánar kann að vera ákveðið i
reglugerð.
Ráðherra getur með reglugerð ákveðið að ákvæði þessarar greinar skuli taka
til annarrar starfsemi eða atvinnureksturs en um ræðir í 2. mgr.
Atvinnufyrirtæki, sem starfa við gildistöku þessara laga og 1. og 2. mgr. þessarar greinar taka til og ekki hafa þegar hlotið starfsleyfi skv. reglugerð nr. 164/1972,
skulu innan þriggja mánaða frá gildistöku laga þessara senda ráðuneytinu umsókn um starfsleyfi ásamt viðhlítandi gögnum. Áður en starfsleyfi er veitt skal
leita umsagnar, sbr. 1. mgr.
16. gr.
Ef reisa á verksmiðju eða iðjuver, sem ætla má að falli undir ákvæði 15. gr.,
má eigi ákveða henni stað, fyrr en að fengnu leyfi ráðuneytisins.
Eigi má stækka eða breyta verksmiðju eða iðjuveri, sem veitt hefur verið
starfsleyfi, sbr. 15. gr., nema að fengnu leyfi ráðuneytisins.
17. gr.
Ráðuneytinu er heimilt að svipta hvern þann aðila starfsleyfi, sem brotlegur
hefur gerst gegn ákvæðum þessa kafla laganna.
18. gr.
Áður en efnt er til starfsemi eða framkvæmda þeirra, sem getið er um í 15. gr.,
skal fram fara rannsókn til þess að kanna hver áhrif sliks muni verða á umhverfið, nema ráðuneytið telji ónauðsynlegt að slik rannsókn fari fram. Rannsókn
skal kostuð af framkvæmdaaðila, nema ráðuneytið ákveði annað, og fara fram
samkvæmt áætlun, sem ráðuneytið samþykkir og þeir aðilar framkvæma, sem
það tilnefnir.
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VI. Umhverfisvernd, rannsóknir o. fl.

19. gr.
Ráðuneytinu er heimilt, í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti, sbr. 5. gr., að
setja reglur þess efnis að áætlanir um stórframkvæmdir á vegum ríkis, sveitarfélaga og einkaaðila, svo sem raforku-, stóriðju- og vegaframkvæmdir, skuli lagðar
fyrir ráðuneytið til umsagnar.
Ráðuneytið hefur frumkvæði að almennum umhverfisrannsóknum, forgangsrððun og samræmingu þeirra eftir því sem þörf krefur í samráði og samvinnu við
önnur ráðuneyti, hlutaðeigandi sveitarfélag og rannsóknastofnanir. Kostnaður við
slikar rannsóknir greiðist úr ríkissjóði.
20. gr.
Ráðuneytið skal stuðla að gerð áætlana um skipulega landnotkun og landnýtingu er taki til eins eða fleiri sveitar- eða sýslufélaga, í samráði við Landgræðslu
rikisins, Skipulagsstjórn rikisins, sveitarfélög og samtök þeirra eftir þvi sem við á.
21. gr.
Ef liklegt er að jarðrask eða brottnám jarðefna geti leitt til gróðureyðingar,
varanlegra lýta eða mengunar, getur ráðuneytið eða aðili i umboði þess bannað
slikar athafnir. Jafnframt getur ráðuneytið sett það skilyrði fyrir því að falla frá
sliku hanni að landsvæði það, sem efni er tekið úr eða raskað á annan hátt, verði
að framkvæmdum loknum lagfært svo sem þurfa þykir og hæfilegar tryggingar
settar fyrir efndum.
22. gr.
Ráðuneytið skal reglubundið afla vitneskju um ástand auðlinda Islands og
gerir tillögur um verndun þeirra, eftir því sem ástæða þykir til.
VII. Bóta- og refsiábyrgð.
23. gr.
Hver sá sem veldur tjóni á umhverfinu með mengun eða öðrum umhverfisspjöllum skal bæta slíkt tjón eftir almennum skaðabótareglum.
24. gr.
Fyrir brot gegn lögum þessum, reglugerðum settum samkvæmt þeim, eða fynrmælum gefnum samkvæmt þeim ákvæðum skal refsa með sektum, varðhaldi, eða
fangelsi allt að einu ári ef sakir eru miklar. Heimilt er að refsa samkvæmt þessum lögum fyrir tilraun eða hlutdeild i broti, sbr. III. kafla laga nr. 19/1940.
Ákvarða má félagi eða fyrirtæki sekt fyrir brot gegn lögum þessum án tillits
til þess hvort sök verður sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn. Sektir skv. 1.
og 2. mgr. renna i rfkissjóð.
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur
hún ákveðið honum dagsektir, allt að kr. 5 000, þar til úr er bætt. Renna þær i
sveifnrsjóð Ef nokkur vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur fvrirskipað samkvæmt lögum þessum, eða reglugerðum samkvæmt þeim, er heilbrigðisnefnd heimilt að láta vinna verkið á kostnað aðila. Skal þá greiða kostnaðinn til
bráðabirgða úr sveitarsjóði, en innheimta siðan hjá hlutaðeigandi.
Þá hefur ráðuneytið rétt til að leggja á dagsektir allt að kr. 5 000 og láta vinna
verk á kostnað aðila ef ekki er sinnt fyrirmælum þess, svo og að breyta ákvörðun
he;lbrigðisnefndar. Dagsektir renna í ríkissjóð, og úr honum skal greiða til bráðabirgða kostnað við að vinna verk, sbr. niðurlag 3. mgr.
Kostnað og dagsektir, samkvæmt 3. og 4. mgr., má innheimta með lögtaki.
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25. gr.
Með mál, sem rfsa kunna vegna brota á lögum þessum og reglugerðum samkvæmt þeim, skal farið að hætti opinberra mála.
VIII. Ýrnis ákvæði.
26. gr.
Ráðuneytið setur reglugerðir um nánari framkvæmd laga þessara. Kostnaður
við framkvæmd þeirra greiðist úr ríkissjóði, nema þar sem annað er ákveðið í
lögunum.
.
27. gr.
Ákvæði, sem eru i lögum varðandi umhverfismál, þegar þessi lög taka gildi,
skulu halda gildi sínu að því leyti, sem ákvæði þeirra brjóta ekki i bága við ákvæði
þessara laga.
28. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á Alþingi 1977 af ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar.
Þá hlaut frumvarpið ekki afgreiðslu og er nú flutt á nýjan leik. Áður fylgdi frumvarpinu eftirfarandi greinargerð:
Þann 4. mars 1975 skipaði ríkisstjórnin nefnd til að endurskoða og samræma
ákvæði laga um umhverfis- og mengunarmál í þvf skyni að sett yrði heildarlöggjöf
um þau efni og kveðið á um, hvernig stjórnarfyrirkomulagi skuli háttað á þessu sviði.
í nefndina voru skipaðir Gunnar G. Schram, prófessor, formaður, Knútur Hallsson, skrifstofustjóri, varaformaður, Árni Reynisson, framkvæmdastjóri, Edgar Guðmundsson, verkfræðingur, Hjálmar R. Bárðarson, siglingamálastjóri, Páll Líndal,
borgarlögmaður, Páll Sigurðsson, ráðuneytisstjóri, Sveinbjörn Dagfinnsson, ráðuneytisstjóri, og Þórður Ásgeirsson, skrifstofustjóri.
Nefndin lauk samningu frumvarps og gerð tillagna um stjórnsýsluþátt umhverfismála i april 1976 og sendi það ríkisstjórninni með ósk um að frumvarpið yrði borið
undir þá aðila til umsagnar, sem ríkisstjórnin teldi æskilegt. Var frumvarpið sent
allmörgum stofnunum og félagasamtökum, og bárust umsagnir frá fimmtán þeirra.
Umsagnir bárust frá eftirtöldum aðilum: Ferðamálaráði íslands, Heilbrigðiseftirliti rikisins, Náttúruverndarráði, Hafrannsóknastofnuninni, Iðnþróunarstofnun íslands, Landvernd, Rafmagnsveitum rikisins, Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnun iðnaðarins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Sementsverksmiðju rikisins, Skógrækt rikisins, Skipulagsstjórn ríkisins og Vegagerð ríkisins. I ljósi umsagnanna tók nefndin frumvarpið
siðan til endurskoðunar og er það hér lagt fram í lokagerð.
Við upphaf starfs sins kannaði nefndin lagaákvæði þau sem til eru í islenskum
rétti um umhverfis- og mengunarmál. I Ijós kom það, sem raunar var vitað fyrir, að
heildarákvæði skortir í islenskri löggjöf á þessu mikilvæga sviði. Einu lögin, sem
alfarið lúta að þessum málum i dag, eru lögin um náttúruvernd nr. 47/1971. önnur
lög taka að nokkru til þeirra vandkvæða og hættu, sem umhverfinu stafar af mengun
og hættulegum efnum, svo sem ákvæði laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr.
12/1969 og lög um eiturefni og önnur hættuleg efni nr. 85/1968. Var hér því við brýnt
verkefni að fást — að semja frumvarp til laga um almenna umhverfisvernd, sem tæki
til vettvangsins alls og fyllti upp i þær eyður, sem nú eru í löggjöf hér á landi i
þessum efnum Á grundvelli slíkra heildarlaga er síðan unnt að setja reglugerðir um
einstök framkvæmdaatriði, eftir þvi sem sérstök þörf er talin hverju sinni í samræmi við þróun búsetu, iðnaðar og annarrar starfsemi. Er það slikt frumvarp að
heildarlögum um umhverfið og varnir gegn mengun, sem hér liggur fyrir.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

258

2058

Þingskjal 626

í þessu sambandi skal það tekið fram, að í frumvarpinu er fyrst og fremst fjallað
um hið svonefnda ytra umhverfi og því ætlað að reisa skorður við skaðlegum áhrifum
á það. Er þar átt við náttúru landsins og þá starfsemi, sem áhrif hefur utan dyra.
Var það talin eðlileg takmörkun á gildissviði laganna, og tekur því frumvarpið ekki
nema að litlu leyti til hins innra umhverfis, t. d. matvælaeftirlits og öryggis á
vinnustöðvum, svo tvö atriði séu talin.
Meginverkefni frumvarpsins er tvíþætt. í fyrsta lagi er þar að finna ýmis ákvæði
um umhverfis- og mengunarvarnir, m. a. ákvæði sem áskilja starfsleyfi til atvinnu- og
iðjureksturs, sem telja má hættulegan umhverfinu. 1 öðru lagi er yfirstjórn umhverfismála sameinuð í hönduin eins stjórnsýsluaðila. Er gert ráð fyrir þvi að þar verði um
sérstaka nýja stjórnardeild að ræða, sem með þau mál fari, umhverfismáladeild.
Ljóst er að brýna nauðsyn ber til þess að samræma reglur islenskra laga um umhverfis- og mengunarmál og setja nýjar. Hér er um málefni að ræða, sem æ þýðingarmeira verður eftir því sem iðnþróun i landinu vex og þéttbýli eykst. Er markmið
frumvarpsins að stemma á að ósi í þessum efnum, efía alhliða umhverfisvernd og
koma á virkum vörnum gegn hvers konar mengun og öðrum skaðlegum umhverfisáhrifum Varðveisla og viðgangur náttúrugæða landsins er það grundvallaratriði.
sem leitast er við að tryggja með ákvæðum frumvarpsins og jafnframt sem besta
sambúð lands og þjóðar.
Veruleg spjöll hafa átt sér stað á náttúru og umhverfi nálægra iðnrikja sökum
þess að umhverfissjónarmiðum var þar ekki nægur gaumur gefinn á liðnum árum
Af reynslu þeirra þjóða er Ijóst mikilvægi þess að festa nú þegar í lög hér á landi
réttarreglur, sem vernda þau lifsgæði, sem felast í óspilltri náttúru landsins, og
hindra mengun og önnur umhverfisspjöll eftir því sem föng eru á. Á miklu riður að
slíkar ráðstafanir séu gerðar í tima, áður en umhverfisröskun og annað tjón er
orðið verulegt, því margfaldur kostnaður er við framkvæmd úrbóta, þegar röskunin
hefur átt sér stað, svo sem reynsla annarra þjóða sýnir. Hér er þess að gæta að íslensk náttúra og lifriki hennar er mjög viðkvæm fyrir umhverfisáhrifum sökum
landfræðilegrar legu landsins og loftslags. Er þvi sérstök nauðsvn á að vera jafnan
á varðbergi í þessum efnum og haga búsetu og atvinnustarfsemi ætið á þann veg
að fvllsta tillit sé tekið til umhverfisverndar.
Við gerð frumvarpsins var um tvær leiðir að velja. Annars vegar að semja
heildstæðan lagabálk. er tæki yfir allt réttarsvið umhverfismála, og fella inn i hann
þau sérlög, sem nú eru i gildi um þessi efni. Hinn kosturinn var sá að semja frumvarp,
sem hefði að geyma nýjar meginreglur og réttarheimildir i umhverfismálum ásamt
ákvæðum um nýtt stjórnsýslufyrirkomulag á þessum vettvangi. Yrðu þá flest ákvæði
sérlaga látin haldast óbrevit, a. m. k. fvrst um sinn, þar til reynsla væri fengin af
hinum nýju lögum i framkvæmd. Nefndin var einhuga um að velja síðari kostinn,
svo sem frumvarpið ber vott um. Hefðu og verið á þvi vandkvæði, ef fyrri kosturinn
hefði verið valinn, að draga mörkin milli þeirra ákvæða, sem nauðsyn bar að lögfesta
þar. og annarra í skyldum lögum, auk þess sem slikur háttur hefði valdið verulegri
umbyltingu i framkvæmd þessara mála á lægri stjórnsýslustigum
Er þetta einrmtt sú leið, sem farin hefur verið við setningu löggjafar um umhverfismál á hinum Norðurlöndunnm. f Sviþjóð og Danmörku hefur nýlega verið sett
heildarlöggjöf um umhverfismál fSvíþjóð 1969, Danmörk 1973) og er frumvarpið
að nokkru sniðið eftir þeirri löggjöf, einkum hinni dönsku.
Er þvi gert ráð fyrir að þau lös. sem nú eru i gildi um náttúruvernd og umhverfismál, haldi áfram gildi sírm við hlið hinna nýju heildarlnga. a. m. k. þar til nokkur
revnsia hefur fengist i lagnfrnmkvæmd á þessum grundvelli. Hdst þeirra ákvæða eru
lög um náftúruvernd nr. 47/1971. lög um eiturefni og önuur hættuleg efni nr. 85/1968,
lö« um hollnstuhættj og heilhrigðlseftirlit nr. 12/1969. lög um örvggisráðstnfanir gegn
íónnndi geishim frá geislnvirkum efnum eðn geislntækjum nr 95/1962, lög um fnglaveiðnr og fuglnfriðnn nr. 33/1966. ákvæði 10. knfla vntnnlaga nr. 15/1923 og ýmis
lög. er staðfesta alþjóðasamninga um mengun sjávar, sem fsland hefur gerst aðili að.

Þingskjal 626

2059

Er í frumvarpinu gert ráð fyrir viðtækum heimildum til þess að setja reglur á
grundvelli laga um umhverfisvernd á öllum þessum sviðum, auk annarra, sem enn
eru ekki lögfest i islenskum rétti, en ákvæði frumvarpsins taka tit. Að þvi er annan
meginþátt frumvarpsins varðar, stjórnsýsluþáttinn, er Ijóst að mikil þörf er á að sameina yfirstjórn umhverfismála á einum stað i stjórnkerfi landsins. Nú heyra mál þessi
undir a. m. k. sjö ráðuneyti og gefur auga leið að slíkt leiðir til seinvirkari stjórnsýslu en ella væri og skörunar va’dmarka. sem æskilegt er að gera breytingu á.
Nefnd sú, sem frumvarp þetta samdi, lagði til að komið yrði á sameiginlegri
yfirstjórn umhverfismála i sérstöku nýju ráðuneyti. Jafnframt benti nefndin þó á
að ekki þvrfti þar að vera um sjálfstætt ráðuneyti að ræða, heldur mætti vista umhverfismálin i einhverju þeirra ráðuneyta, sem fyrir eru, sem þá yrði ráðuneyti
umhverfismála jafnframt núverandi verkefnum. Er það sú leið, sem valin hefur verið,
og ákvæðum frumvarpsins verið breytt til samræmis við það frá upphaflegri gerð.
Meginatriði málsins er tvimælalaust það að vfirstjórn umhverfismála verði á einum
stað i stjórnarkerfinu. í samræmi við það er síðan lagt til að einstakir þættir umhverfismála, sem nú eru dreifðir um mörg ráðuneyti, verði fluttir, sbr. 5. gr. frumvarpsins.
Er þess að vænta að með slikri samræmdri heildarstjórn og þeim nýju réttarheimildum á sviði umhverfismála sem frumvarpið gevmir, verði kleift að koma fram
þeim markmiðum, sem liggja til grundvallar virkri umhverfismálastefnu á komandi
árum.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
t 1. mgr. er lýst með almennum orðum meginmarkmiði laganna, sem er að stuðla
að alhliða umhverfisvernd. Greinin gengur mjög i sömu átt og 1. mgr. 1. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971, en er viðtækari eins og skiljanlegt er.
í 2. mgr. er gerð grein fyrir einu helsta nýmæli frv., en það er, að yfirstjórn
umhverfismála verði samræmd og komið á skipulagsbundnu samstarfi þeirra, sem
að umhverfismálum vinna. Tilhögun þessa er nánar lýst í 5. gr. frv., svo og i inngangi
hér að framan.
Um 2. gr.
Hér er raælt fyrir um skyldur manna til að stuðla að verndun náttúrugæða
landsins. í 2. og 3. mgr. er sérstaklega vikið að ýmsum mannlegum athöfnum, sem
valdið geta umhverfisröskun.
Um 3. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa, en rétt er að vekja athygli á 22. gr. í þessu sambandi.
Um 4. gr.
Hér er fjallað sérstaklega um mörk laganna. Taka þau, auk landsins, til landhelginnar, lofthelginnar og til fiskveiðilögsögunnar, svo sem hún er ákvörðuð á
hverjum tíma. Nú er þar í gildi reglugerð nr. 299/1975 um 200 mílna fiskveiðilögsögu
landsins. I 1. mgr. er fram tekið að ákvæði laganna taki þó aðeins til fiskveiðilögsögunnar eftir þvi sem við getur átt, þar sem mengunarlögsaga strandríkja markast einnig
af reglum þjóðaréttarins, sem enn eru i mótun og fjallað er nú um á hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Er enn ekki vitað hver verður þjóðaréttur á þessu sviði.
Á það er og hér lögð áliersla að lögin taki til allrar starfsemi og framkvæmda,
sem hafa í för með sér mengun eða önnur skaðleg umhverfisáhrif. og einnig til allra
efna, sem svo er farið. Sérstaklega er hér vikið að umhverfisröskun vegna hávaða,
en um það atriði hafa ekki fyrr verið lögfestar beinar lagareglur hér á landi.
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Um 5. gr.
Hér er gert ráð fyrir því að yfirstjórn umhverfismála verði i höndum eins stjórnsýsluaðila og að stofnuð verði sérstök stjórnardeild umhverfismála til þess að annast
það verkefni. Rök að þeirri tillögu hafa þegar verið rakin f athugasemdum. Upp
eru taldir þeir málaflokkar, sem lagt er til að færist til hinnar nýju stjórnardeildar.
Meðal þeirra eru skipulags- og byggingarmál. Þau mól lúta að visu ekki i jafnmiklum
mæli að umhverfisvernd og þeir aðrir málaflokkar, sem i greininni eru taldir, en
engu að siður skipta skipulags- og byggingarmál svo miklu varðandi umhverfi landsins að ekki er áhorfsmál að þessir málaflokkar eigi undir ráðuneyti umhverfismála.
Bæði i Noregi og Danmörku hevra skipulagsmál undir umhverfismálaráðuneyti og
sá háttur er nú ráðgerður i Sviþjóð.
Með því að skipa helstu umhverfismálum saman í hinni nýju stjórnardeild er
þó ekki ætlunin að færa öll afskipti af umhverfis- og mengunarmálum úr höndum
hinna einstöku ráðunevta og stofnana. Eðli máls samkvæmt hljóta þau eftir sem
áður að annast afskipti af þessum málaflokkum hvert á sínu sérsviði. Utanrfkisráðuneytið mun, svo dæmi sé tekið, annast eftir sem áður gerð alþjóðasamninga
fyrir íslands hönd um mengun hafsins Að því er framkvæmd slikra samninga varðar
er ekki gert ráð fyrir að nein breyting eigi sér stað í þeim efnum, heldur annist Siglingamálastofnun ríkisins áfram þau verkefni, sem henni hafa verið falin á þessu
sviði með ákvæðum laga nr. 51/1970. Hins vegar er hér um það að ræða að flytja
yfirstjórn, stefnumótun og samræmingu framkvæmda á hendur eins aðila, sem sé
þá jafnframt ábyrgur fyrir þessum málaflokki í heild sinni. Hér er ekki tekin afstaða
til þess hverju af núverandi ráðuneytum skuli falið að fara með umhverfismál.
Miðað við þau verkefni, sem þau fara með 1 umhverfismálum i dag, virðast i þvi efni
helst koma til greina félagsmálaráðuneytið, menntamálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið. Þá hefur og verið bent á þann möguleika að tengja þennan málaflokk forsætisráðuneytinu.
Með ákvæði greinarinnar um sérstaka samstarfsnefnd, sem ráðherra umhverfismála kveður saman og skipuð er fulltrúum annarra ráðuneyta, er miðað að þvi að
samvinna stjórnsýsluaðila á vettvangi umhverfismála verði sem snurðulausust og
greiðust. Er slikt ákvæði nýmæli i lögum.
Auk þeirra verkefna, sem alfarið er gert ráð fyrir að komi undir ráðunevtið, er
ljóst að ýmsir aðrir málaflokkar, sem áfram heyra undir önnur ráðuneyti, varða
miklu á sviði umhverfismála og þvi nauðsynlegt að ráðuneytið eigi aðild að meðferð
þeirra að þvi er umhverfisþáttinn snertir. Má þar m. a. nefna landgræðslu og
skógræktarmál, rannsóknir á náttúru landsins, orkumál, veiðimál, undirbúning vegagerðar, hafnargerðar, flugvallagerðar o. fl. slíkar stórframkvæmdir, ferðamál og
húsafriðunarmál.
Um 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir þvi að framkvæmd laganna, undir yfirumsjón ráðuneytisins,
annist löggæsluyfirvöld og heilbrigðisnefndir á hverjum stað, óhjákvæmilegt er að
hér verði fengið fulltingi staðbundinna yfirvalda um lagaframkvæmd. Ekki þótti
ástæða til þess að stofna stöður sérstakra umhverfisfulltrúa til þess að annast þessi
verkefni eða fela þau náttúruverndarnefndum, þar sem það þykir ekki henta af
stjórnsýsluástæðum. I Danmörku er heilbrigðisnefndum falin framkvæmd umhverfismálalaganna og hefur sá háttur þar gefist vel. í Noregi eru það einnig sveitarstjórnaryfirvöld, sem annast þessi verkefni.
Um 7. gr.
Fjórði kafli frumvarpsins fjallar um mengun o. fl. Er þar heilbrigðisnefnd eða
ráðuneyti heimilað að krefjast úrbóta, ef atvinnustarfsemi eða iðjurekstur er talinn
brjóta í bága við ákvæði Íaganna eða reglugerða, sem settar eru samkvæmt þeim,
jafnframt að láta stöðva þann rekstur ef ekki er orðið við slíkum fyrirmælum.
Ráðuneytið hefur hér jafnan endanlegt úrskurðarvald, en ætíð er heimilt að leita
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til dómstóla um vefengingu lögmætis slíkra ákvarðana. Eru i 1. mgr. rakin ýmis
atriöi, er taka ber tiiiit tii viö ákvarðanatöku lun úrbætur, og veita þau eigendum
atvinnufyrirtækja nokkra tryggingu iyrir því að ákvarðanataka hviii á eínisiegum
rökum hverju sinni. Þá er og veitt heimild til þess aö stööva rekstur án tafar, ef
alvarieg mengunarhætta er taiin af honum stafa.
Um 8. gr.
Hér er veitt iagaheimild til þess aö setja reglur um bann eöa takmörkun á innflutningi og notkun efna, sem skaöieg eru talin umhveríinu. Slíka viötæka heimiid
skortir í núgildandi iög, en ákvæði laga nr. 85/1968 taka einungis tii eiturefna og
hættuiegra efna. Þá er alkunna aö umbúðir, ekki síst þær sem gerðar eru úr gerviefnum sem seint eyðast, hafa á siöari árum oröið æ meira til umhverfisiýta um land
alit. Lokamáisgrein greinarinnar höföar tii þessa vanda og veitir heimiid tii úrbóta.
Um 9. gr.
Fullnægjandi heimild skortir i lög tii þess að setja megi regiur um losun úrgangsefna, hiuta og skaðiegra efna á landi og i vötn, utan jafnt sem innan skipuiagsskyldra
svæöa, til þess aö hindra mengun og önnur umhverfisspjöll. Er hér slik heimiid veitt
ráðherra umhverfismáia. AÖ því er iosun úrgangsefna og annarra efna í sjó varðar,
giidir alþjóðasamþykkt um þau efni hér á iandi, sbr. augi. nr. 5/1974, iög um bann
við losun hættuiegra efna í sjó, nr. 20/1972, sbr. og iög nr. 77/1966, iög nr. 20/1973
og iög nr. 53/1973.
Um 10. gr.
Hér er lögfest aimennt bann við mengun vatns og er ákvæði þetta víðtækara
en ákvæði IX. kafla vatnalaga nr. 15/1923. Veruleg mengun staíar frá skólpi og
öðru frárennslisvatni og nauðsyn á að þeirri mengun sé ætíð haidið í lágmarki. Er
hér iögíest heimiid tii þess aö setja um þetta efni ítarlegri regiur en nú eru í lögum,
sem taki þá jafnframt til óskipuiagsskyldra svæða sem skipuiagsskyidra.
Um 11. gr.
Samkvæmt lögum nr. 85/1968 heyrir meöferð eiturefna og annarra hæftuiegra
efna undir heilbrigöisráöuneytiö. Gert er ráð fyrir því að málaflokkur þessi færist
í heiid til ráðuneytisins.
Um 12. gr.
Umhverfisröskun vegna hávaða og titrings er vaxandi vandamál, ekki síst sú
röskun, sem stafar frá urníerð. Ekki eru í lögum nein ákvæði, sem iúta aö þessum
atriöum, og því æskiiegt að iögfesta slíka ahnenna heimiid. í regiugerð verður síöan
nánar mæit fyrir um mörk leyfilegrar hávaðamengunar og önnur atriöi, sem máii
skipta, á þeim sviöum þar sem slík ákvæði nú skortir.
Um 13. gr.
1 12. gr. laga nr. 85/1968 um eiturefni og hættuleg efni er ráðherra veitt heimild
til þess aö setja nánari ákvæði um notkun hættuiegra lofttegunda, er ekki hafa
lækningagiidi og tilgreindar eru á sérstökum iista, er lögunum fylgir. Almenn ákvæöi
um varnir gegn loftmengun hefur til þessa hins vegar ekki verið að finna í iögum.
Að því er geisiun varðar eru í iögum ákvæði um eina tegund geislunar, þ. e. lög nr.
95/1962 um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geisiavirkum efnum eða
geisiatækjum. í greininni er einnig vikið að ijósmengun, t. d. frá auglýsingaskiltum,
og ráðherra veitt heimiid til þess að setja frekari reglur um loft-, geisla- og ljósmengun, eftir því sem þörf krefur.
Um 14. gr.
öll efnisrök mæla með því að ráðuneytið fari meö öll þau atriði, sem varða
umhverfis- og mengunarmál og lúta að stóriðju i iandinu, bæði að þeim stóriðju-
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fyrirtækjum, sem þegar hafa byrjað starfsemi, og eins hinum, sem síðar kunna
að verða stofnuð. Sérstök lög hafa verið sett um hin nýju stóriðjufyrirtæki og
annan iðnað og eru þau talin upp í greininni. Af eðlilegum ástæðum geyma þau
ekki sérákvæði um mengun og aðra umhverfisröskun, en með þessu ákvæði frumvarpsins er ráðuneytinu fengin heimild til meðferðar umhverfismála að þvi er þennan
iðnað varðar sérstaklega. Má og telja að meiri líkur séu á umhverfisröskun frá stóriðju, sem sérlög eru um sett, en frá öðrum iðnaði í landinu.
Um 15. gr.
1 greininni er fjallað um þann atvinnurekstur, sem vegna eðlis sins er talinn
sérstaklega hættulegur fyrir umhverfið. Er þar áskilið að engum sé heimilt að hefja
siíkan atvinnurekstur, nema með sérstöku leyfi ráðuneytisins, starfsleyfi. Þetta er
undantekningarregla. Að jafnaði þarf ekkert slíkt leyfi til atvinnu- eða iðjureksturs
eða annarrar starfsemi samkvæmt frumvarpinu. í greininni eru upp taldar 9 atvinnugreinar, er falla undir starfsleyfisákvæðið. Er þar um að ræða hinar sömu greinar,
sem taldar eru í reglugerð nr. 164/1972 um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra efna, og starfræksla á sviði þeirra bundin leyfi heilbrigðisráðherra. Við hefur þó verið aukið orkuverum, sem stærri eru en 10 MW. Þótt hér sé upp
talinn sá atvinnurekstur, sem sérstaklega hættulegur má teljast fyrir umhverfið, getur
síðar þótt ástæða til að auka við listann og er þvi ráðherra veitt heimild til þess að
ákveða með reglugerð að starfsleyfisskilyrðið skuli ná til annarrar starfsemi eða
atvinnureksturs.
Við veitingu starfsleyfa samkv. 1. mgr. ber að leita umsagnar þeirra aðila, sem
eiga sérstaklega hlut að máli. Eru þeir ekki taldir upp í greininni, þar sem það hlýtur
að fara eftir eðli atvinnurekstursins til hvaða umsagnaraðila er leitað hverju sinni.
Meðal þeirra má nefna Heilbrigðieftirlit ríkisins, Eiturefnanefnd, Náttúruverndarráð, Öryggiseftirlit ríkisins og Siglingamálastofnun rikisins.
Um veitingu starfsleyfa vegna iðnaðar eða annarrar atvinnustarfsemi, sem alvarleg mengunarhætta og önnur umhverfisröskun getur stafað af, eru nú engin ákvæði í
lögum. Er hins vegar Heilbrigðiseftirliti rikisins falin meðferð umsókna um starfsleyfi og heilbrigðisráðherra veiting þeirra, skv. reglugerð nr. 164/1972.
Hér er þó um svo mikilvæg atriði að ræða að rétt þykir að Iögbinda starfsleyfisákvæði, svo sem gert er í greininni.
Um 16. gr.
Staðarval iðju- og atvinnureksturs, sem veruleg mengunarhætta stafar af, skiptir
miklu varðandi mengunarvarnir. Þykir því rétt að fram sé tekið í lögunum að ráðherra verði að samþykkja staðarval fyrir slíka starfsemi. Sömu rök lúta að ákvæði
2. mgr. 16. gr. varðandi brej'tingu eða stækkun verksmiðju eða iðjuvers, sem starfsleyfi þarf.
Um 17. gr.
Um refsiákvæði fyrir brot ;i lögum þessum er fjallað í VII. kafla laganna. Hér
er sérstaklega fjallað um afleiðingar þess, ef aðili brýtur gegn starfsleyfakafla
laganna. Þegar haft er í huga hvert eðii þeirrar starfsemi eða atvinnureksturs er,
sem ákvæði kaflans taka til, þykir rétt að ráðherra hafi ótvíræða heimild til sviptingar starfsleyfis, þegar svo stendur á.
Um 18. gr.
Hér er lögbundið að áður en efnt er til starfsemi eða framkvæmda, sem starfsleyfi þarf til, skuli fara fram rannsókn til þess að kanna hver áhrif sliks muni verða
á umhverfið. Almenn rannsóknarskylda hefur ekki verið lögbundin fram til þessa, en
telja verður tvimælalaust æskilegt að þessa skilyrðis til öflunar starfsleyfis sé getið
i lögum. Vera má að þegar liggi fyrir niðurstöður rannsókna um áhrif slíkrar starfsemi eða framkvæmda á hlutaðeigandi stað og er ráðuneytinu i slíkum tilvikum þá
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heimilt að falla frá hinu almenna rannsóknarskilyrði, jafnframt, ef rannsókn er
talin óþörf. Hlýtur þó jafnan þar að vera um undantekningartilvik að ræða. Eðlilegt
er að kostnað af rannsókn beri sá aðili, sem starísleyfis óskar, og skoðast sá kostnaður sem liður i frumfjárfestingu fyrirtækisins á staðnum. Mikilvægt er hins vegar
að það sé ekki leyfisumsækjandi, sem sjálfur velur þá aðila sem rannsóknina framkvæma, heldur ráðuneytið, og að þeir starfi eftir áætlun sem það hefur samþykkt.
Yrði þar umfang rannsóknarinnar m. a. ákvarðað, en íram skal tekið að grein þessi
tekur ekki tii grundvallarrannsókna, sem geta verið mjög umíangsmiklar og langvinnar, heldur einungis til rannsókna á beinum áhrifum hinnar væntanlegu starfsemi eða framkvæmda á umhverfið.
Um 19. gr.
Hér eru lögbundin ákvæði um almennar umhverfisrannsóknir og heimild ráðuneytisins til þess að ákvarða framkvæmd þeirra, eftir því sem það telur nauðsyn á.
Yrði hér fyrst og fremst um grundvallarrannsóknir á náttúru landsins að ræða
með tilliti til umhverfisáhrifa framkvæmda og búsetu. Gætu slíkar rannsóknir tekið
tíl stórra landsvæða, en ekki verið afmarkaðar við umhverfisáhrif frá einu iðjuveri
eða verksmiðju, sbr. ákvæði 18. gr. Þar sem hér er um öflun almennrar undirstöðuþekkingar á náttúru og umhverfi landsins að ræða er svo fyrir mælt að kostnaður við
slíkar grundvallarrannsóknir skuli greíðast úr ríkissjóði. Ekki er hér til þess ætlast
að ráðuneytið sé framkvæmdaaðili í þessu efni, heldur hafi um rannsóknir þessar
samráð og samvinnu við önnur ráðuneyti, rannsóknastofnanir hverja á sínu sviði
og hlutaðeigandi sveitarfélög. Hins vegar liggur samræming rannsóknanna og forgangsröðun verkefna innan verkahrings þess.
Þá er hér lögbundið að ráðuneytið getur óskað þess að til þess verði leitað sem
umsagnaraðila varðandi fyrirhugaðar stórframkvæmdir á vegum ríkis, sveitarfélaga
eða einkaaðila. Umhverfisáhrif slíkra framkvæmda geta verið veruleg, þótt ekki
sé þar þörf starfsleyfis, og því æskilegt og eðlilegt að ráðuneytinu sé gefinn kostur
á að fylgjast með þeim frá upphafi og láta i ljós skoðun sína á umhverfisþættinum.
í lögum nr. 47/1971 um náttúruvernd er að finna, í 17., 21. og 29. grein, ákvæði um
það, að umsagnar Náttúruverndarráðs skuli leitað í ákveðnum tilvikum, en í 19. gr.
þessa frumvarps er um miklum mun víðtækari umsagnarrétt að ræða.
Um 20. gr.
Skipulag er fyrst og fremst ráðstöfun iands. 1 skipulagsvinnu eru ýmsar afdrifaríkar ákvarðanir teknar, sem snerta uinhverfið. Á þessu stigi má oft sjá fyrir og
ieysa árekstra milli ýmissa sjónarmiða og hagsmuna, svo sem mannvirkjagerðar,
nýtingar gróðurs og umhverfisverndar. Því er það mikils virði fyrir umhverfisvernd,
að vel sé vandað til skipulagsvinnu og þar tekin til meðferðar ráðstöfun lands i
Ijósi þess, til hvers það hentar best á hverjum stað frá sjónarmiði þjóðfélagsins,
hversu mikla nýtingu það þolir, og hvernig tryggja megi sem flestum landrými til
athafna. Umhverfisráðuneytum erlendis eru viða falin viðtæk afskipti af skipulags- og
landnýtingarmálum. Hér er lagt til að ráðuneytið hvetji til og stuðli að æskilegum
vinnubrögðum á þessu sviði. Miðstöð slíks starfs vrði eftir sem áður Skipulagsstjórn
rikisins, sem hefur þegar ráðist í fyrsta verkefnið á sviði landskipulags.
Um 21. gr.
Reynsla sú, sem fengin er af núgildandi náttúruverndarlögum, bendir til þess,
að ganga þurfi skrefi lengra en gert var í vörnum gegn jarðraski, enda meðal algengustu umhverfisspjalla. Hér er lagt til að ráðuneytið geti bannað jarðrask, ef sýnt
þykir að það muni leiða til verulegra eða varanlegra spjalla. Jafnframt er kveðið á
um skilyrði fyrir leyfðu jarðraski, þ. á m. tryggingar fyrir lagfæringum við verklok. Fordæmi fyrir slíku ákvæði er i lögum nr. 25/1972, en bundið við skipulagsskyld svæði og kemur því að takmörkuðum notum.
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Um 22. gr.
Auðlindir landsins eru einn hinna mikilvægu umhverfisþátta. Er því ráðuneytinu falið i þessari grein frumvarpsins að afla reglubundið vitneskju um ástand
auðlinda íslands og gera tillögur um verndun þeirra eftir þvi sem ástæða þykir
til. Engum aðila er nú falið með lögum að annast slíka heildstæða upplýsingaöflun,
þótt hin ýmsu ráðuneyti fari hins vegar með þetta verkefni hvert á sínu sviði,
en þó í mismunandi miklum mæli. Þykir því ástæða til þess að ráðuneytinu sé
falin slik almenn upplýsingaöflun, svo þeir aðilar, sem á slíkri vitneskju þurfa að
halda, geti jafnan aflað hennar á einum stað í stjórnkerfi landsins. Ráðuneytinu
er hins vegar ekki fengin nein heimild til þess að fjalla um á hvern hátt nýta beri
auðlindir landsins, heldur er það hlutverk annarra viðkomandi ráðuneyta og stofnana.
Verksvið ráðuneytisins í þessu efni takmarkast við það eitt að gera tillögur um
verndun auðlinda, þegar ástæða er talin til, í samræmi við hið almenna umhverfismálahlutverk, sem ráðuneytinu er falið með lögum. Um framkvæmd slikra tillagna
og ákvörðunartöku í því efni fjalla önnur stjórnvöld, sem hlut eiga að máli. Þess
má geta í þessu sambandi, að auðlindamál heyra undir umhverfismálaráðuneytið í
Noregi.
Um 23. gr.
Hér er fjallað um skaðabótaskyldu þeirra, sem valda tjóni á umhverfinu með
mengun eða öðrum umhverfisspjöllum.
Ekki þykir ástæða til að setja neinar sérstakar reglur um skaðabótaábyrgð
vegna tjóns, sem hlýst á því sviði, sem frumvarpið nær til. í greininni er fram tekið,
að sá sem tjóni veldur skuli bæta tjónið eftir almennum skaðabótareglum.
Um 24. gr.
Fjallað er í greininni um refsiábyrgð vegna brota á lögunum. Ef sakir eru
miklar þykir rétt að heimila beitingu fangelsis allt að einu ári. önnur viðurlög eru
sektir og varðhald. Refsiheimild er einnig að finna í greininni fyrir tilraun til brots
eða hlutdeild í broti, sbr. III. kafla laga nr. 19/1940.
I 2. mgr. eru ákvæði um hlutræna refsiábyrgð, sem er undantekning frá meginreglunni um sök (ásetning eða gáleysi) sem refsiskilyrði, sbr. 18. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940. Til þess að slíkri refsiábyrgð verði komið fram, þarf ótviræða heimild í lögum, svo sem hér er að finna, Rétt þykir að setja slikt undanþáguákvæði hér vegna þeirra stórfelldu hagsmuna, sem í húfi geta verið, og vegna
hættunnar á því, að ekki takist að upplýsa hvaða aðilar fyrirtækis — fyrirsvarsmenn
eða aðrir starfsmenn — séu brotlegir, þannig að refsingu verði ekki fram komið gegn
þeim af þeirri ástæðu. Þá skal og á það minnt í þessu sambandi, að fyrirtæki eða
stofnun verður ekki sektuð, nema á hlutrænum grundvelli.
Þá er í greininni að finna heimildir fyrir bæði heilbrigðisnefndir og ráðuneytið
til að leggja á dagsektir, ef aðili vanrækir að vinna verk, sem fyrirskipað hefur
verið samkvæmt lögum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim, eða ef löglega
gefnum fyrirmælum er ekki sinnt. Rétt þykir að láta dagsektir þær, sem heilbrigðisnefnd leggur á, renna í sveitarsjóð, en ella renna þær í rikissjóð.
Um 25. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 26. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 27. gr.
Þarfnast ekki skýringar
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627. Nefndarálit

[133. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt með svofelldri
BREYTINGU :
2. gr. falli niður.
Alþingi, 8. april 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Salome Þorkelsdóttir.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Helgi Seljan.
fundaskr.
Jón Helgason.
Lárus Jónsson.

628. Nefndarálit

[291. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 8. apríl 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Salome Þorkelsdóttir,

Nd.

Karl Steinar Guðnason,
fundaskr.
Gunnar Thoroddsen.

629. Frumvarp til lánsfjárlaga

Helgi Seljan.
Jón Helgason.

[217. mál]

fyrir árið 1981.
(Eftir 3. umr. í Ed. 8. apríl.)
Samhljóða þskj. 613 með þessari breytingu.
29. gr. (ný grein) hljóðar svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 370 þús. krónum. Skal þessari fjárhæð ráðstafað til viðgerða á
ferjubryggjum við ísafjarðardjúp vegna skemmda, sem urðu í fárviðri á þessum
vetri, til þess að koma bryggjunum í nothæft ástand og tryggja að ekki verði á þeim
frekari skemmdir.
30. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

239
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Ed.

630. Lög

[209. mál]

um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum.
.; (Afgreidd frá Ed. 8. apríl.)
Samhljóða þskj. 611.

Nd.

631. Frumvarp til laga

[297. mál]

um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti.
. (Lagt fýrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Landbúnaðarráðherra er heimilt að semja við stjórn Búnaðarsambands Suðurlands um sameiginlegan rekstur tilraunastöðvar að Stóra-Ármóti i Flóa.
2. gr.
Aðalviðfangsefni tilraunastöðvarinnar skal vera alhliða tilraunastarfsemi í nautgriparækt með aðaláherslu á fóðrun og meðferð gripa, en auk þess sinni hún verkefnum á sviði annarra búgreina, eftir því sem aðstæður leyfa hverju sinni.
3. gr.
Tilraunastarfsemin verði rekin innan sviðs landbúnaðarrannsókna á íslandi
skv. lögum nr. 64/1965 um rannsóknir í þágu atvinnuveganna.
4. gr.
Þátttaka ríkissjóðs í kostnaði við mannvirkjagerð og rekstur ákvarðast af fjárveitingu hverju sinni.
5. gr.
Við tilraunastöðina starfi sérfræðingur í fóðurfræði og rannsóknamaður, ráðnir
af Rannsóknastofnun landbúnaðarins, en launaðir af ríkissjóði. Auk þess skulu sérfræðingar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins og ráðunautar Búnaðarsambands
Suðurlands hafa aðsíöðu til rannsókna á tilraunastöðinni, eftir því sem aðstæður
leyfa hverju sinni samkvæmt mati stjórnar tilraunastöðvarinnar.
6. gr.
Tilraunastöðin starfar undir yfirstjórn þriggja manna, og skal hún skipuð
þannig: Einnmaður tilnefndur af Búnaðarsambandi Suðurlands, forstjóri Rannsóknastofnunar landbúnaðarins og starfandi bóndi á svæði Búnaðarsambands Suðurlands,
tilnefndur af landbúnaðarráðherra.
Ráðherra skipar stjórn og stjórnarformann til 4ra ára í senn.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina vaknaði nrkill áhugi fvrir tilraunastarfsemi i nautgriparækt. sérstakiega i helstu nautgriparæktarhéruðum landsins.
Bændur á SuÖurlandi gerðu á þessum árum ýmsar samþykktir og sendu áskoranir
til félagssamtaka bænda og ríkisvaldsins um stofnun tilraunastöðvar í nautgriparækt á Suðurlandi, en þar hlytu aðalstöðvar mjólkurframleiðslunnar að verða um
ókomin ár.
Um hetta leyti höfðu verið reistar tilraunastöðvar í jarðrækt i öllum landsfjórðungum og tilraunastöð i sauðfjárrækt i Borgarfirði, en sennilega hefur það
verið vegna þess hve nrkill búskapur hlaut að fylgia tilraunastöð í nautgrinarækt,
að hikað var við að koma henni á fót, enda spurning hvort slik tilraunastöð vrði
ekki betur rekin og á ódýrari hátt með því að búnaðarsambönd önnuðust sjálfan
búreksturinn.
Árið 1952 tókst Búnaðarsambandi Suðurlands að fá jörðina Laugardæli i Hraungerðishreppi leigða til 25 ára og stofnaði þar tilraunastöð i nautgriparækt. Kaupfélag
Árnesinga átti jörðina og hafði rekið þar bú i 15 ár, en þe+ta vor seldi það Búnaðarsambandinu bústofn og lausaf jármuni alla og leigði því jörðina á hagstæðum kjörum
til starfrækslu tilraunastöðvar i nautgriparækt.
Páll Zóphóniasson, búnaðarmálastjóri og fv, nautgriparæktarráðunautur, gekkst
fvrir þvi að rikissjóður styrkti þessa stofnun með árlegu framlagi. en það gerði
Búnaðarsambandinu kleift að hefja nauðsynlegar framkvæmdir i Laugardælum, en
tilraunastöðinni var þá þegar ætlað fjölþætt hlutverk, sérstaklega á sviði nautgriparæktar og mjólkurframleiðslu en auk þess hafa þar verið tekin til meðferðar fáein
verkefni á sviði sauðfjárræktar.
Á þeim 28 árum, sem tilraunastöðin hefur starfað i Laugardælum, hafa tilraunaverkefnin verið fjölmörg og hafa nokkur þeirra verið til méðferðar árum saman. Hér
skulu talin helstu tilraunaverkefnin og er þá fylgt nokkurn Veginn réttri tímaröð:
1. Afkvæmarannsóknir á nautum.
2. Tilhögun beitar og áburðargjafar á ræktað land fyrir mjólkurkýr.
3. Sumarbeit lambáa á ræktað land.
4. Samanburður á vaxtarhraða og kjötgæðum ungneyta af íslenskum stofni og
blendinga af Gallowaystofni.
5. Fóðurtilraunir á kálfum til lifs og til slátrunar.
6. Tilraunir með mismikla votheysgiöf til mjólkurkúa i lágri eða hárri nyt.
7. Könnun á kjarnfóðurgildi grasmjöls o'g grasköggla.
8. Rannsóknir á gildi þess að blanda dýrafitu i grasköggla.
9. Rannsóknir á átgetu mjólkurkúa á heyi með mismikilli kjarnfóðurgjöf.
10. Samanburður á afurðagetu mjólkurkúa, sem fóðraðar eru á snemmslegnu og
siðslegnu heyi.
Strax á fyrstu árum tilraunastöðvarinnar í Laugardælum var leitað samstarfs
um verkefnaval og framkvæmd tilrauna v’ð Tilraunaráð húfjárræktar, sem þá var
sú stofnun, sem fór með þessi mál i umboði ríkisins. Auk þeirrar aðstoðar voru
margar þessara tilrauna kostaðar að verulegu leyti af Tilraunaráði og siðar af
Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Þetta samstárf hefur svo aukist eftir að Rannsóknastofnun landbúnaðarins tók til starfa. Þannig var það að jáfnað! svo fyrstu
árin, að eftirlitsmenn tilrauna voru aðeins tíma og tima á tiíraunastöðinni, en
s. 1. 6 ár hefur RALA haft fastan tilraunaeftirlitsmann i Laugardælum og auk þess
hefur sérfræðingur frá stofnuninni komið þar vikulega.
Fullyrða má að samstarfið hafi geng;ð ágætlega, en þó hefur hin opinbera
aðstoð lengst af verið stopul og óviss þangað til nú, að fastari skipan er að komast á i
þessum málum.
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í Laugardælum er að mðrgu leyti orðin góð aðstaða til að gera tilraunir i nautgriparækt. svo sem hús fyrir margt búfé og fóður, mikil tún, gott haglendi, ásamt
fjórum íbúðarhúsum fyrir starfsfólk búsins. Margar eru þessar byggingar þó gamlar
og sumar óhentugar, sérstaklega þegar horft er til framtíðarinnar.
Búnaðarsamband Suðurlands hefur undanfarin ár verið að reyna að kaupa jörðina Laugardæli, en ekki hefur tekist að fá hana keypta á verði, sem teldist viðráðanlegt fyrir Búnaðarsambandið. Hins vegar hefur Búnaðarsambandið jörðina nú á
le’gusarrlningi til 5 ára og liklegt er að sá samningur fáist framlengdur.
Á s. 1. vori gerðist svo það. að Búnaðarsambandinu var gefin iörðin Stóra-Ármót
i Hraungerðishreppi fyrir tilraunastarfsemi Búnaðarsambandsins. Jörðin, sem á landamerki að Laugardælalandi, er gamalt höfuðból með nrkla landkosti og hlunnindi. Er
jörðin álika landmikil og Laugardælir eða um 700 ha., en er fremur illa húsuð og
ræktað Iand litið.
Nú er fyrirhugað að flytja starfsemi tilraunastöðvarinnar i áföngum frá Laugardælum að Stóra-Ármóti. Best væri og kostnaðarminnst, að sá flutmngur tæki að
minnsta kosti 10 ár og á þvi timabili yrðu jarðirnar reknar i sameiningu fyrir tilraunastarfsemi i landbúnaði.
Með frv. þessu er gert ráð fyrir að tryggja áframhald þess samstarfs, sem verið
hefur m’lli RALA og Búnaðarsambands Suðurlands rúman aldarfjórðung, sem jafnframt auðveldar markvissa uppbyggingu að Stóra-Ármóti i þágu tilrauna á sviði
landbúnaðar.
Það hefur sýnt sig, að með slíku samstarfi tengjast störf sérfræðinga RALA
traustari böndum við landbúnað en á annan hátt og um leið aukast tengsl milli
bænda og félagsskapar þeirra við Rannsóknastofnun landbúnaðarins.
Ástæða er til að ætla. að það samstarf, sem hér er stefnt að um rekstur tilraunastöðvar milli RALA og Búnaðarsambands Suðurlands, sé hagkvæm leið til að
efla rannsóknastarfsemi landbúnaðarins í næstu framtið. Byggist það m. a. á þvi,
að slíkur rekstur er hagkvæmari fjárhagslega fyrir ríkissjóð heldur en ef rekstur
tilraunastöðvar er að öllu leyti á hans kostnað.

Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1.—4. grein.
Skýra sig sjálfar.

Um 5. grein.
Greinin gerir ráð fyrir að við tilraunastöðina starfi sérfræðingur og rannsóknamaður, launaðir af rikissjóði. Verður þannig áframhald á fyrirkomulagi, sem hófst
1. janúar 1980. er fastráðinn sérfræðingur hóf störf við tilraunastöðina, auk rannsóknamanns, sem starfaði þar fyrir. Áður höfðu sérfræðingar RALA á Keldnaholti
-s-t’sinnt því starfi.
Gert er ráð fyrir því að Búnaðarsamband Suðurlands f jármagni byggingu tilraunastöðvarinnar á Stóra-Ármóti með sölu eigna sinna að Laugardælum.
Um 6.—7. gr.
Skýra sig sjálfar.
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632. Frumvarp til laga
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[298. máll

um úrskurðaraðila í starfsaldurslistadeilu flugmanna Flugleiða hf.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Takist ekki samkomulag um sameiningu starfsaldurslista þeirra félagsmanna
Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Félags Loftleiðaflugmanna, sem starfa hjá
Flugleiðum hf., fyrir milligöngu sérstakrar sáttanefndar samkvæmt 3. gr. laga nr.
33 16. maí 1978, tilnefnir Hæstiréttur Islands þrjá menn sem úrskurðaraðila um það
efni.
i
Hæstiréttur Islands kveður á um hver hinna þriggja úrskurðaraðila skuli vera
formaður.
Úrskurðaraðilar setja sér starfsreglur og afla sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra
gagna og er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum
og embættismönnum, sem og fyrirsvarsmönnum Flugleiða hf. og stéttarfélaga þeirra,
sem hlut eiga að máli.
2. gr.
Úrskurðaraðilar skulu hefja störf þegar og ljóst liggur fyrir að störf sáttanefndarinnar beri ekki árangur, þó ekki síðar en innan f jögurra vikna frá gildistöku laga
þessara.
3. gr.
Vinnustöðvun sú, sem boðuð er frá og með 10. apríl 1981, vegna deilu um starfsaldurslista er óheimil, svo og aðrar vinnustöðvanir i því skyni að knýja fram aðra
skipan mála en lðg þessi gera ráð fyrir.
4. gr.
Ákvarðanir úrskurðaraðila skulu vera bindandi fyrir hlutaðeigandi frá 15. mars
1981.
5. gr.
Laun úrskurðaraðila greiðist úr ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra.
6. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála og varða brot
sektum.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

7. gr.

Greinargerð.
Á undanförnum þremur árum hafa farið fram ítarlegar og langvinnar tilraunir
til þess að sameina starfsaldurslista flugmanna þeirra sem starfa hjá Flugleiðum hf.
Eru flugmenn í tveimur stéttarfélögum, Félagi íslenskra atvinnuflugmanna og Félagi
Loftleiðaflugmanna, sem stofnað var 1976. Hafa lengi verið í gildi tveir aðgreindir
starfsaldurslistar hjá flugmannahópnum. Það er mjög mikils virði fyrir atvinnuöryggi flugmanna sjálfra að í gildi sé hins vegar einn og óumdeildur starfsaldurs-
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listi þeirra, þar sem þeir starfa nú allir hjá einum og sama vinnuveitanda, eftir aö
Flugleiðir hf. tóku alfarið við flugrekstri Flugfélags íslands hf. og Loftleiða hf. 1. október 1979.
Jafnframt er það ekki síður mikilvægt fyrir rekstur Flugleiða hf. að friður ríki
um starfsaldursröðun „og er sá friður alger forsenda nauðsynlegs sveigjanleika í flugrekstri, hvort heldur tekur til flugleiða, flugvélakosts og breytinga á honum, tilfærslna í starfi, ráðninga og fjölmargra annarra atriða“ eins og sagði í bréfi Flugleiða hf. til Félags íslenskra atvinnuflugmanna 16. mars 1978.
Á liðnum árum hafa ýmsar leiðir verið reyndar til þess að sameina hina tvo
starfsaldurslista flugmannafélaganna tveggja. Þegar á árinu 1978 skipuðu flugmannafélögin fulltrúa sína í nefnd til þess að semja reglur um sameiningu listanna.
Samkomulag varð í nefndinni um það verkefni, en málið strandaði á því að annað
stéttarfélag flugmanna hafnaði tillögunum.
Þá freistaði sáttanefnd í kjaradeilu flugmanna 1979 að leysa starfsaldurslistamálið en án árangurs.
1 þessari deilu náðist hins vegar samkomulag um að leggja ágreining um launamál fyrir gerðardóm. Sá dómur gekk þann 5. september 1979. Þótt hann hafi ekki
fjallað um sameiningu starfsaldurslistanna, er þó í dómnum vikið að þvi máli og
kemur þar glöggt fram hve ítarlegar tilraunir þá höfðu þegar verið gerðar til þess að
leysa málið með samningum. Þar er m. a. rakinn kafli úr minnisblaði sérstakrar
sáttanefndar, dags. 27. janúar 1979:
„Starfsaldurslistar. Það mál, sem telja má hina raunverulegu meinsemd og orsök
umræddrar deilu, þótt ekki kæmi það beint fram í þeim tveimur kröfum, sem Félag
islenskra atvinnuflugmanna setti nú fram í deilumáli þessu, og sem segja má að
brunnið hafi hvað heitast nær allt síðasta ár og jafnvel lengur, var gerð sameiginlegs
starfsaldurslista flugstjóra og flugmanna hjá Flugleiðaflugmönnum, í stað þess sem nú
er hjá hvoru félaganna, Loftleiðum hf. og Flugfélagi íslands hf„ enda þótt yfirstjórn
beggja félaganna væri sameinuð í Flugleiðum hf. 1. ágúst 1973. 1 bréfi Flugleiða hf.,
dags. 16. mars 1978, sem fylgir hjálagt i myndriti sem fskj. 3, segir að við stofnun
Flugleiða hf. hafi verið ákveðið að Loftleiðir hf. og Flugfélags Islands hf. „störfuðu
áfram, að minnsta kosti fyrst um sinn“, en Flugleiðir hf. skyldi annast „allan rekstur
þeirra annan en rekstur flugvélanna“.
Síðan er í téðu bréfi rakið hvernig ágreiningur innan Félags íslenskra atvinnuflugmanna, sem þá var félag allra íslenskra atvinnuflugmanna, olli því að það félag
klofnaði og Félag Loftleiðaflugmanna var stofnað 1976.
í bréfinu er sú stefna boðuð af hálfu Flugleiða hf. að það taki „við öllum rekstri
flugvéla" dótturfélaganna 1. október 1978 og býður félagið liðsinni sitt við sameiningu starfaldurslistanna, sem nú voru eftir stofnun Félags Loftleiðaflugmanna
orðnir tveir. Félag íslenskra atvinnuflugmanna féllst á þessa hugmynd með bréfi
dags. 18. mars 1978, en Félag Loftleiðaflugmanna taldi að tímamark Flugleiða hf„
að Ijúka sameiningu starfsaldurslistanna fyrir 1. október 1978 væri of þröngt og
nefndi 1. apríl 1979, en féllst síðar á 1. febrúar 1979. í nóvember f. á. (1978) settu
flugmannafélögin tvö, Félag islenskra atvinnuflugmanna og Félag Loftleiðaflugmanna á laggirnar sex manna nefnd til að ræða um sameiningu starfsaldurslistanna.
Lauk nefndin störfum 13. desember f. á. (1978) með fullu samkomulagi um hvaða
aðferð skyldi beitt, þ. á m. á fyrsta stigi tilraun félaganna til að leysa málið og síðan
gerðardóm, ef samkomulag næðist ekki (sbr. fskj. 4).
Stjórn Flugleiða hf. markaði sína stefnu í málinu 31. desember f. á. (1978) (sbr.
fskj. 5). Er þar í meginatriðum fallist á tillögur nefndarinnar frá 13. desember 1978,
en ýmis ákvæði gerð skýrari, aðallega um gerðardóminn og tímamörk tilnefninga f
dóminn sett.
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Bréfi Flugleiða hf. frá 31. desember f. á. (1978), svaraði Félag Loftleiðaflugmanna
24. þ. m., og samþykkti þar tillögurnar, en með bréfi, dags. 10. þ. m., hafnaði Félag
íslenskra atvinnuflugmanna þeim að svo stöddu, en virðist leggja megináherslu á
jafnlaunakröfur sínar, sbr. lið d hér á eftir“.
Hér lýkur tilvitnunum í greinargerð sáttanefndarinnar.
Á árinu 1980 var þess enn freistað að ná samkomulagi milli aðila um sameiningu
starfsaldurslistanna. Állt frá því snemma á árinu voru haldnir tugir funda um málið
undir stjórn sérstaks aðstoðarsáttasemjara í kjaradeilu flugmanna, en samningar
þeirra hafa verið lausir frá 1. febrúar 1980. Voru aðilar sammála um að sameining
starfsaldurslistanna skyldi hafa forgang áður en tekið yrði til við að ræða kjaramál
og gerð nýrra samninga. í nóvember 1980 fór fram allsherjaratkvæðagreiðsla um
miðlunartillögu, er sáttasemjari bar fram um sameiningu starfsaldurslistanna. Úrslit
atkvæðagreiðslu þessarar urðu þau að Flugleiðir hf. og Félag Loftleiðaflugmanna
samþykktu tillöguna en Félag íslenskra atvinnuflugmanna hafnaði henni.
Nú nýlega hefur það gerst að félagsmenn í Félagi Loftleiðaflugmanna hafa sótt
um inngöngu í Félag íslenskra atvinnuflugmanna og eru því horfur á að senn verði
flugmenn sameinaðir í einu stéttarfélagi.
Er því enn brýnna en áður að unnt verði að koma á sameiginlegum starfsaldurslista þeirra svo unnt verði að tryggja vinnufrið innan félagsins og setja niður deilur
vegna starfsaldursröðunar flugmanna, sem valdið hafa úlfúð og erfiðleikum í rekstri
Flugleiða hf. á undanförnum árum. Má það heldur ekki dragast lengur sem í eindaga
er nú komið að taka ákvörðun um þjálfun flugmanna á nýjar flugvélagerðir fyrir
sumaráætlun, en við slíkar ákvarðanir er starfsaldurslistinn grundvallaratriði.
Enn má því hér við bæta að niðurstaða í starfsaldursmálinu er forsenda þess
að unnt verði að hefja umræður um nýjan kjarasamning flugmanna, en samningar
þeirra hafa verið lausir síðan 1. febrúar á síðasta ári. Er því flugmönnum það mikið
hagsmunamál að sem fyrst verði unnt að fá niðurstöðu í starfsaldurslistamálinu.
Hér má og enn minna á það að stjórn Flugleiða hf. hefur lýst því yfir að slík
sameining listanna sé ein mikilvægasta forsenda fyrir því að unnt verði að rétta við
hag félagsins og koma við sem fyllstri hagkvæmni í rekstri í framtiðinni. Er það
atriði sem hér hlýfur vissulega að vega þungt á metaskálunum.
Svo sem að framan er rakið hafa á undanförnum árum verið gerðar ítrekaðar
tilraunir til þess að ná samkomulagi um sameiningu starfsaldurslista flugmannafélaganna, bæði af þeim sjálfum og embætti ríkissáttasemjara. Þær tilraunir hafa
engan árangur borið til þessa og verður að telja fullreynt að slíkt samkomulag náist
milli aðila, þegar litið er á forsögu málsins. Lausn málsins er hins vegar ákaflega
aðkallandi eins og þegar hefur verið rakið og rökstutt.
Af þessum sökum er hér lagt fram frumvarp um skipan sérstaks úrskurðaraðila
í málinu, sem ákveða skal á hvern hátt starfsaldurslistarnir skuli sameinaðir, ef
sáttanefnd, sem skipuð verður án tafar tekst ekki að leysa málið innan fjögurra
vikna frá samþykkt þessa frumvarps. Er í 1. gr. frumvarpsins gert ráð fyrir því að
Hæstiréttur íslands skipi þrjá óvilhalla menn, sem það verkefni annist. Miðað við
forsögu máls þessa verður að telja þá leið nú vænlegasta til lausnar þeim vanda sem
hér er við að etja. I þessu sambandi má og geta þess að slík leið hefur verið farin
víða erlendis, er flugfélög hafa verið sameinuð, og hefur það gefið góða raun. Þá
hafa aðilar áður fallist á að setja gerðardóm.
Þar sem allar leiðir til samkomulags hafa verið reyndar til þrautar er enginn
vegur að draga afgreiðslu frumvarps þessa. Því er frumvarpið nú flutt og þarfnast
einstakar greinar þess ekki skýringa.
Við sameiningu flugfélaganna voru mörg vandamál óleyst. Eitt hið stærsta og
erfiðasta er deilan um starfsaldurslista. Hér er leitað atbeina löggjafans til lausnar
hennar.
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Nd.

633. Breytingartillögur

[298. máll

við frv. til laga um úrskurðaraðila í starfsaldurslistadeilu flugmanna Flugleiða hf.
Frá Steinþóri Gestssyni.
1. Við 1. gr.
a. í stað orðanna „sem úrskurðaraðila'* í 1. mgr. komi: í gerðardóm.
b. I stað orðsins „úrskurðaraðila“ í 2. mgr. komi: gerðardómsmanna.
c. Upphaf 3. mgr. orðist svo:
Gerðardómurinn setur sér starfsreglur og aflar sér af sjálfsdáðum o. s. frv.’
2. Við 2. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Gerðardómurinn skal hefja störf strax og ljóst er að starf sáttanefndarinnar ber ekki árangur o. s. frv.
3. Við 4. gr. í stað orðsins „úrskurðaraðila" komi: gerðardómsins.
4. Við 5. gr. I stað orðsins „úrskurðaraðila“ komi: gerðardómsins.
5. Fyrirsögn orðist svo:
Frumvarp til laga um gerðardóm í deilu flugmanna Flugleiða hf. um starfsaldurslista.

Nd.

634. Nefndarálit

[298. mál]

um frv. til laga um úrskurðaraðila í starfsaldurslistadeilu flugmanna Flugleiða hf.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mæla undirritaðir nefndarmenn með samþykkt
þess með þeim breytingum á 2. gr. og fyrirsögn þess sem fram koma á sérstöku
þingskjali.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Stefán Valgeirsson og Halldór Blöndal.
Steinþór Gestsson mun gera grein fyrir afstöðu sinni.
Alþingi, 9. apríl 1981.
Skúli Alexandersson,
varaform., frsm.

Nd.

Alexander Stefánsson,
fundaskr.
Friðjón Þórðarson.

635. Breytingartillögur

Árni Gunnarsson.

[298. mál]

við frv. til laga um úrskurðaraðila i starfsaldurslistadeilu flugmanna Flugleiða hf.
Frá Skúla Alexanderssyni, Alexander Stefánssyni, Árna Gunnarssyni
og Friðjóni Þórðarsyni.
1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Úrskurðaraðilar skulu hefja störf ef starf sáttanefndarinnar ber ekki árangur,
þó ekki síðar en innan fjögurra vikna frá gildistöku laga þessara.
2. Fyrirsögn orðist svo:
Frumvarp til laga um úrskurðaraðila i deilu um starfsaldurslista flugmanna
Flugleiða hf.
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636. Frumvarp til laga

[298. máll

um úrskurðaraðila í deilu uin starfsaldurslista flugmanna Flugleiða hf.
(Eftir 2. umr. í Nd., 9. apríl)
Samhljóða þskj. 632 með breyttri fyrirsögn og þessari breytingu:
2. gr. hljóðar svo:
Úrskurðaraðilar skulu hefja störf, ef starf sáttanefndarinnar ber ekki árangur,
þó ekki síðar en innan fjögurra vikna frá gildistöku laga þessara.

Ed.

637. Nefndarálit

[298. mál]

um frv. til laga um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flugmanna Flugleiða hf.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundi sínum og mæla nefndarmennirnir
Jón Helgason, Stefán Guðinundsson og Stefán Jónsson með því að það verði samþykkt
eins og það kom frá neðri deild.
Guðmundur Karlsson, Lárus Jónsson og Egill Jónsson taka ekki efnislega afstöðu
til inálsins.
Alþingi, 9. apríl 1981.
Guðm. Karlsson,
varaform., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Ed.

Egill Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.

Jón Helgason.
Lárus Jónsson.

638. Lög

[298. máll

um úrskurðaraðila i deilu um starfsaldurslista flugmanna Flugleiða hf.

(Afgreidd frá Ed. 9. apríl.)
Samliljóða þskj. 636 (sbr. 632).

Nd.

639. Breytingartillögur

[281. mál]

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna.
Frá Guðrúnu Helgadóttur.
1. 3. gr. orðist svo:
í stað 1., 2., 3. og 4. mgr. 10. gr. komi tvær málsgreinar:
Iðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af gjaldskyldum Iaunum sem sjóðfélaginn tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda, og greiðir sjóðfélagi 4%, en
launagreiðandi 6%.
Iðgjöld vegna sjóðfélaga á fiskiskipum, öðrum en 500 rúmlesta skuttogurum og stærri, skulu reiknast af launum eftir því sem kveðið er á um í kjarasamningum hlutaðeigandi stéttarfélaga á hverjum tíma. Iðgjöld vegna sjóðfélaga á
öðrum skipum, þar með töldum skuttogurum 500 lesta og stærri, skulu reiknuð
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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af heiidarlaunum sjóðfélagans hjá hlutaðeigandi launagreiðanda. Stjórn sjóðsins
ákveður hver skuli teljast gjaldskyld laun þeirra sjóðfélaga, sem heimild hafa
til þátttöku samkvæmt ákvæðum 3.—5. mgr. 2. gr.
í 2. málslið síðustu mgr. 10. gr. laganna standi ,,3. mgr.“ í stað „5. málsgr.“
2. Á eftir 4. gr. komi ný grein sem orðist svo:
2. málsgr. ákvæða til bráðabirgða orðist svo:
Skipverja á togara eða undirmanni á farskipi, sem hinn 12. júní 1958
var orðinn eldri en 55 ára, skulu reiknuð réttindi eins og um iðgjaldagreiðslur
til sjóðsins hefði verið að ræða frá 55 ára aldri. Sama gildir um sjóðfélaga,
er starfað hafa sainkvæmt bátakjarasamninguin, þó með þeirri breytingu, að í
stað 12. júní 1958 komi 31. desember 1969 eða annað það tímamark síðar, sem
aðild að sjóðnuin er miðuð við í viðkomandi starfsgrein. Ríkissjóður o. s. frv.
3. mgr. ákvæða til bráðabirgða (sbr. lög nr. 15/1980) orðist svo:
Árin 1980—84 breytast elli-, örorku- og makalifeyrisgreiðslur skv. lögum
þessum ársfjórðungslega þannig, að lífeyrir miðast við grundvallarlaun skv.
2. mgr. 11. gr. eins og þau eru 1. jan., 1. apríl, 1. júlí, 1. okt. og 1. des. 1980,
og eftir það 1. mars, 1. júní, 1. sept. og 1. des. ár hvert. Frá 1. jan. 1985 að telja
skulu uppbætur á lífeyrisgreiðslur ákveðnar í samræmi við ákvæði 16. gr.
3. Við fyrirsögn. Fruinvarpið beri heitið:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna,
sbr. lög nr. 15/1980, um breyting á þeim lögum.

Sþ.

640. Tillaga til þingsályktunar

[299. mál]

um eflingu almannavarna.
Flm.: Friðrik Sophusson, Helgi Seljan, Eiður Guðnason, Guðmundur Bjarnason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera áætlun um eflingu almannavarna í landinu, m. a. með eftirfarandi markmið í huga:
1. Almannavarnir ríkisins verði efldar og þeim tryggður nægur mannafli til að
annast aðalverkefni i almannavörnum, þ. e. upplýslngastarfsemi, skipulagsmál,
áhættumat, fræðslu- og þjálfunarmál og birgðaliald.
2. Þjálfaðir verði umsjónarmenn almannavarna í hverju kjördæmi landsins, er
verði fulltrúar Almannavarna ríkisins í viðkomandi kjördæmi.
3. Komið verði á fót birgðastöðvum almannavarna í hverju kjördæmi landsins
fyrir neyðarbirgðir á sviði slysahjálpar, vistunar heimilislausra, fjarskipta og
neyðarlýsingar.
4. Lokið verði við uppsetningu á viðvörunar- og fjarskiptakerfi Almannavarna
ríkisins.
5. Með aðstoð rikisfjölmiðlanna verði skipulögð almenningsfræðsla um varnir gegn
náltúruhamförum og annarri vá.
6. Starfs- og hjálparlið almannavarna verði þjálfað á kerfisbundinn hátt samkvæmt
nánari áætlun þar um.
7. Endurskoðuð verði lög um verkefna- og kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna almannavarna.
Greinargerð.
Með þingsályktunartillögu þessari, sem flutt er af þingmönnum allra flokka, er
stefnt að þvi að efla almannavarnir og hefja áætlanagerð í því skyni. Fyrsta áætlunin þarf að geta legið fyrir sem fyrst og síðan er eðlilegt að endurskoðun fari
fram á fimm ára fresti.
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Almannavarnir á Islandi voru slofnaðar með lögum nr. 94 29. desember 1962
og hafa því bráðum verið starfræktar í 20 ár. Á þessum tæplega 20 ára starfsferli hafa almenningur og stjórnvöld margsinnis óskað eftir og krafist úrlausnar
Almannavarna með neyðar- og hjálparstarfi við meiri háttar náttúruhamfarir eða aðra
vá. Að hættuástandi loknu hefur starfsemi Almannavarna hins vegar fallið í skugga
dægurmálanna og verið lítill gaumur gefinn, þrátt fyrir mikilvægi þeirra. Eflaust
á þetta m. a. rætur í þeim misskilningi, að skipa megi þeim á bekk með björgunarsveitum, sem af fórnfýsi koma til hjálpar þegar fólk týnist eða er í hættu statt.
Vill þá gleymast, að hlutverk Almannavarna er mun víðtækara og flóknara en svo
að hægt sé að fela það samtökum áhugamanna, þótt þau sé mjög mikilvæg. Björgunarstörf eru hins vegar aðeins einn af mörgum starfsþáttum Almannavarna rikisins.
Almannavarnir eru sameiningarafl þjóðarinnar á sínu sviði og er ætlað að skipuleggja og framkvæma ráðstafanir, sem miða að því að koma í veg fyrir eigna- eða
líkamstjón af völdum náttúruhamfara eða af annarri vá og veita líkn og aðstoð vegna
tjóns sem orðið hefur.
Mikil hætta getur verið þvi samfara að tryggja ekki nægilegan almannavarnaviðbúnað í landinu. Nægir þar að minna á, að ísland er eitt þeirra landa í heiminum,
þar sem náttúruhanifarir eru tíðastar og mestar. Með stóraukinni landnýtingu og
fjölbreytileika í atvinnuháttum, háðari tæknivæðingu nútimans, eykst hættan á
alvarlegum afleiðingum náltúruhamfara, bæði hvað varðar mann- og eignatjón.
Þar af leiðandi er viðbúnaður til að mæta vá nauðsynlegur, þar sem mikið veltur
á réttum neyðaraðgerðum. Þegar hættu ber að höndum eru fyrirbyggjandi ráðstafanir
ekki síður mikilvægur liður í almannavörnum til að tryggja að tjón verði eins lítið
og kostur er. Hafa ýmsar framfarir átt sér stað á þvi sviði hér á landi, flestar
fyrir áeggjan og forgöngu Almannavarna, þótt aðrir hafi tekið að sér framkvæmdir.
Hefur oftast verið hljótt um slik störf.
Almannavarnir eru viðbúnaður ríkisvaldsins og sveitarfélaga til að mæta vá, enda
er hin eiginlega ábyrgð á skipulagi og framkvæmd á neyðaraðgerðum til öryggis borgurunum í verkahring stjórnvalda. Nægir í því efni að benda á eldsumbrotin í Vestmannaeyjuin 1973, snjóflóðin í Neskaupstað 1974 og Kröfluelda frá árinu 1975. Enn
fremur má minna á, að þegar náttúruhamfarir verða erlendis snýst umræðan ávallt
um viðbúnað stjórnvalda, hvernig skipulag neyðaraðgerða hefur reynst og mannafli og tæki nýst.
Almannavarnir ríkisins hafa lagt allt kapp á að stofna almannavarnanefndir í
byggðum landsins og gera alhliða neyðaráætlanir í þeim. Nú eru starfandi 55 almannavarnanefndir i landinu og ná neyðaráætlanir þeirra til 206 sveitarfélaga af 224.
Unnið er að því að ljúka áætlanagerðinni fyrir þau 18 sveitarfélög, sem eftir eru. Á
s. 1. 10 árum hefur orðið bylting í skipulagi neyðaraðgerða í landinu og nægir að
minna á, að í upphafi síðasta áratugs var ekkert skipulag til um hvernig bregðast
skyldi við stórum flugslysum, snjóflóðum, skæðum eldgosum, flóðum eða jarðskjálftum, svo að það helsta sé nefnt. Hefur það skipulag, sem hér hefur verið gert,
vakið athygli alþjóðastofnana á þessu sviði. í þeim löndum, þar sem skipulagið
hefur verið kynnt, hefur það verið talið til fyrirmyndar. En það er ekki nóg að
skipuleggja. Það verður að vera til styrkur til að beita skipulaginu, ef hættu ber
að höndum.
Til að ná sem mestum árangri i starfi hafa Almannavarnir ríkisins talið æskilegt
að stefna að eftirfarandi þróunarferli:
— Að samhæí'a rannsóknarstarfsemi vísindastofnana með tilliti til
söfnunar vegna náttúruhamfara og aðvarana um hættuástand.
störf þeirra við áhættumat og nauðsynlegar upplýsingar og
viðbúnað fyrir almannavarnanefndir héraða.
— Að hafa forgöngu um, að áhættumat fari fram, og stuðla að því,
byggða þróist með tilliti til þess að fyrirbyggja tjón.

upplýsingaEnn fremur
ráðgjöf um
að skipulag
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— Að undirbúa, viðhalda og æfa áætlanir um samhæfingu ríkisstofnana, byggðastofnana, félaga og fyrirtækja á neyðartimum.
— Að upplýsa almenning um öryggisráðstafanir á einkaheimilum, um varnir
og hegðun fólks í náttúruhamförum og þjálfa í því skyni starfsmenn og
hjálparlið.
— Að koma upp lágmarksöryggisbirgðum í einstökum landshlutum með tilliti
til íbúafjölda.
— Að koma upp og starfrækja viðvörunar- og fjarskiptakerfi og annan sérhæfðan tæknibúnað vegna almannavarna.
Núverandi lagaákvæði um skiptingu kostnaðar vegna almannavarna valda miklum vanda í framkvæmd og hamla gegn æskilegri þróun. Núverandi fyrirkomulag
gerir ráð fyrir, að rikissjóður beri allan kostnað vegna almannavarna í héruðum,
en geti krafið sveitarsjóð um helming kostnaðar og þriðjung í undantekningartilvikum. Hins vegar hafa aimannavarnanefndir framkvæmdina með höndum, en skortir
fjármagn.
Nauðsynlegt er að endurskoða lögin um hlutnverkaskipti ríkis- og sveitarfélaga
í þessum efnum og stefna að því, að sveitarfélag kosti sinn hluta að fullu og ríkissjóður greiði sömuleiðis sinn skerf.

Ed.

641. Lög

[24. mál]

um breyting á lögum nr. 108 31. des. 1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða.
(Afgreidd frá Ed. 10. apríl.)
Samhljóða þskj. 484.

Ed.

642. Frumvarp til laga

um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978.
(Eftir 2. umr. í Ed., 10. apríl.)
1. gr.
Við 1. málsgr. 13.1. í 13. gr. laganna bætast orðin:
Þar er þó einnig heimilt að ráða aðstoðarlækni hluta úr ári.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

[133. mál]
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643. Skýrsla

menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið (samkv. beiðni á þskj. 388).

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

Efnisyfirlit
Inngangur.
Hagur og staða.
Framtíðaráform útvarps og sjónvarps.
Hvemig verður halli undanfarinna ára greiddur?
Fjármögnun nýrrar langbylgjustöðvar.
Fjármögnun útvarpshúss.
Húsnæðisvandinn næstu ár.
Áætlanir um styrkingu dreifikerfis.
Fjárhagslegir þættir sjónvarpssambands um gervitungl.
Hvenær ná stereo-útsendingar til landsins alls?
önnur útvarpsrás eða landshlutaútvarp.

Inngangur.
Skýrsla þessi er samin í tilefni af beiðni 10 alþingismanna um skýrslu frá menntamálaráðherra um málefni Ríkisútvarpsins, sbr. þskj. 388.
Með bréfi til útvarpsstjóra, dags. 6. febr. 1981, óskaði ráðherra eftir aðstoð útvarpsstjóra við samningu skýrslunnar. Var sú aðstoð að sjálfsögðu fúslega í té látin, en skömmu
síðar veiktist útvarpsstjóri og hefur verið frá vinnu síðan. Olli það töfum á skýrslugerðinni
meiri en æskilegt getur talist.
Efnistök eru þau, að fyrirspurninni er skipt í tíu liði. Fjallað er um hvern lið sérstaklega í
stuttu máli og vísað til fylgiskjala, sem eiga við hvem lið.
Fylgiskjöl em í röð aftast í skýrslunni. Fyrst eru þau sem eiga við lið eitt, en hann er
víðfeðmastur, og því er í seinni liðum vísað til fylgiskjala fremst, þar sem þau voru flokkuð
undir lið eitt.
1. Hagur og staða.
(Fylgiskjöl: 1.1 til 1.22.)
Ríkisútvarpið var rekið með halla allan fyrri hluta áttunda áratugsins. Tvö árin stóð
rekstur hljóðvarps í járnum eða skilaði afgangi, en rekstrarstaða sjónvarps var verulega
neikvæð öll árin.
Á ámnum 1976— 1978 er dæminu snúið við og 1978 verður verulegur tekjuafgangur.
Skýringin á þessum bata á sér tvær rætur: aðra í auknum afnotagjöldum og hina í hækkun
tolltekna.
Ríkissjóður stóð Ríkisútvarpinu ekki skil á öllum tolltekjum á árunum 1976 — 78, en
mjög mikill innflutningur sjónvarpstækja vegna litvæðingar í sjónvarpi varð til þess, að sá
hluti, sem þó var skilað, hækkaði frá ári til árs. Árið 1979 eru tolltekjur greiddar Ríkisútvarpi í fyrsta skipti um nokkurt skeið lægri að raungildi en árið á undan og árið 1980 em
þær engar. Bæði þessi ár varð þó veruleg hækkun tolltekna í heild.
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Afnotagjöld voru ekki samstiga verðlagi á árunum 1979 og 1980 og jók það enn á
vanda Ríkisútvarpsins.
Frá árinu 1978 hafa auglýsingataxtar verið hækkaðir verulega umfram verðlagsþróun
og hefur það leitt til þess, að hlutdeild auglýsinga í tekjum stofnunarinnar hefur farið jafnt
stígandi. Tekjur af auglýsingum hækkuðu þannig um 79.5% milli áranna 1979 — 80, úr
33% af heildartekjum í 40%.
Afleiðingar af framangreindri þróun sjást skýrast í niðurstöðu rekstrarreikninga fyrir
árin 1979 og 1980, sem er hallarekstur að upphæð um 20 m.kr. á verðlagi ársins 1981.
Sérstök 10% hækkun afnotagjalda mundi nægja til aö rétta þennan halla á næstu fimm
árum.
2. Framtíðaráform útvarps og sjónvarps.
(Fylgiskjöl: 1.4., 1.8., 1.9., 1.10., 1.13., 1.14., 1.22.)
Markmiðum þeim, sem að er stefnt í rekstri Ríkisútvarpsins, er lýst í 2. og 3. gr. 1. kafla
útvarpslaga, sem gefin voru út 5. apríl 1971.
Skemmri stefnumörkun kemur fram í rekstrar- og fjárfestingaráætlunum, sem gerðar
eru til þriggja og fimm ára. Fylgiskjal nr. 1.22. sýnir áætlanir um kaup á tækjum og búnaði til
upptöku, útsendingar o. fl. í útvarpi og sjónvarpi annars vegar og ráðgerðar stofnframkvæmdir í dreifikerfi hins vegar. Fjárfesting í tækjakosti sjónvarps og hljóðvarps stefnir að
lágmarksviðhaldi og endumýjun, þar til flutt verður í nýtt hús. Tillit er tekið til tækniþróunar
(myndbönd komi í stað filmu o. s. frv.) og þess, að búnaður nýtist eðlilega við nýja starfsaðstöðu. Að loknum framkvæmdum árið 1981 verður frekari uppbygging dreifikerfis sjónvarps mjög dýr, miðað við fjölda notenda á hvem sendi.
Fjármáladeild hefur með hjálp fjárlaga- og hagsýslustofnunar unnið að ýmiss konar
hagræðingu og endurskipulagningu um eins árs skeið. Markmiðið með þessu starfi er að gera
allt fjárhagslegt eftirlit virkara (sjá meðfylgjandi greinargerð fjárlaga- og hagsýslustofnunar,
fskj. 1.4.).
Gerðar hafa verið breytingar á bókhaldi. Fjárhagsáætlanir verða unnar í samráði við
deildarstjóra, þannig að hver deild fái ákveðna fjárhæð til ráðstöfunar. Þá hafa verið lögð
drög að framleiðsluáætlun til árs í senn, en stefnt er að því, að allar rekstraráætlanir verði til
lengri tíma. Starf þetta stefnir að því að koma á fót kerfi, sem gefi sem skýrasta mynd af
stöðu og horfum í starfsemi stofnunarinnar og stuðli þar með aö betri stjóm hennar.
3. Hvemíg verður halli undanfarinna ára greiddur?
(Fylgiskjal: 1.3.)
Orsök hallarekstrar 1979 og 1980 er skýrð í fylgiskjali nr. 1.3.: Aðflutningsgjöld af
sjónvarpstækjum.
Svo sem vikið er að í svari við fyrstu spurningu, er unnt með tekjum af sérstakri 10%
hækkun afnotagjalda að greiða halla áranna 1979 og 1980 niður á 5 ámm. Ríkisútvarpið
hefur tekið lán til að mæta umræddum hallarekstri. Þau lán þarf að greiða upp á árunum
1981 — 1983. Verði framangreind leið valin, þarf á árinu 1983 að útvega nýtt lán til tveggja
ára.
4. Fjármögnun nýrrar langbylgjustöðvar.
(Fylgiskjöl: 4.1. til 4.4.)
Ný langbylgjustöð, sem byggð yrði á tveim til þrem árum og hefði 500 kw sendistyrk,
kostar u. þ. b. 50 m.kr.
Fjármögnun þarf að langmestu leyti að koma utan að, þar sem stofnunin hefur ekki
bolmagn til þess að veita, svo nokkm nemi, af eigin fé til þessarar framkvæmdar.
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Hlutur Ríkisútvarpsins í öryggismálum þjóðarinnar hlýtur einnig aö setja sitt mark á
fjármögnunina, t. d. í formi framlags úr ríkissjóöi til öryggismála.
Norðmenn leggja sérstakt 17.5% stimpilgjald á heildsöluverð hljómflutningstækja. Á
fylgiskjali 4.2. er yfirlit um innflutning hljómflutningstækja til íslands. Vörugjald (30%) af
þessum innflutningi, sem rynni til framkvæmdasjóðs langbylgjustöðvar, mundi skila um sjö
og hálfri milljón króna á ári á verðlagi áramóta 1980/81.
5. Fjármögnun útvarpshúss.
(Fylgiskjöl: 5.1. til 5.5.)
Framkvæmdasjóður Ríkisútvarpsins fjármagnar byggingu útvarpshúss. Tekjur hans eru
10% af afnotagjalda- og auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins.
Fyrsta byggingaráfanga, sem innréttaður verður fyrir hljóðvarp og sjónvarp, á að verða
lokið um áramót 1986/87. (Sjá fskj. 5.5.)
Heildarkostnaður er áætlaður rúmar 93 m.kr. Tekjur framkvæmdasjóðs, að viðbættri
núverandi eign, verða þá um 78 m.kr. Til þess að brúa það bil, sem á vantar, er ráðgert aö
selja húseign Ríkisútvarpsins að Laugavegi 176. Söluverð er áætlað 18 m.kr. (byggingarvísit.
626).
Miðað við þann framkvæmdahraða, sem fram kemur á fskj. 5.5., og þá fjármögnun, sem
fram kemur á fskj. 5.1., þarf að útvega 4 m.kr. lán til þriggja ára árið 1984 og 8 m.kr. lán til
tveggja ára árið 1985. Þegar þessi lán hafa verið endurgreidd á árinu 1987 er gert ráð fyrir
að í framkvæmdasjóði verði um 2 m.kr.
6. Húsnæðisvandinn næstu ár.
Eins og alkunna er, hefur hljóðvarpið alla tíð orðið að búa við þröngt og óhagkvæmt
leiguhúsnæði.
Við upphaf sjónvarps hérlendis keypti Ríkisútvarpið hluta í húseigninni að Laugavegi
176 í Reykjavík. Nýlega var gengið frá kaupum á síðasta hluta hússins, þannig að Ríkisútvarpið á eignina alla frá 1. maí n. k. að telja.
Það húsnæði, sem stofnunin hefur haft til umráða undanfarin ár og áratugi, verður látið
nægja, uns flutt verður í nýtt sérbyggt hús fyrir starfsemina.
7. Áætlanir um styrkingu dreifikerfis.
(Fylgiskjöl: 1.9. og 1.13.)
Á fylgiskjölum 1.9. og 1.13. eru áætlanir um framkvæmdir í dreifikerfi útvarps og
sjónvarps á þessu ári (1981).
Ráðgerð fjárfesting í FM-sendum fyrir hljóðvarp er 1.37 millj. kr. Samþykkt hefur verið
áætlun um dreifikerfi sjónvarps, allt að 7940 þús. kr.
Umræddar stofnframkvæmdir eru háðar því skilyrði, að afkastageta til framkvæmda og
fjármagn til viðbótar afskriftum á aðgengilegum kjörum hrökkvi til.
8. Fjárhagslegir þættir sjónvarpssambands um gervitungl.
(Fylgiskjal: 8.1.)
Jarðstöðin Skyggnir við Úlfarsfell í Mosfellssveit gerir nú kleift að taka á móti og senda
sjónvarpsefni til annarra landa. Póst- og símamálastofnun hefur keypt nauðsynlegan búnað í
stöðina til flutnings sjónvarpsefnis.
Sjónvarpsefni verður flutt á örbylgju til Múlastöðvar Landssímans og þaðan til sjónvarpsstöðvar að Laugavegi 176 eftir jarðkapli sem þegar er til staðar.
Móttaka efnisins í sjónvarpshúsi hefur verið undirbúin, en stofnkostnaður Ríkisútvarpsins við að koma sambandinu á er áætlaður um 5 m.kr.
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Rekstrarkostnaður tengingarinnar er þríþættur: Greiðsla fyrir efnið, greiðsla fyrir
flutning efnis og kostnaður vegna sérstaks mannahalds, en talið er að ráða þurfi tvo menn til
sjónvarpsins til þess að sinna móttöku efnis í sjónvarpshúsinu. Árleg greiðsla fyrir efnið er
áætluð 150 þús. kr. (sbr. fskj. 8.1).
Kostnaði fyrir flutning á efninu má skipta í þrjá liði:
— Fyrir sendingu upp í gervihnött, greitt til Evrópusambands útvarpsstöðva um 360
þús. kr. á ári.
— Fyrir móttöku frá gervihnetti, greitt Landssíma íslands 3300 þús. kr. á ári.
— Fyrir flutning frá jarðstöð í sjónvarpsstöð er rekstrarkostnaður óviss ennþá.
Árlegur kostnaður vegna mannahalds er áætlaður 300 þús. kr.
Eins og að framan segir er fjárfesting áætluð um 5 m. kr. og árlegur rekstrarkostnaður
um 4 m.kr. á verðlagi í ársbyrjun 1981, auk rekstrarkostnaðar við lið 3.
Verði sú leið valin að leggjá kostnað vegna gervihnattasendinga sjónvarpsefnis á stofn
afnotagjalda, þyrfti afnotagjald að hækka um 80 kr. þess vegna.
9. Hvenær ná stereo-útsendingar til landsins alls?
Undirbúningur að tvírása- eða stereoflutningi útvarpsefnis til Norður- og Austurlands
er í gangi. Mun sá flutningur ná til allra staða, sem njóta FM-sendinga.
Talið er, að það muni taka u. þ. b. eitt ár að breyta dagskrárrásum í tvírása kerfi.
Ákveðið er, að dreifikerfi sjónvarps verði notað til flutnings stereo-útvarps til Norður- og
Austurlands og verður til þess beitt nýjustu tækni (svonefndri digital-aðferð). Lausleg áætlun um kostnað viðtækjabúnaðar nemur um 2 m.kr., þar af aðflutningsgjöld 1.2 m.kr.
Kostnaður innanlands við uppsetningu o. fl. er talinn muni nema 200 — 300 þús. kr.
Uppbygging FM-kerfis hér á landi er engan veginn lokið, en slíkt kerfi er forsenda þess,
að tvírása dreifing nái til allra byggðra býla. Bifreiðar, bátar og skip hafa mjög takmarkaða
möguleika á tvírása móttöku, og gildir hið sama um móttöku þessara farartækja á útsendingu
sem endurvarpað væri um gervihnött, þó af öðrum orsökum sé.
10. önnur útvarpsrás eða landshlutaútvarp.
Enginn undirbúningur er í gangi um útsendingu á annarri hljóðvarpsrás og sérstakt
landshlutaútvarp er ekki heldur í undirbúningi eða fyrirhugað á næstunni. Núverandi tekjustofnar Ríkisútvarpsins nægja ekki til tvöföldunar á dreifikerfi hljóðvarps eða til þess að
koma á fót landshlutastöðvum og reka þær.
Ný útvarpsrás kallar á tvöföldun á dagskrárútsendingu. Einfaldasta og ódýrasta lausnin
væri að kljúfa núverandi dreifikerfi þannig að FM-sendar mynduðu aðra rásina, en lang- og
millibylgja hina. Þetta virðist þó með öllu óraunhæft í framkvæmd, þar sem ultrabylgja,
miðbylgja og langbylgja mynda heild í dreifikerfi hljóðvarps, sem naumast má rjúfa.
önnur og raunhæfari lausn væri að byggja upp nýtt FM-kerfi, en FM-sendar gera
útsendingu á tveimur tíðnum mögulega. Aðstaða er að nokkru fyrir hendi, svo sem rafmagn,
hús o. fl. Að öðru leyti þyrfti að tvöfalda kerfið.
Augljóst er, að hér er um gífurlega fjárfrekar framkvæmdir að ræða. Dreifikerfi sjónvarps er byggt upp af 111 stöðvum og talið er að þær nái til um 98% landsmanna. Áætlað er
hins vegar að FM-sendar hljóðvarps verði 36 talsins í árslok 1981. Til þess að FM-sendar
(ultrabylgja) þjóni jafnstóru svæði og dreifikerfi sjónvarps, þyrfti u. þ. b. að tvöfalda fjölda
þeirra. Flestir þessir sendar yrðu 10 wött, en hver slík stöð kostar 150 — 200 þús. kr.
Landshlutaútvarp. Eins og áður er sagt, hefur engin athugun verið gerð eða ákvörðun
tekin um uppbyggingu landshlutaútvarps. Tæknilegir möguleikar eru þeir, að frá árinu 1975
liggur fyrir úthlutun alþjóðafjarskiptastofnunarinnar í Genf á miðbylgjutíðni fyrir 1 kw
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REKSTRARREIKNINGA

SJÓNVARPS

1971 - 1980

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

120,8

143,o

184,4

286,8

436,o

645,2

803.7

1.243,2

1.810,1

2.858,4

Auglýsingar (^- söluskattur)

24,3

26,4

33,4

55,5

107,5

129,9

140,1

258,1

439,6

914,0

AÖflutningsgjöld

24,0

24,7

34,7

38,2

68,4

87,8

291.0

590,o

340,0

45,2

Aðrar tekjur (r söluskattur)

0,9

0,9

2,3

3,7

5,4

6,5

5,7

21,4

36,2

50,5

Tekjur alls:

170,0

195,0

254,8

384,2

617,3

869,4

1.240,5

2.112,7

2.625,9

3.868,1

8,5

11,0

17,3

27,4

39,o

47,4

76,1

171,4

382,1

10,9

43,8

60,8

93,3

76,5

* 2,3

*

32,3

* 208;5

358,5

1.133,9
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180,9

2 30,3

304,6

460,2

666.4

828,1

1.160,8

1.828,1

2.813,0

4.619,9

9?

Laun og launatengd gjöld

51,5

68,9

90,o

149,6

171,3

238,4

Dagskrárkostnaður

32,o

42,7

60,5

85,9

116,5

156,o

294,2

487,3

742,5

1.170,3

Tæknideild

12,9

14,2

18,5

22,o

32,5

47,8

191,2

316,9

488,2

732,7

4,2

3,5

4,2

7,4

6,9

7,9

52,0

100, o

125,1

281,1

11,2

12,5

17,2

18,3

43,7

40,4

83,0

121,3

174,6

312,4

2,8

6,0

8,9

10,6

30,8

9,2

15,4

4,7

31,4

37,3

Afskriftir dreifikerfis

39,8

48,3

60,8

100,4

165,1

228,3

327,4

500, o

686,8

1.145,5

önnur rekstrargjöld

26,5

34,2

44,5

66 ,o

99,6

100,1

197,6

297,9

564.4

940,6

180,9

230, 3

304,6

460,2

666,4

828.1

1.160,8

1.828.1
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Tap (r hagnaöur)
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1) Bókhaldslykli var breytt 1977.
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REKSTRARREIKNINGA

HLJÓÐVARPS

1971 - 1980

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Afnotagjöld

69,0

76,3

116,1

153,9

235,3

346,4

420,0

629,2

871,4

1.323,7

Auglýsingar (? söluskattur)

49,8

68,6

77,2

134,o

186,3

265,6

340,2

592,3

830,8

1.322,9

Aórar tekjur (■? söluskattur)

1,4

1,5

2,o

4,1

4,5

8,2

8,4

25,8

46,3

97,4

Tekjur alls:

121,o

146,4

195,3

292,o

426,1

620,2

768,6

1.247,3

1.748,5

2.744,0

7,3

9,8

14,6

21,3

31,o

38,4

62,4

131,0

271,3

0,5

26,9

7,3

r 71,6

86,0

196,2

185,0

304,3

722,9

1.113,3

1.703,5

2.668,9
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Tekjur:

Til framkvæmdasjóðs
Tap (•*•:

Hagnaður)

6,8

10,1

127,8

149,2

t

-

17,3
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?

82,0
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*

V
3
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05
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Gjöld:
Laun og launatengd gjöld

53,1

66,9

80,8

126,6

151,9

185,2

Dagskrárkostnaður

37,2

45,5

57,o

86,2

112,8

152,6

337,6

541,5

844.7

1.288,3

4,6

2,9

8,5

12,5

14,9

21,2

92,5

130,7

208,4

332,5

Rekstur dreifikerfis

10,8

12,6

14,3

25,2

29,o

47,6

55,2

94,5

114,9

189,3

önnur rekstrargjöld

33,7

39,4

41,3

80,4

124,5

147,0

237,6

346,6

535,5

858,8

11,6

18,1

16,9

26,6

45,6

46,4

127,8

149,2

185,o

304,3

387,5

507,2

722,9

1.113,3

1.703,5

2.668,9

Tæknideild

framlag sjónvarps

1)
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1971

BÓkhaldslykli var breyt.t 1977.
Laun færð inn í kostnað deilda.

Allar upphæðir í raillj. g.kr
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senda. Stöðvar þessar eru með AM-hljómgæðum. Langdrægi slíkra senda er mjög takmarkað, sérstaklega í dimmu, vegna truflana erlendis frá.
Hagkvæmasta lausn á landshlutastöðvum er vafalaust sú, að fá sérstaka tíðniúthlutun
fyrir FM-senda.
Fylgiskjal 1.3.
Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum.
Ríkisútvarpið fékk frá upphafi starfsemi sjónvarps tolltekjur af sjónvarpstækjum og
loftnetum til uppbyggingar dreifikerfis og tækjakaupa í sjónvarpsstöð. Tolltekjur færðu
sjónvarpi nær helmingi tekna sinna fyrstu árin og voru þær nánast allar tekjur stofnsjóðs.
Þær runnu óskiptar til sjónvarps til ársins 1977, en þá var um 89% þeirra skilað. Með
innflutningi litsjónvarpstækja frá árinu 1977 hækkuðu tolltekjur mjög ört. Kom þetta sér
vel, þar sem mikil og fjárfrek verkefni biðu í uppbyggingu dreifikerfis um allt land. Litvæðing sjónvarpsstöðvarinnar var þá einnig í miðjum klíðum og mikill búnaður ókeyptur til
hennar. Stórauknar tolltekjur af sjónvarpstækjum vöktu hins vegar athygli fjármálaráðuneytis. Breyting hafði verið gerð á lögum um tollskrá 11. febr. 1970 (3. gr. 39. tl.). Þar er
fjármálaráðuneyti heimilað „að ákveða að aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og
hlutum í þau megi verja til stofnkostnaðar sjónvarps".
Heimildarákvæði þetta var fellt brott við endurskoðun, sem gerð var á tollalögum árið
1976.
Þáverandi menntamála- og fjármálaráðherra náðu þó samkomulagi um skil á umræddum tolltekjum til Ríkisútvarpsins, meðan báðir voru ráðherrar. Við það samkomulag var þó
ekki að fullu staðið, eins og sést af yfirliti hér neðar.
Eftirfarandi tafla sýnir aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum og loftnetum og hver skil
hafa verið 1977 — 1980.

1977
1978
1979
1980

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

Tekjur

Skilaö RUV
í miilj. g.kr.

Útistandandi

609,4
1 175,9
1 057,4
1 414,7

541,0
340,0
340,0
0,0

68,4
835,9
717,4
1 414,7

4 257,4

1 221,0

3 036,4

Árið 1979 var Ríkisútvarpinu gert að taka lán í dollurum, andvirði 300 millj. ísl. króna.
Árið 1980 var á sama hátt tekið 270 millj. króna innlent lán til fjármögnunar framkvæmda í
dreifikerfi. Á þessu ári (1981) er enn ráðgert að halda sömu braut og taka 4 millj. nýkróna
lán til stofnframkvæmda í dreifikerfi.
Yfirstjóm Ríkisútvarpsins hefur varað við því, að hlaða upp lánum til framkvæmda,
meðan rekstur er jafnþungur og raun ber vitni síðastliðin tvö ár. Yfirstjórn Ríkisútvarpsins
lítur einnig svo á, að lán þessi komi sem hlutagreiðsla tolltekna, vegna áranna 1977 — 1980,
sem enn eru óuppgerðar, enda hefur ráðuneytisstjóri fjármála skuldbundið ríkissjóð til þess
að greiða vexti og afborganir af framangreindum lánum. Jafnframt hefur verið bent á, að
Ríkisútvarpið býr við erfið kjör í kaupum á sendum, endurvarpsstöðvum og öðrum búnaði,
þar sem það þarf almennt að greiða 120% — 130% aðflutningsgjöld til ríkissjóðs af þessum
búnaði. Telja verður óréttlátt að Ríkisútvarpið verði að sæta þessu, þar sem t. d. Rafmagnsveitur ríkisins og Póst- og símamálastofnun búa að þessu leyti við allt önnur og betri kjör.
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Um þörf Ríkisútvarpsins fyrir umræddan tekjustofn þarf ekki að fjölyrða. Nægir í því
sambandi að vísa til fjárfestingaráætlunar fyrir árin 1981 — 83, þar sem mikil uppbygging og
styrking dreifikerfis er ráðgerð í flestum sýslum landsins.

Fylgiskjal 1.4.
30. mars 1981
Til: Harðar Vilhjálmssonar, fjármálastjóra
Frá: Jóni E. Böðvarssyni.
Greinargerð um könnun á starfsemi fjármáladeildar Ríkisútvarpsins.

í febrúar 1980 óskaði fjármálastjóri Ríkisútvarpsins eftir aðstoð fjárlaga- og hagsýslustofnunar við könnun á starfsemi fjármáladeildar stofnunarinnar. Eftir forkönnun á væntanlegu verkefni og viðræður fjármálastjóra við útvarpsstjóra, skrifstofustjóra menntamálaráðuneytis og hagsýslustjóra var ákveðið að mynda óformlegan starfshóp til þess að gera
könnun á starfsemi fjármáladeildar. í starfshópnum eru:
Hörður Vilhjálmsson, fjármálastjóri,
Guðbjörg R. Jónsdóttir, starfsmannastjóri,
Jón E. Böövarsson, deildarstjóri.
Fyrsta verk starfshópsins var að skipuleggja könnunina og ákveða forgangsröð þeirra
þátta sem kanna átti. Því næst var gerður samningur við Hugverk hf. um athugun á skipulagi
og rekstri fjármáladeildar og vann Ólafur Jónsson að þeirri athugun. Skilaði Hugverk hf.
skýrslu um þetta efni í apríl 1980. í þessari skýrslu voru reikningaferli og bókhaldsmerkingu
gagna gerð sérstök skil. Ráðgjafinn starfaði áfram að þessari athugun fyrir starfshópinn og
skilaði annarri skýrslu í ágúst 1980 þar sem hann gerir sérstaka grein fyrir reikningagerð og
innheimtu. í framhaldi af þessu voru hannaðir nýir innheimtuseðlar og gert stórátak í að ná
sem bestum árangri í innheimtumálum stofnunarinnar. Það skal tekið fram, að samband og
samráð var haft við alla þá aðila sem þessi könnun snerti, svo sem ríkisendurskoðun, ríkisbókhald og Skýrr.
í október 1980 var ákveðið að vinna að uppbyggingu áætlanagerðar og eftirlits fyrir
Ríkisútvarpið og var gerður samningur við ráðgjafann um þetta verkefni. Segja má að
fjárhagsleg áætlanagerö fyrir Ríkisútvarpið þurfi að vera tvíþætt, annars vegar deildaskipt og
hins vegar viðfangsefnaskipt. Að sjálfsögðu tekur slík áætlanagerð mið af fjárlögum og
miðlar jafnframt upplýsingum (rauntölum) sem nýtast við árlega gerð tillagna stofnunarinnar til fjárlaga. Ríkisútvarpið fór fram á stööuheimild fyrir deildarhagfræðing fjármáladeildar
til þess að sinna þessu nýja verksviði. Ráðninganefnd ríkisins veitti umbeðna stöðuheimild í
janúar s. 1.
Lokið hefur verið uppbyggingu fjárhagslegs áætlunarkerfis og kynningu á því innan
stofnunarinnar. Áætlunarkerfið hefur þegar komið að góðum notum við endurskoðun á
dagskrám (sjónvarps og hljóðvarps) vegna fyrirsjáanlegra fjárhagsörðugleika.
Deildarhagfræðingur hefur verið ráðinn til fjármáladeildar og er þess að vænta að
áætlanagerð og eftirlit muni skila sér í markvissari rekstri stofnunarinnar.
Það skal tekið fram, að starfshópurinn hefur haldið fundi með ýmsum stjórnendum
stofnunarinnar þegar ástæða þótti til. Þá hafa ýmsir starfsmenn tekið þátt í fundum starfshópsins þegar málefni, sem þá vörðuðu, voru til umræðu. Starfshópurinn hefur lagt sérstaka
áherslu á að koma samþykktum tillögum í framkvæmd.
Framundan er aðlögun á ýmsum þáttum í starfsemi og rekstri Ríkisútvarpsins sem
fjárhagsleg áætlanagerð og eftirlit hefur áhrif á.
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Fylgiskjal 1.5.
Samanburður á afnotagjaldi Ríkisútvarpsins og áskriftargjaldi dagblaðs.
Afnotagjald
hljóðvarps:

Ár.
1939
1948
1953
1958
1963
1968
1973
1978
1979
1980

30
100
200
200
400
820
1 720
9 500
12 800
19 300

Afnotagjald
sjónvarps
svart/hvítt:

2 400
3 850
20 300
27 000
39 800

Samtals:

Áskrift
dagblaðs:

30
100
200
200
400
3 220
5 570
29 800
39 800
59 100

36
120
240
390
840
1 480
3 630
23 915
39 500
61 600

Afnotagjald
littækis:

26 500
35 800
54 900

Fylgiskjal 1.6.
27. mars 1981
Hljóðvarp og
s/h sjónvarp.
Afnotagjald.

Ár.
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

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

Áskriftarverð
dagblaðs.
1 260
1 500
1 845
2 040
2 340
2 700
3 690
6 360
8 550
11 700
15 600
23 750
39 660
61 600

3 020
3 220
3 300
3 580
3 980
4 400
5 570
8 100
12 200
17 500
21200
29 800
39 800
59 100

Lágmarkskaup
Dagsbrúnar, dagvinna
pr. 1. mars hvert ár.
48,81
50,46
56,19
67,75
83,46
110,93
138,34
206,26
264,98
341,89
473,76
697,65
1 017,21
1 537,20

Fylgiskjal 1.7.
Fjárfesting Ríkisútvarpsins 1976—1980.
Dreifikerfi: a) Hljóðvarps ...................
b) Sjónvarps .....................
Litvæðing sjónvarps ..............................

1976

1977

1978

1979

1980

9,8
24,7

8,0
102,7
76,9

89,1
360,3
94,8

46,4
617,0
20,1

164,3
207,1
235,4

34,5

187,6

544,2

683,5

606,8

Allar tölur eru í milljónum króna á verðlagi hvers árs.
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Fylgiskjal 1.8.
16. mars 1981.
Framkvæmdir á vegum RÚV við dreifikerfi sjónvarps og hljóðvarps á árinu 1981 eins
og þær voru samþykktar af menntamálaráðherra 23. febr. s. 1.
Sjónvarp:
a) Endurnýjun
Stykkishólmur
Kalastaðakot
Þjóðólfsholt
Reykhólar
Fell
Glæsibær
Djúpivogur
Álftafjörður
Vatnsdalur
Húsavíkurfjall

10 kw
100 w
,,
50 w
,,

Hljóðvarp:
a) Nýjar stöðvar
Girðisholt
2,5 kw
Vestfirðir
2 x lOw
1 x lOw
Norðurland vestra
Norðurland eystra
1 x 10 w + 1 x lOOw
1 x lOw
Austurland
Suðurland
1 x lOw
Dagskrárflutningstæki (Skúlagata—■Vatnsendi).
2 stk.
Endurvarpsviðtæki

b) Varabúnaður
5 stk. 1 watt óstaðsett
c) Nýjar stöðvar
Hjaltadalur I
Hjaltadalur II
Deildardalur & Unadalur
Rauðasandshreppur I
Rauðasandshreppur II
Vatnsnes I
Vatnsnes II
Háöxl
Skriðdalur

10 w
10 w

Áætluð heildarupphæð 8,98 millj. kr. (nóv. 1980).

Fylgiskjal 1.9.
Stofnframkvæmdir í dreifíkerfi hljóðvarps 1981.
Nýjar stöðvar
Girðisholt
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Dagskrárflutningstæki (Skúlagata—Vatnsendi)
Endurvarpsviðtæki

Millj. nýkr.
2,5 kw
2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

w
w
w + 1 x 100 w
w
w

2 stk.
Samtals millj. nýkr.

0,30
0,24
0,12
0,28
0,12
0,12
0,10
0,09
1,37
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Fylgiskjal l.lO.Bl.l.
Dreifikerfi Hljóðvarpsins.
Dreifing hljóðvarps um ísland byggist fyrst og fremst á langbylgjusendistöðvum á
Vatnsenda og Eiðum, en þar að auki eru reknar nokkrar miðbylgjusendistöðvar og eru
stöðvarnar í Skjaldarvík og Homafirði þeirra veigamestar. Einnig er hægt að taka á móti FM
útsendingu sömu dagskrár á ýmsum stöðum á landinu, en uppbygging FM-kerfis hefur
gengið mun hægar hér en í flestum öðrum Evrópulöndum vegna fjárskorts.
Langbylgjusendir var fyrst settur upp á Vatnsenda árið 1930 og var þá með stærri
sendum í Evrópu. Veitti hann góða þjónustu um allt land, en eftir því sem erlendum stöðvum fjölgaði og afl þeirra óx versnuðu hlustunarskilyrði víða, einkum þó austanlands. Til að
bæta úr þessu var settur upp miðbylgjusendir á Eiðum 1938 og afl sendisins á Vatnsenda
aukið í 100 kw á sama tíma. Enn seig á ógæfuhliðina og var nauðsynlegt að setja upp nýjan
langbylgjusendi á Eiðum 1965, en hann hefur sömu tíðni og sendirinn á Vatnsenda. Engu að
síður er langt frá því, að skilyrði séu fullnægjandi um land allt, og er ekki hægt að búast við
því, að þau batni nema reistar verði nýjar, aflmiklar stöðvar á lang- eða miðbylgju, og er
endumýjun langbylgjustöðvar á Vatnsenda orðin mjög aðkallandi. Áætlað er að sú stöð
verði reist á svæðinu milli Selfoss og Stokkseyrar. Á alþjóðaráðstefnu um lang- og miðbylgjuútvarp, sem haldin var í árslok 1975, var íslandi úthlutað annarri tíðni á langbylgjusviðinu, og standa því vonir til að hlustunarskilyrði geti batnað með nýjum stöðvum, þrátt
fyrir síversnandi ástand á langbylgjusviðinu í heild. Vegna strjálbýlis og vegna þess, hve
fiskimiðin em víðáttumikil, er óhjákvæmilegt að nota langbylgjusviðið sem meginuppistöðu
í dreifikerfi hljóðvarpsins. Hins vegar eru sífellt meiri kröfur gerðar til hljómgæða í sambandi við flutning tónlistar og þessum kröfum er ekki hægt að fullnægja nema með notkun
FM stöðva.
Á árinu 1979 vom settar upp nýjar FM-endurvarpsstöðvar á Dalvík og Ólafsfirði. Á
Höfn í Homafirði var settur upp 2,5 Kw FM-sendir og út frá honum endurvarpsstöðvar að
Borgarhöfn, á Almannaskarði og í Lóni. Á árinu 1980 vom settar upp endurvarpsstöðvar í
Bárðardal, á Djúpavogi, í Álftafirði, Hörgárdal, öxnadal, Bolungarvík, Axarfirði og á
Vopnafirði, en í Vestmannaeyjum, á Háfelli og í Vík í Mýrdal voru nýjar endurvarpsstöðvar
settar upp í stað eldri stöðva, sem teknar voru úr notkun, en standa munu þar áfram sem
varastöðvar.
Alls em nú starfræktar 12 styrkmótaðar og 33 FM-mótaðar útvarpsstöðvar (sjá kort H
6133 A). Útsendingar í stereó hófust hinn 20. desember 1980, en uppbyggingu FM-kerfisins
hafði verið þannig hagað, að unnt var að nota það til stereóútsendinga án nokkurra breytinga á sendakerfinu.
Þar sem FM-dreifingin frá Reykjavík til Vesturlands og Vestfjarða annars vegar og til
Suður- og Suðausturlands hins vegar er um endurvarpsstöðvar, geta stereóútsendingar náð
til þessara svæða nú þegar. Dreifing útvarpsefnis til Norður- og Austurlands er aftur á móti
um dagskrárlínur, sem ekki hafa flutningsgetu fyrir stereódagskrá. Af þessari ástæðu ná
stereóútsendingar enn ekki til þessara landshluta, en vonir standa til, að unnt verði að setja
upp nýja dagskrárlínu snemma næsta árs, sem geri slíkan flutning kleifan.
Á þessu ári verður settur upp 2 500 watta FM-sendir á Girðisholti á Mýrum. Auk þess
verða settar upp 7 smærri FM-endurvarpsstöðvar víðsvegar á landinu.
í framkvæmdatillögum RÚV er gert ráð fyrir uppsetningu 12 endurvarpsstöðva á árinu
1982 og 1983. Með þessum framkvæmdum má ætla að FM-útvarp verði komið til flestra
landsmanna 1984.
FM-sendar þessir verða í flestum tilfellum staðsettir í sömu húsum og sjónvarpsstöðvarnar eru í og er stofnkostnaður því nánast kaupverð tækjabúnaðar, þar eð aðstaða er þegar
fyrir hendi.
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Fylgiskjal 1.12.
Listi yfir hljóðvarpsstöðvar starfræktar á íslandi 1. janúar 1981
Staðsetning
Tíðni
A. Styrkmótaðar stöðvar á langbylgju og miðbylgju (AM):
1. Vatnsendi
209 KHZ
2. Eiðar
209 „
3. Höfn í Hornaf.
666 „
4. Skjaldarvík
738 „
5. Húsavík
1413 „
6. Hellissandur
1 386 „
7. Raufarhöfn
1 485 „
8. Kelduhverfi
1 485 „
9. Ólafsfjörður
1 485 „
10. Siglufjörður
1512 „
11. Dalvík
1 512 „
B. Tíðnimótaðar stöðvar á últrabylgju (FM):
1. Vestmannaeyjar
97,1 MHZ
2. Neskaupstaður
91,0 „
3. Raufarhöfn
94,2 „
4. Vatnsendi
93,5 „
5. Reykjavík
98,0 „
6. Vík
91,2 „
7. HáfeU
93,8 „
8. Varmahlíð
96,5 „
9. Hegranes
90,6 „
10. Stykkishóimur
88,0 „
11. Bæir
99,0
12. Amarnes
89,0 „
13. Vaðlaheiði
91,6 „
14. Ólafsvík
98,8 „
15. Siglufjörður
99,0 „
16. Goðafoss
99,8 MHZ
17. Fljótsheiði
87,5 „
18. Húsavíkurfjail
97,3 „
19. Gagnheiði
99,8 MHZ
20. Höfn
90,3 „
21. Borgarhöfn
97,3 „
22. Almannaskarð
88,5 „
23. Lón
97,5 „
24. Dalvík
91,6 „
25. Ólafsfjörður
90,5 „
26. Vopnafjörður
93,5 „
27. Hörgárdalur
94,3 „
28. öxnadalur
88,9 „
29. Bárðardalur
93,5 „
30. Djúpivogur
93,5 „
31. Álftafjörður
99,5 „
32. Axarfjörður
90,7 „
33. Bolungarvík
93,5 „

Sendiafl

Útgeislað afl

100 Kw
20 „
5 „
5 „
20 w
20 „
20 „
20 „
20 „
20 „
20 „

50 Kw
10 „
4 „
4 „
2 w
2 „
2 „
2 „
2 „
2 „
2 „

2 500 w
10 „
30 „
2 500 „
100 „
10 „
1 250 „
100 „
1 250 „
1 000 „
10 „
10 „
1 kw
10 w
10 „
10 „
10 „
10 „
5 kw
1,25 kw
10 w
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „
10 „

10 kw
40 w
100 „
2 500 „
100 „
5 „
4 370 „
160 „
4,6 KW
5 KW
18 w
40 „
3,5 kw
65 w
40 „
53 „
13,3 „
20 „
12,50 kw
1 250 w
40 „
32 „
13 „
16 „
16 „
20 „
40 „
34 „
16 „
12 „
30 „
16 „
30 „

Þingskjal 643

2091

Fylgiskjal 1.13.
Samþykktar framkvæmdir við dreifikerfí sjónvarps 1981
a) Endurnýjun:
Stykkishólraur
Kalastaðakot
Pjóðólfsholt
Reykhólar
Fell í Sléttuhlíð
Glæsibær
Djúpivogur
Álftafjörður
Vatnsdalur
Húsavíkurfjall
b) Varabúnaður:
5 stk. 1 watt óstaðsett
c) Nýjar stöðvar:
Hjaltadalur I Viðvík
Hjaltadalur II
Deildardalur & Unadalur
Rauðasandshreppur I
Rauöasandshreppur II
Vatnsnes I
Vatnsnes II
Háöxl
Skriðdalur

10 kw
100 w
,,
10 w
,,
,,
,,
50 w

0,08 x 5

Millj. nýkr.
2,70
0,17
0,17
0,17
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15

0,40

10 w

10 w

Alls 9 stöðvar 3,30
Samtals millj. nýkr.

7,61

Fylgiskjal 1.14.
Dreifikerfi Sjónvarpsins
í þeim áætlunum, sem Póstur og sími geröi og sjónvarpsnefndin tók upp í skýrslu sína í
mars 1964, var dreifikerfi íslenska Sjónvarpsins ráðgert sem endurvarpskerfi. Sendistöðvar í
slíku kerfi mynda keðju, þar sem hver stöð fær merki sitt frá næstu stöð á undan og endurvarpar því á ný. Kostir þessa kerfis voru fyrst og fremst lágur stofnkostnaður og stuttur
byggingartími. Ókostir þess eru hins vegar, að gæði rýma eftir því sem lengra dregur frá
sjónvarpsstöðinni í Reykjavík, að bilun á einni endurvarpsstöð hefur víðtæk áhrif og að
hætta er á truflunum frá erlendum stöðvum, með því að mikil fjarlægð milli sumra endurvarpsstöðva útheimtir notkun rása á lágum tíðnum (tíðnisvið 54—68 MHz), en á því tíðnisviði berast útsendingar helst til íslands erlendis frá og valda hér truflunum. Vegna þessara
ókosta við endurvarpskerfið þótti rétt að hafa í huga frá upphafi, að endurvarpsaðferðin yrði
seinna lögð niður að hluta. Var þess vegna gerður greinarmunur milli aðalstöðva og endurvarpsstöðva. Aðalstöðvar eru eins konar hnútstöðvar á stóru sváeði, jafnvel landsfjórðungi;
þær em aflmiklar vegna þess að þær eiga að þjóna stóm svæði eða koma dagskrárefni áleiðis
til annarra stöðva í mikilli fjarlægð. Það, sem mest aðgreinir þó aðalstöðvar frá endurvarpsstöðvum, er hæfni þeirra til að taka við dagskrárefni eins og það kemur frá sjónvarpsstöðinni
eða frá dagskrárlínu. Dagskrárlínur sjónvarps eru yfirleitt örbylgjusambönd (í tíðnisviðinu 7
GHz), sem hafa þann kost, að myndgæði eru miklu meiri en við sendingu myndarinnar yfir
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miklar fjarlægðir á lægri tíðnum. Aðrir kostir örbylgjusambanda eru minni bilanahætta og
útilokun erlendra truflana.
Dreifikerfið hefur verið byggt upp með 9 aðalstöðvum og 102 endurvarpsstöðvum (sjá
kort), en hins vegar var fyrstu örbylgjusamböndum fyrir flutning á dagskrárefni milli
aðalstöðva ekki komið á fyrr en í árslok 1974, en á árinu 1980 var svo lokið við að tengja
allar aðalstöðvar með örbylgjusamböndum, þegar stöðvamar í Vestmannaeyjum og á Háfelli voru tengdar við sjónvarpsstöðina í Reykjavík.
Á árinu 1979 voru aðalsendar sjónvarps á Gagnheiði og Háfelli báðir endumýjaðir, en
auk þess voru settar upp sjónvarpsendurvarpsstöðvar á 9 stöðum. Þessir staðir em: Þorlákshöfn, Lón, Almannaskarð, Hrauneyjafoss, Skaftártunga I, Skaftártunga II, Vopnafjörður,
Laxárdalur og Bárðardalur.
Á árinu 1980 vom settar upp sjónvarpsendurvarpsstöðvar á 6 stöðum. Þessir staðir em
Mosfellssveit, Girðisholt, Búlandshöfði, Jökuldalur, Fljótsdalur og Tjörnes.
Á þessu ári verður gert stórátak í styrkingu og við stækkun á dreifikerfinu.
Sjónvarpssendirinn í Stykkishólmi, sem er 10 000 wött, verður endumýjaður og verður
það væntanlega í júlímánuði. Jafnframt verða endurnýjaðir sjónvarpsmagnarar á eftirtöldum
stöðum:
Kalastaðakot á Hvalfjarðarströnd.
Þjóðólfsholt við Hvítá í Borgarfirði.
Reykhólar við Breiðafjörð.
Fell og Glæsibær við Skagafjörð.
Djúpivogur.
Álftafjörður (S-Múlas.).
Vatnsdalur.
Húsavíkurfjall.
Stór hluti þessa búnaðar, sem verið er að endumýja, er 10 ára eða eldri, en það er
eðlilegur endingartími. Þrálátar og síendurteknar rafmagnsbilanir hafa haft hin verstu áhrif á
tækin og leiða til þess, að frekari endumýjun þarf að fara fram á næsta og næstu ámm.
Þá em á þessu ári fyrirhugað að reisa allt að 18 nýjar endurvarpsstöðvar.
Undirbúningsvinna að stöðvum í:
Hjaltadal (2 stöðvar),
Hofsós (Deildardalur, Unadalur),
Rauðasandshreppi (2 stöðvar),
Vatnsnesi (2 stöðvar),
Háöxl (öræfi),
Skriðdal er langt komin, og nú er að hefjast undirbúningsvinna að sjónvarpsendurvarpsstöðvum í eftirtöldum hreppum:
Norðurárdalshreppi,
Kolbeinsstaðahreppi,
Ámeshreppi,
Seyluhreppi,
Skefilsstaðahreppi,
Reykdælahreppi,
Vallahreppi,
A-Eyjafjallahreppi.
Þá er fyrirhugaður flutningur og endurbygging endurvarpsstöðvar að Saurhól í Dalasýslu.
Afl endurvarpsstöðvar á Girðisholti á Mýmm verður aukið úr 50 wöttum í 1000 wött,
en það er forsenda fyrir því, að koma megi viðunandi merki til endurvarps í Norðurárdalsog Kolbeinsstaðahreppa.

1.

JANÚAR 1981

OREIFIKERFI SJONVARPS
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Að þessum framkvæmdum loknum, en þaö mun vart verða fyrr en snemma árs 1982,
verða enn á annað hundrað býli með slæm eða ónothæf sjónvarpsskilyrði. Býli þessi liggja þó
það dreift að vart næðist nema til tveggja býla með hverri nýrri endurvarpsstöð, og nokkuð
víða má sjá að allt að tvær endurvarpsstöðvar þyrfti til þess að ná til seinustu býlanna.
Sumar þessara stöðva lægju einnig það fjarri raflínum að kostnaður við hverja stöð yrði
langt umffam framreiknaðan meðalkostnað þeirra stöðva sem reistar hafa verið undanfarin
ár.
Áætlaður meðalkostnaður endurvarpsstöðvar í ár er 370 þús. krónur.
í framkvæmdatillögum RÚV fyrir 1982 og 1983 er gert ráð fyrir áframhaldandi endurnýjun tækjabúnaðar og aukningu sendiafls á nokkrum stöðum. Hæst ber þar endumýjun
tveggja aðalsenda, þ. e. a. s. á Vaðlaheiði og Skálafelli, en báðir sendamir verða þá orðnir
nær 15 ára gamlir.
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FYLGISKJAL

1. 15.
Listi ríir starfrmktar stððvar I drelflkerfi
slónvarps 1. ianúar 108l.

Stöðvarheiti

Staðsetnlng

Opnunard.

Rás

Sendi—afl

Mesta útg.
afl

A.

Aðalstöðvar:

1.

Reykjavík

Vatnsendahaeð

24.12.65

10

1 kW

10 KW

2.

Vestmannaeyjar

Stóra-Klif

29. 9.65

5

2,0 "

3-

Stykkishólmur

Borgarholt

17. 5.67

39 "
90 "

4.

Skálafell
Háfell
Vaðlaheiði

Skálafell
Háfell

22.12.67

5.
6.
7.

Hegranes

Hegranes

13.12.68

8

8.

Gagnheiði

Gagnheiði

1.12.69

4

1 KW
10 "

80 "

9.

Blönduós

Hnjúkar

14. 5.71

9

1 "

20 "

B.

Endurvarps stöövar:

1.

Grindavik

29. 1.67

8

1

w

2.

Vik Mýrdal

Þorbjarnarfell
Reynisfjall

9. 4-67

11

10 »

5 w
100 "

3-

Selfoss

Simastöð

1 "

K ðpavogur

Borgarsjúkrahús

15. 8.67
8. 9.67

7

4.

8

l "

5.
6.

Búðaraalur

Kambsnes

23.10.67

6

15 "

3 "
30 "

Skáney

Skáneyj arbunga

2o.12.67

11

15 "

38 "

7.
8.

Hreppar

Langholt

Búrfell

Sámsstaðamúli

23.12.67
23.12.67

8
li

50 "
1 "

50 "
1 "

Skipalón

Skipalón

Vaðlaheiði

10 "

3

10 "

300 "

23.12.67

4
7

10 "

1100 "

1.12.68

6

;io "

490 "
12 "

0,8 "

1.12.68

10

1"

Eyjafj arðardalir Háls
Dalvík
Hóll

1.12.68

8

1.12.68

11

50 "
50 "

Hornafjörður
Tungusveit
Snæf j alla strönd

Simstöð Höfn
Eggjar

8.12.68

11

50 "

250 ”
666 "

13.12.68

11

50 "

200 "

Bæir

15.12.68

8

Arnarnes

Radióstöö

15.12.68

Bolungarvík

ðseyri

15.12.68

5
10

5 "
l "

75 "

15.
16.

1 "

17.

Patreksfjörður
Siglufjöröur

Radióstöð

15.12.68

6

5 "
10 "

Hvanneyrarskál

1.12.69

10

9.
10.
n.
12.
1314.

18.
1920.
21.

dlafsfjöröur

Nes

1.12.69

Goðafoss
Húsavik

Hrútey
Húsavikurfjall

1.12.69

22.

Seyðisfjáröur

23-

Norðfjörður
Eskifjörður

Seyðisfjðröur
Skuggahlíð
Hólmaháls

24.

15 "
1 "
1"

9
8

50 "

1.12.69

5
8

15 ■
1 "

1.12.69

8

1.12.69

8

1 ■
l"

1,12,69

2 »
250 "

5 "

í■
6 .
45 "
400 "
4 "
7 ■
4 "
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ns.
26.

Reyðarfjöröur

Borgarfell

1.12.69

Heiöarfjall

Heiðarfjall

1.12.69

27.

Djúpivogur

Bóndahóll

13. 2.70

28.

Hjaltadalur

Viðvík

10. 3-70

11

1 V

5
10

500 "
1 "

18 «

1 "

4 "

1 "

4 v
5 KV
2,5 v

29.
30.

Stöðvarfjöröur

Sjúnarhraun

17. 3.70

5
11

Saurhóll

Saurhóll

l. 4.70

10

1 "

4 ■

31.

Breiðdalsvik'

Arnarþúfa

6. 4.70

11

1 "

32.

Súðavik

Súðavik

4. 9.70

10

1 "

4 "
20 »

33.

Fljótsheiði

Hiimelur

8.12.70

11

100 "

34.

Hólaavlk

Skelj avikurháls

35.
36.
37.

Hátún
Þverfjall N.-Is.
F áskrúðsfjörður Merkigil

5
10

1 "

20.12.70

9
8

38.

Botnsheiði

Súgandafj. N.-ís

22.12.70

11

39.

Kleif

Súgandafj. N.“ls

22.12.70

40.

Hrútafjarðarháls

8. 3.71

Siða
Þverfjall

Hvítabjarnarhóll

15.12.70
18.12.70
19.12.70

15"
1 «

2,5 kv
7 V
50 ■

1 "

4,5 »
2 "

1 "

5,5 "

7

1 "

8 "

11

100 "

41.
42.

Önundarfjörður

Holt

12. 3.71

7

1 "

Vopnafjörður

Hraunlina

30. 4.71

10

43.

Kelduhverfi

Auðhjargarstaöir

7. 5.71

8

2,5 "
100 "

44.

Þjóðólfsholt

Þjóðólfsholt

1. 8.71

45.
46.

Borgarnes

Slmastöð

1. 8.71

47.

Jökuldalur

48.
49.

100 "

9

1,5 kw
4 V
10 "
2 KV
600 V

5
8

10 "

29.10.71

1 "

3 "

Háurð

3.11.71

11

1«

2,5 "

Svarf aðardalur

Hvarf

27.11.71

7

1 «

6,5 "

Tálknafjöröur

Þinghóll

18.12.71

8

1 "

2,5 "

Borgarfjörður ey.Haaar

50.

Vatnsdalur

Skriða

18.12.71

6

15"

51.
52.

Bíldudalur

Haganes

7

1 V

Sléttuhlíð

Olasibær

19.12.71
26. 1.72

Straumnes
Haganesvlk

Fell

27. 1.72

5
11

15"

53.
54.

Neðra-Haganes

29. 1.72

7

5556.

Fljót

Ketilás

29. 1.72

Miöfjarðardalur Bjarg

9
7

57.

Víðidalur

Viðihlið

58.

Öxl

Axlarhólar

1. 6.72

5
8

59.
60.

Dýrafjörður

Sandafeil

16.11.72

8

Hvalfjörður

Kalastaðakot
Reykjanes

5.12.72

61.

Reykhðlar

62.

Trékyllisvík

63.
64.

ölafsvík
Engidaiur
Sigalda

Krossnes
Vallnaholt
Isafjörður

2. 3.72

15"
1 "
1 "

12,5 "

350 "
1,5 V
100 "
200 "
6,5 "
30 »

15"
1 "

200 "

15"

120 "

11

15"
100 "

600 "

8.12.72

7

100 "

650 "

12.12.72
18.12.72

5
8
11

1 "
100 ■
1 "

4 "
1,5
6,5 V

1 "

6,5 »
1 "

19. 4.72

18. 7.73
22. 8.74

20 »
150 »

65.
66.

Klofningsdalur

Sigölduvirkjun
Klofningur

20. 9.74

10

67.

Ingjaldssandur

Sæból

2o. 9.74

8

1 «

6,5 "

68.

Mjólká

Langavatn

Xlftafjðrður

ösnes

5
8

1 ■

69-

22. 9.74
10. 6.76

6,5 "
100 »

8

0,2 "

15"
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70.

ólafsfjörður

Slnstöft

5. 5.77

11

IObw

100 »

71.

Staðarborg

Breiðdalur

8.12.77

8

10 V

50 V

72.

Vestaannaeyjar

Kaupstafturinn

16.12.77

7

1 "

73-

Hnffsdalur

Félagsheiailið

21. 6.78

11

lOnw

4 "
100 ni

74.

Sandgerði
Mjðifjörður

Sandgerði

27.10.78

6

Brún

27.10.78

Kollafjörður

Kollafjarð&mes

9
7

Drangsnes

Heiðabær
Akurtraðir

9.11.78

7

Grundarfjðrður

30.11.78

79.
80.

HörgSrdalur

Öxnhðll

Öxnadalur

81.
82.

7576.

2,5 W
1 "

5 V

10 "

0,5
100 "

6

2,5 "
50 »

28,5
500 "

10.12.78

8

1 "

6,7

B^gisá

10.12.78

11

10 "

50 "

Bakkaflói

Höfn

11.12.78

8

10 "

50 "

Borgarhöfn

Hestgerði

14.12.78

9

83.

Blöndudalur I

Tungunesaúli

20.12.78

84.

Austurhlíð

20.12.78

85.
86.

Blöndudalur II
Svartárdalur

5
7

Bólstaðarhlfö

20.12.78

11

Flaga (BB-stöð)

Flaga f Breiftdal

21.12.78

6

1 "

10 "

87.

Þorlákshöfn

Hliftarendi

1. 6.79

8

10 "

50 "

88.

Almannaskarð

f landi Fjarftar

1. 3-79

1 "

10 »

1. 3.79

5
7

10 "

90 "

77.
78.

9.11.78

89.

Lðn

Byggftarholt

90.

Hrauneyjafoss

Hrauneyjafossvirkjun 8.79

91.

Skaftártunga I

Miftfell

29.11.79

92.

Skaftártunga II

Berjafell

29.11.79

93.

Vopnafjörður

94.
95.
96.
97.
98.

Laxárdalur

Nípur
Njálsstaftir

BSrðardalur

Halldórsstaöir

Mosfellssveit

Vfftines

Girðisholt

Miðhús

25 "

1 "

5 "
10 »

1 "

5 "

5
11

2,5 "
1 "

12 »

2,5 "

6 "

8.12.79

5
8

2,5 "

15.12.79

n

2,5 "

25 "
6 "

18.12.79
27. 6.80
10. 7.8o

5
6

2,5 "
10 "

2 00 »

7

630 »

23
8

50 "
1 "
10 "

25 "
50 "

Búlandshöffti

Búlandshöfti

31.10.80

99100.

Jökuldalur

Surtarkollur

20.11.80

Fljótsdalur

Hjarðarból

29.10.80

101.

Tjömes

Tjörnesviti

102.

Stykkishólmur

Borgarholt

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarbing).

2,5 "
1 "

10 "

8.10.80

5
7

31.10.80

11

50 "

1 "

7 »

6 »

5 "

4 "
250 "

263
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Fylgiskjal 1.16.
Bæir á íslandi, sem búist er við, að hafi slæm eða ónothæf myndgæði á sjónvarpi
Hreppur, sýsla
Kjósarhreppur,
Kjós.
Hvalfjarðarstr. hr.,
Borg.
Skorradalshreppur,
Borg.
Lundarreykjadalshr.,
Borg.
Norðurárdalshr.,
Mýr.

Hraunhreppur,
Mýr.
Kolbeinsstaöahr.,
Hnapp.

Eyjahreppur,
Hnapp.
Breiðavíkurhreppur,
Snæf.
Skógarstrandarhr.,
Snæf.
Höröudalshr.,
Dalas.
Miðdalahreppur,
Dalas.
Haukadalshreppur,
Dalas.
Hvammshreppur,
Dalas.
Saurbæjarhreppur,
Dalas.
Geiradalshreppur,
A-Barð.
Reykhólahreppur,
A-Barð.
Gufudalshreppur,
A-Barð.
Rauðasandshreppur,
V-Barð.

Bæjarheiti
Ingunnarstaðir
Fremri-Háls
Hurðarbak
Svarfhóll

Myndgæði
Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf

Hagi

Ónothæf

Iðunnarstaðir
Hóll

Slæm
Slæm

Sveinatunga
Krókur
Háreksstaðir
Hóll
Skarðshamar
Glitstaðir

Slæm
Slæm
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf

Hítardalur
Helgastaðir

Slæm
Ónothæf

Hraunholt
Hallkelsstaðahlíð
Heggsstaðir
Mýrdalur
Tröð
Skjálg

Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Slæm

Höfði

Slæm

Malarrif

Slæm

Stóri-Langidalur
Vífilsdalur

Slæm
Ónothæf

Breiðabólstaður
Svarfhóll

Slæm
Ónothæf

Kross

Ónothæf

Sælingsdalur

Ónothæf

Kleifar 2 bæir

Ónothæf

Gautsdalur
Brekka
Borg
Skáldstaðir

Slæm
Slæm
Ónothæf
Slæm

Hofstaðir
Klettur

Slæm
Ónothæf

Melanes
Móberg
Saurbær

Ónothæf
Slæm
Slæm
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Hreppur, sýsla

Suðurfjarðahreppur,
V-Barð.
Ketildalahreppur,
V-Barð.

Auðkúluhreppur,
V-ís.

Þingeyrarhreppur,
V-ís.
Suðureyrarhreppur,
V-ís.

Súðavíkurhreppur,
N-ís.

ögurhreppur,
N-Is.

Reykjarfjarðarhr.,
N-fs.

Nauteyrarhreppur,
N-fs.

Árneshreppur,
Strand.

Bæjarheiti
Stakkar
Lambavatn
Geitagil
Hnjótar
Efri-Tunga
Hvalsker

Myndgæði
Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Slæm
Slæm

Dufansdalur
Foss

Ónothæf
Ónothæf

Selárdalur
Fremri-Uppsalir
Neðri-Bær
Fífustaður
Feigsdalur
Grænahlíð
Fremri-Hvesta

Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Lokinhamrar
Hrafnabjörg
Laugaból
Ós
Hrafnseyri
Arnarnúpur
Svalvogar
Brekka
Grandi
Staður I
Staður II
Bær
Sólstaöir

Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Dvergasteinn
Svarthamar
Eyri
Kleifar
Hestur

Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Slæm

Hvítanes
Skarð
Kleifar (Skötufirði)
Borg
Hjallar
Birnustaöir
Hrafnabjörg
Eyri
Heydalur
Botn
Hörgshlíð
Svansvík
Reykjarfjörður
Múli
Skjaldfönn
Kirkjuból
Fremribakki
Laugaból
Laugarholt
Reykjarfjörður
Djúpavík

Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf

2100
Hreppur, sýsla
Hrófbergshreppur,
Strand.

Kirkjubólshreppur,
Strand.
Fellshreppur,
Strand.
Óspakseyrarhreppur,
Strand.
Kirkjuhvammshreppur,
V-Hún.

Þverárhreppur,
V-Hún.

Áshreppur,
A-Hún.

Svínavatnshreppur,
A-Hún.
Bólstaðarhlíðarhreppur,
A-Hún.

Vindhælishreppur,
A-Hún.
Skagahreppur,
A-Hún.

Skefilsstaðahreppur,
Skag.
Skarðshreppur,
Skag.
Seyluhreppur,
Skag.
Akrahreppur,
Skag.
Hólahreppur,
Skag.
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Bæjarheiti
Geirmundarstaðir
Grænanes
Stakkanes
Staður
Hrófberg

Myndgæði
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Tröllatunga
Ljúfustaðir
Steinadalur
Óspaksstaðir
Sandhólar
Snartartunga
Þambárvellir
Sauðá
Bergsstaðir
Svalbarð
Stapar
Illugastaðir
Geitafell
Gnýsstaðir
Ásbjarnarstaðir
Saurbær
Tjörn I
Tjörn II
Tunga
Kársdalstunga
Guðrúnarstaðir
Forsæludalur
Sunnuhlíð
Svínavatn
Sólheimar
Hvammur
Stafn
Foss
Gautsdalur
Vatnshlíð
Þverárdalur
Hólabær
Mánaskál

Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf

Steinnýjarstaðir
Hafnir
Tjörn
Víkur
Sævarland
Þorbjargarstaðir
Skíðastaðir

Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Heiði
Valagerði
Stóra-Vatnsskarð
Skátastaðir

Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Hof I
Hof II
Reykir
Hvammur
Hrafnhóll
Hlíð

Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
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Hreppur, sýsla
Lýtingsstaðahreppur,
Skag.

Hofshreppur,
Skag.

Holtshreppur,
Skag.
Siglufjörður
Ólafsfjörður
öxnadalshreppur,
Eyj.
Saurbæjarhreppur,
Eyj.

Hálshreppur,
S-Þing.
Skútustaðahr.
S-Þing.
Reykdælahreppur,
S-Þing.
öxarfjarðarhreppur,
Svalbarðshreppur,
N-Þing.
Sauðaneshreppur,
N-Þing.
Vopnafjarðarhreppur,
N-Múl.
Jökulsdalshreppur,
N-Múl.
Hjaltastaðahreppur,
N-Múl.
Vallahreppur,
S-Múl.
Skriðdalshreppur,
S-Múl.
Stöðvarhreppur,
S-Múl.
Reyðarfjarðarhreppur,
S-Múl.
Breiðdalshreppur,
S-Múl.
Beruneshreppur,
S-Múl.

Bæjarheiti
Tunguháls I
Goðdalir I
Goðdalir II
Giljar
Litla-Hlíð
Brúarland
Eyrarland
Kambur
Háleggsstaðir
Skuggabjörg
Stafshóll
Stekkjarból
Hólkot
Deplar
Þrasastaðir
Reyðará
Karlsstaðir
Engimýri

Myndgæði
Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Eyvindarstaðir
Draflastaðir
Þormóðsstaðir
Leyningur
Villingadalur
Grímsgerði

Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Helluvað

Ónothæf

Árhvammur
Kasthvammur
Halldórsstaðir
Gilhagi I
Hóll
Ormarslón
Sveinungsvík
Syðri-Brekkur I og II

Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Haugsstaðir
Burstafell
Böðvarsdalur
Eyvindarstaðir
Merki
Arnórsstaðir
Unaós

Slæm
Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf

Hallormsstaður
(húsmæðraskólinn)
Eyrarteigur
Arnhólsstaðir
Geitdalur
Hátún
Kambanes

Slæm

Sómastaðir

Ónothæf

Þorvaldsstaðir
Tungufell
Melshorn
Eyjólfsstaðir

Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf

Slæm
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
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Ilreppur, sýsla
Búlandshreppur,
S-Múl.
Geithellnahreppur,
S-Múl.
Hofshreppur,
A-Skaft.

Hörgslandshreppur,
V-Skaft.

Skaftártunguhreppur,
V-Skaft.
Kirkjubæjarhreppur,
V-Skaft.
Hvammshreppur,
V-Skaft.
A-Eyjafjallahreppur,
Rang.
V-Eyjafjallahreppur,
Rang.
Grafningshreppur,
Árn.
Gnúpverjahreppur,
Árn.

Bæjarheiti
Strýta

Myndgæði
Ónothæf

Hamarssel

Ónothæf

Kvísker
Hnappavellir I
Hnappavellir II
Hnappavellir III
Hnappavellir IV
Núpsstaður
Kálfafell I og II
Blómsturvellir
Dalshöfði
Þverá
Ljótsstaðir
Svínadalur
Heiðarsel

Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Slæm
Ónothæf
Slæm
Ónothæf
Ónothæf
Slæm
Ónothæf

Höfðabrekka

Ónothæf

Drangshlíðardalur
Skógar (3 not.)
Syðsta-Mörk

Ónothæf
Ónothæf
Slæm

Stóri-Háls

Slæm

Ásólfsstaðir

Ónothæf

Fylgiskjal 1. 17.
Formenn útvarpsráðs hafa verið þessir:
Skipunardagur:
20.11.1929 Helgi Hjörvar.
8. 5.1935 Sigfús A. Sigurhjartarson.
27. 4.1939 Jón Eyþórsson.
15. 4.1943 Magnús Jónsson.
15.10.1946 Jakob Benediktsson.
7.12.1949 Ólafur Jóhannesson.
5. 1.1954 Magnús Jónsson.
8. 1.1957 Benedikt Gröndal.
27. 8.1959 Sigurður Bjarnason.
29.12.1959 Benedikt Gröndal.
3. 1.1972 Njörður P. Njarðvík.
17. 3.1975 Þórarinn Þórarinsson.
29.12.1978 Ólafur R. Einarsson.
25. 2.1980 Vilhjálmur Hjálmarsson.
Útvarpsstjórar hafa verið þessir:
1. 1.1930 — 22. 1.1952 Jónas Þorbergsson.
1. 2.1952 — 31.12.1967 Vilhjálmur Þ. Gíslason.
1. 1.1968
Andrés Bjömsson.
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Fylgiskjal 1. 18.
Starfsmenn Ríkisútvarpsins 1. mars 1981.
Nafn:
Andrés Bjömsson ............................................................
Guðbjörg Jónsdóttir ........................................................
Margrét Lúövíksdóttir ......................................................
Halldóra Ingvadóttir ........................................................

Starfsheiti:
útvarpsstjóri
starfsmannastjóri
fulltrúi
fulltrúi

I. Fjármáladeild
Höröur Vilhjálmsson ........................................................

fjármálastjóri

1. Aðalskrifstofa
Þorkell Hjörleifsson ..........................................................
Eydís Eyþórsdóttir ............................................................
Guðrún Óðinsdóttir ..........................................................
Alma Guðmundsdóttir ....................................................
Inga Guðmundsdóttir ......................................................
María Ásgeirsdóttir ..........................................................
Ragnheiður Þórðardóttir ..................................................

aðalbókari
aðalféhirðir
fulltrúi
fulltrúi
fulltrúi
fulltrúi
féhirðir

2. Innheimta
Theodór Georgsson ..........................................................
Páll M. Jónsson ................................................................
Guðmundur Guðmundsson ............................................
Ingólfur Kristbjömsson ....................................................
Margrét Jónsdóttir ............................................................
Ragnar Þorsteinsson ........................................................
Ólafur Guðmundsson ......................................................
Karen Olgeirsdóttir ..........................................................
Erla Ottósdóttir ................................................................
Katrín J. Björgvinsdóttir ..................................................
Soffía Sigurjónsdóttir ........................................................
Björg Símonardóttir ..........................................................
Sigrún Tryggvadóttir ........................................................
Guðrún B. Jóhannsdóttir ................................................
Hrefna Kristjánsdóttir ......................................................
Guðbjörg Ingimundardóttir ............................................
Gyða M. Hjartardóttir .................................................... 3

deildarstjóri
skrifstofustjóri
innheimtufulltrúi
fulltrúi
skráningarstjóri
fulltrúi
fulltrúi
féhirðir
fulltrúi
féhirðir
féhirðir
skrifstofumaður
skrifstofumaður
skrifstofumaður
skrifstofumaður
símavörður
skrifstofumaður

3. Auglýsingar (hljóðvarp)
Þorbjörg Guðmundsdóttir ..............................................
Guðrún Tómasdóttir ........................................................
Helga S. Melsted ..............................................................
Ingveldur Thorsteinson ....................................................
Guðrún Indriðadóttir........................................................
Steinunn Stefánsdóttir ......................................................

auglýsingastjóri
fulltrúi
skrifstofumaður
skrifstofumaður
skrifstofumaöur
skrifstofumaður

(2/3 starf)

(V2 starf)
('/2 starf)

(V2 starf)

(lausráðin)

(V2 starf)
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Þórgunnur Ásgrímsdóttir ................................................
Guðrún Jónsdóttir ............................................................
Erla Erlendsdóttir ............................................................
Guðjón Kristmannsson ....................................................
Kristjón V. Helgason ........................................................

skrifstofumaður
innheimtumaður
innheimtumaður
innheimtumaður
innheimtumaður

II. Hljóðvarpið
Guðmundur Jónsson ........................................................

framkvæmdastjóri

1. Aðalskrifstofa
Gerður Guðmundsdóttir ..................................................
Jóhannes Arason ..............................................................
Jón Múli Árnason ............................................................
Pétur Pétursson ................................................................
Ragnheiður Á. Pétursdóttir ............................................
Margrét Guðmundsdóttir ................................................
Sigrún Sigurðardóttir ........................................................
Ingibjörg Guönadóttir ......................................................
Ingibjörg Þorsteinsdóttir ..................................................
Stefán Helgason ................................................................
Elín Hjálmsdóttir ..............................................................
Guðný Kristinsdóttir ........................................................
Ingibjörg Árnadóttir ........................................................
Ásta Albertsdóttir ............................................................
Kristín Sigurjónsdóttir ......................................................
Sigurður G. Jónsson ........................................................
Sigurður Benediktsson ....................................................
María Pálsdóttir ................................................................

þulur
þulur
þulur
þulur
þulur
fulltrúi
fulltrúi
matráðskona
skrifstofumaður
húsvörður
símavörður
símavörður
upplýsingaþjónn
símavörður
símavörður
sendimaður
sendimaður
sendimaður

2. Mötuneyti
Áslaug Ámadóttir ............................................................
Helga Stefánsdóttir ..........................................................
Baldvina Magnúsdóttir ....................................................

(V2 starf)

(3M starf)

(3M starf)

(V2 starf)
(3M starf)

(lausráðin)

(2/3 starf)
(V2 starf)
(V2 starf)
Starfsheiti:

Nafn:
2. Dagskrárdeild
Hjörtur Pálsson ................................................................
Jón örn Marinósson ........................................................
Páll H. Jónsson ................................................................
JónaS Jónasson ..................................................................
Sigmar B. Hauksson ........................................................
Björn Ó. Gíslason ............................................................
Guðrún Guðlaugsdóttir ....................................................
Gunnvör B. Sigurðardóttir ........ .....................................
Ragnheiður G. Jónsdóttir ................................................ 3

dagskrárstjóri
varadagskrárstjóri
dagskrárfulltrúi
dagskrárfulltrúi
dagskrárfulltrúi
dagskrárfulltrúi
dagskrárfulltrúi
dagskrárfulltrúi
skrifstofumaður

3. Leiklistardeild
Klemens Jónsson ..............................................................
Óskar Ingimarsson ............................................................

leiklistarstjóri
fulltrúi

(lausráðinn)

(lausráðin)

(3/4 starf)
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4. Fréttastofa
Margrét Indriðadóttir ......................................................
Kári Jónasson ....................................................................
Baldur Óskarsson ..............................................................
Margrét Jónsdóttir ............................................................
Friðrik P. Jónsson ............................................................
Halldór Halldórsson ........................................................
Helgi H. Jónsson ..............................................................
Hermann Gunnarsson ......................................................
Helgi Pétursson ................................................................
Ásdís J. Rafnar ..................................................................
Hallgrímur Thorsteinsson ................................................
Einar Örn Stefánsson ......................................................
Sigurlína Ásbergsdóttir ....................................................
Stefán Jón Hafstein ..........................................................
Erna Indriðadóttir ............................................................
Hildur Bjamadóttir ..........................................................

2105

fréttastjóri
varafréttastjóri
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður

5. Tónlistardeild
Þorsteinn Hannesson ........................................................ tónlistarstjóri
Guðmundur Gilsson ........................................................ varatónlistarstjóri
Marta Thors ...................................................................... tónlistarfulltrúi
Ingibjörg Þorbergs ............................................................ dagskrárfulltrúi
Áskell Másson ................................................................. dagskrárfulltrúi
Knútur R. Magnússon ...................................................... dagskrárfulltrúi
Else A. Snorrason ............................................................ spjaldskrárritari
Guðrún Kristinsdóttir ...................................................... undirleikari
Ása Jóhannesdóttir .......................................................... dagskrármaður
Indriði Bogason ................................................................ dagskrárfulltrúi
Hildur Eiríksdóttir .......................................... ................. skýrslustjóri
Þórdís Guðmundsdóttir .................................................... spjaldskrárritari
Hildur Barðadóttir ............................................................ spjaldskrárritari
Helga Þ. Stephensen ........................................................ skrifstofumaður
Lóa Guðjónsdóttir ............................................................ dagskrárritari

6. Tæknideild
Jón Sigbjömsson ..............................................................
Magnús Hjálmarsson ........................................................
Ólafur Guðmundsson ......................................................
Máni Sigurjónsson ............................................................
Hörður Jónsson ................................................................
Knútur Skeggjason .................... .......................................
Sigurður Hallgrímsson ......................................................
Friðrik J. Stefánsson ........................................................
Bjarni R. Bjarnason ........................................................
Hreinn Valdimarsson ........................................................
Þorbjöm Sigurðsson ........................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

forstöðumaður
fulltrúi
verkfræðingur
tónmeistari
hljóðmeistari
segulbandavörður
hljóðmeistari
hljóðmeistari
hljóðmeistari
hljóðmeistari
hljóðmeistari

(lausráðinn)
('/2 starf)

(2/s starf)

(V2 starf)

(lausráðinn)

264
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Þórir Steingrímsson ..........................................................
Grímur Sigurðsson ............................................................
Geir Christensen ..............................................................
Sigurður Ingólfsson ..........................................................
Stefán K. Linnet ................................................................
Jón örn Ásbjömsson ......................................................
Ástvaldur E. Kristinsson ..................................................
Georg Magnússon ............................................................
Vigfús Ingvarsson ..............................................................

hljóðmeistari
eftirlitsmaður
útsendingarstjóri
dagskrártæknimaður
útsendingarstjóri
útsendingarstjóri
tæknimaður
tæknimaður
(lausráðinn)
tæknimaður

Nafn:
III. Sjónvarpið
Pétur Guðfinnsson..............................................................

Starfsheiti:
framkvæmdastjóri

1. Aðalskrifstofa
Pálína Oddsdóttir ..............................................................
Ingi G. Magnússon ............................................................
Bjöm Baldursson ..............................................................
Pálmi H. Jóhannesson ......................................................
Guðlaug Pá(sdóttir ............................................................
Hrafnhildur Hreinsdóttir..................................................
Guðmundur Guðjónsson ................................................
Helga Pálmadóttir ............................................................
Ágústa Kristinsdóttir ........................................................
Jónína Eggertsdóttir ........................................................
Kristín Magnúsdóttir ........................................................
Edda Hrönn Kristjánsdóttir ............................................
Hagalín Þ. Kristjánsson ....................................................
Jómnn Andreasdóttir ......................................................
Kristín A. Samúelsdóttir ..................................................
Margrét Jónsdóttir ............................................................
Anna Br. Kristinsdóttir ....................................................
Gerður Helgadóttir ..........................................................
Hildur Bjömsdóttir ..........................................................
Jón Guðmundsson ............................................................
Sigurður Kr. Magnússon ..................................................
Sveina B. Karlsdóttir ........................................................
Þórður S. Kristjánsson ....................................................
Kristján Sæmundsson ......................................................
Sigrún Gísladóttir ..............................................................
Guðrún Gísladóttir ..........................................................
Ingibjörg Karlsdóttir ........................................................
Kristín Helgadóttir ............................................................
María E. Sigurðardóttir....................................................

skrifstofustjóri
fulltrúi
dagskrárritstjóri
yfirþýðandi
filmuvörður
filmuvörður
sviðsstjóri
sviðsstjóri
fulltrúi
filmuvörður
fulltrúi
textaritari
húsvörður
textaritari
skrifstofumaður
textaritari
textaritari
símavörður
bifreiðastjóri
húsvörður
næturvörður
símavörður
næturvörður
forstöðum. mötuneytis
starfsm. mötuneytis
starfsm. mötuneytis
starfsm. mötuneytis
starfsm. mötuneytis
starfsm. mötuneytis

Auglýsingar (sjónvarp)
Auður Óskarsdóttir ..........................................................
Doris Þormar ....................................................................
Guðrún R. Jónsdóttir ......................................................

auglýsingastjóri
skrifstofumaður
skrifstofumaður

(V2 starf)
(V2 starf)

(1/2 starf)
(V2 starf)
(V2 starf)
(V2 starf)
(V2 starf)
(V2 starf)

(lausráðin)
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Starfsheiti:

Nafn:
2. Frétta- og fræðsludeild
Emil Bjömsson ..................................................................
Guðjón Einarsson ............................................................
Karl Jeppesen ....................................................................
Valdimar Leifsson ............................................................
Bjarni Felixson ................................................................
Bogi Ágústsson ..................................................................
Helgi E. Helgason ............................................................
Ómar Ragnarsson ............................................................
Sigrún Stefánsdóttir ..........................................................
Ögmundur Jónasson ........................................................
Ólafur Sigurðsson ..............................................................
Baldur Hermannsson ........................................................
Karl K. Sigtryggsson ........................................................
Maríanna Friðjónsdóttir ..................................................
Ása L. Guðbjömsdóttir ..................................................
Eygló S. Gunnarsdóttir ....................................................
Þuríður Magnúsdóttir ......................................................

dagskrárstjóri
fulltrúi
dagskrárgerðarmaður
dagskrárgerðarmaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
fréttamaður
(lausráðinn)
dagskrárstarfsmaður
úts.stj. frétta
úts.stj. frétta
aðst.dagskrármaður
aðst.dagskrármaður
aðst.dagskrármaður

3. Lista- og skemmtideild
Hinrik Bjamason ..............................................................
Tage Ammendrup ............................................................
Andrés Indriðason ............................................................
Rúnar Gunnarsson ............................................................
Hrafn Gunnlaugsson ........................................................
Þráinn Bertelsson ..............................................................
Elínborg Stefánsdóttir ......................................................
Guðrún Pálsdóttir ............................................................
Jóna Finnsdóttir ................................................................
Edda Andrésdóttir ............................................................

dagskrárstjóri
fulltrúi
dagskrárgerðarmaður
dagskrárgerðarmaður
leikl.ráðun.
dagskrárgerðarmaður
dagskrárstarfsmaður
aðst.dagskrármaður
aðst.dagskrármaður
aðst.dagskrármaður

4. Tæknideild
Hörður Frímannsson

yfirverkfræðingur

Upptaka og útsending dagskrár
Fylkir Þórisson ..................................................................
Sigurður Einarsson ............................................................
Páll A. Jónsson ..................................................................
Sverrir Ólafsson ................................................................
Gísli H. Sigurðsson ..........................................................
Ari Pálsson ........................................................................
Ásgeir R. Pálsson ..............................................................
Hannes Jóhannsson ..........................................................
Haukur Hergeirsson ........................................................
Ingi B. Guðmundsson ......................................................

(V2 starf)

deildartæknifræðingur
forstöðum. viðhalds
tæknifræðingur
yfirmaður viðhalds hljóðog kvikmyndatækja
stúdíóstjóri
stúdíóstjóri
útsendingarstjóri
útsendingarstjóri
ljósameistari
vaktstjóri
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ljósameistari

Ingi Hjörleifsson ................................................................
Baldur Már Amgrímsson ................................................
Ómar Magnússon ..............................................................
Vilmar H. Pedersen ................................ .........................
Vilmundur Þ. Gíslason ....................................................
Elías Þ. Magnússon ..........................................................
Friðgeir M. Alfreðsson ....................................................
Jón Stefánsson ..................................................................
Sverrir Kr. Bjamason ......................................................
Bjöm Emilsson ..................................................................
Guðbjöm Magnússon ......................................................
Guðni A. Einarsson ..........................................................
Sigurður H. Hjörleifsson ..................................................
Bjöm Gíslason ..................................................................
Karl Þór Þorkelsson ..........................................................
Einar Páll Einarsson ........................................................
Vilhjálmur Þ. Guðmundsson ..........................................
Þór Sigurjónsson ..............................................................
Páll Reynisson ..................................................................
Gústaf Gústafsson ............................................................
Agnar Logi Axelsson ........................................................
Dagný Hermannsdóttir ....................................................
Einar Þór Rafnsson ..........................................................
Kolbrún Jarlsdóttir ............................................................

hljóðmeistari
myndatökumeistari
myndatökumeistari
hljóðmeistari
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
dagskrártæknim. I
tækjafræðingur
tæknimaður
dagskrártæknim. II
dagskrártæknim. II
dagskrártæknim. II
tæknimaður
tæknimaður
myndveljari
myndveljari
myndveljari
myndveljari

Kvikmyndagerð
Þórarinn Guðnason ..........................................................
Oddur Gústafsson ............................................................
Sigmundur Arthúrsson ....................................................
örn Sveinsson ....................................................................
Haraldur Friðriksson ........................................................
Baldur H. Jónsson ............................................................
ísidór Hermannsson ..........................................................
Jón Á. Arason ..................................................................
Marinó Ólafsson ................................................................
Ragnheiður Valdimarsdóttir............................................
Böðvar Guðmundsson ......................................................
Sigurður Jón Ólafsson ......................................................
Jimmy Sjöland ..................................................................
Helgi Sveinbjömsson ........................................................
Gunnar Halldórsson ........................................................
Jón H. Edwald ..................................................................
Katrín Káradóttir ..............................................................

forstöðumaður
deildarfulltrúi
kvikmyndatökumaður
kvikmyndatökumaður
kvikmyndatökumaður
kvikmyndatökumaður
dagskrárklippari
hljóðmeistari
hljóðmeistari
dagskrárklippari
hljóðmeistari
dagskrárklippari
dagskrárklippari
umsj.m. ljósm.deildar
framköllunarmaður
framköllunarmaður
ljósmyndari

5. Leikmyndadeild
Snorri Sveinn Friðriksson ................................................
Gunnar Baldursson ..........................................................

forstöðumaður
deildarfulltrúi
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Guðmundur Þorkelsson ..................................................
Sigvaldi Þ. Eggertsson ......................................................
Baldvin Bjömsson .................................. .........................
Árný Guðmundsdóttir......................................................
Jón Sigurðsson ..................................................................
Ágeir Gunnarsson ............................................................
Hjördís Sigurbjömsdóttir ............................................ ....
Ingólfur öm Herbertsson ................................................
Pétur Hauksson ................................................................
Örnólfur Björgvinsson ......................................................
Auðbjörg Ógmundsdóttir ................................................
Gunnlaugur Jónasson ......................................................
Ragna Fossberg ................................................................
Ragnheiður Harwey ..........................................................
Magnús B. Ásgeirsson ......................................................
Ægir Geirdal Gíslason ......................................................

verkstæðisform.
verkstæðisform.
teiknari
búningameistari
leikmyndasmiður
leikmyndamálari
forstm. saumastofu
leikmyndamálari
leikmyndasmiður
leikmyndasmiður
andlitsgervameistari
leikmunavörður
hárkollumeistari
andlitsgervameistari
aðstoðarmaður
aðstoðarmaður

(V2 starf)

(V2 starf)

(V2 starf)

Fylgiskjal 1.19.
Ríkisútvarpið er „sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins", eins og segir í fyrstu grein
útvarpslaga, og lýtur yfirstjóm menntamálaráðherra.
Ríkisútvarpið heyrir stjómarfarslega undir menntamálaráðuneytið og undir það em
bomar allar meiriháttar ákvarðanir. Má þar t. d. nefna fjárfestingar- og rekstraráætlanir og
öll meiri háttar mál, er stofnunina varða. Menntamálaráðherra skipar suma starfsmenn
Ríkisútvarpsins og ákveður upphæð afnotagjalda og verðtaxta auglýsinga að fengnum tillögum útvarpsstjóra.
Útvarpsstjóri stjómar daglegum rekstri stofnunarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra og deildarstjóra.
Ríkisútvarpið er orðín mikil stofnun, sem starfar í tveimur megindeildum, útvarp og
sjónvarp, og em starfsmenn í heild nokkuð á þriðja hundrað.
Útvarpsstjóri hefur á hendi stjóm stofnunarinnar í heild, nema hvað útvarpsráð, sem
skipað er sjö mönnum, ákveöur dagskrá útvarps og sjónvarps og er umsagnaraðili um önnur
atriði.
Andrés Bjömsson er útvarpsstjóri, Höröur Vilhjálmsson er framkvæmdastjóri fjármáladeildar, Guðmundur Jónsson framkvæmdastjóri útvarps og Pétur Guðfinnsson er
framkvæmdastjóri sjónvarps.
Formaður útvarpsráðs er nú Vilhjálmur Hjálmarsson, fyrmm menntamálaráðherra.
Þessir fimm menn skipa svonefnda framkvæmdastjóm Ríkisútvarpsins, sem kemur
saman til funda um málefni stofnunarinnar þegar þurfa þykir.
Fjármáladeild er ein hjá stofnuninni og starfar bæði fyrir útvarp og sjónvarp, og einnig
innheimtudeild afnotagjalda.
Fjármáladeildin sér um fjármál stofnunarinnar, eins og nafniö bendir til. Fjárhagsvandi
stofnunarinnar, sem er mikill um þessar mundir, mæðir á deildinni, sem enn fremur hefur á
hendi bókhald, skýrslugerð og fjárhirslu stofnunarinnar.
Starfsmenn deildarinnar em alls 8.
Framkvæmdastjóri fjármáladeildar er Hörður Vilhjálmsson.
Innheimtudeild sér um innheimtu afnotagjalda fyrir útvarp og sjónvarp. Starfsmenn eru
16.
Innheimtustjóri er Theodór Georgsson.
Snúum okkur þá að aðalefni þessarar stuttu greinargerðar, sem einkum á að fjalla um:
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Útvarp Reykjavík.
Gjaldskyldir útvarpsnotendur voru tæplega 69 þúsund um áramótin 1980 og 1981 og
fullyrða má að útvarp nái nú til allra landsmanna. Útvarpað er um 12 stöðvar á langbylgju og
miðbylgju og 33 FM-stöðvar.
Á árinu 1980 var útvarpað að meðaltali rúmlega 17 klukkustundir á dag, það er frá 7 á
morgnana og fram til miðnættis, og stundum lengur.
Fyrir þetta útvarp, að viðbættu sjónvarpi, greiða notendur fyrri hluta ársins 1981 505
krónur fyrir litasjónvarp og útvarp, 400 krónur fyrir svart-hvítt sjónvarp og útvarp. Til
samanburðar má geta þess, að áskriftargjald af dagblaði er nú 75 krónur á mánuði, eða 450
krónur fyrir sex mánuði.
Starfsmenn útvarpsins eru um 120 og mikill hluti starfsliðsins vinnur á einhvern hátt að
öflun útvarpsefnis og útsendingu. Auk þess starfar mikill fjöldi lausráðinna dagskrárgerðarmanna hjá útvarpinu.
Meginefni dagskrárinnar er unnið í dagskrárdeild, tónlistardeild, fréttastofu og leiklistardeild. Þá kemur drjúgur þáttur í hlut auglýsingadeildar.
Árið 1979 var talað mál í útvarpinu 54,9 prósent af dagskrárefninu, en tónlist var 45.1
prósent.
Dagskrárdeild vinnur að dagskrárgerð í höfuðdráttum. Til hennar leita ýmsir sem vilja
flytja erindi, lesa sögur eða kvæði, flytja bamaefni o. s. frv. Þá leitar deildin gjarnan til
manna utanhúss og innan, sem líklegir eru taldir til að geta séð deildinni fyrir efni. Starfsmenn dagskrárdeildar gera drög að dagskrá, í samráði við tónlistardeild og leiklistardeild.
Síðan eru þessi drög lögð fyrir útvarpsráðsfund, sem samþykkir einstaka liði dagskrárinnar
eða hafnar. Oft gera útvarpsráðsmenn tillögur um útvarpsefni, sem í flestum tilfellum eru
samþykktar.
Árið 1979 voru erindi á vegum dagskrárdeildar 3 prósent af töluðu máh í dagskránni,
frásögur 2.7 prósent, samtalsþættir 9.2 prósent, upplestur 13 prósent, barna- og unglingaefni
9 prósent og fræðsluþættir 4.3 prósent.
Starfsmenn dagskrárdeildar eru 10.
Dagskrárstjóri er Hjörtur Pálsson.
Varadagskrárstjóri er Jón öm Marinósson.
Tónlistardeild velur tónlist í dagskrána, í samráði við dagskrárskrifstofuna, auk þess
sem hún sér dagskrárgerðarmönnum fyrir tónlist af plötum og böndum, eftir því sem þarf.
Hlutur tónlistar í dagskránni 1979 var 45.1 prósent, 3.8 prósent af tónlistarefni var nýtt
efni, tónlistarþættir vom 28.2 prósent og tónlist af plötum og böndum var 68 prósent af
tónlistarflutningnum.
Útvarpið á um 35 þúsund hæggengar hljómplötur, en keyptar eru 1500 til 2000 nýjar
hljómplötur árlega. Auk þess á útvarpið tugi þúsunda af gömlum 78 snúninga plötum, sem
ekki em lengur notaðar nema í sérstökum tilfellum.
Á tónlistardeild em 15 starfsmenn.
Tónlistarstjóri er Þorsteinn Hannesson.
Varatónlistarstjóri er Guðmundur Gilsson.
Fréttastofa sér um fréttaöflun innanlands og utan. Auk fréttamanna á stofunni vinna 80
fréttaritarar innanlands að fréttaöflun. Stofan hefur fjarskiptasamband við tvær fréttastofur í
Lundúnum, Reuters og AP, auk þess er frétta mikið aflað með því að hlusta á útvarp frá
nágrannalöndunum. Þá hefur fréttastofan fréttamenn í Kaupmannahöfn, Osló, Stokkhólmi,
Helsinki, Lundúnum, París, Bandaríkjunum og í Kanda. Em það yfirleitt íslenskir
námsmenn.
Fréttir vom 18 prósent af töluðu orði í útvarpinu 1979.
Starfsmenn fréttastofu em 11, auk fréttastjóra, varafréttastjóra, þingfréttamanns og
íþróttafréttamanns.
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Fréttastjóri er Margrét Indriðadóttir.
Varafréttastjóri er Kári Jónasson.
Leiklistardeild velur leikrit til flutnings í samráði við dagskrárdeild og ræður þýðendur,
ef með þarf, svo og leikstjóra. Leikrit er ekki tekið til flutnings án samþykkis útvarpsráðs.
Leiklistarstjóri hefur milligöngu um upptöku leiklistarefnis og hefur umsjón með upptökunum. Leikrit hafa jafnan verið flutt vikulega, auk framhaldsleikrita og barnaleikrita.
Starfsmenn leiklistardeildar eru aðeins tveir.
Leiklistarstjóri er Klemens Jónsson.
Auglýsingadeild tekur við auglýsingum til flutnings í útvarpinu, en á dagskránni eru
fimm auglýsingatímar flesta daga.
Starfsmenn auglýsingadeildar verða að gæta þess, að málfar auglýsinga sé vandað,
auglýsingar eiga að vera lausar við skrum og ekki má fullyrða í auglýsingu að eitt sé betra en
annað.
Auglýsingar eru 14.2 prósent af töluðu máli í útvarpinu og tekjur af auglýsingum eru
nær helmingur af heildartekjum útvarpsins.
Starfsmenn auglýsingadeildar eru 7, auk fjögurra innheimtumanna, en auglýsingadeild
útvarpsins sér um innheimtu auglýsingareikninga fyrir útvarp og sjónvarp.
Auglýsingastjóri er Þorbjörg Guðmundsdóttir.
Þulir eru fimm, tveir á morgunvöktum og þrír á dag- og kvöldvöktum. Þulir heyra beint
undir framkvæmdastjóra útvarps.
Tæknideild sér um upptöku útvarpsefnis og útsendingar. Meginhluti alls efnis er tekinn
á band, en þó er nokkuð um beinar útsendingar nú síðari árin, og er það verkefni tæknideildarinnar að sjá um þessa hlið dagskrárinnar, auk þess sem starfsmenn deildarinnar þurfa að
sjá til þess, að öll tæki séu jafnan í góðu lagi.
í desember 1980 hófust útsendingar í stereo, og var það nýr þáttur í starfsemi tæknideildarinnar. Þessar sendingar ná nú fyrsta kastið ekki til allra landsmanna.
Starfsmenn tæknideildar eru 17.
Forstöðumaður deildarinnar er Jón Sigbjömsson.
Segulbandasafn. í safninu eru geymdar allar segulbandsupptökur, sem varðveittar eru.
Undanskilið er þó tónlistarefni með afnotarétti, sem tónlistardeild varðveitir. Annað tónlistarefni á segulböndum er geymt í safninu.
Efni frá dagskrárdeild, fréttastofu og leiklistardeild, lestur, erindi, samtöl, samfelldar
dagskrár og einnig ýmsir þættir með blönduðu efni og loks öll leikrit.
Er hér um að ræða um 6550 spólur, um níu þúsund klukkustundir í flutningi.
Starfsmenn segulbandasafns eru tveir. Deildarstjóri er Knútur Skeggjason og hefur
hann séð um flokkun segulbandanna eftir efni svo og um skrásetningu segulbandanna.
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1931:
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Nokkur atriði úr sögu Ríkisútvarpsins.
Fyrsta lagasetning um útvarp á íslandi. Gert var ráð fyrir sérleyfi til hlutafélags, og
var slíkt leyfi veitt hlutafélaginu „Útvarpi" 1926.
Lög um heimild handa ríkisstjóminni til einkareksturs á útvarpi.
Fyrsta útvarpsráð skipað.
Jónas Þorbergsson skipaður útvarpsstjóri. Ný lög um útvarp ríkisins. Stjóm þess
skilin frá stjórn Landssímans og heimild var veitt til ríkiseinkasölu á viðtækjum.
Settur upp langbylgjusendir á Vatnsendahæð við Reykjavík (16KW) og dagskrárútsending Ríkisútvarpsins hafin (20.12.)
Ríkisútvarpiö flytur úr Hafnarstræti 10 í Reykjavík í hús Landssímans við Austurvöll.
Tekinn í notkun nýr og sterkari sendir á Vatnsendahæð (langbylgja — 100 KW), og
hafið endurvarp frá sendi á Eiðum á Fljótsdalshéraði.
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Ríkisútvarpið eignast stálþráðartæki, sem breytti mjög aðstöðu til upptöku útvarpsefnis.
Enn gagngerðari varð þó breytingin þegar segulbandstækin komu til sögunnar 1950.
Hafið endurvarp frá sendi á Hornafirði (miðbylgja 1 KW).
Vilhjálmur Þ. Gíslason skipaður útvarpsstjóri.
Hafið endurvarp frá sendi í Skjaldarvík í Eyjafirði (miðbylgja 5 KW).
Ríkisútvarpið tekst á hendur rekstur Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Ríkisútvarpið hefur FM-útsendingar frá Vatnsendahæð.
Ríkisútvarpið flytur úr húsi Landssímans í hús Rannsóknastofnunar sjávarútvegsins
að Skúlagötu 4, Reykjavík.
Með breytingu á lögum um skemmmtanaskatt og Þjóðleikhús var í fyrsta sinn
ákveðinn tekjstofn til undirbúnings rekstrar sjónvarps.
Ríkisútvarpinu falið að hefja undirbúning að því að koma sem fyrst á laggirnar
íslensku sjónvarpi.
Ríkisútvarpið kaupir meginhluta húseignarinnar Laugavegur 176 í Reykjavík fyrir
sjónvarpsrekstur sinn. Ríkisútvarpinu veittur einkaréttur til sjónvarpsrekstrar.
Hafin útsending sjónvarpsdagskrár (30.9).
Andrés Bjömsson skipaður útvarpsstjóri.
Ný útvarpslög samþykkt. Sjálfstæði stofnunarinnar er aukið.
Birt ný almenn reglugerð um Ríkisútvarp.
Grunnur útvarpshúss við Háaleitisbraut í Reykjavík grafinn.
Útsendingar útvarps í stereo hefjast (20.12).
Bygging útvarpshúss, fyrsti áfangi, boðin út (3.3).
Stofnaður Framkvæmdasjóður Ríkisútvarpsins og ákveðið að leggja til hans 5% af
brúttótekjum stofnunarinnar. Skipuð byggingamefnd fyrir hús Ríkisútvarpsins.
Fjöldi sendistöðva í dreifikerfi Sjónvarpsins orðinn yfir 50.
Ný útvarpslög. Sjálfstæði stofnunarinnar er aukið, dagskrárhlutverk skilgreint í
fyrsta sinn og ákvæði sett um ábyrgð á útvarpsefni. Tekin í notkun aðalendurvarpsstöð Sjónvarpsins á Hnjúkum við Blönduós.
Tekinn í notkun öflugur FM-sendir á Vaðlaheiði.
Birt ný almenn reglugerð um Ríkisútvarp. Fyrstu aðalsendar Sjónvarpsins tengdir
með örbylgjusamböndum. Bötnuðu þá mjög skilyrði til móttöku á Norður- og
Austurlandi.
Breytt útvarpslögum. Ákveðið að útvarpsráðsmenn skuli kosnir af Alþingi eftir
hverjar alþingiskosningar. Hafnar sjónvarpsútsendingar í lit (24. október). Þær vom
þó takmarkaðar við efni á erlendum myndsegulböndum.
Hafnar útsendingar í lit frá upptökusal Sjónvarpsins og á erlendum litkvikmyndum.
Gengið frá samningum um lóð fyrir útvarpshús og hafnar undirbúningsframkvæmdir
að byggingu hússins (19. júlí). Hafin framköllun á kvikmyndaefni í lit í Sjónvarpinu.
Aðalsendir FM-dreifikerfis fyrir Austurland settur upp á Gagnheiði (5000w).
Ákveðið með lögum, að framlag til Framkvæmdasjóðs Ríkisútvarpsins hækki úr 5%
í 10% af brúttótekjum stofnunarinnar. Fjöldi sendistöðva í dreifikerfi Sjónvarps
orðinn yfir 100.
Hafnar stereoútsendingar í útvarpi (20. desember). Lokið við að tengja allar aðalstöðvar í dreifikerfi Sjónvarpsins með örbylgjusamböndum. Fjöldi styrk- og FMmótaðra senda í dreifikerfi Hljóðvarps orðinn 45.
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Fylgiskjal 1. 22.
Fjármáladeild

Reykjavík, 5. desember 1980.
Fjárfestingaráætlun
Stutt greinargerð.
Uppbygging og endurnýjun á öllum stofnbúnaöi Ríkisútvarpsins hefur rekiö á reiðanum
mörg undanfarin ár.
Ahersla hefur verið lögð á viðhald og endurbætur í dreifikerfi útvarps og sjónvarps og
hafa tolltekjur að stærstum hluta staðið undir sjónvarpshlutanum. Þessi tekjustofn hefur
smátt og smátt verið numinn brott og er vandséð hvernig uppbyggingu og endurnýjun
dreifikerfis verður haldið áfram að óbreyttri stefnu.
Til rannsókna og undirbúnings byggingar nýrrar langbylgjustöðvar er ráðgert að verja
1.7 milljónum nýkróna á næsta ári. Telja má eðlilegt að aðflutningsgjöld af útvarpstækjum
og skyldum búnaði eða beint framlag ríkissjóðs standi undir byggingu langbylgjustöðvar.
Endumýjun á tækjum útvarps og sjónvarps hefur af fjárhagsástæðum verið stórlega
vanrækt, t. d. um tveggja áratuga skeið fyrir útvarp.
I áætlun um útvarpshús er reiknað með sameiginlegri byggingu fyrir útvarp og sjónvarp.
Þegar kostnaðar- og framkvæmdaáætlun var gerð í byrjun árs 1980 var vísitala byggingarkostnaðar 398 stig, en var orðin 539 stig 1. okt. 1980. Við þetta er bætt 3%, sem er áætluð
hækkun í októbermánuði. Þá er framreiknað til verðlags í fjárlagatillögum með 1.38. Áætlunin í heild er unnin út frá hækkunarstuðli 1.38, sem er hlutfall verðlags í fjárlagatillögum og
verðlags í október 1980.
Með þessari framkvæmdaáætlun er ráðgert að ganga skipulega og markvisst að brýnu
uppbyggingarstarfi. Sú ganga er m. a. þeim skilyrðum háð, að tolltekjur nýtist þar til afskriftir einar nægja til endurnýjunar. Afskriftir eru fremur lágt metnar í teknahlið áætlunar,
en sú skammsýni, sem ríkt hefur við ákvörðun afnotagjalda, veldur þarna nokkru um.
Að sjálfsögðu er litið svo á, að fjárfestingaráætlun verði öll endurskoðuð árlega, nýju ári
bætt við og breytingar gerðar eftir því sem þörf krefur. Jarðstöðin Skyggnir og fleira á líklega
eftir að koma inn í dæmið fyrir árið 1983, en áætlun er ekki gerð um það nú.
Ríkisútvarpið.
Til menntamálaráðuneytis.
Fjárfestingaráætlun

Sjónvarp:
Hljóövarp:

Tækjabúnaður
Dreifikerfi
Tækjabúnaður
Dreifikerfi

Langbylgjustöð:
Útvarpshús:
Fjármögnun:
Sjónvarp:

Afskriftir
Tolltekjur
Afskriftir
Hljóðvarp:
Flutt frá fyrra ári
Framlag
Langbylgjustöð:
Framkvæmdasjóður
Útvarpshús:
Allar tölur í millj. nýkróna.

1981
m.nýkr.

1982
m.nýkr.

1983
m.nýkr.

Alls
m.nýkr.

7,0
9,8
2,7
1,9
1,7
10,5

7,0
9,7
1,6
3,5
15,0
16,3

10,0
4,9
1,8
3,5
30,0
16,3

24,0
24,4
6,1
8,9
46,7
43,1

7,0
9,8
3,9
0,7
1,7
10,5

8,0
8,7
5,1

8,9
6,0
5,3

23,9
24,5

15,0
16,3

30,0
16,3

15,0
46,7
43,1
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3. desember 1980
Fjárfestingaáætlun 1981—1984
Áætlun 1981 ............................................................
Áætlun 1982 ............................................................
Áætlun 1983 ............................................................
Áætlun 1984 ............................................................
Tenging jarðstöðvar ................................................

496.6
499.0
729.4
490.0
480.0

millj.
millj.
millj.
millj.
millj.

Heildartala ................................................................2.695.0 millj.

Áætlun 1981.
Tillaga um tækjakaup Sjónvarpsins.

1. Vegna kvikmyndadeildar:
2 klippiborð ...................................................................................
1 sett fastar iinsur ............................................................................
1 hreinsivél fyrir filmur ...................................................................
1 skoöunarborð ................................................................................
1 samstæða cartridge tæki (1 uppt./3 afspilun) .............................

Millj. kr.

Afhendingafr. í mán.

44,0
5,8
17,5
6,3
4,0

4—6
1
6
4—6
6

77,6
2. Vegna upptöku- og útsendingardeildar:
1 sett U-matic búnaðar ..................................................................
1 sett ENG sjónvarpsmyndavél, beranlegt
segulband og leiðréttingabúnaður ..............................................
2 sett linkar ......................................................................................
3 textaritvélar ..................................................................................
1 grafik-generator (með disk) .......................................................
stýribúnaður fyrir grafik-generator ................................................
hljóðnemar .....................................................................................
4 radio-hljóðnemar ........................................................................
mælitæki ...........................................................................................
tímamerkisbúnaður + caption .......................................................
1 myndavélafótur ............................................................................
1 loftpressa (oil-less) ......................................................................
1 „Coxbox" ......................................................................................
1 iinsa í studio-myndavél ...............................................................
2 U-matic skoðunartæki .................................................................
2 litamonitorar ................................................................................
2 s/h monitorar ................................................................................

44,0

1—2

90,0
85,0
3,0
20,0
6,0
7,0
15,0
22,0
18,0
16,0
4,5
1,5
16,0
7,5
12,0
4,5

3—6
6—12
3—4
4—6
4—6
1—6
8
6—9
6
6
6
4—6
4—6
2—6
6
6

372,0
3. Síma- og textabúnaður:
Innanhúss-símstöð ..........................................................................
Sjálfvirkt símaborð ..........................................................................

20,0
27,0
47,0

Samtals:

496,6

6
12
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Áætlun 1982.
Tillaga um tækjakaup Sjónvarpsins.

1. Vegna kvikmyndadeildar:
2 Nagra segulbönd ..........................................................................
f „Animation Stand“ ....................................................................
Ljósabúnaður ..................................................................................
1 hljóðhlíf á Arri-M-vél .................................................................
2 hátalarar .......................................................................................
Hljóðnemar .....................................................................................

2. Vegna upptöku- og útsendingardeildar:
1 hljóðborð í studío ........................................................................
1 beranlegt hljóðborð ....................................................................
1 9-rása beranlegt ljósaborð (portable dimmer) ...........................
2 samstæður cartridge tæki lxrec/lxplay +
lxrec/3xplay ................................................................................
2 sett talstöðvar fyrir sviðsstjóra ...................................................
3 sett textabúnaður ........................................................................
Kaupverð (CIF-verð) OB bíls .......................................................

Millj. kr.

Afhendingafr. í mán.

11,4
8,8
5,8
2,0
1,5
1,5
—
31,0

6—12
6
4—6
6
0—6
1—6

80,0
22,0
13,0

6—12
6
4—6

8,0
15,0
115,0
210,0

6
6
2—12

463,0
3. Sfma- og textabúnaður:
Telex-tæki .......................................................................................

5,0

6

5,0
Samtals:

499,0

Áætlun 1983.
Tillaga um tækjakaup Sjónvarpsins.

1. Vegna kvikmyndadeildar:
1. „dolby“ ........................................................................................
1 hljóöborð í dubbing ....................................................................
2 hraðspóluborð ..............................................................................
1 hljóðsetningartæki ........................................................................
1. fjölrása segulband ......................................................................

Millj. kr.

Afhendingafr. í mán.

20,0
70,0
4,4
95,0
15,0

6—12
6—12
4—6
6—12
6

204,4
2. Vegna upptöku- og útsendingardeildar:
1 fjölrása segulband ........................................................................
Aðflutningsgjöld OB bíls ...............................................................
4 sjónvarpsmyndavélar-hlutagreiðsla ............................................

15,0
390,0
120,0
525,0

Samtals:

729,0

6
12—18
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Áætlun 1984.
Tillaga um tækjakaup Sjónvarpsins.
Millj. kr.
1. Vegna kvikmyndadeildar:
1 filmukópíuvél .............................................. ................................

Afhendingafr. í mán.

130,0

6

130,0
2. Vegna upptöku- og útsendingardeildar:
1 kvikmyndasýningarvél .............................. ................................
4 sjónvarpsmyndavélar — eftirstöðvar ........ ................................

12
6—12

230,0
130,0
360,0

Samtals:

490,0

Áætlun.
Millj. kr.
Vegna tengingar við jarðstöð:
EBU-NV búnaður ......................................... ................................

Afhendingafr. í mán.
6—12

480,0

Tillaga um framkvæmdir við dreifikerfi
sjónvarps og hljóðvarps á árunum 1981, 1982 og 1983.
Millj. nýkr.

1981
Sjóvarp:
a) Endurnýjun
Stykkishólmur ...................................................
Kalastaðakot .....................................................
Pjóðólfsholt .......................................................
Reykhólar ...........................................................
Fell í Skagafirði .................................................
Glæsibær .............................................................
Djúpivogur .........................................................
Álftafjörður .......................................................
Vatnsdalur .........................................................
Húsavíkurfjall ...................................................

10 kw
100 w
„
„
10 w
„
„
„
50 w
„

b) Varabúnaður
5 stk. 1 watt óstaðsett ......................................
c)

Nýjar stöðvar
Hjaltadalur I .....................................................
Hjaltadalur II .....................................................
Deildardalur & Unadalur ................................
Rauðasandshreppur I ........................................
Rauðasandshreppur II ......................................
Vatnsnes I .........................................................

2,7
0,17
0,17
0,17
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15

0,08x5
lOw

0,40
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Millj. nýkr.

1981
Vatnsnes II .........................................................
Háöxl ..................................................................
Skriðdalur ...........................................................

10 w
„
„
Alls stöðvar

3,30

Samtals millj. nýkr.

7,61

Sjónvarp.
Millj. nýkr.

1982
a) Endurnýjun
Vaðlaheiði .........................................................
Hrútafjarðarháls ...............................................
Fljótsheiði ...........................................................
Auðbjargarstaðabrekka ....................................
Vallnaholt ...........................................................
Patreksfjörður ...................................................
Búðardalur .........................................................
Sandafell .............................................................
öxl ......................................................................
b) Varabúnaður
Heiðarfjall .........................................................
Óstaðsettar, 5 stk.................................................
c)

Nýjar stöðvar
Óstaðsettar, 6 stk.................................................
Norðurárdalur ...................................................

d) Stækkanir
Girðisholt í .........................................................
Fljótsdalur í .......................................................

10 kw
100 w

2,20
0,17
0,17
0,17
0,17
0,15
0,10
0,10
0,10

50 w
10 w

50 w
1 w
1 w
10 w

5x0,08

6x0,33

0,15
0,40
1,98
0,31
0,71
0,15

1 kw
50 w
Samtals millj. nýkr.

7,03

Sjónvarp.
Millj. nýkr.

1983
a)

Endurnýjun
Skálafell .............................................................
Hátún .................................................................
Skáneyjarbunga ..................................................
Miðfjarðardalur .................................................

b) Varabúnaður
Óstaðsett 5 stk.....................................................
c)

Nýjar stöðvar
Óstaðsett 6 stk.....................................................

d) Stækkanir
Bæir í ...................................................................

10 kw
10 w

2,20
0,10
0,10
0,10

1 w og 10 w

0,08x5

0,40

1 w og 10 w

0,08x6

0,48
0,17

100 w
Samtals millj. nýkr.

3,55
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Hljóðvarp.
Fjárfestingaráætlun 1981—1983.
— gkr. —

Áætlun 1981 ................................ .....................
Áætlun 1982 ................................ .....................
Áætlun 1983 ................................ .....................

Langbylgjustöð ............................

v/stöðvar

v/dreifikerfis

215,8
116,1
127,4

137,0
250,0
251,0

459,3

638,0
4 670,0

Hljóðvarp — Búnaður.
Til athugunar.
Meðfylgjandi áætlun er þannig gerð, að hver króna nýtist eins vel og verða má við að
fullnægja sárri þörf sem er á endumýjun hálfónýtra tækja og úrbótum í aðstöðu til dagskrárgerðar. Nú stendur yfir endumýjun á útsendingartækjum, en dagskrárgerðartæki eru jafnónýt og áður. Þegar keypt eru ný tæki í upptökuherbergi losna auðvitað tæki þau sem fyrir
eru. Helstu kostnaðarliðirnir við endurnýjun eru hljóðborð og segulbandstæki. Nokkur
nýleg stereosegulbandstæki em til og tvö nýleg (átta ára gömul) lítil stereohljóðborð, og em
þau í upptökuherbergjum í Háskólabíói og við útvarpssal. Önnur hljóðborð hljóðvarpsins
eru tuttugu og eins árs gömul mónóborð og eru ónýt og yrði þeim hent við endurnýjun.
Stærsta átakið er áætlað á næsta ári þegar hljóðborð verða keypt við útvarpssal, í
Háskólabíó og í upptökuherbergi fréttastofu, sem býr við neyðarástand í tækjabúnaði. Nýlegu borðin úr útvarpssal og Háskólabíói yrðu flutt í utanhússupptökubíl þann sem bíður nú
notkunar í geymslu sjónvarpsins, og í Stúdíó 4 til notkunar þar til almennrar dagskrárgerðar
í stereo.
Þegar sett verða upp ný tæki í stúdíóum verður í hvert skipti þörf fyrir einhverja vinnu
við innréttingar og veggklæðningar, og hér er átt við lágmarksrót. Þessi kostnaður er færður
inn í áætlunina fyrir 1981, en ekki hinar tvær, enda erfitt að meta hann fyrirfram.
Ný tæki í stúdíó 2 em sett á áætlun 1982. Rétt er að taka fram að þessi tæki eru ekki
miðuð fyrst og fremst við umfangsmiklar stereoleikritaupptökur. Ástæðan er sú að fullgild
tækjasamstæða til slíkrar vinnu rúmast alls ekki í núverandi „regi“ stúdíós 2, auk þess sem
vinnslan við slík leikrit yrði mun tímafrekari en nú er og fullunnum leikritatímum mundi því
fækka. Að lokum má nefna að umrædd tæki yrðu u. þ. b. tvöfalt dýrari en áætlun sýnir nú. Ef
hins vegar er farið eftir þessari áætlun má hugsa sér að nokkur tilraunavinna með einföld
stereoleikrit færist inn í stúdíó 1, enda hafi verið létt mikið á bókunum í stúdíó 1 árið áður
með endumýjun í stúdíóum 4 og 6, auk þess sem hljómburður væri nú viðunandi í því eftir
endurbætur. Um leið losnaði e. t. v. um í stúdíó 2 fyrir ýmsa vinnu sem góðs nyti af góðu
plássi í stúdíóinu sjálfu og hljómgæðum þar (eftir þiljun).
Starfsmenn tæknideildar hljóðvarps.
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Áætlun 1981.
Upphæðir í millj. kr.
Verölagning í nóv. 1980.
Vegna Stúdíó 1.
Hljóðborð .........................................................................................................................
2 hátalarar og magnari .....................................................................................................
Innréttingar ........................................................................................................................
Elektronisk töf ..................................................................................................................
Tónbreytingar ....................................................................................................................
Vegna útsendingar/þularherbergis.
2 segulbandstæki ................................................................................................................
Móttakari og fráviksmælir .......................................................................................................
2 hátalarar og magnari ...........................................................................................................
2 RIAA formagnarar ...............................................................................................................
Magnari ...................................................................................................................................
2 Cartridge tæki ......................................................................................................................
Vegna Stúdíó 6.
Símamóttakari ....................................................................................................................
Innréttingar ........................................................................................................................
Vegna upptökubifreiðar.
Frágangur á upptökubifreið (Ford) ..................................................................................
Almennt.
2 segulbandstæki ................................................................................................................
Mælitæki f. tæknideild ......................................................................................................
Hljóðnemar og hljóðnemabúnaður ........................................................................................
Dagskrármælar ........................................................................................................................
Ýmis kostnaður ........................................................................................................................
Marconi linkar .......................................................................................................................

65,0
2,4
4,4
1,1
1,6
-----

74,5

20,0’)
2,0
1,7
1,2
0,7
6,5
-----

32,1

7,0
3,0
-----

10,0

3,7
-----

3,7

25,0
10,0
5,0
0,5
5,0
50,0’)
-----

95,5

*) Frá fyrra ári.

Áætlun 1982.
Upphæðir í millj. kr.
Verðlagning í nóv. 1980.
Vegna Háskólabíós.
Hljóðborð ..........................................................................................................................
2 segulbandstæki ................................................................................................................
Innréttingar ........................................................................................................................
Elektronisk töf ..................................................................................................................
Vegna upptökubifreiða.
Frágangur á upptökubifreið 2 (Mercedes) ......................................................................

54,0
25,0
3,0
1,1
-----

83,1

5,0
5,0
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Upphæðir í millj. kr.
Verðlagning í nóv. 1980.
Almennt.
3 Nono Nagra E’segulbandstæki .....................................................................................
Hljóðnemar og hljóðnemabúnaður ..................................................................................
Ýmis kostnaður ..................................................................................................................

18,0
5,0
5,0
-----

28,0
116,1

Áætlun 1983.
Upphæðir í millj. kr.
Verðlagning í nóv. 1980.
Vegna Stúdíó 2 (Leikstúdíó).
Hljóðborð ..........................................................................................................................
3 segulbandstæki ................................................................................................................
2 hátalarar og magnari .....................................................................................................
Elektronisk töf ..................................................................................................................
Tónbreytar .........................................................................................................................
Almennt.
2 Nagra stereotæki ............................................................................................................
Mælitæki fyrir tæknideild .......................................................................................................
Hljóðnemar og hljóðnemabúnaður ........................................................................................
Ýmis kostnaður ........................................................................................................................

54,0
36,0
1,7
1,1
1,6
-----

94,4

18,0
5,0
5,0
5,0
-----

33,0
127,4

Hljóðvarp — Dreifikerfi.
1981.

Millj. nýkr.

Nýjar stöðvar FM
Girðisholt ................................................................. ... 2,5 kw
Vestfirðir ..................................................................... 2xl0w
Norðurland vestra ................................................... ... lxlOw
Norðurland eystra ................................................... ... 1 x lOw 1 x lOOw
Austurland ............................................................... ... 1x10
Suðurland ................................................................. ... 1x10
Dagskrárflutningstæki (Skúlagata-Vatnsendi)
Endurvarpsviðtæki 2 stk.
Samtals millj. nýkr.

1982.
a) Nýjar stöðvar
Vesturland .....................................................................
Vestfirðir ......................................................................
Norðurland vestra .........................................................
Norðurland eystra .........................................................
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

0,30
0,24
0,12
0,28
0,12
0,12
0,10
0,09
1,37

Millj. nýkr.
3xl0w
4xl0w
3xl0w
lxlOw

0,36
0,48
0,36
0,12
266
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Millj. nýkr.

Austfirðir ......................................................................
Suðurland ......................................................................

3 x lOw
3xl0w

0,3ð
0,36

b) Varabúnaður
Vatnsendi ......................................................................
Vaðlaheiði ....................................................................

2,5 kw
2,5 kw

0,23
0,23

Samtals millj. nýkr.

1983.
a) Nýjar stöðvar
Vesturland ....................................................................
Vestfirðir ......................................................................
Noröurland vestra .........................................................
Norðurland eystra .........................................................
Austfirðir ......................................................................
Suðurland ......................................................................

2,50

Millj. nýkr.

2xl0w
3xl0w
2xl0w+ lxlOOw
lxlOw
2xl0w
2xl0w

0,24
0,36
0,39
0,12
0,24
0,24

b) Varabúnaður
Gagnheiði ....................................................................................................................
Hegranes ......................................................................................................................
Vestmannaeyjar ..........................................................................................................
Stykkishólmur ............................................................................................................

0,23
0,23
0,23
0,23

Samtals millj. nýkr.

2,51

Fylgiskjal 4. 1.
Ákvörðun um byggingu nýrrar langbylgjustöðvar liggur ekki fyrir.
Sú umræða, sem fram hefur farið um þetta mál, á rætur að rekja til skýrslu Almennu
verkfræðistofunnar um ástand útvarpsmastra á Vatnsendahæð árið 1978 og fleiri atriða er
lúta að núverandi langbylgjustöð, sem er rösklega 50 ára gömul.
Mjög ör tækniþróun og þau tækifæri, sem skapast við væntanlegan fjarskiptahnött,
Nordsat, kalla á athugun á því, hvemig best verði staðið að hljóðvarpsdreifingu á langbylgju.
Einnig er rétt að meta sérstaklega hlut langbylgjustöðvar í öryggismálum þjóðarinnar,
þar sem mikilvægi þess þáttar hefur áhrif á bæði framkvæmdahraða og fjármögnun.
Ýmsir annmarkar eru á því að endurbyggja langbylgjustöðina að Vatnsenda. Að mati
starfsmanna Landssímans er staðurinn óheppilegur vegna nálægðar við byggð og einnig í
raffræðilegu tilliti.
Tveir staðir hafa verið taldir heppilegir til að reisa á nýja langbylgjustöð. Annar er á
Garðskaga á Reykjanesi, en hinn í Flóa í Árnessýslu.
Garðskagi er talinn heppilegri, en hefur verið minna hugleiddur vegna ábendinga um að
hugsanlega gætu loftnetsmöstur þar truflað flugumferð. Þörf er á að þessi ábenðing sé
skoðuð í ljósi alþjóðlegra ákvæða sem lúta að slíkum málum.
Gerð hefur verið lausleg kostnaðaráætlun um byggingu 500 kw sjálfvirkrar stöðvar í
Flóa og er hún á verðlagi um áramót 1980/81 u. þ. b. 50 m. kr. (Sjá fylgiskjal 4.3.)
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Fylgiskjal 4. 2.
Yfirlit imt innflutning á hljómflutningstækjum
1977—1980

85.14.10

85.15.30
85.15.35

85.15.40
85.15.81
92.11.20

Samtals
Samtals

Hljóðnemar
FOB ........................................
CIF ..........................................
Útvarpsviötæki í bifreiðar
FOB ........................................
CIF ..........................................
Ferðaút varpsviðtæki
FOB ........................................
CIF ..........................................
önnur útvarpsviðtæki
FOB ........................................
CIF ..........................................
Loftnet
FOB ........................................
CIF ..........................................
Plötuspilarar
FOB ........................................
CIF ..........................................
FOB ........................................
CIF ..........................................

1977

1978

1979

1980

183 823
200 961

328 202
355 688

373 932
406 429

707 204
779 169

54 115
55 740

98 604
102 230

122 054
125 959

172 154
182 946

57 853
59 963

90 337
93 546

212 068
219 952

230 902
242 056

217 460
227 636

336 115
351 196

357 820
375 860

432 380
457 496

43 062
48 259

81 121
88 491

233 744
248 840

171 988
190 695

49 995
53 267

68 441
72 756

81 463
86 821

151 139
160 446

606 308
645 826

1 002 820
1 063 907

1 381 081
1 463 861

1 865 767
2 012 808

Allar upphæðir í þús. kr. á verðlagi hvers árs.

Fylgiskjal 4. 3.
Hr. útvarpsstjóri
Andrés Bjömsson
Að beiðni yðar, hr. útvarpsstjóri, hefur radíódeild Póst- og símamálastofnunarinnar
gert lauslega kostnaðaráætlun vegna endurnýjunar langbylgjustöðvar Ríkisútvarpsins á
Vatnsenda.
Kostnaðaráætlun þessi er algjör frumathugun og eru upphæðir, sem hér koma fram, því
með nokkurri óvissu.
f áætluninni er gert ráð fyrir 500 kw langbylgjusendi sem staðsettur yrði í Flóanum. Við
sendinn yrði 250—300 metra hátt mastur. Ekki er gert ráð fyrir vararafstöð í fyrsta áfanga,
en til greina kemur að flytja varastöð af Vatnsenda og fengist með henni vari sem nægði til u.
þ. b. 100 kw útsendingar.
Á Vatnsenda þyrfti þá að kaupa ca 50 kw vararafstöð vegna sjónvarps og FM-senda.
Gert er ráð fyrir um 10 kw langri háspennulínu og stöðvarhúsi sem er 250 m2 að stærð.
Áætlunin skiptist í eftirfarandi þætti:
1. Sendir með nauðsynlegum búnaði.
2. Mastur.
3. Stagfestur.
4. Jarðnet.
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Kaup á landi.
Hús.
Háspennulína.
Bygging masturs.
Uppsetning tækja.

Liðir 1. og 2. eru áætlaðir 1 200 millj. kr. Þar af 545 millj. fob-verð og 655 millj. kr.
tollar og önnur innlend gjöld.
Liðir 3—9 eru áætlaðir 350 millj. kr. eða samtals 1 550 millj. kr.
Verk sem þetta verða vart unnin á skemmri tíma en 2 árum. Verði ákvörðun tekin í
upphafi næsta árs má því búast við að verklok yrðu um áramótin 1980/1981 eða snemma árs
1981.
Mikill meiri hluti kostnaðar mundi falla á árið 1980 (ca 2*/3),
31 eða síðar ef tækjabúnaður
yrði keyptur með lánakjörum sem munu standa til boða hjá a. m. k. tveim framleiðendum
langbylgjusenda og mastra.
Fylgiskjal 4. 4.
Hordur Vilhjalmsson,
Okonomidirektor
Rikisutvarpid
REYKJAVIK/Island
Oslo, 25. november 1980
Jeg viser til din telex av 24.11.80.
1. Norges særavgifter beregnes med 17,5% av brutto engrospris ved salg til detaljhandlere eksklusive merverdiavgift og eksklusive særavgiften til NRK.
2. Avgiften beregnes av det materiell som fremgár av vedlagte oppgave som viser
fordelingen for juli máned 1980.
For kombinerte apparater, f. eks. radio kombinert med kassettspiller, fordeles verdien
pá radiodelen med full avgift pá denne og pá opptakerdelen med Vi pá denne.
For rene avspillere, f. eks. platespillere og kassettavspillere, beregnes ikke avgift.
Norsk rikskringkasting har anledning til á beregne avgift av antenner m. v., men her er
det til ná ikke fastsatt noen avgift.
Vi legger ved til orientering Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv av 15. desember
1978 hvor en del detaljer fremgár.
3. Inntektene av særavgiften utgjorde i 1979 153 818 000 n. kroner. For 1980 er det
budsjettert med 150 800 000 n. kroner.
Dette utgjorde i 1979 22% av totalinntektene og i 1980 19% av totalinntektene.
Med venlig hilsen
Oddvar Svanevik
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3. Kontrollkontor.
Norsk rikskringkasting
Administrasj onsdirektoren

30. oktober 1980
Avgift pá radio- og fjernsynsmateriell — antallsoppgave
med sum beregnet avgift for juli 1980.
stk.
a.
b.
c.
d.
1.
2.
3.
4.

Mottakere for lydkringkasting .................................................................................................................. 25 479
Mottakere for biUedkringkasting —sort/hvit ............................................................................................ 1 987
Mottakere for billedkringkasting — farge ............................................................................................... 4 432
MaterieU ellers:
Apparater for opptak og gjengivelse av lydog/eUer bilder (’/a avgiftsgrunnlag) .................................... 9 158
Forsterkere .................................................................................................................................................... 3 265
Hoyttalere .................................................................................................................................................. 40 722
Ovrig materiell ............................................................................................................................................ 2 444
Sum beregnet avgift: kr. 7 917 710,-.
Etter fuUmakt
Finn Kirkenær
fung, kontorsjef
Arne Colbiornsen
konsulent
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TOLL- OQ AVGIFTSDIREKTORATET

Oslo, den 1S. desember 1978

Til registrerte tilvirkere og importarer av radio- og fjernsynsmaterieft

Avgift pá radio- og fjernsynsmateriell 1979
Stortingets vedtak av 11. desember 1978 om statsbudsjettet for 1979 for Norsk rikskringkasting, post
VI, pkt. H, 2. lyder slik:
«Særavgift p& mottakermateriell for radio og
fjemsyn i medhold av lov nr. 13 av 24. juni 1933,
§ 7, skal kreves inn etter en avgiftssats p& 17,5 %
for folgende radio- og fjernsynsmateriell:
Mottakere og avstemmingsapparat for lydkringkasting og fjemsyn/billedkringkasting, apparater
for opptak og gjengivelse av lyd og/eller bilder,
forsterkere .hoyttalere og magnetsystem for hayttalere. Avgiftsplikten omfatter ogs& byggesett til
materiell som nevnt. Det vises for ovrig til Stortingets vedtak av 12. desember 1969.»
Etter Stortingets vedtak for budsjetterminen
1979 gjelder folgende bestemmelser fra Stortingets
vedtak av 12. desember 1969:
§ 2.
Engrosprisen p& vedkommende materiell ved salg
til detaljforhandler — merverdiavgiften og særavgiften ikke medregnet — skal være grunnlaget for
beregning av avgiften i samsvar med nærmere
regler som gis av Norsk rikskringkasting.
§ 3.
Hvis det oppst&r tvil om omfanget av og grunnlaget for avgiftsplikten, blir spersm&let avgjort av
Norsk rikskríngkasting.
§ 4.
P& nærmere vilk&r som fastsettes av Norsk rikskringkasting kan avgiftspliktig materiell som bare
brukes til annet form&l enn lyd- og billedkringkasting, fritas for avgift. Norsk rikskringkasting
kan sette ned eller frafalle avgift n&r særlige grunner taler for det.
§ 5.
Fritatt for avgift er materiell som utfores til
utlandet, leveres til bruk om bord p& skip og fly i
utenríksfart eller innlegges p& tollopplag under iakttakelse av de regler som fastsettes av Norsk rikskringkasting. Fritatt for avgift er ogs& materiell
Bom leveres til Svalbard med unntak av mottakere
for fjemsyn/billedkringkasting.

Forskrifter gitt av Kirke- og undervisningsdepartementet 10. mars 1976 og regler gitt av Norsk rikskringkasting 16. desember 1969 og 21. mai 1976 er
trykt som vedlegg til dette rundskrív.

Avgiftsomr&de.
Beyttalere og forsterkere.
Hayttalere og forsterkere anses avgiftspliktige
selv om de m&tte være utstyrt med spesielt stspsel
o. 1. for tilknytning til avgiftsfritt materieli.
Hoyttalere og forsterkere tilknyttet avgiftsfritt
materiell kun ved hjelp av ledning anses som lose og
derved avgiftspliktige.
Det kreves ikke avgift av hayttalere og forsterkere som bygges sammen med avgiftsfrítt materiell
til en enhet som ikke omfattes av avgiftsbestemmelsene. Som sammenbygget anses i denne forbindelse ogs& heyttalere og forsterkere som f. eks.
ligger i det avgiftsfrie materiells lokk eller bunn
selv om dette skulle være avtakbart og uten fast
tilknytning.
Forsterkere (tilleggsforsterkere) benevnt «Booster»/«Power Booster» er avgiftspliktige.
Tvilstilfelle forelegges Toll- og avgiftsdirektoratet til avgjerelse.
Kandlvelgere for fjernsyn.
Kanalvelgere for fjernsyn er fritatt for avgift.
Skipsradiomottakere.
Godkjente skipsradiomottakere til bruk i radioanlegg med konsesjon fra Teledirektoratet er inntil
videre fritatt for avgift. Fritaksordningen omfatter
ikke lese hoyttalere til slike anlegg.
Monteringssett for bilradio.
Bilhoyttalere med tilherende dekklister, festejern,
skruer og annet monteringsutstyr som selges som
monteringssett i fellesemballasje skal avgiftsberiktiges p& grunnlag av monteringssettets engrospris
ved salg til detaljforhandler eksklusive merverdiavgift og særavgift.
Klokkeradio.
Avgift p& radio med koblingsur skal beregnes p&
grunnlag av kombinasjonens fulle engrosverdi eksklusive avgifter.

Þingskjal 643
Eksport.
Avgiftspliktig radio- og fjemsynsmateriell som
blir fart ut av landet eller lagt inn p& tollopplag til
utfsrsel, er fritatt for avgift n&r utfsrselen legitimeres ved tollvesenets utfsrselsattest p& fastsatt
skjema for eksportangivelse.
Fritaket gjelder ogs& materiell som leveres til
bruk om bord p& skip og fly som g&r i utenriksfart
eller som er i fangst i Nordishavet, Sarishavet eller
under Island og Gronland.
Fritatt for avgift er ogs& materiell som leveres til
Svalbard med unntak av mottakere for fjernsyn/
billedkringkasting.
Bestemmelsene gjelder nytt, ubrukt materiell.
Radiohandlere som eksporterer avgiftsberiktiget
materiell kan soke avgiften tilbakebetalt. Ssknad
sendes Toll- og avgiftsdirektoratet og m& vedlegges
salgsfaktura og eksportangivelse p&fort tollvesenets
utfsrselsattest. Det m& fremg& av salgsfaktura at
den avgift som sekes refundert er trukket fra i
salgsbelopet.
Andre fritak.
Registrerte tilvirkere og importarer kan utlevere
avgiftspliktig radio- og fjemsynsmateriell uten &
beregnet avgift til:
1. Offentlige institusjoner n&r det foreligger tjenestlig rekvisisjon og brukserklæring undertegnet av ansvarlig leder om at vedkommende materiell eller apparater er institusjonens eiendom
og at det bare skal nyttes til tjenestlig bruk og
ikke i forbindelse med lyd/billedkringkasting.
En gjer oppmerksom p& at Norsk rikskringkasting og Televerket omfattes av bestemmelsene under pkt. 1.
2. Apparater og materiell som er bygget for andre
form&l og som ikke uten omfattende ombygning
kan nyttes for lyd/billedkringkasting, vil etter
soknad kunne fritas for avgift.
Saknad om slik fritakelse bilagt tekniske opplysninger m. v. sendes Toll- og avgiftsdirektoratet.
Dersom apparat/materiell henhorende under
pkt. 1 og 2, er kjopt med avgift kan kjaperen
(brukeren) f& tilbaketalt avgiften ved soknad
til Toll- og avgiftsdirektoratet. Med soknaden
m& falge brukserklæring og faktura.
Beregningsgrunntag (reglenes § 1).
Grunnlaget for beregning av avgiften er materiellets hoyeste pris ved salg til detaljforhandler —
særavgiften og merverdiavgiften ikke medregnet.
Det gis ikke adgang til fradrag for rabatter av
noe slag — heller ikke faste servicerabatter — for
avgiften beregnes.
Midlertidige priser i en tilbudsperiode f&r ingen
innvirkning p& avgiftsgrunnlaget da det er prisen
ifolge den ordinære prisliste som skal legges til
grunn for avgiftsberegningen.
Grunnlaget for beregning av avgift for b&ndopptakere er inntil videre V3 av hoyeste pris ved salg til
detaljforhandler.
Materiell som tilvirker/importar utelukkende omsetter direkte til forbruker gjennom eget utsalg eller
utsalg som helt eller delvis tilhorer tilvirker/importor eller utsalg som de er ekonomisk interessert i
skal avgiftsberegnes p& grunnlag av materiellets
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alminnelige utsalgspris (veiledende utsalgspris) inkl.
særavgift og merverdiavgift med fradrag av:
a) deltaljavanse,
b) særavgift,
c) merverdiavgift.
Summen av disse fradrag er inntil videre fastsatt
til 46 pst. av alminnelig utsalgspris inkl. særavgift
og merverdiavgift.
Prislister (forskriftenes .§ 7j.
De avgiftspliktige skal fore fullstendige prislister
over alt avgiftspliktig materiell som bl. a. viser avgiftsgrunnlag og avgiftsbelop pr. enhet. Minst et
eksemplar av prislisten skal tilstilles Toll- og avgiftsdirektoratet som ellers uten opphold skal ha
melding om enhver endring i listen — herunder
eventuelle tillegg som falge av nytt materiell. I forbindelse med meldinger om nytt materiell bes brosjyrer med tekniske data innsendt.
Avgiftsfri overforing (forskriftenes f £).
Det skal ikke beregnes avgift ved salg av avgiftspliktig materiell fra en registrert og godkjent tilvirker/importer til en annen registrert og godkjent
tilvirker/importor.
Avgiftsfri overforing av avgiftspliktig materiell
legitimeres med gjenpart av faktura som sendes inn
til Toll- og avgiftsdirektoratet sammen med avgiftsoppgaven for vedkommende termin.
Tilvirker/importar som mottar avgiftspliktig
materiell ved avgiftsfri overforing som nevnt er
ansvarlig for at pliktig avgift blir beregnet og betalt
ved videre salg.
Distriktslagre.
Registrerte og godkjente tilvirkere/importorer er
inntil videre gitt tillatelse til & overfore avgiftspliktig materiell uten avgiftsberiktigelse til egne
distriktslagre p& folgende vilk&r:
1. For hvert distriktslager pliktes fort regnskap
som til enhver tid viser beholdning av avgiftspliktig materiell.
2. Samtlige salg/uttak fra distriktslager m& snarest
mulig etter vareutleveringen faktureres som salg
fra vedkommende registrerte tilvirker/importor
og avgiftsberiktiges etter gjeldende bestemmelser.
Tilvirkere/importarer som har egne distriktslagre
skal gi melding om lagerholdet til Toll- og avgiftsdirektoratet med opplysning om adresse etc.
Kommisjonslagre
anses ikke som distrikslagre. Det er derfor ikke
adgang til avgiftsfri overforing til kommisjonslagre.
Utvalgsforsendelser.
Avgiftspliktig materiell som sendes forhandlere i
utvalg (utl&n) skal faktureres og avgiftsberiktiges
som salg ellers.
Avgiftsdektarasjon (forskriftenes $ 8).
Avgiftsoppgavene p&fores registreringsnummer.
Oppgave skal sendes inn selv om levering/omsetning av avgiftspliktig materiell ikke har funnet sted
i terminen.
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Felgende poeter i avgiftsoppgaven skal inntil
videre legitimeres ved innaendelse av bilag:

strert i varebeholdningen, fraferes i lagerregnskapet under henvisning til tilintetgjerelseserklæring.

Poat <Levert/omaatt til andre avgiftspliktige>: ved
innsendelse av fakturagjenparter, jfr. rundskriv
nr. 17/1970 S.
Post <Levert/omsatt mot brukaerklæring*: ved innsendelse av brukserklæringer.
Post <Returer» under oppgavens avsnitt <Levering/
omsetning uten avgift»: ved innsendelse av kreditnotaer.

n. Kateriett brukt til utskifting av defekt materiett
i garantitiden (2 dr).

De avrige poster i avgiftsoppgaven kreves inntil
videre ikke legitimert ved innsendelse av bilag. En
gjar i denne forbindelse merksam p& bl. a. at eksportangivelsene ikke skal sendes inn. Eksportangivelsene skal oppbevares av den avgiftspliktige
og foreviaes p& foriangende.
Antattaoppgaven post d. <Materiell ellers> —
spesifiseres i felgende 4 undergrupper:
1. Apparater for opptak og gjengivelse av lyd og/
eller bilder (% avgiftsgrunnlag).
2. Forsterkere.
3. Hoyttalere.

4. 0vrig materiell.
Oppgaveskjemaer f&s ved henvendelse til Toll- og
avgiftsdirektoratet.
Avgiftsbetalingen (forskriftenes §10).
Ved innbetaling oppgis registreringsnummer.
Regnskapshold (reglenes § 2).
Det skal opprettes og fores bl. a. egne konti for
avgiften og avgiftspliktig omsetning (avgiftsgrunnlaget). Det skal videre feres lagerregnskap som
viser tilgang, avgang og beholdning av avgiftspliktig materiell.
Avgiftspliktig materiell som overfores til eget utsalg, omsettes direkte til forbruker eller uttas tii
eget bruk skal sáfremt de ikke faktureres p& vanlig
m&te, daglig registreres i særskilt regnskap som
viser:
1. Dato for salg/levering/overfering.
2. Materiellets art (varenummer) og mengde.
3. Pris og avgiftspliktig verdi (beregningsgrunnlaget for avgift).
4. Avgiftsbelapet.
Regnskapet avsluttes for hver m&ned og sum
beregningsgrunniag og avgiftsbelop overfores avgiftsoppgaven for vedkommende m&ned.
Bokfart salg/levering/overforing skal kunne legitimeres ved bilag.
Begler for frafering og tilintetgjerelse av defekt,
ukurant materiell p& lager samt regler for frafsring
av materiell brukt tíl utskifting av defekt materiell
i garantitiden.
I. Defekt, ukurant materiett pd lager.
Tilintetgjerelse av defekt og ukurant materiell
m& skje under kontroll av Toll- og avgiftsdirektoratet eller tollvesenet. Dog kan det ved tilintetgjerelse av heyttalere forholdes som nevnt under
pkt. H. Materíell som tilintetgjeres og som er regi-

Materiellet fraferes ubeekattet i lagerregnskapet
under henvisning til nota for garantireparasjon.
Utskiftet, defekt materiell tilintetgjores under kontroll av firmaets revisjon eller 2 av firmaets ansvarlige funksjonærer. Tilintetgjerelseserklæringer
utstedes og forevises p& forlangende for avgiftskontrollen.
Avgifterefusjon.
For registrerte tilvirkere/importerer gjelder inntil
videre falgende regler for refusjon:
Retur
Betalt avgift for returvarer er fradragsberettiget
i avgiftsoppgavene p& vilk&r av at:
a. vare- og avgiftsbelapet for de returnerte varer
er godskrevet kunden,
b. varene er returnert innen 2 &r regnet fra faktureringsdato.
Avgiftsavregning for returvarer som nevnt bar
skje i den avgiftstermin varereturen finner sted.
Kreditnota m& være p&fort henvisning til returvarens faktura(er).
Verholdelige fordringer.
Mot innsendelse av seknad til Toll- og avgiftsdirektoratet kan det tilst&s refusjon for betalt avgift p& uerholdelige fordringer. Med seknaden m&
falge gjenpart av brev vedrorende fordringsanmeldelse eller inkasso, kontoutskrift og kopi av den
(de) faktura(er) som tapsposten skriver seg fra.
Videre m& seknaden være legitimert ved sluttmelding fra skifterett eller bobestyrer (akkordkommissær) eller erklæring fra kreditorforening eller inkassobyrá (sakferer) om at vedkommende fordring
er uerholdelig.
Som en praveordning inntil videre vil avgift vedrorende uerholdelig fordringer i konkursbo kunne
tilbakebetales uten awenting av boets formelle slutning i de tilfeller hvor refusjonssoknaden er vedlagt
erklæring fra skifterett eller bobestyrer om at boets
midler er utílstrekkelige til & dekke dividende til
uprioriterte krav. Refusjonsbelepet blir i tilfelle utbetalt med forbehold i p&vente av boets endelige
slutning. Det p&hviler refusjonssokeren & underrette Toll- og avgiftsdirektoratet om denne.
Seknadsfristen er 3 &r regnet fra den dag faktura
over varene er utferdiget.
S&fremt bobehandlingen (akkord- eller konkursbo) ikke er avsluttet innen nevnte 3 &rs-frist, vil
fristen kunne avbrytes ved innsendelse av forh&ndsseknad.
Utenlandske misjoner (ambassader og legasjoner)
og deres personett.
Avgiften vil bli refundert mot innsendelse av
saknad bilagt faktura som viser hva som er betalt
i avgift.
Bestemmelsen gjelder for materiell som er kjept
her i landet.
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Seknaden mA vere foraynt med ambassadens eller
legasjonens stempel.

tid har fullmakt til dette P& hovedkvarterets vegne
og mfi vedlegges:

Vtenlandak NATO-peraonell.
Avgiften refunderes ved utfersel, n&r seknad pfi
spesielt skjema NATO-form IV sendes inn. Soknaden m& være underskrevet av den som til enhver

toUregning som viser hva som er betalt i avgift ved
innfersel eller
faktura som viser hva som er betalt i avgift ved
kjop her i landet.

Sverre Levaas
Torgeir Langerak

Vedlegg.

Forskrifter om avgift pa radio- og fjernsynemateriell m. v.
(Fastsatt av Kirke- og undervisnlngsdepartementet den 10. mars 1976 med hjemmel i kongelig resolusjon 17.
september 1965, jír. { 12 1 lov 24. junl 1933 nr. 13 om kringkasting.)

§ 1.
Avgiftsplikten for innenlandsk selger (heretter
kalt tilvirker) oppstfir nfir materiellet leveres, overferes til eget utsalg eller uttas til eget bruk, jfr.
§ 2 i kongelig resolusjon 17. september 1965. Avgiftsplikten for importor oppstfir nfir materiellet
innfores til landet.
§ 2.
Toll- og avgiftsdirektoratet kan pfi vilkfir som
det setter, tillate at avgiftspliktig materiell uten
avgiftsberiktigelse utleveres fra tollvesenet til tilvirker eller importor (engrosforhandler).
Toll- og avgiftsdirektoratet kan ogsfi tillate at
avgiftspliktig materiell uten avgiftsberiktigelse
overfares fra en tilvirker/importor til en annen tilvirker/importor.
§ 3.
Er avgiftsplikten oppstátt, má den avgiftspliktige
betale avgiften selv om materiellet ikke lenger er
i behold.
§ 4Den som tilvirker avgiftspliktig materiell for
salg ska) gi melding om det til Toll- og avgiftsdirektoratet. Salg kan ikke skje fsr slik melding er gitt.
I meldingen mfi det gis opplysning om virksomhetens art, det materiell som skal tilvirkes og omsettes, virksomhetens beliggenhet og lokaler og
hvem som er daglig leder. Endringer i nevnte forhold m& meldes.
Tilvirkning og lagring av avgiftspliktig materiell
mfi bare finne sted i lokaler som det er gitt melding
om.
§ 5Ved levering av avgiftspliktig materieli fra avgiftspliktig virksomhet skal det utferdiges faktura
i minst 2 likelydende eksemplarer hvorav ett eksemplar sendes varemottakeren snarest mulig etter
vareutleveringen, mens det andre ekaemplar skal
oppbevares i virksomheten pfi en m&te som er hensiktsmessig for kontrollen. Fakturaer skal være

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

datert, fortlapende nummerert og inneholde fullstendig oppgave over varemottakerens navn og
adresse, materiellets art, mengde og pris.
Beregnet avgift skal komme som egen tilleggspost
i fakturaen med mindre avgiften er beregnet for
hvert varenummer og anfart i egen rubrikk med
sluttsum. Dersom avgiften beregnes som egen tilleggspost i fakturaen, mfi avgiftspliktig materiell
fores samlet for seg.
Sum beregningsgrunnlag for avgiften skal i alle
tilfelle framgfi av fakturaen.
Avgiftspliktig materiell som fores over til eget
utsalg eller tas ut til eget bruk, skal daglig registreres i særskilt regnskap etter bestemmelser som
gis av Toll- og avgiftsdirektoratet.
§ 6.
Materiell som skal avgiftsberiktiges ved tollbehandlingen skal oppgis til avgiftsberiktigelse ved
at det samtidig med den alminnelige tollangivelse
gis særskilt angivelse i 2 eksemplarer. Angivelsen
skal inneholde fullstendige opplysninger om materiellets art, mengde og deklarert pris eller fastsatt
verdi.
Importor som har tillatelse til avgiftsfri import
av avgiftspliktig materiell, skal avgi skriftlig erklæring til tollvesenet i 2 eksemplarer om at materiellet straks etter mottakelsen vil bli regnskapsregistrert og betryggende oppbevart og anvendt til
produksjon og/eller avgiftsberiktiget ved videre
salg. Blankett for avgiftsangivelse fastsettes av
Toll- og avgiftsdirektoratet.
§ 7.
De avgiftspliktige skal fere fullstendige prislister
over alt avgiftspliktig materiell som bl. a. viser
avgiftsgrunnlag og avgiftsbelop.
Ajourferte prislister skal sendes Toll- og avgiftsdirektoratet.

8 8Avgiftspliktige akal for hver termin, jfr. § 9,
sende Toll- og avgiftsdirektoratet oppgave over
levert avgiftspliktig materiell som viser:
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1- Sum avgiftspliktig verdi av materiell levert til
handlende og brukere med sum beregnet avgift.
2. Sum avgiftspliktig verdi av materiell levert til
eget utsalg med sum beregnet avgift.
3. Sum avgiftspliktig verdi av materiell uttatt til
eget bruk med sum avgift.
4. Sum avgiftspliktig verdi av materiell levert uten
beregning av avgift til andre avgiftspliktige.
5. Sum avgiftspliktig verdi av materiell levert uten
beregning av avgift mot brukserklæring.
6. Sum avgiftspliktig verdi av materiell levert til
mottaker i utlandet.
7. Sum avgiftspliktig verdi av materiell som er
mottatt i retur med sum tidligere beregnet
avgift.
8. Sum avgiftspliktig verdi av materiell som er
mottatt i retur, men hvor avgift tidligere ikke
er beregnet, jfr. pkt. 4 og 5.
9. Sum beregningsgrunnlag for avgiften og sum
pliktig avgiftsbelep.
Som bilag til avgiftsoppgaven skal sendes inn
oppgave som viser det antall som i vedkommende
termin er levert av:
a. mottakere for lydkringkasting.
b. mottakere for billedkringkasting — sort/hvitt,
c. mottakere for billedkringkasting — farger,
d. materiell ellers.
Avgiftsoppgaven skal være underskrevet av den
avgiftspliktige eller en som kan forplikte ham og
være attestert av virksomhetens revisor.
Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter blankett
for oppgaven.
§ 9.
Oppgaven gis terminvis. Hver termin omfatter en
kalendermáned. Oppgaven má være kommet til
Toll- og avgiftsdirektoratet innen 1 máned og 20
dager etter utlopet av hver termin eller fra tids-

punkt for virksomhetens oppher. Oppgave skal sendes icn for hver termin selv om levering av avgiftspliktig materiell ikke har funnet ated i termlnen.

§ 10.
Avgiften forfaller til betaling ved utlepet av
oppgavefristen og betales til Toll- og avgiftsdirektoratet.
For avgift pft importert materiell gjelder samme
forfall som for toll.
§ 11.
Tjenestemenn fra Toll- og avgiftsdirektoratet har
i kontrolleyemed adgang uanmeldt til & undersoke
tilvirkere og importars produksjons- og lagerlokaler
samt andre rom i forbindelse med virksomheten,
jfr. § 5 i kongelig resolusjon 17. september 1965.
De kan kreve seg forelagt til gjennomsyn virksomhetens regnskap med bilag. Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter de nærmere bestemmelser som
det av hensyn til kontrollen finner pftkrevd for
undersokelse av en anmeldt virksomhets lokaler.
Vedkommende virksomhets eier eller styrer er
pliktig til ft yte tjenestemannen den nodvendige
hjelp og veiledning.
§ 12.
Kontrollens tjenestemenn har taushetsplikt om
og forhud mot & gjore bruk av kjennskap til
drifts- og forretningsforhold, formues- og inntektsforhold og personlige forhold som de fár under
utovingen av kontrollvirksomhet. Taushetsplikten
og forbudet opphorer ikke ved fratredelse av tjenesten.

§ 13.
Disse forskrifter tar til & gjelde 15. april 1976.

Regler om avgift pá radio- og fjemsynsmateriell m. v.
(Fastsatt av Norsk rikskringkasting 16. desember 1969 og 21. mai 1976 i henhold til Stortingets vedtak av 12.
desember 1969, jfr. Budsjettinnst. S. nr. 12, Tillegg nr. 1 av 4. desember 1969 § 2, og senere árllge budsjettvedtak,
og kongelig resolusjon av 17. september 1965, { 4, 1. ledd.)

§ 1.
Det gjelder folgende regler om grunnlaget for
beregning av avgift pá radio- og fjemsynsmateriell:
Avgiften beregnes av vedkommende tilvirkers/
importors hoyeste pris ekskiusive særavgift og
merverdiavgift for materiellet ved salg til detaljforhandler, uansett om salg foregár direkte til
detaljforhandler eller ikke.
For materiell som innfores for videresalg gjennom
detaljforhandler og som ikke er tillatt innfsrt uten
avgiftsberiktigelse, jfr. § 2 i forekrifter gitt av
Kirke- og undervisningsdepartementet 10. mars
1976, legges til grunn for avgiftens beregning den
ved tollbehandlingen av importeren deklarerte hoyeste pris eksklusive særavgift og merverdiavgift for

materiellet ved salg til detaljforhandler. Nevnte
pris oppgir importoren ved tollbehandlingen ved
avgivelse av skriftlig erklæring i 2 eksemplarer.
For materiell som innfores av detaljforhandler
og forbruker, legges til grunn for avgiftens beregning den verdi som fastsettes av Norsk rikskringkasting.
Norsk rikskringkasting fastsetter ogsá den verdi
som skal legges til grunn for avgiftens beregning
nár materiell fra tilvirker/importor bare leveres/
omsettes direkte til forbruker enten umiddelbart
eller gjennom utsalg som helt eller delvis tilhorer
tílvirkeren/importeren eller som tilvirkeren/importoren pá annen máte er akonomisk interessert i eller
stár i et interessefellesskap med.
Hvis importor selger materiellet til en heyere
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prás enn oppgitt og lagt til grunn ved avgiftoberegningen ved tollbehandlingen, er han forpliktet
til straks & innberette og betale til Toll- og avgiftsdirektoratet differansen mellom avgift beregnet
etter den faktiske pris og avgift betalt ved tollbehandlingen.
§ 2.
De avgiftspliktige er forpliktet til & innrette bokfaringen slik at avgiftskontrollen til enhver tid kan
kontrollere leveranser og uttak av avgiftspliktig

2131

materiell, beregnet og betalt avgift. De avgiftspliktiges iagerregnskap, skal vise tilgang, avgang
og beholdning av avgiftspliktig materiell til enhver
tid.
De nsrmere bestemmelser om bokforing m. v. gis
av Toll- og avgiftsdirektoratet.
Regnskapene skal til enhver tid vsre ajourfort.
Regnskap med bilag — herunder kopier av fakturaer og andre regnskapsbilag — samt tilhorende
korrespondanse, skal oppbevares i minst 10 ár.

Fylgiskjal 5. 1.
Fjármögnun útvarpshúss.

Framkvæmdasjóður
(Staðaj/Tekjur ..................................
Sala Laugavegs 176 ..........................

Um áramót
80/81

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

(23,0)

7,8

7,8

7,9

7,9

7,9

7,9
9,0

7,9
9,0

78,1
18,0
96,1

Byggingarkostnaður ..........................
Peningastraumur (—útstreymi) ..........
Staða í lok hvers árs (- lánsfjárþörf)
Lánahreyfingar (- nýlán + endurgr.)

5,8
17,2

8,7
-0,9
16,3

13,4
-5,6
10,7

13,4
-5,5
4,9

15,8
16,5
15,8
-8,6 -7,9
1,1
-4,0 -11,9 -10,8
-4,0 -7,9
1,1

93,4
4,0
12,9
2,1*)
10,8

*) 2,1 m. kr. afgangur til að mæta fjárhagskostnaði og ófyrirsjáanlegum kostnaði.

Fylgiskjal 5. 2.
Skýringar við yfirlit um fjármögnun útvarpshúss.
Staöa framkvæmdasjóðs um áramót 80/81 er 23 m. kr. samkvæmt ársreikningum
sjóðsins. Þessar 23 m. kr. skiptast í tæplega 6 m. kr. endurmetna fjárfestingu (hönnun og
grunnur útvarpshúss), útistandandi skuldir um 5 m. kr. og á bankareikningum um 12 m. kr.
Tekjuáætlun sjóðsins byggir á fjárlögum 1981 og lítils háttar fjölgun sjónvarpstækja.
Fjárlög 1981: Tekjur af seldri þjónustu:
hljóðvarp:
37,3 m. kr.
sjónvarp:
56,6 m. kr.
samtals

93,9 m. kr.

Verðlag 1/1: 93,9 x Vi,2i = > 78 m. kr.
Tekjur 1981 78 m. kr. á áramótaverðlagi skv. verðlagsforsendum fjárlaga.
Tekjur framkvæmdasjóðs á árinu 1981 eru því 78 x 10% = 7,8 m. kr.
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Fylgiskjal 5. 3.

19. júlí 1978.
í tilefni af fjörutíu ára afmæli Ríkisútvarpsins mælti þáverandi menntamálaráðherra,
Gylfi Þ. Gíslason, fyrir stofnun byggingarsjóðs til að koma upp viðunandi húsnæði fyrir
útvarpið og skipaði byggingarnefnd. í henni áttu sæti:
Andrés Björnsson útvarpsstjóri, formaður,
Benedikt Gröndal, formaður útvarpsráðs, og
Hörður Bjarnason, húsameistari ríkisins.
Nefnd þessi hefur síðan starfað að undirbúningi byggingarframkvæmda og hafa enn
fremur starfað í henni um skeið tveir síðari formenn útvarpsráðs, Njörður P. Njarðvík og
Þórarinn Þórarinsson.
Fyrsti fundur byggingarnefndar var haldinn 28. desember 1970. Ritari hennar var frá
upphafi Gunnar Vagnsson fjármálastjóri, en að honum látnum Hörður Vilhjálmsson fjármálastjóri.
Undirbúningstími byggingarframkvæmda er orðinn sem næst sjö og hálft ár, og hefur
nefndin haldið 52 fundi, en hraði undirbúningsstarfa hefur verið misjafn og dregið úr honum
sum árin, en aldrei fallið niður. Húsameistari ríkisins hafði í upphafi forgöngu um hversu
staðið skyldi að verki. Var þá ráðinn hönnunarstjóri, Karl Guðmundsson verkfræðingur, og
arkitektar Helgi Hjálmarsson og Vilhjálmur Hjálmarsson, en einnig var leitað um ráðgjöf til
erlendra sérfræðinga og urðu írar fyrir valinu að tillögu E. B. U. (Sambands útvarpsstöðva
Evrópu). Samningur var gerður við írska arkitektafyrirtækið Michael Scott and Partners,
sem unnið hafði að byggingaframkvæmdum írska útvarpsins, en tækniverkfræðingar þess, T.
J. Murphy og G. Waters tóku að sér tækniaðstoð. íslensku arkitektarnir, hönnunarstjóri,
húsameistari ríkisins og fleiri kynntu sér útvarpshús íra, en einnig var leitað upplýsinga á
Norðurlöndum og víðar, og írskir arkitektar og tæknimenn skoðuðu aðstæður hér.
Hönnuðir að ýmsum verkþáttum byggingarinnar voru valdir 18. júlí 1972, en þeir eru:
1. Vífill Oddsson (burðarþolsútreikningar og undirbúningsathugun).
2. Kristján Flygenring (hönnun hita- og loftræstilagna, vatns- og skolplagna).
3. Gunnar Pálsson (hljómburður).
4. Egill Skúli Ingibergsson (öll raflögn hússins nema útvarpstækjalagnir).
5. Jón D. Þorsteinsson (allur tækjabúnaður).
Á skipulagsuppdrætti Reykjavíkurborgar hafði verið gert ráð fyrir útvarpshúsi við
Háaleitisbraut, en byggingamefnd hafði frá upphafi í huga, að slíkt hús væri byrjunarframkvæmd og yrði að tryggja sjónvarpinu einnig framtíðarstað á sama svæði. Voru fundir
haldnir með þáverandi borgarstjóra Geir Hallgrímssyni og síðar Birgi ísleifi Gunnarssyni og
tóku báðir vel þeirri málaleitan að tryggja Ríkisútvarpinu 5,6 hektara lands við Háaleitisbraut til athafna í framtíðinni.
Endanlega hefur verið gengið frá samningum við Reykjavíkurborg um lóðina og
greidd gjöld fyrir þann áfanga, sem nú verður byggður. Er nú ákveðið í samráði við SamStarfsnefnd um opinberar framkvæmdir að útvarp og sjónvarp skuli fá aðsetur í þeirri
byggingu og verður þar rýmra húsnæði en nú er, auk þess sem nú verður fyrst til bygging
sérhönnuð fyrir starfsemina, en hún hefur ekki aðeins orðið að búa við þrengsli, heldur
einnig ákaflega óhentug húsakynni alla tíð.
Hinn 20. júní síðastliðinn fól menntamálaráðherra Samstarfsnefnd um opinberar framkyæmdir að bjóða út grunn útvarpshússins. Tekið var tilboði Jarðýtunnar s/f í fyrsta áfanga
byggingarinnar (jarðvegsvinnu), sem nú er hafinn. Samkvæmt starfsáætlun, sem fyrir liggur,
er gert ráð fyrir, að útvarpið geti flutt í hús það, sem nú er byrjað að byggja, 1983 og
sjónvarp ári síðar. Þörf þessara stofnana fyrir aukið húsnæði gerist næsta brýn. Útvarpið
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hefur verið leiguliði í Skúlagötu 4 í næstum 20 ár. Á þessum árum hefur tækjakostur lítt
verið endumýjaður og er nú mjög úr sér genginn sem von er eftir nálega tvöfaldan eðlilegan
notkunartíma, en í þessum stað verður ekkert gert til frambúðar, því að útvarpið leigir hjá
annarri ríkisstofnun, sem er ört vaxandi og þarf á húsi sínu að halda.
Sjónvarpið býr í eigin húsnæði, svo ætla mætti að þörf þess væri ekki jafnbrýn. Þó er þar
þegar farið að gæta þrengsla og fyrirsjáanleg erfið vandamál í þeim efnum innan skamms, og
þau verða ekki leyst betur en með bústaðaskiptum. Þörf fyrir nýbyggingu er því ótvíræð.
Stofnun byggingarsjóðs Ríkisútvarpsins var lögfest 1971 með nýjum útvarpslögum, en
árlegt framlag til hans er 5% af brúttótekjum Ríkisútvarpsins. Þrátt fyrir erfiðleika framan
af, hefur reynst unnt að halda honum í horfi, þó að hann vilji rýrna eins og annað í verðbólgunni.
Fylgiskjal 5. 4.
Lauslegt yfirlit um undirbúning húsbyggingar frá
júií 1978 — mars 1981.
Byggingamefnd Ríkisútvarpsins hélt hönnunar- og undirbúningsstarfi að húsbyggingu
áfram og var samráð haft við ráðgjafa í Dublin. Verulegar breytingar þurfti að gera á
loftræstikerfi o. fl., eftir að ákveðið var, að sjónvarp nýtti húsið með útvarpinu.
Annar áfangi framkvæmda, uppsteypa á undirstööum, leiöslugöngum og gólfplötu 1.
hæðar, var nánast fullhannaður og tilbúinn til útboðs um miðjan októbermánuð 1978.
Menntamálaráðherra hafði það ár falið samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir að annast grunnframkvæmdir og bjóst byggingarnefnd við því, að II. áfangi fengi greiðan framgang.
Svo varð ekki og starf nefndarinnar árin 1979 og 1980 einkenndist af baráttu fyrir heimild til
útboðs á II. áfanga.
Á fimmtíu ára afmæli Ríkisútvarpsins, 20. des. 1980, heimilaði menntamálaráðherra,
Ingvar Gíslason, stofnuninni að bjóða út II. áfanga byggingar við Háaleitisbraut 60. Hinn
19. janúar 1981 leysti ráðherra af hólmi þá byggingamefnd, sem setið hafði í rétt 10 ár, og
skipaöi nýja byggingamefnd Ríkisútvarpsins.
í henni sitja: Vilhjálmur Hjálmarsson, Ólafur R. Einarsson, Benedikt Bogason og
Hörður Vilhjálmsson, sem skipaður var formaður. Hefur nefndin haldið 6 fundi, boðið út II.
áfanga byggingarinnar (3. mars) og voru 18 tilboð í verkið opnuð 24. mars 1981.
Áætlun hönnuða nam 8,3 m. kr. Voru 11 tilboð undir þeirri áætlun, hin lægstu röskar
7,4 m. kr.
Útboð fól í sér, að áfanga þessum verði lokið fyrir 16. des. 1981.
31. mars 1981,
Hörður Vilhjálmsson.
Fylgiskjal 5. 5.

í sambandi við 40 ára afmæli Ríkisútvarpsins var skipuð byggingarnefnd til þess að hafa
forgöngu um byggingu útvarpshúss í Reykjavík.
Fyrir meðmæli og milligöngu sambands útvarpsstöðva í Evrópu, leitaði nefndin ráðgjafar írska ríkisútvarpsins um hönnun hússins hér, en írar voru þá að byggja sér útvarpshús,
sem þótti mikið til fyrirmyndar um hagkvæmar nýjungar. Skapaðist fljótt gott samstarf milli
þeirra, byggingarnefndar og hinna íslensku hönnuða, sem teikna áttu húsið. Komu írar
hingað nokkrum sinnum vegna ráðgjafarinnar og af sömu ástæðum fóru íslenskir hönnuðir
utan, til Dublin og víðar.
Eitt fyrsta og mikilvægasta ráðið, sem írar gáfu, var að byrja á því að gera sér ljósa grein
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fyrir því, hvemig það hús yröi skipulagt, sem að lokum væri hugsanlegt sem aðalstöðvar
Ríkisútvarpsins í Reykjavík, þegar ekki yrði byggt meira þar. Ekkert vit væri í að hefja
framkvæmdir við 1. áfangann án þess að gera sér ljósa grein fyrir því, hvernig hann gæti
skipað eðlilegan og virkan þátt í þeirri heild, sem hugsanlegt er, að byggð yrði á lóðinni,
a. m. k. að svo miklu leyti sem spáð verður nú.
Annað veigamesta ráð íranna var það að miða heildarskipulag þessa hugsanlega lokaáfanga, sem áður var getið, við það, að hann hýsti báðar deildir Ríkisútvarpsins, þ. e. útvarp
og sjónvarp. írar töldu, að það væri of dýrt fyrir smáþjóð að reka þessar tvær deildir sem
tvær sjálfstæðar stofnanir, enda treystu þeir sér ekki sjálfir til að gera það, þótt þeir væru
margfalt fleiri.
Út frá þessum tveim meginforsendum hefur síðan verið unnið, en jafnframt hefur að
sjálfsögðu orðið að hafa fjölmörg önnur atriði í huga við heildarskipulagið, svo sem
sveigjanleika í áfangaskiptingu og innréttingum o. s. frv., þar sem fyrrnefndum meginforsendum er ekki gleymt. Hafa írar ávallt verið boðnir og búnir til að veita hönnuðum og
byggingarnefnd öll þau ráð og stuðning, sem þeir hafa getað hverju sinni.
Þetta heildarskipulag, sem nauðsynlegt var að ljúka, áður en farið var að hanna sjálft
útvarpshúsið, lá svo fyrir í ársbyrjun 1977. Þetta eru ekki teikningar af húsi, sem á að fara að
byggja í náinni framtíð, heldur er þetta lykillinn að skipulagi aðalstöðva Ríkisútvarpsins á
lóðinni. Við þennan skipulagslykil skulu þeir byggingaráfangar miðaðir, smáir eða stórir, sem
reistir verða, hvort sem lokamarkinu verður nokkru sinni náð eða ekki. Utvarpsstjóri var
lengi vel hikandi við að hafa þessar teikningar af heildarskipulaginu á glámbekk. Var það af
ótta við, að þær yrðu misskildar og menn áttuðu sig ekki á því, að „í upphafi skyldi endirinn
skoða“, heldur héldu, að hér væru á ferðinni byggingaráform Ríkisútvarpsins í náinni
framtíð, og þar af leiðandi hlytu þessar teikningar sömu örlög og teikningar útvarpshússins á
Melunum forðum daga.
Þegar þessi lykill að heildarskipulagi var fundinn, var farið að hanna sjálft útvarpshúsið
til útboðs. Byggingarnefnd taldi rétt að láta steypa upp allan skrokk hússins í fyrsta áfanga og
ganga frá honum að utan, en innrétta ekki fyrir útvarpið nema þann hluta, sem það þyrfti
nauðsynlega á að halda fyrst um sinn. Ástæðan var m. a. sú, að hávaðasamar byggingarframkvæmdir mjög nálægt útsendingarstofum (stúdíóum) mundu lama starfsemi útvarpsins mjög
mikið. Taldi nefndin líklegt, að nota mætti þetta umfram-húsnæði á hagkvæman hátt, uns
aukin starfsemi útvarpsins sjálfs krefðist þess. Þessi tillaga var svo lögð fram í ársbyrjun
1978.
Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir fjallaði um þessa tillögu á fundi 3. mars
1978 og lagði til, að þessi 1. áfangi yrði látinn hýsa bæði útvarp og sjónvarp, enda mundi
aukakostnaður að frádregnu söluverði sjónvarpshúss ekki verða hár (um 300 millj.). Byggingarnefnd féllst á þessa tillögu samstarfsnefndar og fól hönnuðum að gera nauðsynlegar
breytingar á teikningum þess vegna.
Við lausn þessa verkefnis tók sérstakur fulltrúi sjónvarpsins mjög virkan þátt, sat hönnunarfúndi og var ávallt með í ráðum. Þegar tillaga hönnuða var svo komin á það stig, að hana
mætti nota sem umræðugrundvöll, var hún kynnt og skýrð fyrir öllum deildum sjónvarpsins.
Var það gert þannig, að hönnuðir héldu fundi með nokkrum starfsmönnum hverrar deildar
fyrir sig, húsnæðið sem deildinni var ætlað skýrt og rætt frá ýmsum sjónarmiðum. Síðan
ræddu þessir starfsmenn málið innan deildanna og komu með fjölmargar athugasemdir og
tillögur, sem þeir töldu til úrbóta. Segja má, að komið hafi verið til móts við allar þessar
tillögur eða því sem næst.
Niðurstaðan lá síðan fyrir í formi þessara teikninga haustið 1979. Auk þess læt ég hér
fylgja samanburð á flatarmáli þess húsnæðis, sem útvarp og sjónvarp hafa nú til umráða, og
þess húsnæðis, sem deildimar fengju í húsinu.
Niðurstöður þessa samanburðar eru sem hér segir:
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Flokkun svæða eftir notkun

Útv.

Sj.v

Samt.

en
fær
nú

1.
2.
3.
4.

1744
541
505
210

3534
540
100

5278
1081
605
210

9105
2170
3365
1160

Ríkisútv. hefur

Skrifst., stúdíó og önnur íverusvæði ...
Geymslur ................................................
Vélahús og leiöslugöng .........................
Bílastæði .................................................

Viðbót
%
72
100
456
456

Karl Guðmundsson

Skýrsla, gefin samstarfsnefnd um opinberar íramkvæmdir, á fundi, sem haidinn var 2.
des. 1980.
Núverandi húsnæði Ríkisútvarpsins.
Útvarp.
1. Skrifstofur, stúdíó og önnur íverusvæði:
Skúlag. 4, 1. hæð: Hluti útvarps í aðalanddyri hússins .....................
Skúlag. 4, 4. hæð: Fréttastofa, auglýsingar sími og stúdíó ...............
Skúlag. 4, 5. hæð: Útvarpsstj., aðalskrifst., dagskrárgerð,
stúdíó, mötuneyti o. fl.........................................................................
Skúlag. 4., 6. hæð: Tæknihæð, hljómlistardeild o. fl.............................
Einkaheimili Páls Heiöars Jónssonar .................................................
Háskólabíó: stjórnherbergi (regi) v. upptöku tónleika .....................

27 m2
265 m2
704
704
14
30

m2
m2
m2
m2
1744 m2

2. Geymslur:
Starhagi 2 ...............................................................................................
Edduhúsið .............................................................................................
Suðurlandsbraut 12 ..............................................................................
Vatnsendahæð .......................................................................................

75
166
180
120

m2
m2
m2
m2
541 m2

3. Vélahús og leiðslugöng:
Skúlag. 4., þakhæð (ómanngeng): Loftræstiblásarar o. fl.....................
Skúlag. 4,: Vararafstöð í bakskúr .......................................................

485 rn2
20 m2

4. Bifreiðastæöi undir þaki Skúlagötu 4 .................................................

210 m2

505 m2
Húsnæði fyrir útvarpið samtals

210 m2
3000 m2

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

Sjónvarp.
1. Skrifstofur og önnur íverusvæði:
Suðurlandsbr. 176, 1. hæð: Anddyri, filmugeymsla, klipping o. fl.
Suðurlandsbr. 176, 2 hæð: Skrifstofur, stúdíó, vinnuherb. o. fl. .
Suðurlandsbr. 176, 3 hæð: Skrifstofur o. fl.....................................
Sudurlandsbr. 176, 4 hæö: Skrifstofur o. fl.....................................
Suðurlandsbr. 176, 5 hæð: Mötuneyti og fundarherbergi ...........
Suðurlandsbr. 176, 6 hæð: Tæknirými ..........................................
Grensásvegur Æfingastúdíó ...............

341
2069
332
332
332
18
110

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
3534 m2

2. Geymslur: Borgartúni 36, 1. og 2. hæð

540 m2

3. Loftræstiblásarar Suðurlandsbraut 176

100 m2

540 m2
100 m2
Húsnæði fyrir sjónvarpið samtals 4174 m2
Húsnæði Ríkisútvarpsins er því í apríl 1980 samtals 7174 m2
Karl Guðmundsson

Húsrými í nýbyggingu Ríkisútvarpsins að Hvassaleiti 60 ætlað allri starfsemi útvarps og
sjónvarps á meðan það endist.

2136

Þingskjal 643

Brúttóstærðir
Leiðslukj.
1. hæö:
Bílastæði .............................................................
Vélahús ...............................................................
Geymslur o. tl......................................................
Annað .................................................................

m2
2 270

m3
6 130

1 160
175
1 920
3 845
-----------

7 100

33 000

250
4 000
-----------

4 250

17 160

3. hæð:
Leiðslug. og tæknir................................................................

870

3 450

630

2 330

630

2 330

50

200
4 500

Samtals 15 000
Samantekt á flatarmáli
Skrifstofur og stúdíó og önnur íverusvæði ........................................
Geymslur .............................................................................................
Vélahús og leiðslug................................................................................
Bílastæði ...............................................................................................

69 100
m2
9 105
2 170
3 365
1 160

Samtals

15 800

2. hæð:
Geymslur o. fl......................................................
Annað .................................................................

m2

4. hæð:

Skrifstofur ............................................................................
5. hæð:

Skrifstofur o. fl.
6. hæð:
Tæknirými ..........................................................................
Pakrými ................................................................................

1744 + 3534 = 5278 + 72,5%
541 + 540 = 1081 + 100%
505 + 100 = 605 + 456%
210 + 454%
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5. 5. Bl. 6.

NÝBYGGING RÍKISÚTVARPSINS við Hvassaleiti 60, Reykjavík.
Framkvænda- og kostnaðaráætlun, sem miðuð er við að fyrsti byggingaráfangi
verði innréttaður fyrir núverandi starfsemi útvarps og sjórivarps.

Kostnaðartölur eru byggðar á fyrri áætlunum,

8br.

bréf Ríkisútvarpsins til

roenntamálaráðherra, dags. 24.maí 1978, en eru nú miðaðar við vísitðlu byggir.garkostnaðar frá l.janúar 1980, sen er 398 stig, og breyttar aðstæður.
Kostn.
VERKHLUTI
1980 1981
1982 1983 1964 1985 1986
niill j.
1.
UNDIPBYGGING
1.1.
Gröftur og fylling
30
i )
1.2.
Sökkl.,kjall.,botnplata W 355
:l 3
1.3.1. Skolp- * loftr. lagrir í gr 1 70
1.3.2. Jarðskaut+ raflög í gr.
15
»1 ■j
1.4.
Vinnuaðst., girðing o.fl.
20 n J 3
2.
YFIR3YGGING
2.1.
Uppsteypa húss frá botni
710
J
16
■1
2.2.
Raflagnir í steypu
60 9
F
2.6.
Þak
240 i
2.7.
Gluggar og útihurðir
2 70 i.
3.
FRÁG. YFIRBYGGINGAR
3.2.
Frágangur inniveggja
370 5 K
3.3.
Frágangur góifa
243 5 £
3.4.
Frágangur stiga
3T
7 /(
Frágangur lofta
3.5
100 V |S
4.
INNRÉTTINGAR.
4. 1.
Fastar innréttingar
170 1 h
4.2.
Lausar innréttingar
■
100 4’ 5
4.3.
Innihurði r
115 15 5
4.4.
Aðrar ir.nréttingar
70 ■V
5.
ÚTBÚNAÐUR.
5.1.
HreinlætistÆki
2 3
6 &
c
5.2.
Frárennslislagnir
4 5
c
3
5.3.
Neysiuvatnsiagnir
4 b
a
5.4.
Hita- og loftrastilagn.
1090 lá 2
5.5.
Raflagnir
■
150 2á 5
5.6.1. Diesel-rafstöð
1 1
c
5.6.2. Lyftur
20 2' 1
5.7.
Bæ j a rs í nii
20 1- >
6.
YTRIFRÁGANGUR.
6.1.
Holræsa- og jarðvatnsl.
■
7
1
6.2.
Frágangur lóðar
155 2 0
3
6.3.1. Raflýsing lóðar
£
8 X1
6.3.2. Vatnsgeynxir v/brunavarn,
20 ri
7.
ANNAÐ.
h
7.1.1. Hönnun
255
7.1.2. Eftirlit og umsjón
70 T
7.3.
Gatnagerðargjöld (ógr)
50
7.4.
Flutningur sjónvarps
f45") l II 3
7.5.
Aður greitt
Í95 í £

»!
a
£
s

490

1280

725

T

Aetlaóur kostnaóur samtals
ÁRLEGUR KOSTNAÐUR

5750* »533

ÁFALLINN KOSTNADUR (um áraroót)

200

STAÐA BYGGINGARSJÓÐS (um áramót,

750

850

1050

1000

750 | 1600 | 2450 , 3500
1320

1295

190

1315
5750

850

550

200

455

1

1890

1

2460 | 3030

1000

4500
3600

250

5 5 00 , 5750
4170 |4740
50««

1F3O

&

Tilboð opnuð í II áfanga 24. mars '81,
því hliðrast ofangreind tafla um
Reykjavík, 19.febrúar 1980.
/,
fu fcc rMúíWS illífcT
eitt ár og verklok verða um áramót; .
<
A
FJfcEMAfiáteSTEEYMl
&.2é0 MUU
1986/87.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

268
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Fylgiskjal 8. 1.
18. september 1980.
Sjónvarpssamband íslands við Evróvisjón.
ísland er á útvarpssvæði Evrópu, samkvæmt skilgreiningu alþjóða fjarskiptasambandsins (UIT), og hefur verið meðlimur í Evrópubandalagi útvarpsstöðva (EBU) síðan það var
stofnað árið 1950.
Flest lönd innan EBU hafa með sér sérstaka samvinnu um flutning sjónvarpsefnis milli
landa. Hafa viðkomandi lönd komið upp sérstöku dreifikerfi í þessu skyni, sem byggist ýmist
á rásum, sem leigðar eru allt árið hjá viðkomandi símamálastjórnum, eða rásum, sem leigðar
eru í sérstökum tilvikum. Kerfi þetta nefnist Evróvisjón. Er það tengt hliðstæðu kerfi í
Austur-Evrópu, Intervision, og nær sambandi við aðrar heimsálfur gegnum Intersat og
lntersputnik gervihnettina.
Hingað til hefur Ríkisútvarpið ekki getað náð sambandi við Evróvisjónskerfið. Með
tilkomu þeirrar jarðstöðvar, sem nú er senn tilbúin við Úlfarsfell í Mosfellssveit, gerbreytast
allar aðstæður, og verður þá auðvelt að ná góðu og öruggu sambandi við umheiminn. Hefur
Póst- og símamálastofnunin látið búa jarðstöðina þeim búnaði sem nauðsynlegur er til að
flytja sjónvarpsefni bæði til íslands og frá því. Opnast hér stórkostlegir möguleikar til að
bæta fréttaöflun og til beinnar útsendingar á stórviðburðum sem gerast um víða veröld.
En notkun þessarar nýju tækni hefur óhjákvæmilega mikinn kostnað í för með sér.
Verður hér reynt að gera nokkra grein fyrir því, hver hann mundi verða, og þá greint á
milli almenns kostnaðar við þátttöku í Evróvisjón, kostnaðar við daglega fréttaöflun og
kostnaðar við flutning á öðru dagskrárefni.
I. Almennur kostnaður við þátttöku í Evróvisjón.
Kostnaði við rekstur Evróvisjónar er í flestum greinum skipt hlutfallslega eftir tækjafjölda hvers lands, eftir svokölluðum grunneiningum BU (basic units). Alls eru BU núna
432, en ísland mundi hafa 3.
1. Dagskrárkostnaði er skipt samkvæmt einingafjölda þeirra landa sem hverju sínni standa
að kaupum dagskrár. Hefur Ríkisútvarpið tekið nokkurn þátt í slíkum kostnaði fyrir þær
Evróvisjónsdagskrár, sem það hefur fengið sendar flugleiðis frá öðrum Evrópulöndum. Ber
þar mest á Ólympíuefni.
2. Stjómunarkostnaður. Þátttaka okkar í rekstri tæknimiðstöðvar Evróvisjónar í Bruxelles mundi kosta okkur um 30 000 $ á ári og í rekstri aðalskrifstofu Evróvisjónar í Genéve
um 56 000 $. Er þetta aðskilið frá stjórnunarkostnaði EBU, sem við höfum tekið þátt í að
greiða um langt árabil.
3. Rekstur talrásakerfis. Allar Evróvisjónsstöðvar eru tengdar sín á milli með föstum
talrásum til að skiptast á upplýsingum, bæði vegna frétta og annarra dagskrárskipta. Þátttökugjald okkar í rekstri þessa kerfis mundi verða um 15 000 $ á ári. Tæplega kæmi til, að
við þyrftum að taka þátt í þessum kostnaði, nema í ljós kæmi að nauðsynlegt væri að hafa
fasta símalínu á leigu hingað.
4. Myndrásakerfi. í einni grein hefur kostnaði Evróvisjónar ekki verið skipt eftir áðurnefndum grunneiningum BU, heldur hefur fyrir myndrásakerfið verið sett upp flóknara
reiknikerfi, sem byggist á svokölluðum vision units (VU), sem augljóslega miðar að því að
halda í skefjum kostnaði heildarinnar vegna fámennra og fjarlægra landa. BU einingar eru
nú 472, en ísland mundi hafa 6. Rekstrarkostnaður myndkerfisins er nú um 20 milljónir $ á
ári. Honum er skipt niður á löndin eftir raunverulegri notkun hvers lands. Helmingurinn af
þessari upphæð fer til að standa straum af fréttastarfseminni. Væri ekki óvarlegt að áætla, að
okkar framlag gæti verið um 150 000 $, og er þá miðað við að fréttaþjónustan sé reiknuð að
fullu og að við nýttum 20% af öðru framboðnu dagskrárefni. Til skamms tíma vildi Evró-
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visjón ekki taka gervihnetti sem lið í dreifikerfi sínu, en í júlí s. 1. ákvað Rekstrarráð EBU
(Administrative Council) að leggja fram 13.4 $ á mínútu í gervihnattanotkun, þegar um er
að ræða reglulega þátttöku íslands, ísraels, Jórdaníu og Kýpurs í Evróvisjónsskiptum. Þetta
framlag getur þó aldrei orðið hærra en samsvarar fastakostnaði við rekstur 250 km. í
jarðtengdu dreifikerfi. Sá kostnaður er nú áætlaður um 57 000 $ á ársfjórðungi.
Af öllu framanskráðu verður ljóst, að þátttaka okkar í Evróvisjón, miðað við fulla
þátttöku í fréttaskiptum, mundi kosta árlega 30 000 + 56 000 + 15 000 + 150 000 =
251 000 $. Frá þessari upphæð drægist áðurnefnt framlag Evróvisjónar, sem yrði 57 000 x 4
= 228 000 $. Eftir stæðu þá 23 000$ sem hreinar greiðslur okkar til EBU. Þá er eftir að
reikna okkar hlutdeild í gervihnattasendingum, sem gerð er grein fyrir í liðum II. 2 og III. 2
hér á eftir.
II. Daglegt fréttasamband við Evróvisjón.
1. Fréttaskipti á milli Evróvisjónslanda gerast yfirleitt eftir mynd- og talrásakerfum á
jörðu niðri. Fyrir nokkrum árum var þó byrjað að senda 10 mínútna fréttapakka gegnum
gervihnött til ísrael og Jórdaníu, en síðan bættust fleiri lönd við og var pakkinn stækkaður.
Er nú svo komiö, að allar fréttir sem Evróvisjónslönd skiptast á, eru sendar beint yfir
gervihnetti í samtals allt að 90 mínútum á dag. Móttökulöndin eru nú: ísrael, Súdan,
Jórdanía, Egyptaland og íran. Þessi lönd taka öll sendingar frá gervihnetti Intelsat yfir
Atlantshafi (IS4AF2). En frá gervihnetti yfir Indlandshafi (IS4AF6) taka eftirtalin lönd á
móti fréttasendingunni: Quatar, Kuwait, Saudi-Arabía, írak, Oman, Dubai, Bangladesh og
Jemen. Þessar útsendingar fara fram daglega kl. 11.00—11.30 (EVN-O) og kl.
16.00—17.00 (EVN—I) samkvæmt GMT. í þessum daglegu sendingum eru um 50% efnisins frá alþjóðlegum fréttastofum (CBS, Visnews, UPITN), um 45% koma frá sjónvarpsstöðvum Evróvisjónslandanna og um 5% frá Intervision, Suður-Ameríku og Arabalöndum.
2. Evróvisjón hefur náð tiltölulega hagstæðum samningum við jarðstöðvar frönsku og
ítölsku símastjórnanna um að flytja þessar fréttasendingar upp í áðurnefnda gervihnetti
Intelsats. Er greiðslan 1500 $ á dag fyrir sendingar í báða gervihnettina. Af þeim borgar
EBU 450 $ á dag fyrir hönd ísraels og Jórdaníu. Ef Ríkisútvarpið bættist í hópinn, greiddi það
þá V3 af 450 $. Er þama um að ræða kostnaðarlið, sem nemur 55 000 $ á ári. Hann mundi
lækka, ef aðildarlöndum fjölgaði. Er nú t. d. til umræöu, að Kýpur bætist í hópinn.
3. Þá er eftir kostnaður við að taka á móti sendingu gervihnattarins hér, þ. e. a. s. gjald
fyrir niðurleiðina. Þar þarf að semja við Póst- og símamálastofnunina, fyrir hönd eigenda
jarðstöðvarinnar. Hafa viðræður átt sér stað milli hennar og Ríkisútvarpsins um þetta mál.
Telur hún sig geta boðið þessa þjónustu fyrir sama gjald og Frakkar og ítalir hafa tekið fyrir
uppleiðina, þ. e. a. s. 1500 $ á dag. Er það talsvert lægra en hin opinbera gjaldskrá CEPT
(Evrópusamband Póst- og símastofnana) gerir ráð fyrir. Hins vegar mun umframkostnaður
Pósts og síma vegna þessarar þjónustu vera lægri en 1500 $ á dag. Með þessu gjaldi gæti
Póstur og sími því náð einhverri upphæð til að standa straum af fjárfestingu sinni vegna
jarðstöðvarinnar. Árlegar greiðslur til Pósts og síma fyrir fréttaþjónustuna eina yrðu því um
500 000 $ á ári, miðað við 335 daga á ári.
4. Ef taldir er saman allir liðir hér að framan, bæði þeir sem um er fjallað í kafla I og í lið
2 og 3 hér að framan, virðist kostnaður við fullajjátttöku í Evróvisjón og móttöku daglegra
fréttasendinga vera um 578 000 $ á ári, eða sem næst 295 millj. kr.
5. Er þá ótalinn viss kostnaður vegna viðbótarbúnaðar í sjónvarpsstöðina í Reykjavík,
sem gæti orðið ca. 300—400 milljónir, og að líkindum þyrfti að bæta við 2 tæknimönnum. Á
móti kæmi nokkur spamaður við daglegar sendingar filmupakka í flugi. Er ljóst, að þessi
þátttaka er sjónvarpinu afar erfið, að óbreyttum tekjustofnum, nema þá að stjórnvöld
ákvæðu lægra gjald fyrir notkun jarðstöðvarinnar vegna flutnings sjónvarpsefnis. Má í þessu
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sambandi benda á, að sú stöðuga og mikla notkun, sem hér er til umræðu, mundi tryggja
jarðstöðinni öruggan tekjustofn og stuðla þannig að betri afkomu hennar.
III. önnur notkun myndsambandsins
1. Þótt fréttasendingar út hingað yrðu langveigamesti þátturinn í notkun gervihnattarins, er þó nokkurs virði að geta, þegar svo ber undir, sent fréttir utan héðan. Hefur í nokkur
skipti komið fyrir að flogið hefur verið með fréttafilmur héðan og þeim komið inní
dreifikerfi Evróvisjónar í Glasgow eða Kaupmannahöfn, en í sumum tilvikum hefur ekki
orðið af notkun, einungis vegna þess að filmurnar hafa þótt of seint á ferðinni. Er viðbúið að
notkun íslenskra frétta mundi vaxa, ef hægt yrði að senda þær gegnum gervihnött. Af því
bærum við sjálfir engan sérstakan kostnað.
2. Þá má nefna, að mjög margar þjóðir nota Intelsat-sendingar frá Ólympíuleikjum og
stórviðburðum, sem snerta fólk bæði í Ameríku og Evrópu. Tæknilega er unnt að ná slíkum
sendingum hér, en um flutningsrétt þarf að sjálfsögðu að semja hverju sinni. Getum við þá
ýmist sent þær beint, eða tekið á myndsegulbönd til sendingar síðar, ef þannig stæði á. Gjald
fyrir uppleið slíks efnis ætti að vera tiltölulega lágt fyrir Ríkisútvarpið, ef margar stærri
þjóðir eiga þar líka hlut að máli. Niðurleiðin yrði algerlega okkar mál. Ekki liggur annað
fyrir en gjaldskrá CEPT mundi verða beitt í þeim tilvikum. Samkvæmt henni kosta fyrstu 10
mínúturnar um 500 000.00 krónur (2300 gullfranka), en hver viðbótarmínúta 17 000.00
krónur (80 gullfranka). Rétt er að taka fram, að þessi gjaldskrá hefur nokkrum sinnum verið
lækkuð á seinni árum, og allt bendir til þess að enn muni stefna í sömu átt.
3. Ýmsir þeir viðburðir gerast hér, sem hugsanlegt er að erlendar stöðvar, einkum
norrænar, taki í beinni útsendingu, þegar það verður kleift. Er þá allur kostnaður á þeirra
vegum.
4. Enn er þá eftir að geta þess möguleika, að efni yrði beinlínis sent upp gagngert fyrir
Ríkisútvarpið. Þá mundi þurfa að greiða bæði upp- og niðurleið samkvæmt áðurnefndri
gjaldskrá CEPT og kostnaður þá verða helmingi hærri en í fyrra dæmi. Er ólíklegt, að um
nokkra notkun yrði að ræða upp á þau býti, nema til komi sérstakar ráðstafanir. Hefur verið
rætt um samnorrænt átak til að færa ísland nær öðrum Norðurlöndum hvað snertir skipti á
sjónvarpsefni. Eru þau mál nú til umræðu m. a. hjá útvarpsstjórum Norðurlanda. Má í þessu
sambandi geta þess, að satmstarfsnefnd norrænu sjónvarps- og símastofnananna, sem hélt
fund í Reykjavík 11. og 12. september 1980, varpaði fram þeirri hugmynd, að gjaldskrá fyrir
flutning efnis milli íslands og annarra Norðurlanda yrði ákvörðuð þannig, að kostnaður yrði
sambærilegur við kostnað á flutningi efnis eftir jarðtengdu kerfi milli höfuðborga hinna
Norðurlandanna. En það væri um 70% afsláttur frá núgildandi CEPT—gjaldi. Þessi hugmynd verður væntanlega tekin til nánari umræðu á sameiginlegum fundi útvarps- og símamálastjóra Norðurlanda, sem haldinn verður í Osló hinn 25. september n. k.
Þótt verulegur kostnaður sé samfara þessari þjónustu, leggur undirritaður eindregið til,
að stefnt verði að nýta jarðstöðina til flutnings sjónvarpsefnis, svo fljótt sem auðið er,
og að gerður verði samningur við Evróvisjón um fulla aðild Ríkisútvarpsins að samtökunum,
og um nýtingu hinna daglegu fréttasendinga þeirra. Útgjaldaaukning, sem af þessu leiddi,
virðist vera á bilinu 5000—6000 kr. á hvert sjónvarpstæki á ári. Sú upphæð yrði að sjálfsögðu lægri, ef unnt yrði að ná betri kjörum um notkun íslensku jarðstöðvarinnar, en
greiðsla til hennar er langsamlega veigamesti kostnaðarliðurinn í þessu máli.
Þá virðist einsýnt að freista þess að nýta alla þá möguleika, sem fyrir hendi kunna að
vera til að fá annað efni til beinnar útsendingar, og þá fyrst og fremst að reyna að fylgja eftir
áðumefndum hugmyndum um að auðvelda Ríkisútvarpinu að taka upp bein samskipti við
Norðurlönd, með samnorrænu átaki.
Með þessu móti mundi verða rutt úr vegi þeim örðugleikum, sem einangruð lega landsins hefur skapað okkur til þessa, og Sjónvarpinu gert kleift að stórbæta þjónustu sína við
landsmenn.
Petur Guðhnnsson.

Nd.
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644. Nefndarálit

[217. mál]

um frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. á sameiginlegum fundum fjárhags- og viðskiptanefnda beggja deilda.
Itarleg grein hefur verið gerð fyrir gögnum í málinu í nefndarálitum er komu
fram í Ed.
Auk þess kom á fund nefndarinnar Helgi Ágústsson, formaður bygginganefndar
flugstöðvar fyrir millilandaflug.
Minni hl. nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt eins og það liggur
fyrir eftir afgreiðslu Ed.
Alþingi, 13. apríl 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.

Guðmundur J. Guðmundsson.

645. Nefndarálit

[36. mál]

um frv. til 1. um sérstakt timabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Á s. 1. hausti hélt ríkisstjórnin því fram, að réttlætanlegt væri að gefa út bráðabirgðalög og leggja sérstakt vörugjald á innflutt sælgæti og kex vegna samdráttar
í innlendri framleiðslu, og á það bent, að til stöðvunar atvinnurekstrar í þeim iðngreinum gæti annars komið.
Þegar til þings kom hafði rikisstjórnin með öllu gleymt forsendum bráðabirgðalaganna, og til þess að afla ríkissjóði aukinna tekna var hækkað vörugjald á sælgæti,
gosdrykkjum og öli.
Það er því ljóst, að bráðabirgðalögin voru sett til tekjuöflunar fvrir ríkissjóð, en
ekki af umhyggju fyrir sælgætisiðnaðinum.
Hér er um að ræða framhald skattastefnu núv. ríkisstjórnar í framhaldi af skattastefnu vinstri ríkisstjórnarinnar 1978—79, sem við erum andvigir.
Alþingi, 13. apríl 1981.
Matthías Á. Mathiesen,
frsm.

Nd.

Albert Guðmundsson.

Matthías Bjarnason.

646. Nefndarálit

[217. mál]

um frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Með samþykkt laganna um stjórn efnahagsmála 7. apríl 1979 voru tekin upp þau
ákvæði, að ríkisstjórnin skuli leggja fyrir Alþingi fjárfestingar- og lánsfjáráætlun
fyrir eitt ár í senn og skuli þær fylgja fjárlagafrumvarpi. En áður hafði tekist að af-
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greiða þessi lánsfjárlög með fjárlögum. Þrátt fyrir skýlaus lagafyrirmæli voru lánsfjárlög ekki afgreidd fyrr en 19. maí á s. 1. ári. Þá var lofað bót og betrun, en efndir
eru þær, að þegar þrír og hálfur mánuður er liðinn af þessu ári sér ioks hilla undir
afgreiðslu lánsfjárlaga. í greinargerð ineð fjárlagafrumvarpinu, sem lagt var fram í
þingbyrjun, segir að „fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 verður lögð
fram í nóvemberbyrjun á Alþingi og verður þá hægt að meta framkvæmdir ríkisins
með hliðsjón af heildarmagni framkvæmda i landinu, en miðað er við að fjárfestingar
nemi rúmlega fjórðungi þjóðartekna." Síðar var send til þingmanna bráðabirgðaskýrsla um opinberar framkvæmdir og erlenda lántöku. í þeirri skýrslu segir að
„vinna við fjárfestingar- og lánsfjáráætlun í heild sinni er nú vel á veg komin og
áformað að leggja hana fyrir Alþingi að loknu jólaleyfi.“ Efndirnar urðu þær, að
fjárfestingar- og lánsfjáráætlun var lögð fyrir Alþingi um mánaðamótin mars-apríl.
Þrátt fyrir þennan vítaverða seinagang, sem brýtur i bága við efnahagslögin frá 1979,
taldi ríkisstjórnin brýna nauðsyn bera til að gefa út bráðabirgðalög á gamlársdag,
þar sem hún fær heimild til þess að fresta framkvæmdum, sem gert er ráð fyrir í
Iánsfjáráætlun fyrir árið 1981, sem nú er loks verið að afgreiða.
Lánsfjáráætlun og frv. til lánsfjárlaga, sem hér liggur fyrir til afgreiðslu, bera
svipmót mikillar aukningar erlendra skulda og útþenslu ríkisbáknsins. Á sama tíma
er verulegur samdráttur í fjármunamyndun atvinnuveganna. Þrátt fyrir fullyrðingar
ríkisstjórnarinnar um góða afkomu rikissjóðs á s. 1. ári er það staðreynd, að flest
stærstu fyrirtæki og stofnanir, sem ríkissjóður á og rekur, tapa milljörðum króna
á s. 1. ári og eru rekin það sem af er þessu ári með gífurlegum halla.
Við undirritaðir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins vísum til
nefndarálita sem fulltrúar flokka okkar lögðu fram við afgreiðslu frv. í efri deild.
Við flytjum breytingartillögur við frv. á sérstöku þskj., sem nánar verða skýrðar
í framsögu fyrir þeim.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja eða fylgja öðrum tillögum en þeim, sem meiri hl. flytur.
Alþingi, 13. apríl 1981.
Matthías Bjarnason,
frsm.

Matthias Á. Mathiesen.

Sighvatur Björgvinsson.

Albert Guðmundsson.

Nd.

647. Breyting-artiHaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Matthiasi Bjarnasyni, Matthíasi Á. Mathiesen, Albert Guðmundssyni
og Sighvati Björgvinssyni.
Ný grein komi eftir 3. gr. er verði 4. gr. og orðist svo:
a) Ríkisstjórnin skal á árinu 1981 taka lán að upphæð allt að 5 milljónum króna
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, sem verja skal til greiðslu bvrjunarkostnaðar við byggingu nýrrar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli samkv. nánari ákvörðun utanríkisráðherra.
b) Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán allt að 2.5 milljónum króna, sem verja
skal til kaupa á öryggistækjum á flugvelli samkv. nánari tillögum flugmálastjóra

og flugráðs.
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[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Sighvati Björgvinssyni.
1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
3. gr. laga nr. 82/1977, sbr. 3. gr. laga nr. 50/1980, hljóði svo:
Byggingarsjóður verkamanna, Byggingarsjóður ríkisins, Framkvæmdasjóður
Islands, rikissjóður og fjárfestingarsjóðir, sem viðurkenndir eru af Seðiabanka íslands og heimild hafa til verðtryggingar, sbr. VIII. kafla laga nr. 13
10. apríl 1979, skulu bjóða lífeyrissjóðum, ssm lögbundnir eru eða njóta viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, sbr. 1. tl. D-liðar 30. gr. laga nr. 40/1978, um
tekjuskatt og eignarskatt, til kaups skuldabréf með fullri verðtryggingu til langs
tíma fyrir upphæð sem samsvarar a. m. k. 40% af ráðstöfunarfé viðkomandi
lífeyrissjóðs. Andvirði seldra bréfa skal ráðstafað samkvænit lánsfjáráætlun
ríkisstjórnarinnar.
Nú kaupa lífeyrissjóðir á samningssvæði Alþýðusambands íslands skuldabréf skv. ákvæðum þessarar greinar og skulu þeir þá kaupa skuldabréf af Byggingarsjóði ríkisins fyrir fyrstu 20% af ráðstöfunarfé sínu, en síðan af öðrum
sjóðum, sem að framan greinir, skv. samkomulagi við ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin skal gera hliðstætt samkomulag við aðra lífeyrissjóði um skuldabréíakaup þeirra.
Ríkisstjórnin skal gera sérstakt samkomulag við lífeyrissjóðina um framkvæmd og tímasetningu skuldabréfakaupanna innan ársins svo og um ákvæði
um Iánstíma og lánskjör.
2. Við 10. gr. Niður falli 3. málsliður.
3. Við 17. gr.
a) í stað „27 887 þús. kr.“ komi: 75 000 þús. kr.
b) í stað „43 000 þús. kr.“ komi: 90 000 þús. kr.
4. Við 26. gr. Greinin orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlend lán á árinu
1981 fyrir jafnvirði 5 000 þús. kr. til þess að greiða eftirstöðvar kostnaðar við
lagningu byggðalína á árinu 1980. Þá er fjármálaráðherra heimilt að taka fyrir
hönd ríkissjóðs innlent lán fyrir allt að 25 000 þús. kr. til þess að greiða upp
bráðabirgðalán vegna annarra framkvæmda á vegum ríkissjóðs á árinu 1980,
sem tekin voru hjá Seðlabanka íslands.
5. Við 28. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis i þvi skyni
að endurgreiða fyrir gjalddaga erlend lán ríkissjóðs, þar sem lánstími er talinn
of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartima mannvirkja sem fjármögnuð hafa
verið með viðkomandi lánum. Jafnframt er Landsvirkjun veitt heimild til lántöku í sama tilgangi. Skal ráðherra og stjórn Landsvirkjunar hafa samráð við
fjárveitinganefnd áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein.
Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta, til töku Iáns
eða lána, sem endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán) er honum heimilt að
nýta sömu heimild til töku á nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða
öllu leyti án þess að lánssamningur um veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki
dregið á lánssamninginn að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
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Nd.

649. Breytíngartillögur

[269. mál]

viS frv. til laga um heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur og Magnúsi H. Magnússyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Markmið laga þessara er að stuðla að samræmingu heilbrigðis-, vistunar- og
félagslegrar þjónustu við aldraða og sérstöku átaki við framkvæmdir bygginga
fyrir aldraða í þeim tilgangi að aldraðir eigi kost á þeim vistunar- og þjónustumöguleikum, sem henta best þörfum þeirra hverju sinni.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Heilbrigðis- og vistunarmál heyra undir heilbrigðisráðuneytið og félagsleg
þjónusta undir félagsmálaráðuneytið. í heilbrigðisráðuneytinu starfar deild, er
annast málefni aldraðra skv. lögum þessum undir forustu deildarstjóra, sem
hefur staðgóða þekkingu á málefnum aldraðra.
3. Á eftir 2. gr. komi ný grein, sem verði 3. gr. og orðist svo:
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipar fimm manna stjórnarnefnd
málefna aldraðra til 4 ára.
Nefndin skal skipuð: landlækni, einum manni frá Félagi stjórnenda öldrunarstofnana, einum eftir tilnefningu Öldrunarfræðafélags Islands, einum fulltrúa
frá félagsmálaráðuneytinu tilnefndum af Sambandi isl. sveitarfélaga og einum
frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu og skal það vera deildarstjóri
málefna aldraðra. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipar formann nefndarinnar.
4. Á eftir 2. gr. komi ný grein, sem verði 4. gr. og orðist svo:
Verkefni stjórnarnefndar málefna aldraðra eru:
1. Að fylgjast með starfi ellimálanefnda og gæta þess, að ráðstafanir varðandi
alla þjónustu við aldraða verði samræmdar.
2. Að ráðstafa fé Framkvæmdasjóðs aldraðra, sbr. 9. gr., að fengnum tillögum
ellimálanefndar.
3. Að skera úr um ágreiningsmál sem upp koma um málefni aldraðra, en vísa
má þeim úrskurði til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra.
5. Við 4. gr. Greinin verði 6. gr. og orðist þannig:
Á hverju þjónustusvæði skal starfa ellimálanefnd i stjórnunartengslum við
heilsugæslustöðvar og hefur nefndin það hlutverk að annast skipulagningu
þjónustunnar innan svæðisins, sbr. 5. gr.
Heilbrigðisráðherra skipar ellimálanefndir eftir tilnefningu sveitarfélaga á
viðkomandi svæði.
I nefndinni skulu eiga sæti: einn fulltrúi frá heilbrigðisþjónustu á staðnum
og skal hann vera heilsugæslulæknir, sérfræðingur í öldrunarlækningum eða
heilsugæsluhjúkrunarfræðingur, einn fulltrúi frá félagsmálaþjónustu sveitarfélaga og einn fulltrúi félagssamtaka, sem vinna að öldrunarþjónustu á svæðinu.
Borgarlæknir er formaður nefndarinnar í Reykjavik, en auk hans eiga sæti í
nefndinni heilsugæsluhjúkrunarfræðingur, sérfræðingur i öldrunarlækningum,
starfsmaður félagsmálaþjónustu tilnefndur af borgarstjórn og einn fulltrúi félagasamtaka sem vinna að öldrunarþjónustu á svæðinu.
Heimilt er að skipa undirnefndir á heilsugæslusvæðinu í Reykjavík, ef stjórnarnefnd telur það nauðsynlegt.
Ráðherra skipar ellimálanefndirnar til fjögurra ára og setur nánari reglur
um störf þeirra.
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6. Við 5. gr. Greinin verði 7. gr. og orðist svo:
Hlutverk eliimálanefndar er:
1. Að fyigjast með heilsufarslegri og félagslegri velferð aldraðra á svæðinu.
2. Að meta þjónustuþörf viðkomandi einstakhnga, i samráði við heilsugæslustöð og/eða heimihslækni, hvort heidur er um að ræða heimilisþjónustu
eða vistunarþörf á stofnun.
3. Að ákveða tegund þjónustu bæði að því er snertir heimilisþjónustu og vistun
á hinum ýmsu stofnunum, að fengnu mati. £f um vistun á stofnun er að ræða,
skal vista einstakiing á þeirri stofnun sem hann kýs, óháð svæðaskiptingu,
eftir því sem við verður komið.
4. Að skipuieggja þjónustu fyrir aldraða í samráði við forstöðumenn hinna
ýmsu þátta þjónustunnar og samhæfa þá fyrir hvern einstakling, þ. á m.
nætur- og heigidagaþjónustu.
5. Að gera áriega áætlun um þjónustuþörf fyrir aldraða í umdæminu, sem send
skai viðkomandi sveitarstjórn, heiihrigðisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti og
stjórnarnefnd. 1 áætiun þessari skal koma fram þörf fyrir mannafia i heimaþjónustu, þörf fyrir vistrými á mismunandi stotnunum og þörf fyrir fjárveitingar tii annarra þátta öldrunarþjónustunnar.
6. Að gera árlega tiilögur tii stjórnarnetndar um framkvæmdaþörf og kostnaðaráætiun framkvæmda og áætianir tii lengri tíma um skipan þessara máia
og nauðsynlegar framkvæmdir í umdæminu.
7. Að hafa samvinnu við áhugamannatélög sem starfa að öidrunarþjónustu i
umdæminu.
8. Að vera ráðgefandi um lagfæringar á húsnæði, flutningsþjónustu, heimsendingu matar, styrkveitingar tii heimiia, sem annast sjúk gamatmenni, og aðra
þjónustu ef þörf krefur.
7. Við 7. gr. Geinin verði 9. gr. og breytist þannig:
a. í stað 1. máisgr. komi tvær máisgr. og orðist svo:
Sjóðurinn skal vera í vörsiu heithrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins.
Stjórnarnefnd, sbr. 3. og 4. gr., ákveöur úthiutun úr sjóðnum að tengnum
tiilögum ellimálanefndar, shr. 6. ti. 7. gr. Skai ieita staðfestingar viðkomandi
ráðherra á úthiutuninni.
b. Næstsíðasta málsgr. greinarinnar orðist svo:
Stjórnarnefnd gerir að fengnum tillögum ellimálanefndar, sbr. 6. tl. 7. gr.,
áætlun tii 5 ára i senn um framkvæmdir.
8. Fyrirsögn IiL kafla orðist svo:
Heimilisþjónusta.
9. Við 8. gr. Greinin verði 10. gr. og orðist svo:
Heiibrigðisþjónusta og önnur aðstoð, sem veitt er í heimahúsum á vegum
opinberra aðiia, kallast heimilisþjónusta.
Til heimiiisþjónustu teijast m. a. heimilislækningar, heimilishjúkrun, heimilishjálp, heimsending matar og flutningsþjónusta aidraöra og endurhæfing.
10. Á eftir 8. gr. komi tvær nýjar greinar, sem verði 11. og 12. gr. og orðist svo:
a. (11. gr.) Sveiiarstjórnir bera ábyrgð á að heimiiisþjónusta sé tii staðar í
hverju sveitarfélagi. Sveitarféiög innan sama heiisugæsiuumdæmis geta rekið
slíka þjónustu sameiginiega.
b. (12. gr.) Hinir ýmsu þættir heimilisþjónustu fyrir aldraða eru skipulagðir
af ellimálanefnd í samráði við félagsmálaþjónustu sveitarfélaga. Þessir aðiiar
kanna þörfina og samhæfa tegund og magn þjónustu í samræmi við þarfir
og óskir einstaklingsins á hverjum tíma. Heimilisþjónustu skal veita sem
kvöld-, nætur- og helgidagaþjónustu, ef ellimálanefnd telur þörf á.
11. Við 9. gr. Greinin verði 13. gr. og orðist svo:
Starfslið heilsugæslustöðva annast heilbrigðisþátt heimilisþjónustunnar, þ. e.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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heimahjúkrun, endurhæfingu og aðra aðstoð sem heilbrigðisstéttir veita innan
ramma 19.gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978. Heilbrigðisráðherra getur
heimilað að ráða sjúkraliða til heilsugæslustöðvar sé það talið nauðsynlegt til
að halda uppi viðunandi heimahjúkrun.
Heimabjúkrun er veitt ókeypis og einnig önnur þjónusta heilbrigðisstétta
sé hennar þörf að mati ellimálanefndar. Sjúkratryggingar greiða allan kostnað
af þjónustu sem veitt er samkvæmt þessari grein.
Á eftir 9. gr. komi ný grein, sem verði 14. gr. og orðist svo:
Starfsmenn félagsmálastofnana eða aðrir starfsmenn sveitarfélaga, ef félagsmálastofnun er ekki í sveitarfélaginu, sjá um þann þátt heimilisþjónustu, sem
ekki fellur undir heilsugæslu, svo sem heimilishjálp, félagsráðgjöf, flutningsþjónustu aldraðra og aðra þjónustu, sem ákveðin kann að vera í reglugerð.
Við 10. gr. Greinin verði 15. gr. og orðist svo:
Heimilishjálp, þ. e. aðstoð við venjuleg heimilisstörf, er veitt gegn endurgjaldi samkvæmt gjaldskrá, sem sveitarstjórn setur og ráðherra staðfestir.
Skylt er þó að fella endurgjald alveg niður hjá elli- og örorkulífeyrisþegum, sem
njóta tekjutryggingar, og öðru efnalitlu fólki, og setur ráðherra nánari ákvæði
um það í reglugerð.
Sveitarsjóðir og ríkissjóður greiða halla af rekstri heimilishjálpar í sama hlutfalli og kostnað við sjúkratryggingar.
Við 11. gr. sem verði 16. gr. a-liður orðist svo:
Ibúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra, byggðar á félagslegum grundvelli
eða af samtökum aldraðra.
Við 12. gr. sem verði 17. gr. Á eftir orðunum „reka dvalarstofnun fyrir aldraða**
komi: skv. b-, c- og d-lið 16. gr. (þ. e. 11. gr. frv.)
Við 13. gr. sem verði 18. gr. í stað orðanna „skv. 11. gr.“ komi: skv. b-, c- og d-lið
16. gr.
Við 14. gr. sem verði 19. gr.
a. Á eftir orðunum „fyrir aldraða“ komi: skv. b-, c- og d-lið 16. gr.
b. Aftan við greinina bætist:
Sé sveitarfélag eigandi dvalarheimilis getur sveitarstjórn falið félagsmálaráði eða félagsmálanefnd stjórn þess.
Á eftir 16. gr. komi ný grein, sem verði 22. gr. og orðist svo:
Stjórn dvalarheimilis ákveður vistun fólks á heimilinu að fengnum tillögum
forstöðumanns og umsögn ellimálanefndar og má enginn vistast nepia nefndin
mæli með vistun.
Vistmenn á dvalarheimili eiga forgang að vistun á hjúkrunardeild á sama
heimili.
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um íbúðir samkv. a-lið 11. gr. þar sem
vistmaður greiðir að öllu leyti kostnað af dvöl sinni.
Stjórnarnefnd, sbr. 4. gr., sér um að samræmi sé í mati hinna ýmsu ellimálanefnda á vistunarþörf.
Komi upp ágreiningur um vistun ber að vísa honum undir úrskurð stjórnarnefndar, sbr. 3. tl. 4. gr.
Við 20. gr. Greinin falli niður.
Við ákvæði til bráðabirgða. Á eftir 1. mgr. bætist:
Einnig skal þegar í stað skipa stjórnarnefnd, sbr. 4. gr., og ellimálanefndir,
sbr. 6. gr.
Fyrirsögn frv. verði:
Frumvarp til laga um heilbrigðis-, vistunar- og félagslega þjónustu fyrir
aldraða.
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Nd.

650. Nefndarálit

[221. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt. á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5 13. febr. 1976.
Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur rætt frv. á fundum sínum, kannað umsagnir frá fjolmörgum
aðilum og fengið á sinn fund Ingólf Ingólfsson, fulltrúa sjómanna í Verðlagsráði
sjávarútvegsins og yfirnefnd.
Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frv. verði samþykkt.
Alþingi, 13. apríl 1981.
Garðar Sigurðsson,
form., frsm.

Nd.

Halldór Ásgrímsson.

Páll Pétursson.

651. Frumvarp til laga

[300. mál]

um breyting á lögum nr. 101 frá 8. des. 1966, um framleiðsluráð landbúnaðarins,
verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., sbr. lög nr. 68/1976.
Flm.: Vilmundur Gylfason, Sighvatur Björgvinsson, Magnús H. Magnússon,
Karvel Pálmason, Árni Gunnarsson, Jóhanna Sigurðardóttir.
1- gr.
1 stað orðanna „og verð landbúnaðarvara í heildsölu og smásölu** i 1. mgr.
5. gr. laganna komi orðin: og hámarksverð landbúnaðarafurða í heildsölu og smásölu.
2. gr.
Orðin „eða garðávexti“ í 11. gr. laganna falli niður.
3. gr.
25. gr. laganna (5. gr. laga nr. 68/1976) breytist á þessa leið:
a. I stað orðsins „verð“ í 2. mgr. komi: hámarksverð.
b. Orðin „hinu skráða“ í sömu mgr. falli niður.
4. gr.
Síðasti málsliður 32. gr. laganna orðist svo:
Leyfi skal veita uppfylli aðili fyllstu kröfur um heilbrigði og hollustuhætti við
meðferð og geymslu grænmetis og gróðurhúsaafurða og gildir leyfið til tveggja
ára í senn.
5. gr.
í stað 1. málsliðar 34. gr. laganna komi tveir málsliðir sem orðist svo:

Ríkisstjórnin (viðskiptaráðuneytið) veitir leyfi til innflutnings á kartöflum og
nýju grænmeti. Leyfið skal því aðeins veitt að innlend framleiðsla fullnægi ekki
eftirspurn og innflutningsaðili uppfylli kröfur um heilbrigði og hollustuhætti, sbr.
32. gr.
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6. gr.
Síðari málsgr. 36. gr. laganna orðist svo:
Nú hefur framleiðsluráð viðurkennt framangreinda aðila skv. fyrri málsgrein
þessarar greinar, og skal þá leita umsagnar þeirra um leyfisveitingar, skv. 32. og
34. gr.
7. gr.
Orðin „d. Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af kartöflum til jöfnunar á
flutningskostnaði milli sölusvæða“ í 40. gr. laganna (10. gr. laga nr. 68/1976) falli
niður.
8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
Greinargerð.
Með þessu frumvarpi til laga er lagt til að lögum nr. 101 frá 1966, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verði svo breytt, að einokunarákvæði um sölu á matjurtaog gróðurhúsaframleiðslu falli niður. Eftir sem áður er gert ráð fyrir því, að framleiðsluráðið fari með yfirstjórn sölumála matjurta- og gróðurhúsaafurða, svo sem
segir í 32. gr. nefndra laga. Ekki er lögð til önnur breyting á Grænmetisverslun
landbúnaðarins en sú, að fleiri aðilar fái að versla með þessar vörutegundir, að uppfylltum skilyrðum. Þá er gert ráð fyrir því i þessu frumvarpi, að Sexmannanefndin
ákveði ekki verð á þeim matvælum, sem hún fjallar um, heldur hámarksverð.

Nd.

652. Nefndarálit

[221. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt. á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5 13. febr. 1976.
Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin hefur haft þetta frv. til athugunar og leitað umsagnar nokkurra aðila
um efni þess. Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til málsins. Minni hl. nefndarinnar
skilar séráliti og vill samþykkja frv.
Við endurskoðun á sjóðakerfi sjávarútvegsins á árunum 1975—76, sem tók gildi
frá 16. febrúar 1976, náðist víðtæk samvinna aðila í sjávarútvegi um að samræma
útflutningsgjald af sjávarafurðum á þá leið að greitt væri sama útflutningsgjald af
öllum tegundum sjávarafurða.
Hlutverk verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er að draga úr áhrifum verðsveiflna
er verða kunna á útflutningsafurðum fiskiðnaðarins.
Þetta frv. gengur þvert á þá stefnu, sem mörkuð var við endurskoðun sjóðakerfisins um samræmingu útflutningsgjalds, og er í hrópandi mótsögn við hlutverk
verðj öfnunarsj óðs fiskiðnaðarins.
Við teljum frv. þetta ranglátt og verða til þess að rífa niður það sem hefur
verið byggt upp á löngum tíma. Því leggjum við til að frv. verði fellt.
Alþingi, 13. apríl 1981.
Matthías Bjarnason,

Halldór Blöndal.

frsm.
Karvel Pálmason.

Pétur Sigurðsson.
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Nd.

653. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Karvel Pálmasyni.
Á eftir 27. gr. komi ný grein sem verði 28. gr. og orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán að upphæð 400
þús. kr., sem verja skal til skipaiðnaðarverkefna. Fjárhæðin skiptist þannig:
Til Akraness....................................................................................
100 þús. kr.
— Stykkishólms .........................................................................
20 — —
— Isafjarðar .................................................................................
80 — —
— Vestmannaeyja .........................................................................
150 — —
— Garðabæjar .............................................................................
50 — —
Samtals

Ed.

400 þús. kr.

654. Frumvarp til laga

[301. mál]

um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög nr. 55/1970 og lög nr. 30/1977.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi, 1980—1981.)
1. gr.
60. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 30/1977, breytist sem hér segir:
a. 2. málsgr. orðist svo:
Heimilt er að aka á reiðhjóli og leiða reiðhjól á gangstígum og gangstéttum, ef
það er ekki til hættu eða óþæginda fyrir aðra vegfarendur. Reglur um gangandi vegfarendur gilda að öðru leyti um þá, sem leiða reiðhjól.
b. 8. málsgr. orðist svo:
Reglur greinar þessarar gilda einnig um létt bifhjól. Þó má ekki aka léttu bifhjóli
á gangstígum eða gangstéttum, eða flytja á því farþega. Ákvæði 4. mgr. 59. gr. gilda
og um ökumann létts bifhjóls.
2. gr.
Á eftir 64. gr. komi nýr liður og ný grein, svohljóðandi:
H. Um notkun öryggisbelta í bifreiðum.
64. gr. a.
Hver sá, er situr í framsæti bifreiðar, sem búið er öryggisbelti, skal nota það
við akstur á vegum.
Eigi er skylt að nota öryggisbelti við akstur aftur á bak. Sama gildir um akstur
á b’freiðastæðum, við bensínstöðvar, viðgerðarverkstæði eða við svipaðar aðstæður.
Ákvæði 1. mgr. tekur ekki til þeirra, sem eru yngri en 15 ára eða lægri en 150 sm.
Dómsmálaráðherra getur sett reglur, er undanþiggi aðra en að framan greinir notkun
örygg' sbelta.
Eigi er skylt að nota öryggisbelti í leigubifreiðum til mannflutninga. Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta við annan sérstakan
akstur eða við erfið og hættuleg skilyrði.
3. gr.
2. málsl. 3. málsgr. 67. gr„ sbr. 3. gr. laga nr. 30/1977, orðist svo:
Vanræksla á notkun öryggisbúnaðar, sbr. 4. mgr. 59. gr„ 8. mgr. 60. gr. og 64. gr.
a, leiðir þó ekki til lækkunar eða niðurfellingar fébóta.
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4. gr.
83. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 55/1970, breytist sem hér segir:
a. 1. málsgr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra skipar 18 menn í Umferðarráð til þriggja ára í senn.
b. Á eftir „Fræðslumálastjórn“ í 2. málsgr. ltomi: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.
5- gr.
Ákvæði 1.—4. gr. koma til framkvæmda 1. júní 1981. Eigi skal þó refsa fyrir
brot gegn 3. gr. framin fyrir 1. október 1981.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið af umferðarlaganefnd, en dómsmálaráðherra, Friðjón
Þórðarson, skipaði nefnd þessa 15. september 1980 til að vinna að heildarendurskoðun umferðarlaga, svo og reglugerða samkvæmt þeim lögum, eftir þvi sem
ástæða þykir til. í nefndina voru skipaðir Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri,
formaður, Garðar Gíslason, borgardómari, Haraldur Henrýsson, sakadómari, Ólafur
W. Stefánsson, skrifstofustjóri og Snæbjörn Jónasson, vegamálastjóri.
Nefndin hefur þegar hafið undirbúning að þeirri heildarendurskoðun umferðarlöggjafarinnar, sem henni var falin, og leggur nefndin til að nú þegar verði gerðar
þær breytingar á umferðarlögum, sem frumvarp þetta felur í sér. Er þar um að
ræða ákvæði um skyldu ökumanns og farþega í framsæti bifreiðar til að nota
öryggisbelti, um heimild til hjólreiða á gangstígum og gangstéttum og um aðild
heilbrigðisyfirvalda að Umferðarráði.
a. Notkun örygg'sbelta.

Um alllangt skeið hefur verið alkunna að notkun öryggisbelta í bifreiðum
dregur verulega úr afleiðingum umferðarslysa. Víða um lönd hafa farið fram ítarlegar athuganir á þessu sviði. Niðurstöður þeirra hafa leitt til þess að i allflestum
löndum eru í gildi fyrirmæli um öryggisbelti í bifreiðum. Hér á landi var ákveðið
að öryggisbelti skuli vera fyrir ökumann og farþega í framsæti fólksbifreiða, sem
flytja mega átta farþega eða færri og lítilla sendibifreiða, sem skráðar eru eftir
1. janúar 1969. Gildir þetta einnig um allar kennslubifreiðar og bifreiðar, sem leigðar
eru án ökumanns. Jafnframt var ákveðið, að óheimilt væri að nota önnur öryggisbelti
en þau, sem Bifreiðaeftirlit rikisins hefur viðurkennt.
Talið var, að frjáls notkun öryggisbelta mundi aukast verulega eftir því sem
fleiri bifreiðar yrðu búnar örygg'sbeltum, samfara viðtæku kynningar- og áróðursstarfi og viðurkenningu á því að notkun öryggisbelta geti bjargað mannslífum og
dregið úr fjölda slysa og afle’ðingum þeirra. Reyndin hefur á hinn bóginn orðið
önnur. Vegna þessa hafa víða um lönd verið sett ákvæði, er skylda ökumenn og
farþega til að nota öryggisbeltin. Ákvæði þess efnis voru fyrst sett í ríkinu Viktoria
í Ástralíu í lok ársins 1970. Síðan hefur hvert landið af öðru fylgt í kjölfarið, þótt
fyrirkomulag sé með ýmsum hætti og enn skorti á að öll ríki hafi lögfest ákvæði um
notkun öryggisbelta.
Norræna umferðaröryggisráðið (Nordisk traffiksikkerhedsr&d, NTR) gerði á árinu
1973 athugun á þeim atriðum, sem koma til álita samfara ákvörðun um skyldunotkun
ðryggisbelta, og lagði fram tillögur um samræmdar norrænar reglur um þetta efni.
Sjá rit NTR: Rapport 2: Bilbelter og Rapport 5: Bilbelter. Slutrapport. Island átti á
þessum tíma ekki aðild að NTR.
Meginniðurstaða Norræna umferðaröryggisráðsins er sem hér segir:
Tæknilegar og læknisfræðilegar athuganir staðfesta að notkun öryggisbelta fækkar dauðsföllum, dregur úr tölu slasaðra og meiðsl verða minni en ella.
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Má ætla að notkun belta geti fækkað dauðsföllum ökumanna og farþega í framsæti um meira en þriðjung og tölu slasaðra um fjórðung, ef 75% ökumanna og
farþega í framsæti nota öryggisbelti þegar árekstur verður.
Þá sjaldan meiðsl hljótast af öryggisbelti eru þau óveruleg miðað við þau
meiðsl, sem hefðu orðið ef belti hefði ekki verið notað.
Athugaðar hafa verið ýmsar le’ðir til þess að auka notkun öryggisbelta, m. a.
endurbætur á beltunum, fræðslustarfsemi um gildi þeirra og gagnsemi, án þess að
það hafi borið fullnægjandi árangur. Lögfesting notkunarskyldu hefur á hinn bóginn
gefið góða raun.
Vegna mikillar slysatíðni, eðli slysa og afleiðinga þeirra er síst talin minni
þörf á notkun belta í þéttbýli en í dreifbýli.
Mælt er með því, að nokkrar undanþágur verði veittar frá skyldunotkun öryggisbelta, m. a. þar sem aksturshraði er jafnan mjög lítill eða um er að ræða akstur
aftur á bak. Sömuleiðis vegna lágs líkamsvaxtar eða aldurs.
Þá er lagt til, að vanræksla á notkun öryggisbelta verði látin varða viðurlögum, en vanrækslan leiði þó ekki til lækkunar fébóta.
Norðurlandaráð samþykkti síðan í febrúar 1974 ályktun þar sem mælt var með
því, að komið yrði á skyldunotkun öryggisbelta í bifreiðum. Voru slik ákvæði lögtekin
í Svíþjóð frá 1. janúar 1975, í Finnlandi frá 1. júní 1975, í Noregi frá 1. september
1975 og í Danmörku frá 1. janúar 1976. Eru ákvæðin í öllum meginatriðum í samræmi
við tillögur Norræna umferðaröryggisráðsins.
Ákvæði um skyldunotkun öryggisbelta í bifreiðum hafa ekki verið tekin i
íslensk umferðarlög til þessa, en ætla má, að belti séu nú í 80—85% fólksbifreiðá
hér á landi. Andstætt vonum hefur liins vegar ekki tekist að auka að marki notkun
öryggisbelta. Með frumvarpi þessu er lagl til að lögtekin verði samsvarandi ákvæði og
þegar eru í gildi á hinum Norðurlöndunum en reynsla af framkvæmd þeirra reglna
hefur verið góð og árangursrík, og dregið hefur úr fjölda látinna og slasaðra í
umferðinni.
Tillögur þær, sem fslast i frumvarpi þessu. miða að því, að skylda þann, er
situr í framsæti bifreiðar, sem búið er öryggisbelti, t:I þess að nota belti. Ákvæðið
gildir þannig um allar bifreiðar, sem búnar eru öryggisbeltum, hvort sem þau eru í
þeim að lagaskyldu eða ekki. Ákvæði um notkun belta gildir einungis við akstur á
vegum skv. skilgreiningu umferðarlaga. Frá meginreglunni er síðan vikið við akstur
aftur á bak, svo og um akstur á bifreiðastæðum, við bensínstöðvar, viðgerðarverkstæði eða við svipaðar aðstæður. Undanþegn'r skyldu til að nota öryggisbelti eru þeir,
sem yngri eru en 15 ára eða lægri en 150 sm á hæð. Ennfremur er gert ráð fyrir
því, að dómsmálaráðherra geti sett reglur, er undanþiggi aðra frá notkun öryggisbelta. Þá er gert ráð fyr'r því, að ekki verði skylt að nota öryggisbelti i leigubifreiðum til mannflutninga. Ennfremur að ráðherra geti sett reglur um undanþágu frá
notkun öryggisbelta við annan sérstakan akstur eða við erfið og hættuleg skilyrði.
Að því er varðar vanrækslu á notkun öryggisbelta er lagt til að hún leiði ekki til
lækkunar eða niðurfellingar fébóta, og að eigi verði refsað fyrir slíka vanrækslu
fyrstu mánuðina eftir gild'stöku laganna.
b. Hjólreiðar á gangstígum og gangstéttum.
Samkvæmt 60. gr. umferðarlaga er bannað að aka á reiðhjóli á gangstígum og
gangstéttum eða yfir þær. Ekki má þar leiða reiðhjól, ef það er til óþæginda fyrir
aðra vegfarendur. Að öðru leyti gilda reglur um gangandi vegfarendur um þá, sein
leiða reiðhjól. Frumvarpið felur í sér að hjólreiðar á gangstígum og gangstétturo
verði heimilaðar, enda hafi það ekki í för með sér hættu eða óþægindi fyrir aðra
vegfarendur. Ákvæði þetta er i samræmi við ákvæði norskra umferðarreglna, er
tóku gildi 1. október 1978.
Skortur á hjólreiðastigum veldur þvi, að hjólreiðar blandast bifreiðaumferð.
Verða hjólreiðar hér á landi þannig hættulegri en víða erlendis þar sem hjólreiðastígar eru algengir. Talið er nú, að umferð gangandi vegfarenda og hjólreiðar eigi
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meiri samleið í umferðinni en t. d. hjólreiðar og akstur bifre’Öa. Rýmkuð heimild
til hjólreiða á gangstigum og gangstéttum mundi bæta aðstöðu til hjólreiða. Með
tilliti til góðrar reynslu Norðmanna af hinu nýja ákvæði er lagt til, að hliðstætt
ákvæði verði lögfest hér. Ákvæði þetta tekur þó ekki til léttra bifhjóla.
c. Að:ld að Umferðarráði.
Heilbrigðisyfirvöld gegna þýðingarmikiu hlutverki i sambandi við bætt umferðaröryggi, vegna þe’rrar reynslu og þekkingar sem starfslið heilbrigðismála öðlasi
á þessu sviði, i starfi og við rannsóknir. Umferðarráð hefur vakið athygli á, að
bein aðild lækna og annarra fulltrúa he:lbrigðisstétta að Umferðarráði muni stvrkja
starfsemi þess og baráttu fyrir auknu umferðaröryggi. Er þvi lagt til, að hsilbrigðisog tryggingamálaráðuneyti verði bætt í tölu þeirra aðila, sem þegar hafa rétt til að
tilnefna fulltrúa í Umferðarráð.
Um 1. gr.
Ákvæði greinar þessarar felur í sér, að fellt er niður bann við akstri reiðhjóla á
gangstígum og gangstéttum, þannig að hjólreiðar verði þar heimilaðar, ef þær eru
ekki til hættu eða óþæginda fyrir aðra vegfarendur.
Samkvæmt 8. mgr. 60. gr. gilda ákvæði greinarinnar ernnig um létt bifhjól. Hið
nýja orðalag málsgreinarinnar kveður á um það, að heimild til hjólreiða á gangstígum og gangstéttum tekur eigi til léttra bifhjóla.
Um 2. gr.
Grein þessi felur i sér skyldu til notkunar öryggisbelta i bifreiðum. Skyldan
tekur til bifreiða, sem búnar eru öryggisbeltum, og einungis til þeirra, sem i framsæti
sitja, hvort heldur öryggisbeltin eru þar samkvæmt lagaskyldu, sbr. 2. mgr. 5. gr.
umferðarlaga, eða ekki. f sumum bifreiðum eru öryggisbelti fyrir farþega í aftursæti,
og tekur ákvæðið eigi til þeirra.
Með notkun öryggisbeltis er átt við, að belti skuli fastspennt og að það falli
hæfilega þétt að likama.
Ákvæðið gildir einungis við akstur á vegum, þ. e. þegar ökutæki er á ferð. Orðið
vegur er skilgreint í 2. gr. umferðarlaga og merkir vegur, gata, götuslóði. torg, brú.
húsasund, stígur eða þess háttar, sem notað er til almennrar umferðar. Um umferð
utan vega, svo sem á lóðum, lendum, afréttum og almenningum, gilda áltvæðin
ekkþ nema þar sé ekið um veg í framangreindri merkingu laganna.
T 2. mgr. er lagt til, að ekki verði skylt að nota öryggisbelti við akstur aftur á
bak eða við akstur á bifreiðastæði, v’ð bensínstöð, viðgerðarverkstæði eða þar sem
svipað stendur á. Má sem dæmi nefna akstur um borð eða frá borði bílferju.
f 3. mgr. er lagt til, að þeir, sem eigi hafa náð 15 ára aldri og þeir, sem eru
lægri en 150 sm á hæð verði undanþegnir notkunarskyldu. Gert er ráð fyrir því, að
ráðherra geti sett reglur, er undanþiggi aðra notkun öryggisbelta, og er þá átt við
einstaklingsbundnar undanþágur byggðar á læknisfræðilegu mati.
f 4. mgr. er lagt til, að ekki verði skylt að nota öryggisbelti í leigubifreiðum til
mannflutninga. Undanhágan á eingöngu við um leiguakstur slikra bifreiða, en ekki
þegar bifre'ð er notuð i öðru skyni. Eðlilegt þykir að ráðherra hafi heimild til að
veita undanþágu frá notkun öryggisbelta við ákveðin störf eða aðstæður. Til álita
gæti komið akstur i atvinnuskyni þar sem hraði er jafnan lítill og þar sem ökumaður
þarf að fara í og úr bifreið með stuttu millibili, akstur lögreglumanna við tiltekin
skilyrði, t. d. fangaflutninga og sérstaka örygg:sgæslu, akstur á vegi þar sem sérstök
hætta þykir á snjóflóði, grjóthruni eða skriðuföllum eða akstur við mjög erfið veðurskilyrði.
Um 3. gr.
Almennt getur vanræksla á notkun öryggisbúnaðar leitt til lækkunar eða niðurfellingar fébóta. Rétt þykir, að vanræksla á notkun öryggisbelta leiði ekki til slíkrar
lækkunar eða niðurfellingar Tilgangur notkunarskyldunnar er sá að auka öryggi
þeirra, sem beltin nota, en ekki að gera hlut þeirra, sem vanrækja notkunina, verri
fyrir það.
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Um 4. gr.
Lagt er til, að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti verði bætt i hóp þeirra,
er tilnefnt geta fulltrúa í Umferðarráð.
Um 5. gr.
Lagt er til, að fyrirmæli um notkun öryggisbslta og heimild til hjólreiða á gangstígum og gangstéttum komi til framkvæmda 1. júní 1981. Hins vegar þykir rétt, að
eigi verði refsað fyrir brot á reglum um notkun öryggisbelta, sem framin eru fyrir
1. október 1981.

Nd.

655. Frumvarp til lögréttulaga.

[302. mál]

(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
I. KAFLI
Um lögréttuskipan.
1. gr.
Vera skal dómstóll, sem nær til landsins alls, og nefnist lögrétta. Hefur hann
aðalaðsetur í Reykjavík, en starfar að auki reglulega í öðrum lögsagnarumdæmum
eftir ákvörðun dómsmálaráðherra að fengnum tillögum lögréttunnar.
2. gr.
1 Iögréttumálum dæma embættisdómarar og í sumum málum meðdómsmenn.
Embættisdómarar eru forseti lögréttunnar, varaforseti og lögréttudómarar, og skulu
þeir vera allt að 15 að tölu eftir ákvörðun forseta íslands að fengnum tillögum
dómsmálaráðherra. Forsetinn skipar dómarana með sama hætti.
3. gr.
1) Einn eða þrír embættisdómarar sitja í dómi hverju sinni og nefnir forseti
lögréttunnar menn í dóm í hverju máli. Þegar lögréttan er annað dómsstig, skulu
þrír embættisdómarar vera í dómi. Hið sama er, þegar lögréttan er fyrsta dómsstig,
þegar einkamál er tekið til aðalflutnings og þegar fjallað er um opinbert mál, sem
ákæra hefur verið gefin út í. Þó er heimilt, að einn embættisdómari skipi dóm, þegar
lögréttan er fyrsta dómsstig og svo stendur á, sem sagt var, ef úrslit einkamáls eru
hvorki mikilvæg frá almennu sjónarmiði né varða sérstaklega mikilvæga hagsmuni
aðila, eða refsing, sem legið getur við broti sem fjallað er um i opinberu máli, er
ekki þyngri en sektir, varðhald eða tveggja ára fangelsi. Forseti ákveður samkvæmt
framansögðu, hvort einn eða þrír embættisdómarar skipi dóm. Ef mál er umfangsmikið, getur hann ákveðið, að embættisdómari, sem ekki dæmir í máli að forfallalausu, hlýði á málflutning og taki sæti í dómi, ef embættisdómari forfallast. Dómsformaður stjórnar meðferð máls. Miða skal við, að sem fyrst fáist niðurstaða. Á
dómþingum og dómarafundum má enginn taka til máls nema með leyfi dómsformanns.
2) Þegar lögréttan er fjölskipuð, er forseti hennar dómsformaður, ef hann situr
í dómi, ella varaforseti. Ef hvorugur þeirra er í dómi, er sá formaður hans, sem
forseti lögréttunnar nefnir til.
4. gr.
1) Ef dómsmálaráðherra og forseti lögréttunnar telja óhjákvæmilegt að setja menn
til að gegna lögréttudómarastörfum i tilteknu máli eða um tiltekinn tima, skal ráðhcrra setja mann, sem fullnægir skilyrðum til að fá skipun í embætti lögréttudómara.
Þóknun lögréttudómara, sem settur er til meðferðar tiltekins máls, ákveður forseti
lögréttunnar. Dómarinn og dómsmálaráðherra geta krafist úrskurðar forsetans og
má kæra þann úrskurð til Hæstaréttar.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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2) Ef bæði forseti lögréttunnar og varaforseti forfallast, setur dómsmálaráðherra
mann úr hópi annarra embættisdómara við lögréttuna til að gegna forsetastarfinu.
Skal það að jafnaði gert, ef forföll standa lengur en viku.
5. gr.
Þann einn má skipa embættisdómara í lögréttunni, sem fullnægir skilyrCum til
að vera hæstaréttardómari eða hefur ella getið sér sérstakan orðstír í lögfræðistörfum að áliti umsagnaraðila. Embætti skal auglýsa í Lögbirtingablaði, útvarpi og
dagblöðum með að minnsta kosti eins mánaðar umsóknarfresti. Áður en embætti er
veitt, skal leita skriflegrar umsagnar nefndar 5 lögfræðinga, sem dómsmálaráðherra
skipar. Formaður nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar til ótiltekins tima.
Þessir aðilar tilnefna einn mann hver í nefndina til 4 ára: Hæstiréttur, lðgréttan, sýslumenn og bæjarfógetar saman og aðrir héraðsdómarar saman. Dómsmálaráðherra setur reglur um val manna í nefndina og um starfshætti hennar. Hann
ákveður þóknun til nefndarmanna, og skal hún greidd úr ríkissjóði.
6. gr.
1) Dómsmálaráðherra skal víkja lögréttudómara úr emhætti um stundarsakir,
ef ráðherrann telur dómarann hafa misst almenn dómaraskilyrði, hafa gert sig sekan
um misferli i dómarastarfinu og ekki hafa látið skipast við áminningu eða hafa rýrt
svo siðferðilegt álit sitt, að óviðeigandi sé, að hann gcgni embætti sínu áfram. Höfða
skal svo fljótt sem við verður komið mál gegn dómaranum til embættismissis. Dómarinn heldur föstum launum sínum, meðan málssóknin stendur.
2) Dómsmálaráðherra getur veitt settum dómurum lausn frá dómarastarfinu og
formaður dóms meðdómsmanni, ef svo stendur á, sem segir i 1. mgr. Ekki þarf að
leita staðfestingar á þeirri ákvörðun með málssókn.
3) Dómari, sem sviptur hefur verið embætti eða starfa eftir þessari grein, getur
höfðað mál með venjulegum hætti gegn dómsmálaráðherra um lögmæti lausnarinnar,
enda sé það gert innan 6 mánaða frá því, að hún var framkvæmd.
4) Forseti íslands getur að tillögu dómsmálaráðherra veitt embættisdómurum i
lögréttu lausn frá embætti án umsóknar, ef þeir eru 65 ára eða eldri. Sé þetta gert,
skulu dómararnir njóta sömu eftirlauna og þeir hefðu fengið, ef þeir hefðu verið í
embætti til 70 ára aldurs.
7. gr.
1) Ef deilt er um staðreyndir, sem fram eru bornar sem málsástæður, og embættisdómari, sem einn er i dómi, eða tveir af embættisdómurunum i 3ja manna dómi
telja þörf sérkunnáttu í dómi, skal formaður hans skipa tvo meðdómsmenn, sem
slika kunnáttu hafa. Þá eina má skipa til meðdómendastarfa, sem hafa nægilegan
þroska og heilbrigði, sem eru lögráða og hafa forræði á búi sínu og sem eru á
aldrinum 25 ára eða eldri, þegar þeir eru skipaðir til starfans. Dómandi og aðili máls
gela krafist úrskurðar lögréttu, ef ágreiningur verður um, hvort meðdómsmaður
uppfylli þessi skilyrði. Úrskurðinn má kæra til Hæstaréttar.
2) Meðdómsmenn taka sæti i lögréttu ekki síðar en við upphaf aðalflutnings
einkamáls, en ella eftir ákvörðun dómsformanns, og eftir það hafa þeir sömu réttindi
og skyldur og embættisdómararnir. Ef einn embættisdómari situr i dómi og kveður
til meðdómendur, má endurskoða þá skipan, ef siðar er um málið fjallað af þremur
embættisdómurum. Dómsformaður getur með samþykki forseta eða varaforseta lögréttunnar tilnefnt sérkunnáttumann til að hlýða á málflutning og taka sæti í dómi,
ef meðdómandi forfallast.
8. gr.
Dómendur í lögréttu víkja sæti eftir sömu reglum og hæstaréttardómarar. Kröfu
um það geta gert allir embættisdómarar í lögréttunni, meðdómsmenn í málinu svo og
aðilar þess. Forseti úrskurðar kröfuna.
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91) Dómari skal bæta tjón af dómaraverkum sínuin, ef hann veldur því af ásetningi eða gáleysi. Um refsiábyrgð fer að lögum.
2) í Hæstarétti má með dómi í aðalmálinu eða sjálfstætt dæma lögréttudómara
til að greiða skaðabætur vegna meðferðar sinnar á máli, enda hafi honum verið stefnt
til greiðslu bóta. Dómari verður ekki sóttur til bótagrciðslu í héraði vegna dómaraverks, og ekki heldur í lögréttu, nema í sambandi við opinbert mál vegna dómaraverksins eða eftir uppkvaðningu refsidóms gegn honum út af þvi.
3) Hæstiréttur getur sektað lögréttudómara um 5 000—500 000 kr. vegna dómaraverks með eða án kröfu.
10. gr.
Við lögréttuna skal vera skrifstofustjóri, sem dómsmálaráðherra skipar að
fengirmi lillögu forseta Iögréttunnar. Þar skal og vera annað starfslið, eftir því sem
heimilað er i fjárlögum. Forseti lögréttunnar skipar það. Hann setur skrifstofustjóranum og öðrum starfsmönnum erindisbréf.
H. gr.
1) Lögréttan hefur þessar bækur: þingbók, dómabók, dagbók, bréfabók og
aukatekjubók. Ennfremur skal færð málaskrá. Dómsmálaráðherra setur reglugerð um
gerð bókanna, hvers þar skuli getið og um málaskrár. í reglugerðinni má mæla fyrir
um, að bækurnar skuli að einhverju leyti eða öllu vélritaðar. Um hljóðritun og hljóðrit fer eftir einkamálalögum nr. 85/1936. Forseti mælir fyrir um framkvæmd þessarar
málsgreinar almennt, en formaður dóms í hverju máli ákveður, hvernig hún skuli
framkvæmd í því máli í samræmi við önnur lögleg ákvæði. Bókun er því aðeins skuldbindandi að einkamálarétti, að liún sé undirrituð af þeim, sem skuldbindur sig.
2) Skylt er gegn lögmæltum ritlaunum og innan hæfilegs frests að láta hverjum
þeim, sem þess beiðist, í té endurrit eða ljósrit úr dómabókum. Aðilar máls, lögmenn þeirra, þeir, sem gefið hafa skýrslur i máli, aðrir, sem hafa ríka hagsmuni af
því svo og þeir, sem til þess hafa samþykki aðila, beggja eða allra, geta með sama hætti
fengið endurrit eða ljósrit úr öðrum bókum, málaskrá og málsskjölum. Aðilar eiga rétt
á að fá gegn lögmæltri greiðslu staðfestar dómsgerðir vegna málskots til Hæstaréttar.
Um endurrit eftir hljóðritunum og um rétt til að hlusta á hljóðritanir fer eftir þessari
mgr. og ákvæðum einkamálalaga nr. 85/1936.
12. gr.
Dómsmálaráðherra ákveður að fengnum tillögum viðkomandi lögréttu, hvaða daga,
hvar og hvenær dags halda skuli dómþing, og skal þar m. a. kveðið á um þingleyfi.
Aukadómþing í Reykjavik, regluleg, ákveður formaður dóms. Dómsmálaráðherra
getur mælt fyrir um regluleg dómþing utan Reykjavíkur. Dómsformaður getur
ákveðið, að einstök þing skuli háð utan þessara staða og að þar skuli farið með
tiltekið mál eða hluta þess. Þeirri ákvörðun má hrinda með meirihluta atkvæða
í dómi. Ákvarðanir ráðherra um efni þessarar greinar skal birta með auglýsingu i Lögbirtingablaði.
13- gr.
1) Dóma skal jafnan kveða upp í heyranda hljóði á dómþingi. Malsmeðferð fyrir
dómi má að öðru leyti vera fyrir luktum dyrum,
a. ef aðilar i einkamáli krefiast þess allir,
b. ef dómendur allir telja þess brýna þörf til að málið verði réttilega rekið og
dæmt,
c. ef meirihluti dómenda telur það æskilegt vegna tillits til aðila, vitna eða annarra manna,
d. ef meiri hluti dómenda telur þess þörf vegna atvinnuleyndarmála eða annarra
mikilvægra hagsmuna ópersónulegra aðila,
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e. ef meirihluti dómenda telur þess þörf vegna almennings hagsmuna eða vegna
ríkisleyndarmála,
f. ef meirihluti dómenda telur þess þörf vegna velsæmis.
2) Ákvarðanir um að loka dómþingi skv. 1. mgr. skulu teknar af dómendum i
þvi máli án eða eftir kröfu aðila eða annarra og mega ákvarðanirnar varða málið allt,
tiltekið þing eða hluta þess.
3) Formaður dóms getur vísað fólki úr þingsal vegna ósæmilegrar hegðunar þess.
Ef sækjanda máls er vfsað út, má fella mál hans niður með úrskurði dómenda, ef
framferðið þykir sérlega vitavert. Ef verjanda er visað úr þingsal, má dæma málið,
eins og það horfir þá við, enda krefjist sækjandi eða málflutningsumboðsmaður hans
þess og ekki sé hætt við verulegum réttarspjöllum, ef þetta er gert.
4) Ef maður ljær hús sitt til þinghalds, getur hann bannað óviðkomandi mönnum
aðgang eftir nánari ákvörðun dómsformanns.
5) Dómsformaður getur bannað að viðlögðum sektum að skýra opinberlega frá
þvi, sem fram fer á lokuðu dómþingi eða að gera myndir eða uppdrætti i þingsal eða
af þvi, sem kann að vera þar að sjá. Dómsformaður getur lagt slikt bann á i opnu
þinghaldi, ef skilyrði 1. mgr. eiga við.
6) Ákvarðanir eftir þessari grein skal færa í þingbók.
7) Umræður dómara um mál fyrir og eftir dómtöku þess skulu fara fram fvrir
luktum dyrum. Þó geta dómendur ákveðið, að embættisdómari eða sérkunnáttumaður,
sem hlýtt hafa á málflutning eftir 3. gr. 1. mgr. eða 7. gr. 2. mgr., starfsmenn lögréttunnar eða lögmenn aðila séu viðstaddir. Allir eru bundnir þagnarskyldu um þessar
umræður að viðlagðri refsingu eftir 136. gr. almennra hegningarlaga. Dómsformaður
ákveður, hvort funda þessara er getið i dagbók lögréttunnar og hvað um þá er skráð.
8) Skoðunar- og matsgerðir, sem dómendur framkvæma utan dómþinga, skal
tilkvnna aðilum eða umboðsmönnum þeirra, og eiga aðilar rétt á að vera viðstaddir
eða láta umboðsmenn sina vera það, og að koma að munnlegum athugasemdum.
Um viðvist annarra fer eftir ákvörðun dómsformanns, en ágreining skulu dómendur
úrskurða eftir meginreglum 1. mgr.
9) Aðili máls getur krafist úrskurðar um þau atriði, sem fjallað er um í 1. mgr.
sbr. 2. mgr. Hann getur einnig krafist úrskurðar um brottvísun úr dómssal skv. 3. mgr.
og um heimild til að vera við skoðunar- og matsgerð. Aðili getur siðan kært úrskurðinn
til Hæstaréttar, en kæran frestar ekki framkvæmd hans.
14. gr.
1) Þingmálið er íslenska og skal farið eftir 40. gr. einkamálalaga nr. 85/1936,
ef annað segir ekki i þessum lögum.
2) f opinberu máli, einkarefsimáli og barnsfaðernismáli skal ákærði eiga kost
á aðstoð dómtúlks á kostnað rikissjóðs, eða annars þýðanda, ef dómtúlks er ekki
kostur, enda óski ákærði slikrar aðstoðar, eftir að dómsformaður hefur hent honum
á þennan rétt, og geri líklegt, að hann skilii ekki eða tali íslensku. Ef dómendur
og lögmenn eru reiðubúnir til að nota annað mál en islensku og ákærði skilur og
talar það mál og dómendur telia rekstur málsins fullnægiandi með þessum hætti &
ákærði ekki rétt á framangreindri aðstoð túlks á kostnað rikissjóðs.
3) Þegar fyrir dóm skulu koma heyrnarlausir menn, mállausir eða aðrir, sem
ekki geta skynjað eða tjáð sig með venjulegum hætti, getur dómsformaður kvatt til
aðstoðar mann, sem þekkingu hefur til að gera viðstöddum grein fyrir þvi, sem fram
fer. Sá spiu fvrir dóm skal koma, getur einnig haft með sér slikan aðstoðarmann
nieð leyfi dómsformanns.
II. KAFLI
Um dómsvald lögréttu.
15. gr.

Lögréttan fjallar um dómsmál ýmist sem fyrsta eða annað dómsstig.
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16. gr.
Lögréttan er fyrsta dómsstig í þeim dómsmálum, sem nú verða talin:
1. Almenn einkamál, nema:
1.1. áskorunarmál skv. lögum nr. 97/1978, enda sé máli lokið eftir 9. eða 10. gr.
laganna,
1.2. mál skv. XVII. kafla laga nr. 85/1936,
1.3. barnsfaðernismál og mál til vefengingar á faðerni,
1.4. mál til ógildingar skjala skv. XIX. kafla laga nr. 85/1936,
1.5. kjörskrármál,
1.6. mál, þar sem aðalkrafa er um greiðslu peninga og fjárhæð lægri en 200 000
krónur. Ef aðili krefst þess við þingfestingu, að slíkt mál fari fyrir lögréttu
sem fyrsta dómsstig, skal þannig með það farið,
1.7. mál, sem aðilar semja um eða reka í héraði, enda láti þeir bóka það við
þingfestingu þar.
2. Opinber mál, þ. á m. ávana- og fikniefnamál, sem 1. og 2. gr. laga nr. 74/1974
gildir um, enda hafi ákæra verið gefin út eða annað málssóknarskjal og fram
fari í málinu sókn og vörn skv. 130. gr. laganna.
17. gr.
í öðrum dómsmálum en talin eru í 16. gr., er lögréttan annað dómsstig. Þó

skulu haldast sérákvæði laga um heimild til að skjóta ákvörðunum Félagsdóms til
Hæstaréttar og kirkjudóms til Synodalréttar.
18. gr.
1) Ef mál er lagt fyrir héraðsdóm, sem héraðsdómari telur eiga að fara fyrir lögréttu sem fyrsta dómsstig, skal hann vísa því þangað með bókun og senda lögréttu skjöl
málsins. Ef lögrétta telur málið heyra undir héraðsdóm, skal hún vísa því til hans á
ný með úrskurði, sem bindur héraðsdómara. Vísa skal málinu til þess dómstóls í
héraði, sem það var i upphafi lagt fyrir, nema lögrétta telji honum óheimilt að fjalla
um það. Ef fleiri en einn héraðsdómstóll mega þá fara með málið, ákveður lögrétta,
hver það skuli gera.
2) Ef mál er lagt fyrir lögréttu, sem hún telur eiga að koma fyrir héraðsdómstól
sem fyrsta dómsstig, skal hún vísa því þangað með úrskurði og senda héraðsdómstólnum skjöl málsins, enda er hann bundinn við úrskurðinn. Ef fleiri en einn héraðsdómstóll mega fara með málið, ákveður lögrétta, hver það skuli gera. Þó skal lögrétta fjalla um slíkt mál sem fyrsta dómsstig, ef ljóst er að skipa þarf setudómara til
að fara með það í héraði.
3) Ef héraðsdómari víkur sæti i máli, ákveður dómsmálaráðherra hvort skipa
skuli setudómara eða hvort lögrétta fjalli um málið sem fyrsta dómsstig.
4) Ef dómsathöfn er skotið til lögréttu og hún telur, að um sé að ræða mál, sem
hún hefði átt að fjalla um sem fyrsta dómsstig skal hún taka við öllu málinu, eins
og það er, þegar það kemur til hennar. Um þetta skal ganga úrskurður í lögréttu og
bindur hann héraðsdómstólinn. Ef fullnaðardómur er genginn i héraði, getur lögrétta
þó aðeins fjallað um málið sem áfrýjunardómstóll.
5) Úrlausnum héraðsdómara um, að hann skuli dæma mál, verður ekki skotið til
æðra dóms. Úrlausnum lögréttu um, að hún skuli dæma mál, verður ekki skotið til
Hæstaréttar.
19- gr.
I lögréttu skal kveða upp úrskurði i sambandi við rannsókn opinbers ináls, þótt
um atriðið hafi ekki verið fjallað áður í héraði, ef þess er krafist af ríkissaksóknara
eða dómsmálaráðherra eða i þeirra umboði.
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III. KAFLI
Málsmeðferð á fyrsta dómsstigi.

20. gr.
Þegar lögrétta fjallar um einkamál sem fyrsta dómsstig, skal, eftir því sem við
getur átt, farið eftir lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði IV.—XIII.
kafla svo og XVII.—XIX. kafla nema annað segi í lögum þessum eða öðrum lögum.
I opinberum málum skal, eftir því sem við getur átt, farið eftir lögum nr. 74/1974
um meðferð opinberra mála 3. gr., III. og IV. kafla, 42. gr., VI.—XIX. kafla svo og
lögum um sérstakan dómara og rannsóknadeild í ávana- og fíkniefnamálum nr.
52/1973, sbr. lög nr. 65/1974, 5. gr. 2. mgr., nema annað segi í lögum þessum eða
öðrum lögum.
21. gr.
1) Stefna til lögréttunnar í einkamáli skal vera réttarstefna gefin út af embættisdómara í lögréttu. Forseti lögréttunnar getur ákveðið, að tiltekinn dómari eða dómarar
i henni skuli annast þetta starf. Stefnu geta einnig gefið út sýslumenn, bæjarfógetar,
aðrir héraðsdómarar og skrifstofustjóri lögréttunnar.
2) Heimilt skal vera að stefna einkamáli, sem fara skal fyrir lögréttu sem fyrsta
dómsstig, fyrir héraðsdóm til þingfestingar, gagnaöflunar og sáttaumleitunar. Þegar
sáttatilraun hefur verið gerð, en árangur ekki orðið að fullu, skal héraðsdómari
senda málið lögréttunni til meðferðar.
22. gr.
Við þingfestingu og meðferð opinbers máls hjá lögréttu skal þing sótt af hálfu
saksóknara. Þó getur ríkissaksóknari eða sá, sem með málið fer að hans tilhlutun
sbr. 20. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 74/1974, falið hæstaréttar- eða
héraðsdómslögmanni að sækja þing fyrir sína hönd. Ef þing er ekki sótt af hálfu
saksóknara, þegar svo skal gert skv. þessari grein, skal fresta máli og tilkynna saksóknara um næsta þinghald. Ef þingsókn fellur þá enn niður af hálfu ákæruvaldsins
án lögmætra forfalla, skal vísa málinu frá dómi.
IV. KAFLI
Málskot til lögréttu.
1)
2)
lögum
lögum.

23. gr.
Heimilt er að skjóta til lögréttu málum samkvæmt þvi, sem segir í lögum.
Þegar lögréttan starfar sem áfrýjunardómstóll, sbr. 17. gr., skal farið eftir
um málsmeðferð í Hæstarétti, nema annað segi í lögum þessum eða öðrum
21. gr. gildir um áfrýjunarstefnur til lögréttu.

24. gr.
1) Um kæru og áfrýjun opinberra mála til lögréttu fer eftir lögum um meðferð opinberra mála nr. 74/1974, XXI. og XXII. kafla. Þó skulu ákvæði 180. gr.
um ágrip dómsgerða ekki gilda, þegar opinberu máli er áfrýjað til Iögréttu, sbr. 45. gr.
2) Heimilt er að skjóta til lögréttu úrlausnum héraðsdóms i einkamáli, nema
sérákvæði í lögum banni. Þó verður xnáli ekki skotið til lögréttu, nema krafan
í áfrýjunarstefnu nemi a. m. k. 250 000 kr. Ef fleiri en ein krafa eru löglega sóttar í
einu máli, skal leggja þær saman við ákvörðun áfrýjunarfjárhæðar. Ef krafa er
gerð, en gagngreiðsla jafnframt boðin, skal ekki taka tillit til gagngreiðslu.
Ef krafa er um annað en peninga að hluta eða öllu leyti, metui- lögrétta að fenginni umsögn aðila, ef þeir kjósa að tjá sig um það atriði, hvort verðmætið svari til
250 000 kr. Áfrýja má máli, sem snýst um lægri upphæð en 250 000 kr., ef úrslit þess
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eru mikilvæg frá almennu sjónarmiði eða varða sérstaklega mikilvæga hagsmuni
aðila. Fá þarf leyfi dómsmálaráðherra eða forseta lögréttunnar til slíkrar áfrýjunar,
og verður leyfi annars hvors þeirra ekki hnekkt.
25. gr.
Þegar heimilt er að áfrýja máli, má áfrýja aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bæði með aðalmálinu og sérsíaklega. Þegar slík mál eru sjálfstæð, fer um
heiinild til áfrýjunar eftir 24. gr.
26. gr.
1) Skjóta má dómsathöfn héraðsdóms til lögréttu i því skyni, að mál verði
ómerkt, þvi verði visað frá héraðsdómi, því verði visað heim til löglegrar meðferðar eða dómsathöfn verði breytt að efni. Þegar dómsathöfn héraðsdómstóls er
ekki lokadómur í því máli, má og skjóta athöfninni til lögréttu til staðfestingar.
2) Ef lokadómi héraðsdómstóls er skoíið til lögréttu, verður því máli ekki
visað heim til löglegrar meðferðar, en dæma skai það að efni til í lögréttu, ef þess
er krafist, eða ómerkja dóm úr héraði og visa málinu frá héraðsdómstóli, ef efni
standa til.
27. gr.
1) Báðir aðilar eða allir geta áfrýjað einkamáli, en áfrýjunarmálin skal sameina og flytja i einu lagi fyrir lögréttu.
2) Afsal á rétti til áfrýjunar, hvort heldur er berum orðum eða þegjandi, verður
ekki gefið, fyrr en genginn er dómur sá eða úrskurður, sem afsalið á að taka til.
28. gr.
1) Dómsathöfnum, sem ekki sæta kæru eftir 29. gr., má áfrýja innan 3ja mánaða frá dómsuppsögu eða lokum dómsathafnar. Þó skal haldast ákvæði 78. gr. hjúskaparlaga nr. 60/1972 og önnur sérákvæði um áfrýjunarfrest.
2) Áfrýjunarleyfi í málum þeim, sem hinn ahnenni frestur gildir um, getur
dómsmálaráðherra veitt næstu 6 mánuði til viðbótar, enda sé leyfisins getið i áfrýjunarstefnu og hún tekin út á næstu 4 vikum eftir útgáfu leyfis, sem ella er fyrirgert.
3) Gagnáfrýjun er heimil 4 vikur eftir birtingu áfrýjunarstefnu þótt áfrýjunarfrestur sé liðinn.
4) Ef ríkar ástæður eru til og lögrétta mælir með því, er dómsmálaráðherra
heimilt að veita leyfi til áfrýjunar í allt að 2 ár frá dómsuppsögu eða lokum dómsathafnar. Umsögn lögréttu skal gefin af 3 embættisdómurum, sem forseti hennar
nefnir til.
29. gr.
1) Kæru til lögréttu sæta:
1. Úrskurðir héraðsdómara í almennu einkamáli um:
1.1. að víkja ekki sæti,
1.2. að mál skuli falla niður eða því vísað frá dómi,
1.3. skyldu vitnis til vitnisburðar, staðfestingu vættis, viðurlög á hendur vitni,
vitnaþóknun og önnur atriði, er varða vitnaleiðslu,
1.4. hæfi inats- og skoðunarmanna, skyldu þeirra til starfans, viðurlög á hendur þeim fyrir vanrækslu í starfi, þóknun þeim til handa og önnur atriði,
sem varða matsstarfann,
1.5. skyldu gagnaöila eða þriðja manns til að leggja fram skjöl eða aðra hluti
og viðurlög vegna tregðu til þess,
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1.6. synjun að afla gagna fyrir dómi til tryggingar á sönnun og synjun um öflun gagna eriendis,
1.7. ákvörðun um tryggingu fyrir málskostnaði,
1.8 synjun um að taka stefnu gilda vegna ónógrar málsreifunar,
1.9. synjun að heimila meðalgöngu,
1.10. að frestur skuli veittur,
1.11. réttarfarssektir.
2. Úrskurðir skiptaréttar.
3. Úrskurðir fógetaréttar.
4. Úrskurðir uppboðsréttar.
5. Úrlausnir dómara í þinglýsingarmálum.
2) Einnig er hverjum þeim, sem telur héraðsdómara hafa gert á hlut sinn í
dómarastarfi, heimilt að kæra hann til lögréttu. Lögrétta getur veitt dómaranum
áminningu og lagt fyrir hann, hvernig með mál skuli fara, ef ekki er genginn i þvi
lokadómur héraðsdóms eða framkvæmd dómsathöfn, sem bindur endi á meðferð
héraðsdómara á málinu.
3) Ef áfrýjað er dómsathöfn, sem kæra skyldi eftir þessari gr., skal með farið
sem áfrýjunarmál. Þó er lögréttu heimilt að ákveða, að frá þeim degi, sem úrskurður hennar er kveðinn upp þar að lútandi, skuli fara með málið sem kærumál. Áður
en slíkur úrskurður gengur, skal aðilum heimilað að tjá sig um þetta atriði.
4) Ef kærð er dómsathöfn, sem áfrýja skal, ber að visa málinu til meðferðar
áfrýjunarmála frá þeim degi, sem úrskurður þar að lútandi er kveðinn upp í lögréttu. Áður en slikur úrskurður gengur, skal aðilum heimilað að tjá sig um þetta
atriði.
30. gr.
1) Sá sem kæra vill dómsathöfn, skal afhenda héraðsdómara kæru, áður en
2 vikur eru liðnar frá uppsögu dómsathafnar, ef hann eða umboðsmaður hans var
við hana staddur, en ella áður en 2 vikur eru liðnar frá þeim tíma, er hann eða
umboðsmaður hans fékk vitneskju um dómsathöfnina.
2) Þeir sem viðstaddir eru dómsathöfn, geta kært hana með bókun í þinghók,
enda eigi þeir aðild.
31. gr.
1) 1 kæru sinni skal kærandi greina:
a. dómsathöfn þá, sem kærð er,
b. kröfu um breytingar á henni,
c. ástæður, sem hann reisir kæru sína á.
2) Kæru má styðja með tilvísun til málsatvika, sem hafa ekki áður verið borin
fyrir, svo og með nýjum sönnunargögnum. Ef kærandi vill bera fyrir sig nýtt sönnunargagn, skal það nefnt í kæru og tilgreint, hvað æílunin er að sanna með því.
Skriflegt sönnunargagn skal fylgja í frumriti eða staðfestu eftirriti.
3) Kærandi eða umboðsmaður hans skal undirrita kæru.
4) Kærandi skal senda héraðsdómara lögmælt dómgjöld með kæru.
32. gr.
Ef héraðsdómari telur kæru of seint fram komna eða ekki frá henni gengið
með lögmæltum hætti, skal hann benda kæranda á þessi atriði, en senda kæruna
engu að síður, ef kærandi breytir henni ekki eða afturkallar. Ef héraðsdómari telur kæruna ekki vera reista á neinum haldbærum rökum, getur hann lagt fyrir
kæranda, ef gagnaðili krefst þess, að setja tryggingu vegna hugsanlegs tjóns og
óhagræðis gagnaðila. Tryggingu skal setja innan 2ja daga frá úrskurði dómara þar
að lútandi, ella skal ekki sinna kæru. Bætur til gagnaðila skal ákveða í dómi lögréttu í kærumálinu.
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3?. gr.
Dómari gefur út, svo fljótt sem kostur er, endurrit í þremur eintökum af öllu,
sem skjöl málsins og bækur dómsins hafa að geyma um kæruefnið. Honum er
heimilt að láta fylgja hverju eintaki athugasemdir ;ínar. Síðan sendir dómari eitt
eintakið til lögréttu, en tilkynnir aðilum eða umhoðsmönnum þeirra, að þeirra
eintök séu tilbuin til afhendingar.
34. gr.
Aðilum er heimilt að afhenda lögréttu skriflegar greinargerðir í kærumáli. Þar
má bera fram nýjar málsástæður og sönnunargögn. Tilgreina skal, hvað sanna á
með slíku sönnunargagni, og skriflegt sönnunargagn skal fylgja í frumriti eða
staðfestu eftirriti. Frestur til greinargerðar er ein vika frá því að endurrit skv.
33. gr. voru tilbúin til afhendingar. Þó skal tekið við greinargerð síðar, ef mál
hefur ekki verið dæmt í lögréttu, þegar hún berst. Ef lögrétta telur ástæðu til, skal
gefa aðilum máls og héraðsdómara kost á að gera skriflegar athugasemdir innan
tiltekins frests vegna greinargerðar.
35. gr.
Ef lögrétta telur ekki frá kæru gengið með lögmæltum hætti, má veita kæranda frest til að bæta úr því, sem ábótavant þykir. Ef kærandi fer ekki eftir leiðbeiningum lögréttu, getur hún vísað kærunni frá.
36. gr.
1) Lögrétta getur gefið aðilum kærumáls kost á að leggja fram frekari gögn
um tiltekin atriði.
2) Að jafnaði fer ekki fram málflutningur í kærumálum, en þó getur lögrétta
gefið aðilum kost á því.
37. gr.
Lögrétta kveður á um greiðslu kostnaðar af kæru.
38. gr.
Lögrétta kveður upp dóm í kærumáli skv. skjölum þess eða flutningi, ef hann
hefur farið fram. Dóm skal kveða upp svo fljótt sem kostur er. Lögrétta skal þegar
i stað senda héraðsdómara dóminn.
39. gr.
1) Áfrýjunarstefna skal samin af áfrýjanda eða umboðsinanni hans og afhent
þeim, sem hann má gefa út skv. 23. gr. sbr. 21. gr. fyrir lok áfrýjunarfrests eða áður
en fjórar vikur eru liðnar frá veitingu áfrýjunarleyfis skv. 2. og 4. mgr. 28. gr.
2) 1 áfrýjunarstefnu skal greina:
a. Þann dóm eða dómsathöfn, sem skotið er til lögréttu, og skal dómsorð eða
ályktunarorð tekið orðrétt í stefnu.
b. Nöfn áfrýjanda og stefnda og heimili.
c. 1 hvaða skyni áfrýjað er og hvaða dómkröfur áfrýjandi gerir.
d. Þingfestingardag.
3) Útgefandi stefnu ákveður þingfestingardaginn með tilliti til þeirra stefnufresta, sem stefndu eiga rétt til skv. lögum um meðferð mála í héraði. Útgefandi
undirritar stefnuna.
40. gr.
Ef mál, sem skotið hefur verið til lögréttu innan lögmælts frests, fellur þar
niður, það er fellt þar niður eða þvi er vísað frá dómi, er aðila rétt að skjóta því
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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aftur til lögréttu, þó að áfrýjunarfrestur skv. 28. gr. sé liðinn, enda sé áfrýjunarstefna gefin út að nýju innan 4 vikna frá uppsögu dóms um niðurfellingu máis eða
frávísun. Heimild þessari verður aðeins beitt einu sinni um hvert mál.
41. gr.
Ef áfrýjandi vill gera kröfu á hendur dómara um refsingu, skaðabætur eða
áminningu, sbr. 9. gr., skal stefna honum fyrir lögréttu.
42. gr.
1) Áfrýjandi skal við þingfestingu leggja fram áfrýjunarstefnu með birtingarvottorði eða árituðu vottorði málflutninsumboðsmanns stefnda um, að fallið sé
frá birtingu, svo og skriflega greinargerð. í henni skal greint frá aðilum, málflutningsumboði, sem má veita fleirum en einum löghæfum manni, kröfum áfrýjanda,
nýjum sönnunargögnum, svo og málsástæðum, sem skýra skal frá í stuttu máli.
Þar skal þess og getið sérstaklega, ef óskað er eftir því, að munnlegar skýrslur séu
gefnar á dómþingi lögréttu og þeir nefndir, sem skýrslu skulu gefa. Þá skal getið un?
sýnileg sönnunargögn, sem enn er talið að afla þurfi. Staðfestar dómsgerðir úr
héraði skal leggja fram þegar er þær liggja fyrir.
2) Nýjum kröfum getur áfrýjandi komið að í lögréttu, ef gagnaðili samþykkir eða lögréttuleyfi fæst til þess, en ekki skal veita slíkt leyfi, nema afsakanlegt
þyki, að krafa var ekki gerð í héraði með þeim hætti, sem gert er í lögréttu. Lögrétta skal þegar ákveða með úrskurði, hvort nýjum kröfum megi koma að. Nýjum
málsástæðum má koma að í lögréttu, svo og nýjum sönnunargögnum. Aðila er
heimilt að leggja fram skriflega aðilaskýrslu, enda komi hún fram við þingfestingu.
3) Stefndi í lögréttu hefur sama rétt og áfrýjandi til að gera nýjar kröfur, bera
fram nýjar málsástæður og leggja fram ný sönnunargögn, svo og aðilaskýrslu, sem
koma skal fram um leið og greinargerð af hans hálfu. Greinargerð stefnda skal að
jafnaði lögð fram ekki síðar en mánuði eftir þingfestingu.
43. gr.
Þegar máli er skotið til lögréttu úr héraði, skal beita 22. gr. laga þessara.
V. KAFLI
Almenn ákvæði.
44. gr.
1) Skjöl skal leggja fyrir lögréttu í 4 eintökum, en 3 þeirra mega vera óstaðfest endurrit. í kærumálum nægir eitt eintak, nema dómsformaður ákveði annað.
2) Um skjöl, sem lögð eru fram í lögréttu, skal beita 43. gr. laga um meðferð
einkamála í héraði.
45. gr.
Ef dómsformaður telur mál torvelt yfirlits, t.d. vegna skjalafjölda, umfangs
eða margbreytilegra atvika, er honum heimilt að leggja fyrir aðila eða umboðsmenn þeirra að láta margfalda ágrip dómsgerða, skjalaskrá með eða án efniságripa
eða skrá um, hvar í skjölum málsins er vikið að framkomnum málsástæðum. Dómsformaður mælir nánar fyrir um skrár þessar og hvor eða hver aðila skuli gera þær
að öllu eða nokkru. Sá aðili, sem slíka skrá gerir, greiðir kostnaðinn um sinn, en
taka skal tillit til hans við ákvörðun málskostnaðar.
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46. gr.
1) Formaður dóms skal leita sátta í einkamáli, sem kemur fyrir lögréttu, svo
og í opinberu máli, ef það er heimilt að lögum. Telji hann ljóst, að sáttatilraun
sé tilgangslaus, má hann fella hana niður. Ekki varðar það frávísun i Hæstarétti,
þótt sátta sé ekki leitað eftir þessari málsgrein.
2) Dómarar í lögréttu skulu ekki veita aðilum upplýsingar til leiðbeiningar
þeim um lögfræðileg atriði. Ef sýnt þykir, að ólögfróður aðili, sem flytur sjálfur
mál sitt, geti orðið fyrir verulegum réttarspjöllum vegna kunnáttuleysis síns, ber
dómsformanni að benda honum á, að hann þurfi aðstoð. Ef sérstaklega stendur á,
getur dómsformaður með atbeina forseta lögréttunnar gert ráðstafanir til, að erabættisdómari, sem ekki dæmir í því máli, veiti aðila leiðbeiningar með sama hætti
og dómari i héraði, eða að skrifstofustjóri lögréttunnar geri það.
47. gr.
1) Ef ætla má, að formgallar kunni að vera á máli, skal um það fjallað í upphafi málsmeðferðar. Gefa skal aðilum eða lögmönnum þeirra kost á að tjá sig um
þetta atriði, ef dómurinn telur ástæðu til. Bóka skal kröfur þeirra. Síðan skal dómurinn kveða upp úrskurð, ef hann hafnar fram kominni frávísunarkröfu, en dóm,
ef hann tekur hana til greina. Þó skal heimilt að fresta ákvörðun um frávísunarkröfu, ef það þykir hentugra vegna sambands form- og efnishliðar máls. Úrskurður um, að máli skuli ekki vísað frá dómi, bindur ekki lögréttuna, þegar ljúka skal
máli með dómi, ef nýjar upplýsingar hafa komið fram um atriði, sem lögð voru
til grundvallar í úrskurðinum.
2) Ef frávísunardómur lögréttu er að öllu eða nokkru felldur úr gildi i Hæstarétti, skal lögréttan taka málið til efnismeðferðar að nýju, þegar þess er krafist
af aðila.
48. gr.
1) Veita skal fresti til gagnaöflunar, ef þörf er á og óskað er eftir. Ber báðum
aðilum að nota sama frest jöfnum höndum, eftir því sem við verður komið. Telji
dómendur, að meðferð máls hafi dregist úr hömlu af völdum aðila eða lögmanna
þeirra, mega þeir þar synja um frest, þó að aðilar séu sammála um hann.
2) Dómendur skulu fylgjast með máli, leitast við að skýra það með spurningum og benda aðilum eða lögmönnum þeirra á að afla gagna, eftir því sem þeir
telja tilefni til. 1 einkamálum ákveða aðilar sjálfir, hverjar málsástæður þeirra eru
og hvaða sönnunargögn þeir bera fram. Hið sama gildir um handhafa ákæruvalds
í opinberum málum.
49. gr.
1) Að lokinni öflun gagna ákveða dómendur, hvort mál skuli flutt munnlega
eða skriflega. Að jafnaði skal mál flutt munnlega, nema dómendur telji það skýrast betur með skriflegum flutningi eða sérstaka hættu vera á, að munnlegur flutningur geti ekki farið fram á viðunandi hátt af öðrum ástæðum.
2) Málflutningur fer fram á dómþingi, hvort sem um er að ræða munnlegan
flutning eða framlagningu skjala í skriflegum flutningi. Dómsformaður stýrir flutningi og gætir þess, að hann sé sem gleggstur og hóflega langur. Allir dómendur geta
beint spurningum til þeirra, sem mál flytja. Ef aðilar eru sjálfir viðstaddir flutning, mega þeir taka til máls einu sinni hver eftir nánari ákvörðun dómsformanns,
og beina má spurningum til þeirra. Annars má við flutning máls flytja tvær ræður
af hálfu hvers aðila, sem hefur sérstakan málflutningsmann, eða Ieggja fram tvö
málflutningsskjöl innan frests, sem dómsformaður ákveður. í málflutningi skal
skýra kröfur aðila, málsástæður og lagarök.
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50. gr.
1) 1 einkamálum mega dómendur ekki fara út fyrir kröfur aðila í dómum sínum eða úrskurðum nema um atriði sé að tefla, sem þeir skulu taka til greina af
sjálfsdáðum. Ef krafa er ekki gerð í stefnu (framhaldsstefnu), skal visa henni frá
dómi, nema gagnaðili samþykki, að hún komist að. Þetta skal einnig gilda um
hækkanir á kröfu og aðrar breytingar kröfugerðar gagnaðila í óhag. Ekki mega
dómendur heldur byggja dóm sinn eða úrskurð á málsástæðu eða mótmælum, sem
ekki hafa komið fram, þótt svo hefði getað verið. Telji dómendur, að af skjölum
málsins megi sjá, að atvik hafi gerst, er hefði mátt bera fram sem málsástæðu án
þess það hafi verið gert, mega þeir byggja dóm á þessum atvikum, ef þeir telja
ljóst, hver þau voru og aðilar hafi ekki óskað að fram hjá þeim væri horft. Ef
dómendur telja ella, að veruleg réttarspjöll verði, ef ekki er tekið tillit til slíkra
atvika, geta þeir bent aðilum á þau og gefið þeim kost á að flytja málið á grundvelli þeirra.
2) Ef dómendur telja eftir dómtöku, að verulega bresti á upplýsingar um málavexti, málsástæður eða kröfur, er þeim heimilt að gefa aðilum kost á að bæta úr
þvi, ef réttarspjöll yrðu ella veruleg. Slík endurupptaka eftir dómtöku skal þó
ekki fara fram, ef ljóst er, að hún myndi raska grundvelli málsins verulega, en
heimilt er að vísa málinu frá dómi vegna vanreifunar, ef þannig stendur á og það
þykir sanngjarnt eftir atvikum. Ef endurupptaka fer fram eftir þessari málsgrein,
skal hún framkvæmd með bókun á dómþingi og gefa skal aðilum kost á að flytja
málið á ný, nema ekkert það hafi komið fram, sem gefi tilefni til frekari skýringa.
3) í opinberum málum má ekki dæma sökunaut fyrir aðra hegðun en þá, sem
í ákæruskjali greinir, né dæma aðrar kröfur á hendur honum. Þó má dæma honum
áfall, þótt aukaatriði brots, svo sem staður og stund þess, séu ekki skýrt eða rétt greind,
enda telji dómari, að vörn verði ekki áfátt þess vegna. Dómari getur gefið sökunaut, verjanda og sækjanda, færi á því að tjá sig um sakaratriði að þessu leyti, ef
þurfa þykir. Undir sama skilorði má dæma eftir öðrum refsiákvæðum en greind
eru í ákæru.
4) Ef dómendur hafa bent aðilum eða lögmönnum þeirra á að afla gagna, en
því hefur ekki verið sinnt, má að loknum flutningi vísa málinu frá dómi eða skýra
viðbrögð gagnaðila í hag, eftir því sem við þykir eiga eftir málavöxtum. Ákvæði
þessarar málsgreinar gilda þó ekki, ef ábendingu hefur verið beint að sökunaut í
opinberu máli eða verjanda hans.
51. gr.
1) Þegar lögrétta er fjölskipaður dómur, skal halda dómarafundi eftir þörfum
utan þinghalda fram að dómtöku. Dómsformaður boðar fundina og stýrir þeim.
2) Eftir dómtöku skulu dómendur ræða málið á fundum. Dómsformaður boðar
fundi og stýrir þeim. Hann skal með spurningum til dómenda leitast við að fá fram
skoðanir þeirra og gera síðan munnlega tillögu um meginatriði dóms. Að því búnu
skal sá af dómendum sem dómsformaður kveður til, semja skrifleg frumdrög dóms,
sem leggja skal fyrir dómendur. Að lokinni umræðu þeirra um frumdrögin skal
ganga til atkvæða um úrskurðinn eða dóminn. Dómsformaður ákveður, hvernig því
skuli hagað, en meirihluti dómenda getur hnekkt ákvörðun hans. Ef meirihluti er
fyrir niðurstððu en ekki forsendum, skal niðurstaðan verða dóms- eða úrskurðarorð. Fáist ekki meirihluti í opinberu máli eða öðru refsimáli um refsingu, skal
telja atkvæði þau, sem hagstæðust eru sökunaut, með næsthagstæðustu atkvæðunum, þar til meirihluti hefur fengist. Fáist ekki meirihluti í dómsmáli um fjárhæð
bóta, skal telja atkvæði þau, sem hagstæðust eru bótakrefjanda, með næsthagstæðustu
atkvæðunum, þar til meirihluti hefur fengist. Dómsformaður telur atkvæði og ræður afl atkvæða úrslitum. Dómendur, sem standa að niðurstöðu þeirri, sem verður
dómur eða úrskurður, ganga i sameiningu frá dómi eða úrskurði. Ef dómari hefur
greitt atkvæði með heimvisun máls, ómerkingu eða frávísun, en orðið i minnihluta.
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skal hann greiða atkvæði um efni malsins, eftir því sem við á. Sératkvæði geta allir dómendur látið fylgja dómi, hvort sem þeir eru sammála niðurstöðu hans eða ekki.
Dómi eða úrskurði geta dómendur einnig látið fylgja stutta munnlega athugasemd,
sem bera skal fram við uppsögu og bóka í þingbók.
52. gr.
Efni dóms eða úrskurðar, þ. á m. um aðfararfrest, má vera það, sem lög mæla
fyrir um varðandi héraðsdóma og úrskurði, sbr. og 26. gr. um áfrýjanir og kærur
úr héraði.
53. gr.
Urskurðir lögréttu skulu vera skriflegir. Þar skal greina niðurstöðu án forsendna. Úrskurði má skrá i þingbók.
54. gr.
1) Dómar lögréttu skulu vera skriflegir og i þeim vera dómsorð ásamt forsendum.
í forsendum skal greina:
a. Nöfn, heimili og nafnnúmer aðila.
b. Númer máls skv. þingbók lögréttu.
c. Stað og stund, þegar dómur er kveðinn upp i lögréttu.
d. Dómtökudag og stað, ef hann er ekki aðsetursstaður lögréttu.
e. Nöfn dómenda, hver dómsformaður er og starfsheiti meðdómenda.
f. Fvrri úrskurði og dóma um atvik málsins bæði í héraði, lögréttu og Hæstarétti, eftir því sem við á.
g. Kröfur aðila og annarra.
h. Málsástæður i megindráttum, svo og önnur atvik, ef þess þykir þörf vegna
samhengis.
i. Lagarök aðila i stuttu máli.
j. Rökstudda niðurstöðu dóms um sönnunaratriði.
k. Rökstudda niðurstöðu dóms um lagaatriði.
l. Réttarfarssektir og bætur vegna málsmeðferðar.
m. í opinberum málum skal geta skilorðs, refsikenndra viðurlaga og vararefsingar.
n. Máls- og sakarkostnað.
Um f—m má visa til héraðsdóms, eftir því sem við á.
2) í dómsorði skal greina:
a. Svknu, þegar sýknað er með öllu af efniskröfum.
b. Aðalniðurstöðu máls, þ. á m. það, sem fullnægja skal með aðför.
c. Aðildareið.
d. Aðfararfrest, nema óþarft sé að lögum.
55. gr.
1) Dóma og úrskurði skal kveða upp svo fljótt sem unnt er að loknum málflutringi. Dómsorð eða úrskurðarorð skal þá lesið i hevranda hlióði á dómþingi.
2) Um birtingu dóms i opinberum málum fer eftir ákvörðun saksóknara.
56. gr.
1) Um réttaráhrif og sönnunargildi ákvarðana lögréttu fer eftir ákvæðum um
ákvarðanir héraðsdómstóla, en ákvarðanir lögréttu ganga fvrir þeim.
2) Innan 3ja mánaða frá dómsuppsögn getur aðili óskað leiðréttinga á þvi, sem
segir í forsendum dóms um atvik eða lagarök. Dómsformaður i málinu skal, ef
hann telur koma til greina að gera breytingar á dómi um þessi atriði, leita álits
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annarra aðila og setja þeim frest til svara. Síðan geta dómendur i málinu breytt
dómi eftir ósk aðila. Ákvörðun dómenda um synjun á breytingu eða um efni breytinga skal dómsformaður tilkynna aðilum eða umboðsmönnum þeirra á dómþingi
eða með stefnuvottum. Ákvörðuninni verður ekki skotið sérstaklega til Hæstaréttar.
3) Um málskot til Hæstaréttar fer eftir hæstaréttarlögum.
57. gr.
1) Forseti lögréttunnar hlutast til um, að samdar séu ársskýrslur um starfsemi
hennar. Dómsmálaráðherra skal kveða á um gerð skýrslnanna í reglugerð, eftir að
leitað hefur verið umsagna lögréttunnar og Hagstofu íslands.
2) Forseti lögréttunnar hlutast til um, að dómsmálaráðherra og allsherjarnefnduin Alþingis séu gefnar skýrslur um starfsemi lögréttunnar og einstök dómsmál, sem hún fjallar um eða hefur fjallað um, ef þessir aðilar beiðast slikra
upplýsinga.
3) Dómsmálaráðherra er heimilt að gefa út eða semja við aðra um að gefa út
árbækur lögréttunnar, þar sem m. a. má birta dóma, sem þykja hafa sérstaka þýðingu, ásamt öðrum upplýsingum um mál, svo sem um gerðardómsmeðferð, og skýringar á dómum.
4) Óheimilt er að birta opinberlega nöfn aðila i barnsfaðernismálum, hjúskaparmálum, málum um vefengingu faðernis og öðrum málum, sem mjög varða
friðhelgi einkalifs að mati forseta lögréttu. Einnig er óheimilt að birta opinberlega nöfn þeirra, sem verða fyrir broti, er fjallað er um af lögreglu eða dómstólum.
Viðkomandi menn geta heimilað birtingu nafna sinna eða fyrirtækja og stofnana. Nöfn, sem ekki má birta opinberlega skv. þessari málsgrein, skulu ekki koina
fram í endurritum dóma, sem afhent eru öðrum en þeim, er rétt eiga til að fá endurrit allra skjala máls skv. 11. gr.
58. gr.
Um endurupptöku dæmdra mála í lögréttunni fer eftir lögum um málsmeðferð
f héraði að breyttu breytanda.
VI. KAFLI
Gildistaka o. fl.
59. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
60. gr.
1) Ákvæði 2. gr. laga þessara um fjölda embættisdómara skulu koma til framkvæmda, þegar lög þessi öðlast gildi. Þó er dómsmálaráðherra heimilt að fresta
skipun allt að 5 dómara til 1. janúar 1985.
2) Þegar embættisdómarar í lögréttu eru skipaðir í fyrsta sinn, skal umsagnarnefnd eftir 5. gr. laga þessara skipuð 5 mönnum, er dómsmálaráðherra nefnir til. 1
stað fulltrúa lögréttu kemur þá lögfræðingur tilnefndur af Hæstarétti.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Réttarfarsnefnd hefur samið frumvarp þetta. Frumvarpið var lagt fyrir 102.
löggjafarþing, en hlaut eigi afgreiðslu. Er frumvarpið var þá lagt fram hafði verið
breytt ákvæðum 2., 3. og 4. gr. frá tillögum nefndarinnar. Frumvarpið er nú lagt fram
óbreytt eins og það kom frá réttarfarsnefnd. Frumvarpinu fylgdi svohljóðandi
greinargerð:
Réttarfarsnefnd hefur um nokkurra ára skeið unnið að frumvörpum um lögréttu
og um breytingar á eml. (einkamálalögunum, þ. e. lögum um meðferð einkamála i
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héraCi nr. 85/1936). Frumvörp um þessi efni voru lögð fram á Alþingi vorið 1976
I fyrsta sinn. Síðan hafa þau verið lögð fram tvívegis, síðast á 99. löggjafarþingi
1977—78. Nokkrar breytingar voru gerðar á frv. á þessum tima. Lögréttufrumvörpin er að finna á þingskjölum nr. 660 1975—76, nr. 287 1976—77 og nr. 365
1977—78. Frumvarpið, sem fyrst var lagt fram, kom ekki til umræðu, en á þinginu
1976—77 kom lögréttufrumvarpið til 1. umræðu í Efri deild. Var það 31. janúar
1977, sbr. Alþingistíðindi 1976—77, umræður d. 1713. Á 99. löggjafarþingi 1977—78
var frumvarpið afgreitt frá Efri deild og kom til 1. umræðu i Neðri deild, sbr.
Alþingistiðindi þess þings, umræður, d. 2749, 4336, 4397 og 4438. I samráði við dómsmálaráðherra hefur réttarfarsnefnd nú endurskoðað lögréttufrv., svo og frv. sitt um
breytingar á eml. og um breytingar á lögum nr. 52/1970 um eftirlit með skipum,
sem fylgir frv. um breytingar á eml.
Réttarfarsnefnd gerir sem fyrr þá tillögu, að stofnaður verði nýr dómstóll, sem
nefndin leggur til, að kallist lögrétta. Skal lögrétta aðallega starfa í Reykjavík og
umdæmi hennar vera landið allt, en þó má halda regluleg dómþing og aukadómþing annars staðar. 1 fyrri gerðum frv. var lagt til, að lögrétturnar yrðu tvær, önnur
i Reykjavík, en hin á Akureyri. Lögréttan skal fjalla um hin stærri mál sem fyrsta
dómsstig, en um önnur mál sem annað dómsstig. Ætti þá yfirleitt ekki að mega
skjóta málinu til Hæstaréttar. Ef frv. verður að lögum, yrðu dómsstig hérlendis
þrjú, en hvert mál gæti þó að jafnaði aðeins farið fyrir tvö þeirra. Er þetta sami
háttur og tiðkast í Danmörku. 1 Svíþjóð byrja öll mál í héraði, og þaðan má skjóta
málum til millidómsstigs. í nokkrum, en þó fáum, tilvikum geta mál gengið þaðan
til Hæstaréttar. í Noregi og Finnlandi geta flest mál farið fyrir 3 dómsstig.
Umbætur í dómsýslu hafa lengi verið til umræðu meðal almennings og lögfræðinga. Ýmsar réttarbætur hafa verið i lög leiddar á síðustu árum. Réttarfarsnefnd telur, að stofnun lögréttu myndi mjög auka réttaröryggi í landinu með meiri
aðskilnaði dómsvalds og framkvæmdavalds og jafnframt stuðla að hraðari meðferð
dómsmála.
Réttarfarsnefnd hefur reynt að áætla kostnað af stofnun lögréttu Og breytingum
á dómsmálakerfinu af því tilefni.
Dómsmálum mun ekki fjölga við það eitt að stofnuð verði lögrétta í
Iandinu. Rök fyrir fullyrðingu i þá átt eru engin. Þó er hinu ekki að leyna, að kostnaður getur aukist við meðferð inálanna. Réttarfarsnefnd telur ólíklegt að unnt verði
að bæta ástandið og hraða afgreiðslu dómsmála að óbreyttu dómstólakerfi nema
með einhverri fjölgun dómara og annarra starfsmanna við dómsýsluna. Þó má ætla,
að það myndi horfa til fljótari afgreiðslna, ef lögfestar væru þær breytingar einar,
sem réttarfarsnefnd gcrir tillögur um í frumvarpi um breyting á einkamálalögunum
frá 1936. Likur benda til þess, að stofnun lögréttunnar myndi leiða til þess, að fjölga
yrði fólki eitthvað umfram það, scm vera myndi að óbreyttu kerfi. Stafar þetta
einkum af því, að þrir menn sætu oftast í dóir.i, sem er mikilvægt réttaröryggisatriði.
Þá myndi það og leiða til útgjalda, að hinn nýi dómstóll þyrfti húsnæði, sem
vafasamt er, hvort hagræðing hjá héraðsdómsembættum kæmi á móti. t frumvarpinu er gert ráð fyrir, að embættisdómarar i lögréttu verði 15. Að sjálfsögðu myndi
mega fækka mönnum við ýmsa héraðsdómstóla verulega, ekki síst i Reykjavík.
Réttarfarsnefnd hefur reynt að áætla fjölda lögréttumála á grundvelli þeirra upplýsinga um málafjölda, sem finna má i dómsmálaskýrslum Hagstofunnar. Niðurstöðurnar eru háðar mörgum óvissuþáttum, og þykir því nægja að taka hér fram,
að nefndin telur likur til, að árlegur fjöldi einkamála á næstunni verði um 600
(þar af um 100 áfrýjanir) og árlegur fjöldi opinberra mála um 100 (þar af um 50
áfrýjanir). Ef þetta væri rétt, þyrftu dómarar í lögréttu sennilega að vera a. m. k. 15
að tölu eins og þetta frumvarp gerir ráð fyrir. Á móti mætti ef til vill fækka borgardómurum, sakadómurum og öðrum héraðsdómurum um allt að 10 manns.
Um leið og ofanskráð er sagt um kostnað við að stofna lögréttu hér á landi i
samræmi við þetta lagafrumvarp, verður þess að minnast, að fjölgun starfsmanna

2168

Þingskjal 655

við dómstólana er hvort sem er óhjákvæmileg og að bæði öruggari og greiðari meðferð mála ætti að fást, ef frumvarpið verður lögfest. Skal þetta nú rökstutt nokkuð.
í tillögum sínum hefur réttarfarsnefnd aðallega stefnt að tvennu sem fyrr segir:
Hraðari meðferð dómsmála.
Meiri aðskilnaði dómsvalds og framkvæmdavalds.
Fyrra atriðið, hraðari málsmeðferð, hefur verið aðalefni þeirra umræðna,
sem fram hafa farið að undanförnv i fjölmiðlum um dómsýslu í landinu.
Leikur ekki á tveim tungum, að dómstólameðferð nær tilgangi sinum best, ef hún
tekur stuttan tima. Oft eru mál hluti af fjármálaviðskiptum í atvinnurekstri eða
milli einstaklinga, og er það oftast báðum aðilum til óhagræðis og stundum verulegs
fjártjóns, ef það dregst að fá úrslit þrætu þeirra. Þó að mál snúist um annað en viðskipti, gildir langoftast hið sama. Síðara atriðið, meiri aðskilnaður dómsvalds og
framkvæmdavalds, er einnig stórt réttaröryggismál. Hefur það oft verið rætt, m. a.
hafa komið fram tillögur á Alþingi, er mótast hafa af þessu sjónarmiði. 1 greinargerð um þingsályktunartillögu Björns Fr. Björnssonar o. fl. á Alþingi 1965—6
sagði m. a.: „í þjóðfélögum, sem búa við réttarfar bundið vestrænum réttarreglum
og réttarvitund, þykir eigi fara vel saman, að dómendur hafi einnig á hendi umsvifamikil umboðsstörf. Af þeirri sök hefur stefnan verið sú að draga sem mest
úr hendi dómenda umboðsleg embættisstörf og búa þannig að dómstólunum, að
þeir hafi sem óháðasta og traustasta aðstöðu við úrlausn dómsmála.” — Væntanlega
efast fáir um, að æskilegt sé að reyna að ná þeim tveimur meginmarkmiðum, sem
réttarfarsnefnd hefur stefnt að með tillögum sínum.
Hitt er vissulega mjög vafasamt og jafnframt umdeilanlegt, hvernig best sé að
ná þessum markmiðum. Til greina kemur fjölgun starfsliðs, bætt húsnæðisaðstaða
og tækjabúnaður. Réttarfarsnefnd telur, að allt mundi þetta stuðla að auknum hraða
í meðferð dómsmála, en það er ekki í verkahring nefndarinnar að fjalla nánar um
þessi atriði. Ábendingar hafa komið fram um, að óheppilegt væri, hve lítill hluti
af störfum ýmissa dómara dómstörfin væru. Ef tillögur réttarfarsnefndar ná lögfestingu, myndi fyrir þetta girt varðandi viðameiri mál. Þá er að geta samgönguerfiðleika og framkvæmdaerfiðleika við að ná til aðila og vitna. Vissulega má segja,
að þetta verði ekki auðveldara, ef öll mál, er verulega kveður að, eru sett í hendur
dómstóls, sem aðallega starfar í Reykjavík. Þess er þó jafnframt að geta, að í frumvarpi um breytingar á einkamálalögunum er gert ráð fyrir svonefndum aðalflutningi
mála og að þá komi fram allar eða flestar munnlegar skýrslur. Myndi þetta bæta
skipulagið á þessu sviði og leiða til þess, að menn væru betur undir það búnir en nú
mun oft vera að koma fyrir dóm til að gefa skýrslur. Ýmsar tillögur nefndarinnar
um breytingar á málsmeðferð ættu að leiða til meiri hraða í meðferð fyrir dómstólunuin, t. d. stytting dóma o. fl.
Loks er þess að geta, að það skiptir nokkru, að málafjöldi fyrir Hæstarétti cr
nú svo mikill, að veruleg töf verður oft á þvi, að mál séu flutt og dæmd. Þetta myndi
vafalaust breytast, ef lögrétta yrði sett á stofn.
Athugasemdir viS einstaka kafla og greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
I 1. gr. er nú lagt til, að lögrétta verði ein, en í fyrri gerðum var tillaga um
tvær lögréttur, í Reykjavík og á Akureyri. Breytingin er vegna þess, að nú er lagt
til, að dómþing geti verið víðar en á þessum tveimur stöðum og er ekki ástæða til
að lögréttuþing á Akureyri hafi sérstöðu. Að gefnu tilefni frá dómsmálaráðuneytinu
hefur réttarfarsnefnd á ný kannað, hvort grundvöllur sé til að hafa 1 lögunum
ákvæði um föst dómþing utan Reykjavíkur. Niðurstaðan hefur orðið sú að hafa
heimildarákvæði hér að lútandi, en ekki þykir unnt að tiltaka í lögunum, að þing
skuli halda á tilteknum stöðum á tilteknum tímum. Er málafjöldi ekki slíkur, að til
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Um 2. gr.

Réttarfarsnefnd telur, að veruleg stjórnunarstörf muni leggjast á forseta lögréttunnar. Álítur meirihluti nefndarinnar að af þeim sökum sé ekki heppilegt, að
forsetinn sé kosinn til skamms tíma. Um það hafa þó komið fram tillögur frá dómurum.
Nokkur óvissa er um, hvort 15 embættisdómarar fái annað verkefnum lðgréttunnar.
Um 3. gr.

í 3. gr. segir um skipan dóms hvert sinn. Er ráðgert, að aðalreglan verði sú,
að dómendur verði 3, svo sem lagt var til, þegar frv. þetta kom fyrst fram. Á þinginu
1977—78 var að vísu lagt til, að einn dómari sæti í lögréttu, þegar hún væri fyrsta
dómsstig, en frá þeirri tillögu, sem sett var fram i sparnaðarskyni, vill réttarfarsnefnd nú hverfa. Er nefndin þeirrar skoðunar, að í því felist verulegt réttaröryggi,
að dómendur séu þrir. Þess er þó ekki alltaf brýn þörf, og eru því í núverandi gerð
frv. nýjar undanþáguheimildir um þetta atriði. Er þar stuðst við reglur um það,
hvenær 3 megi dæma mál í Hæstarétti, og er höfð hliðsjón af orðalagi hæstaréttarlaga bæði fyrir og eftir breytingu 1979.
Um 4. gr.

í 4. gr. er heimilað að setja menn til dómstarfa, ef óhjákvæmilegt er. Ef maður
er settur til tiltekins tima, tekur hann laun eins og aðrir embættisdómarar, en sé
hann settur til meðferðar einstaks máls, fær hann þóknun fyrir það. Er þetta önnur
aðferð en tíðkanleg er nú í Hæstarétti, þar sem settir dómarar munu ætíð fá greitt
fyrir hvert mál, einnig þegar setning stendur nokkurn tíma.
Skv. 2. mgr. skal setja mann til að sinna lögréttustarfi í lögréttu, ef forföll
forseta og varaforseta standa viku eða lengur. Þetta hefur valdið nokkrum vafa við
aðra dómstóla.
Um 5. gr.
Skilyrði til að fá skipun sem embættisdómari i lögréttu eiga skv. 5. gr. að vera
að mestu hin sömu og hæstaréttardómaraefni þurfa að fullnægja, sbr. 5. gr. laga
nr. 75/1973. Það er nýmæli, tekið upp í samræmi við tillögur, er fram hafa komið
í umræðum um dómaskipanina, að leita skuli umsagnar um umsækjendur hjá sérstakri nefnd. Umsögnin er ekki bindandi. Gert er ráð fyrir, að dómsmálaráðherra
setji reglur, m. a. um val fulltrúa héraðsdómara (t. d. um fresti til að skila tilnefningum, stjórn kosningar o. s. frv.). Þá getur ráðherrann sett reglur um afleiðingar
þess, að nefndarmenn eru ekki tilnefndir, um varamenn og um starfshætti nefndarinnar, t. d. fresti til að skila álitsgerðum.
Um 6. gr.
I 6. gr. eru ákvæði um, hvemig lögréttudómurum verði vikið úr starfi, og er það
byggt á 35. gr. einkamálalaganna.
Um 7. gr.
1 7. gr. er heimild til að kveðja til sérfróða meðdómendur. Hliðstæðar heimildir
eru nú í 200. gr. einkamálal. og 5., sbr. 8.—14. gr. laganna um meðferð opinberra mála.
Engin heimild er nú til að kveðja sérfróða meðdómendur til starfa í Hæstarétti. I
frv. er ekki gert ráð fyrir, að mönnum sé skylt að taka að sér meðdómendastörf í
lögréttunum, og er það önnur regla en er í 8. gr. laga um meðferð opinberra mála.
Að vísu er hugsanlegt, að erfitt verði að fá hina hæfustu menn, ef starfið er ekki
borgaraleg skylda, en þó þykir illa eiga við að knýja menn til dómsstarfa, sem þeim
af einhverjum ástæðum er óljúft að sinna. — Hin almennu skilyrði, sem tilgreind
eru í frumv. eru hin sömu og i 9. gr. laga um meðferð opinberra mála, en þó er þess
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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ekki krafist, að meðdómandi hafi óflekkað mannorð. Er það hugtak nú litt notað
í lögum. Hitt er sjálfsagt, að formaður dóms gæti þess, að hinir sérfróðu meðdómmenn séu valinkunnir. — Með orðinu málsástæðu er átt við fullyrðingu um staðreynd,
sem aðili byggir kröfu sína á. Þessi merking orðsins er ekki föst í lagamáli þvi að
stundum eru lagarök einnig talin til málsástæðna, en merkingin, sem hér er notuð,
þykir henta best. Með orðinu aðila er átt við þann, sem gerir dómkröfu eða sem slíkri
kröfu er beint að. Sá sem er þátttakandi til réttargæslu er ekki aðili skv. þessari skilgreiningu. Ef hann gerir kröfu eða kröfu er beint gegn honum, sem telja verður að
sé ranglega gert skv. núgildandi réttarreglum, verður þó að telja hann aðila, meðan
ákvörðun dómsins um kröfuna liggur ekki fyrir. Réttast er að visa slikum kröfum
strax frá dómi.
Um 8. gr.
I 8. gr. er fjallað um hæfi til meðferðar einstaks máls, skal fara um það atriði
eftir sömu reglum og í Hæstarétti, sbr. 6. gr. hæstaréttarlaga nr. 75/1973.
Um 9. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
Um 10. gr.
í 10. gr. er mælt fyrir um annað starfslið en dómara. Er ákvæðið nægilega rúmt
til að skipa eða ráða mætti löglærða aðstoðarmenn, ef heimild væri til þess í fjárlögum. Ástæða þætti til að gera það að skilyrði nú, að skrifstofustjóri lögréttunnar hefði lagapróf, en lögfræðingur i þessu starfi gæti unnið störf, sem ólögIærður skrifstofustjóri gæti ekki, t. d. gefið út stefnur og leiðbeint aðilum, ef þess
er brýn þörf, sbr. 46. gr. 2. mgr.
Um 11. gr.
í 11. gr. eru fyrst ákvæði um bækur þær, sem halda skal f lögréttu, og um málaskrá. Ekki þykir ástæða til að hafa sérstaka atkvæðabók, svo sem er í Hæstarétti, en
sératkvæði ætti að sjálfsögðu að færa i dómabók. Gerðabók er ætluð til að skrá 1
hana athafnir, sem ekki eru dómsathafnir, t. d. um skipan dóms, sbr. 3. og 7. gr.
Vegna þróunar í skrifstofutækni þykir rétt, að rúm heimild sé fyrir dómsmálaráðherra til að setja reglur um gerð bókanna og málaskránna, m. a. að þær megi vélrita. Breyting á einkamálal. varðandi hljóðritanir hefur nýlega verið gerð.
I siðari málsgr. 11. gr. segir, hverjir eigi rétt á endurritum eða ljósritum úr bókum eða af öðrum gögnum lögréttu. Hér er komið að allmiklu álitamáli. t 44. gr.
einkamálal. segir. að dómara sé skylt að láta „viðkomendur” fá staðfest eftirrit.
Ekki er orðið „viðkomendur” skýrt i lögunum eða greinargerðinni, sem kom fram
um þau i upphafi. Reglurnar gilda einnig um opinber mál, sbr. 19. gr. 2. mgr. laganna
um meðferð opinberra mála. Þess munu dæmi, að vafi hafi verið um, hvort verða
ætti við ósk um afhendingu dóms og skjala, einkum frá sakadómi. Ekki er unnt að
segja, að um þetta hafi mvndast glöggar venjureglur. í Danmörku gildir um þetta
atriði 41. gr. réítarfarslaganna, og er meginreglan sú, að rétt til að fá endurrit eiga
aðilar og aðrir, sem „deri har retlig interesse**. Nánari reglur eru um þetta i lögunum
og venjur hafa mvndast. í 135. gr. norsku laganna um meðferð einkamála segir, að
aðilar geti kannað bækur dómstóla og skjöl mála og fengið endurrit. Hið sama gildir
um aðra, þegar báðir aðilar samþykkja eða um lögvarða hagsmuni er að ræða. AUir
geta krafist endurrits úr bókum dómstóla um það, sem i þær er skráð um þinghöld
fyrir opnum dyrum, svo og um þinghöld fyrir luktum dyrum, þegar siðar er heimilað
að birta það. Skv. norsku lögunum um meðferð opinberra mála, 131. gr„ er það
megimeglan, að aðilar og aðrir, sem það skiptir máli, geta fengið endurrit úr bókum
og skjölum. Þær dönsku og norsku reglur, sem hér hafa verið raktar, sýnast einnig
gilda um dómana sjálfa. — f frv. þessu er lagt til, að dómar séu öllum aðgengilegir,
þó að stundum skuli halda nöfnum leyndum, þ. e. þegar um einkamálefni er að ræða,
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sbr. 57. gr. 4. mgr. Reglan um að allir geti fengið endurrit dóma, er í samræmi við
það sjónarmið, að dómstólarnir skuli viðhafa opinbera málsmeðferð og fá þannig
nauðsynlegt aðhald. Það sýnist hins vegar vafasamt, að hið síðara eigi við um skjðl
og færslur í bækur dómstólsins. Ekki hefur þótt ástæða til að taka upp sams konar
reglu og gildir í Noregi, að öllurn sé heimilt að fá endurrit um opin réttarhöld. Þess
vegna munu t. d. blaðamenn, ef frv. þetta verður að lögum, ekki eiga rétt til að fá
slík endurrit nema með samþykki aðila. Þó að orðið aðili taki yfirleitt ekki til þeirra,
sem eru til réttargæslu, er eðlilegt að láta það ná til þeirra hér, nema dómara þyki
litið eða ekkert að þeim vikið í bókum eða skjölum.
Um 12. gr.
í 12. gr. kemur m. a. fram ráðagerð þess efnis, að lögréttuþing séu haldin utan
Reykjavíkur, og eru settar reglur um ákvarðanir irm það atriði.
Um 13. gr.
1 13. gr. felst sú meginregla, að þinghöld skuli vera opin i lögréttu. Siðan
eru reglur um ýmsar undantekningar, en líklegt er, að skýringar þessara reglna
þyki stundum erfiðar. Þó þykir ekki unnt að hafa orðalagið með öðrum hætti. I
skýringum sinum verða dómarar í lögréttu að hafa þá meginreglu í huga, að
dómþing skuli heyja í heyranda hljóði. Reglurnar eru að nokkru byggðar á 39. gr.
einkamálalaga, 16. gr. laga um meðferð opinberra mála og 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
Um 14. gr.
í 14. gr. eru fyrst reglur um, að islenska sé þingmálið. Vísað er til 40. gr. einkamálalaga. Þó er þess gætt, sem segir i 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, að ákærði
eigi „rétt til að fá ókeypis aðstoð túlks, ef hann skilur ekki eða talar mál það, sem
notað er fyrir dómi”. I 2. mgr. er nýmæli um aðstoð, þegar fólk kemur fyrir dóm,
en getur ekki beyrt eða tjáð sig á venjulegan hátt.
Um II. kafla.
I þessum kafla eru ákvæði um dómsvald lögréttu, þ. e. í raun um verkaskiptingu
lögréttunnar og héraðsdómstólanna.
Um 15. gr.
1 15. gr. er sú meginregla fólgin, að í sumuin inálum sé lögréttan fyrsta dómsstig, en í öðrum annað dómsstig.
Um 16. gr.
1 16. gr. eru talin upp þau mál, sem lögréttan skal fjalla um sem fyrsta
dómsstig. Með „almennum einkamálum” cr átt við þau dómsmál, sem nú er fjallað
um á bæjarþingum og aukadómþingum, svo og þau mál, sem nú er fjallað um í sjóog verslunardómum og fasteignadómstólunum (merkjadómum i Reykjavík og á
Akureyri, landamerkjadómum, vettvangsdómum). Athygli skal vakin á því, að i frv.,
sem réttarfarsnefnd hefur samið um breyting á einkamálal., er lagt til, að þessir sérdómstólar verði lagðir niður. Hugsanlegt er, að mál, sem nú eru úrskurðuð í sáttanefndum, geti farið fyrir lögréttu sem 1. dómsstig, ef þetta frv. nær samþykki. Hins
vegar er ekki gert ráð fyrir, að verkefni flytjist til lögréttu frá fógeta-, uppboðs-,
skipta- eða þinglýsingardómum, enda eru mál, sem nú koma fyrir þessa dómstóla,
ekki talin „almenn einkamál”, hvorki í frv. þessu né skv. almennri lagamálsvenju.
Hið sama er að segja um þau mál, sem stjórn Lögmannafélags íslands fjallar nú um,
og hefur réttarfarsnefnd ekki gert tillögu um, að þeim úrskurðum stjórnarinnar,
sem nú má skjóta til Hæstaréttar, skuli í þess stað skotið til lögréltunnar. — Hug-

Þingskjal 655

2172

takið „opinber mál” táknar þau dómsmál, sem handhafar ríkisvalds, ákæruvalds,
hðfða til refsingar lögum samkvæmt, og mál, sem skv. 2. gr. laganna um meðferð
opinberra mála nr. 74/1974 skulu sæta rannsókn og meðferð eftir þeim lögum. Telja
verður mikið vafaatriði, hvaða opinber mál eigi að koma fyrir lögréttu sem 1. dómsstig, og þarf við ákvörðun um það að meta hagkvæmnissjónarmið og réttaröryggissjónarmið. Réttarfarsnefnd hefur eftir ítarlegar umræður orðið sammála um þá
tillögu, sem fram kemur í 16. gr. þessa frumvarps. Ef frumvarpið nær samþykki,
myndu verkefni siglingadóms og verðlagsdóms skerðast mikið, og er vafasamt, að
ástæða sé til að þessir dómstólar starfi áfram. Nefndin telur, að þá ætti að leggja
niður. Sem fyrr segir hefur nefndin lagt til, að sjó- og verslunardómar verði lagðir
niður.
1
Um 17. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
Um 18. gr.
I 18. gr. er reynt að koma i veg fyrir, að mistök við höfðun mála leiði til frávísana og óþarfa tafa.
Um 19. gr.
í 19. gr. er heimild fyrir rikissaksóknara og dómsmálaráðherra til að fela lög-

réttu að kveða upp úrskurði í opinberum málum. Aðrir, sem með ákæruvald fara,
geta ekki tekið ákvörðun um þetta atriði.
Um III. kafla.
Um 20. gr.
Óþarft hefur þótt að hafa í lögréttulögunum itarlegar reglur um réttarfarið,
þegar lögrétta fjallar um mál sem fyrsta dómsstig, þar sem nægja þykir að vísa til
laga um meðferð einkamála f héraði nr. 85/1936 og laga um meðferð opinberra mála
nr. 74/1974, svo og önnur ákvæði, sem minna máli skipta. Hér skulu talin heiti þeirra
kafla einkamálalaganna, sem gilda eiga skv. frv. um lögréttumál:
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XVII.
XVIII.
XIX.

kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli

Um sakaraðila.
Er nú úr gildi fallinn.
Um sakarefnið.
Um varnarþing.
Um stefnur.
Almennar reglur um málsmeðferð.
Um sönnun og sönnunargögn.
Um gjafsókn.
Um málskostnað.
Um réttarfarssektir.
Um víxilmál og tékka o. fl.
Um mál til faðernis óskilgetinna barna.
Um mál til ógildingar skjala o. fl.

Ekki er vísað i I.-—III. kafla einkamálal., enda leggur réttarfarsnefnd til i öðru
frumvarpi, að I. kafli (um sáttir) sé felldur úr gildi. í II. kafla einkamálal. eru ékvæði
um dómara o. fl., sem fjallað er um í frv. þessu. III. kafli laganna er um þinghöld,
þingbækur. þingvotta o. fl„ sem um ræðir í þessu frv.
Um aðra kafla í einkamálal., sem ekki er vitnað til í 20. gr. frumvarpsins, er þessa
að geta: f XIV. kafla er mælt fyrir um dóma og úrskurði, en það efni er mælt fvrir
um varðandi lögréttu í V. kafla frumv. XV. kafli einkamálal. er úr gildi, en
XVI. kafli er um sjó- og verslunardómsmál og er lagt til í öðru frumv., að hann sé
numinn úr gildi. XX. kafli einkamálal. á ekki við. — Þess er að geta, að XVII.—XIX.
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kafla einkamálal. verður sjaldan beitt í lögréttu. Er aðalreglan sú, að þessi mál
fari fyrir héraðsdóm í upphafi.
Þeir kaflar í lögunum um meðferð opinberra mála, sem skv. 20. gr. eiga að
gilda um málsmeðferð í lögréttu, nefnast:
III. kafli Um ákæruvaldið.

IV. kafli Um varnarþing.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli
kafli

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

kafli
kafli
kafli
kafli
kafli

Um hald á munum.
Um leit.
Um handtöku.
Um gæsluvarðhald og aðra gæslu á sökunaut.
Almennar reglur um rannsókn opinberra mála fyrir dómi.
Um sækjanda og verjanda.
Um vitni, mat, skoðun og skjöl.
Um sönnunarbyrði og mat sakargagna.
tlm mál ungmenna, sektarvald lögreglustjóra og lögreglumanna,
dómsáttir og ákæru.
Um flutning og meðferð opinberra mála fyrir héraðsdómi.
Um sakarkostnað.
Um bætur til handa þriðja manni.
Um bætur til handa sökuðum mönnum o. fl.
Um sektir.

I 20. gr. er ekki vísað til I. kafla laganna um meðferð opinberra mála í heild,
en kaflinn fjallar um það, til hvaða mála lögin taki. Hitt er annað, að í 16. gr. segir,
að skilgreiningu laganna á því, hvað sé opinbert mál, skuli nota. í I. kafla er 3. gr.,
sem gilda skal skv. 20. gr. frv. um lögréttu, en i grein þessari er almennt ákvæði
um meðferð borgararéttarkrafna í opinberum málum, sbr. nánar XVII. og XVIII.
kafla. Ekki er vísað í II. kafla um dómendur í héraði. Ástæða er til að geta þess, að
í 6. gr. laganna er sagt fyrir um dómstörf sjó- og verslunardóms í opinberum málum,
en það ákvæði yrði óvirkt, ef samþykkt yrði að afnema XVI. kafla einkamálalaganna.
Ekki er í 20. gr. vitnað í XX. kafla laganna um meðferð opinberra mála, sem er um
dóma og úrskurði, sbr. það, sem fyrr segir um einkamál hér að lútandi. í 20. gr. er
ekki heldur vikið að XXI. og XXII. kafla um kæru til æðra dóms og um áfrýjun.
Þessir kaflar gilda um málskot til lögréttu samkvæmt 24. gr. Ekki er vikið að
XXIII. kafla í 20. gr. frumvarpsins, en þar er fjallað um endurupptöku dæmdra
opinberra mála, en í 58. gr. frv. er ákvæði, sem felur í sér, að þessum kafla yrði beitt
um endurupptöku máls i lögréttu.
Um 21. gr.
1 21. gr. er sú regla sett fram, að í einkamálum skuli stefnur til lögréttu
vera réttarstefnur. Aðilar sjálfir eða lögmenn þeirra geta þess vegna ekki gefið út
stefnur þessar, eins og þeir geta, þegar stefnt er í héraði. Ákvæði 21. gr. þykir líklegt
til að tryggja, að stefnur séu vandaðar og að ekki þurfi að koma til frávísana vegna
galla á stefnum. Hins ber að geta, að aðsetur lögréttu verður í Reykjavík, ef frumv.
þetta nær samþykki, og af þeim sökum er æskilegt, að héraðsdómarar um allt land
geti gefið út stefnur til lögréttnanna, svo sem lagt er til í frumvarpinu. Að athuguðu
máli hefur réttarfarsnefnd nú einnig gert tillögu um, að málum, sem lögrétta á
að fjalla um, megi stundum stefna fyrir héraðsdóm, er fari með málið í upphafi.
Má vera að með þessu sé að nokkru dregið úr þeim óþægindum er kunna að fylgja
því, að dómþing lögréttu eru ekki lögskipuð utan Reykjavíkur.
Um 22. gr.
1 22. gr. er ákvæði um þingsókn af hálfu saksóknara I þeim opinberu málum,
sem lögrétta fjallar um sem fyrsta dómsstig.
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Um IV. kafla.
1 þessum kafla segir um heimild til að kæra mál og áfrýja til lögréttu og
hvaða réttarfarsreglur skuli nota, þegar lögrétta fjallar um mál sem annað dómsstig.
Mest er stuðst við hæstaréttarlögin nr. 75/1973, en samhengis vegna þótti rétt að taka
upp i frumv. ákvæði, sem að öllu eru eins og i hæstaréttarlögunum. Um kæru og
áfrýjun opinberra mála þótti nægja að vísa til XXI. og XXII. kafla laganna um meðferð opinberra mála, sbr. ummæli hér á undan.
Um 23. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
Um 24. gr.
1 24. gr. segir, að um kæru og áfrýjun opinberra mála gildi nýnefndir kaflar
laganna um þau mál. Sérstök ákvæði eru í 45. gr. frv. um ágrip dómsgerða, sem
ekki skal útbúa nema sérstaklega standi á. Er því í 24. gr. gerð undantekning varðandi ákvæði í 180. gr. laganna um meðferð opinberra mála.
í 2. mgr. 24. gr. eru ákvæði efnislega sams konar og i 13. gr. 2. mgr., 14. gr.,
15. gr. og 16. gr. hæstaréttarlaganna. Þó er gert ráð fyrir því, að bæði ráðherra og
forseti lögréttunnar hafi sjálfstæða heimild til að leyfa áfrýjun, þó að áfrýjunarfjárhæð sé ekki náð. 1 hæstaréttarlögunum veitir ráðherra leyfið, en ekki má hann gera
það nema Hæstiréttur mæli með því.
Um 25. gr.
í 25. gr. er sams konar regla og i 17. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 26. gr.
26. gr. svarar til 18. gr. að mestu. Þó er skv. frv. ekki unnt að skjóta máli til
lögréttu til að fá staðfestan lokadóm úr héraði, enda sýnist litil ástæða til sliks.
Um 27. gr.

í 27. gr. er sams konar regla og í 19. gr. hæstaréttarlaga. Vert er að geta þess, að
orðið aðili er hér torskýrt, en ekki eru tök á að freista þess að hafa skýrari ákvæði
i frv.
Um 28. gr.
í 28. gr. er sams konar regla og í 20. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 29. gr.
1 29. gr. ræðir uin kæruheimildir. Reglurnar eru hinar sömu um úrskurði héraðsdómara i almennum einkamálum og þær, sem um slíka úrskurði eru settar i 21. gr.
hæstaréttarl. Ekki er heimilt að áfrýja úrskurðum, sem kæra má, fyrr en með aðalmálinu, en málið myndi sæta kærumeðferð skv. 3. mgr. 29. gr. í frv. er lagt til, að
allir úrskurðir skipta-, fógeta- og uppboðsdómstólanna verði kæranlegir, svo og úrlausnir dómara í þingskipunarmálum, sbr. 3. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978. Nú
er reglan sú eftir 21. gr. hæstaréttarlaganna, að hin viðameiri af þessum úrskurðum
skal senda til Hæstaréttar með áfrýjun, en ekki kæru. Þessi tvískipting sýnist vera
ástæðulítil. Ef frv. nær samþykki að þessu leyti, þarf að endurskoða ákvæði hæstaréttarlaganna um áfrýjun úrskurða nýnefndra dómstóla frá lögréttunni til Hæstaréttar.
í 2. mgr. 29. gr. frv. er að nokkru byggt á 21. gr. hæstaréttarTaganna, en leitast
við að gera ljósara en nú er, hvenær áfrýjunardómstóll getur lagt fyrir héraðsdómara,
hvernig með mál skuli fara. Er efni hins nýja ákvæðis það, að kæra skv. þessari
málsgrein getur ekki leitt til annars en áminningar, ef genginn er lokadómur í máli
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eða meðferð þess lokið formlega með öðrum hætti. í slíkum tilvikum ber að kæra
eftir 1. mgr. eða XXI. kafla laganna um meðferð opinberra mála — eða áfrýja. Ef
mál er hins vegar enn fyrir héraðsdómi, á dómari vegna kæru skv. 29. gr. 2. mgr.
kost þeirra úrræða, sem talin eru í 26. gr. frumvarps þessa.
1 3. og 4. mgr. 29. gr. er leitast við að stemma stigu við frávísunum vegna þess,
að ekki hafi verið notuð rétt málskotsleið.
Um 30. gr.
í 30. gr. frumvarpsins er að mestu byggt á 22. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 31. gr.
31. gr. er sama efnis og 23. og 24. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 32. gr.
Greinin er sama efnis og 25. og 26. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 33. gr.
í 33. gr. er sama efni og i 27. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 34. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa, en efni hennar svarar að verulegu leyti til 28.
og 29. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 35. gr.
Greinin er byggð á 30. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 36. gr.
Greinin byggir á 31. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 37. gr.
Greinin byggir á 32. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 38. gr.

Greinin byggir á 33. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 39. gr.
1 39. gr. frumv. er rætt um áfrýjunarstefnu, og eru ákvæðin að mestu i samræmi
við 34. gr. og 35. gr. hæstaréttarlaga með þeirri breytingu, sem leiðir af ákvæði 21. gr.
um útgefendur stefna til lögréttu og af ákvæði 12. gr. um þingdaga.
Um 40. gr.
Greinin er sama efnis og 36. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 41. gr.
1 41. gr. er stuðst við 39. gr. hæstaréttarlaganna.
Um 42. gr.
í 42. gr. eru reglur um sömu atriði og 39. og 44.—46. gr. hæstaréttarl., en ekki
eru reglurnar að öllu leyti sama efnis. Hér er tekið fram, að óþarft sé að stefnuvottar birti áfrýjunarstefnu, en nægilegt sé, að varnaraðili áriti hana um, að hann
falli frá birtingu. Hið sama gildir um áritun lögmanns hans. Venjureglur um þetta
atriði eru nú taldar þær, að þessi háttur sé löglegur um hæstaréttarstefnur, en ekki
um stefnur til héraðsdóms. Um efni greinargerða segir hér nokkuð annað en i 44.
gr. hæstarréttarl. Tekið er fram, að staðfestar dómsgerðir úr héraði skuli leggja fyrir
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lögréttu jafnskjótt og veröa má, en afgreiðsla þeirra getur dregist, og er því ekki
unnt að krefjast þess, að dómsgerðirnar séu lagðar fram við þingfestingu.
I 2. mgr. 42. gr. segir, að nýjum kröfum megi koma að i lögréttu, ef sérstaklega
stendur á. Er þetta látið velta á þvi einu, hvort afsakanlegt þyki, að krafan var ekki
gerð í héraði. Nýjum málsástæðum má hins vegar eftir frumvarpinu jafnan koma
að í lögréttu, þ. e. málsástæðum, sem ekki var getið i héraði. Er þetta rýmri regla
en gildir skv. hæstaréttarlögunum, og svo er um annað í þessari málsgrein. Þótti
þetta eðlilegt, einkum vegna þess, að hlutverk lögréttu er almennt hugsað líkara
fyrsta stigs dómstól en hlutverk Hæstaréttar er nú. Heimilt skal vera að koma að
nýjum sönnunargögnum, svo sem nú er leyft i Hæstarétti yfirleitt, þótt ekki sé þaö
lögfest um þann dómstól. Þá er hér heimilað að leggja fram skriflega aðilaskýrslu, en
það er ekki tíðkað í hæstaréttarmálum. Ekki er talin ástæða til að hafa hér fremur
en í III. kafla ákvæði um útivist aðila, sbr. þó 22. gr. og 43. gr. Skv. 23. gr. fer um
hana eftir 39. og 40. gr. hæstaréttarlaga, þegar um málskot er að ræða.
Um 43. gr.
1 43. gr. segir um skyldu til þingsóknar af hálfu ákæruvaldsins, sbr. 22. gr.
Um V. kafla.
í þessum kafla eru ýmis ákvæði, sem gilda, hvort sem lögrétta starfar sem
1. eða 2. stigs dómstóll, en önnur ákvæði almenns eðlis eru í I. kafla.
Um 44. og 45. gr.
í 44. og 45. gr. eru ákvæði um framlagningu skjala, og hefur ekki verið gerð
tiilaga um, að skylt sé að útbúa ágrip dómsgerða eins og i Hæstarétti. Aðalástæðan
til þessa er kostnaðurinn, er ágripsgerðinni fylgir. Hins vegar er heimilað, að dómsformaður gefi fyrirmæli um sérstök tilvik.
Um 46. gr.

í 46. gr. eru fyrirmæli um sáttaumleitan. Til greina kom að hafa 1. málsgr. nokkru
ítarlegri til að hvetja dómsformann til sáttaumleitana. Er vafamál, hvernig roeð
skuli fara, ef hann gengur langt í þessum tilraunum, því að hann kann þá að hafa
tjáð sig um álit sitt á því, hver séu líkleg úrslit málsins. Leggja verður það á vald
dómsformanns, hvaða aðferð hann notar, en eðlilegt er, að hann viki síðar sæti, ef
hann hefur gengið langt í að segja hug sinn um málsefnið.
í 2. mgr. 46. gr. er komið að vandasömu atriði, sem hefur leitt til talsverðs vafa
bæði fyrr og síðar, þ. e. leiðbeiningarskyldu dómara. Um þetta er nú ákvæði í 114. gr.
einkamálalaganna, þar sem segir: „Auk þess er dómara skylt að leiðbeina hverjum
ólöglærðum manni, sem ekki gerir sér atvinnu af málflutningsstörfum, bæði um
formshlið máls og efnis, eftir því sem dómara virðist nauðsyn til bera”. Það er
erfiðleikum bundið að samræma að vera dómari í máli og ráðunautur aðila, en um
langt skeið hefur engu að síður þótt nauðsynlegt að hafa í lögum ákvæði um leiðbeiningaskyldu. Eftir að auðvelt varð að ná til lögmanna í stærri bæjum, er vafasamt,
hvort þessi skylda á rétt á sér þar, en hún er þó enn í lögum sem fyrr segir. Lögrétta mun einkum þinga í Reykjavik, þar sem unnt á að vera að fá lögmenn til að
annast málflutning, svo að rétt er, að vikið sé frá reglu einkamálal. Er þess vegna
lagt til, að aðalreglan verði sú, að dómendur í lögréttu hafi alls ekki leiðbeiningaskyldu, en þó er sagt, að frá því séu undantekningar, þegar hætta er á verulegum
réttarspjöllum. Þá skal dómari, sem ekki dæmir í málinu, eða lögréttustarfsmaður,
sem ekki er dómari, veita leiðbeiningarnar.
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Um 47. gr,
1 47. gr. eru ákvæði um meðferÖ formsatriða, sem gætu leitt til frávisunar máls.
Er hér stuðst við 108. gr. einkamálal., 124. gr. laganna um meðferð opinberra mála
og 48. gr. hæstaréttarlaganna. Ekkert segir um, að skylt sé að hafa málflutning um
frávísunarkröfu, enda fer það eftir atvikum, stundum nægir að bóka kröfur eftir
stutt orðaskipti á dómþingi. Heimilt er hins vegar að mæla fyrir um formlegri flutning.
Um 48. gr.
1 1. málsgr. 48. greinar eru aðilar að mestu látnir ráða því, hvort máli er frestað
til gagnaöflunar. Einnig má að sjálfsögðu fresta máli til sátta, þótt ekki sé þess getið,
og fresta yrði máli, ef veruleg töf hefur orðið á þvi, að dómsgerðir úr héraði séu afgreiddar. Tekið er fram skýrum orðum, að dómarar geti synjað um frest ex officio,
ef mál hefur dregist úr hófi.
í 2. málsgr. 48. greinar er vikið að einhverju mesta álitamáli í réttarfari, verkaskiptingu dómara og aðila (lögmanna). Sagt er, að i einkamálum skuli aðilar ráða
málsástæðum og sönnunum, og er þetta í samræmi við meginefni hinnar svokölluðu
málsforræðisreglu (þingunarreglu). Þá segir, að i opinberum málum gildi hið sama
að þvi er varðar handhafa ákæruvalds, en i þvi felst, að dómari á ekki í lögréttumálum
að hafa frumkvæðisskyldu um rannsókn atriða, sem ætla má að kanna þurfi til að
sanna sekt sökunautar. Hins vegar þykir ekki unnt að fella niður slika frumkvæðisskyldu varðandi þau atriði, sem ætla má, að verði sökunaut hagstæð, svo að hin
svonefnda ákæruregla verður ekki í hreinni mynd innleidd, ef frumvarpið verður
Iögfest. Þau lög gilda nú hér á landi, að sökunautur, sem játar á sig afbrot, verður
ekki dæmdur á grundvelli þeirrar játningar einnar saman, og er hvorki lagt til, að
þessu verði breytt, né heldur treyst á frumkvæði sökunautar eða verjanda hans um
upplýsingu máls. Þess er að geta, að ekki segir i 48. gr. 2. mgr., að aðilar hafi forræði varðandi réttarreglur, sem beitt er. Ætlast er til þess, að farið verði eins og
tíðkast hefur eftir þeirri reglu, að dómurum beri að beita gildandi réttarreglum, þó
að þær séu ekki nefndar eða ekki rétt skýrðar og tilgreindar af hálfu aðila. Að þvi
er þær varðar er málflutningur þvi til leiðbeiningar og flýtisauka, en hefur ekki
takmarkandi áhrif á störf dómendá. — Ekki er ðll sagan sögð með þessu. Þó að
aðilar ráði málsástæðum og framlagningu sönnunargagna hefur lengi tiðkast, að
dómarar skuli hafa nokkurt frumkvæði og benda á það, sem þeir telja að þurfi að
upplýsa. Erfitt er að orða nákvæma reglu um, hversu langt skuli ganga í þessu
efni, en hér segir, að dómendur skuli fylgjast með máli og gefa bendingar.
Um 49. gr.

t 49. gr. segir fyrst, að mál skuli að jafnaði flutt munnlega, en þó megi ákveða
skriflegan flutning, og er þetta í samræmi við gildandi reglur bæði í héraði og Hæstarétti.
í 2. mgr. 49. gr. eru settar fram reglur um tilhögun málflutnings, og er þar ekki
heldur um veruleg nýmæli að ræða. Ætlast er til, að hver lögmaður tali tvivegis. Ef
hann er fyrir fleiri aðila en einn verður hann lika að sæta þvi að tala aðeins tvisvar
alls. Ef lögmenn eru fleiri en einn fyrir sama aðila, verður að ætla að gefa beri lögmönnum hans orðið tvivegis, en þeir ráði þvi, hvernig þeir skipta verkum i hvort
sinn. Geta því ræður fyrir þennan aðila orðið fleiri en tvær alls, en loturnar þó aðeins
tvær. Ef aðili er sjálfur á dómþingi og vill tala, en þó ekki taka flutning málsins i
sinar hendur, má hann tala einu sinni, þegar lögmaður hans eða lögmenn hafa lokið
ræðum sínum, og er þetta hið sama og nú er. Þó getur dómsformaður leyft aðila að
tala fyrr á þinginu, ef þess þykir vera þörf.
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Um 50. gr.
1 50. gr. eru ákvæði, sem að mestu eru f samræmi við ákvæði í IX. kafla einkamálalaganna, 117. gr. laganna um meðferð opinberra mála og 56. gr. hæstaréttarIaganna. Reynt er að hafa nokkru skýrara orðalag um heimild dómara til að byggja
á atvikum, sem koma fram í skjölum en ekki i málflutningi og um það, hvenær skuli
endurupptaka mál að frumkvæði dómara eftir flutning þess. Hér er um veruleg lögfræðileg álitaefni að ræða, en byggt sem fyrr segir á því að mestu, sem önnur lög
hafa að geyma um þau.
Um 51. gr.

í 51. gr. eru ákvæði um fundi dómara, og eru þar nokkur nýmæli. I fyrsta lagi
er tekið fram það sem sjálfsagt er, að dómarafundi fyrir dómtöku megi halda, enda
er það oft gert, þótt ekki sé þess getið í gildandi lögum. Þá er í 2. mgr. fjallað um
fundi dómara, eftir að mál hefur verið flutt, sbr. 52. og 53. gr. hæstaréttarlaganna.
Nokkur fræðilegur vafi hefur verið um meðferð máls, ef ágreiningur er með dómurum, t. d. þannig, að þeir eru sammála um niðurstöðu en ekki forsendur eða sammála um, að dæma skuli refsingu eða bætur, en ekki sammála um hver refsing skuli
vera eða hve háar bætur skuli dæma. Hér er leitast við að skera úr um þetta og 216.
gr. dönsku réttarfarslaganna höfð að fyrirmynd að því er refsiákvörðun varðar.
Eðlilegt er, að um dómarafundi sé Stuttlega getið í gerðabók, en ekki gert ráð fyrir,
að um mál sé annað bókfært eftir dómtöku en dómarnir sjálfir ásamt sératkvæðum
í málum. Þá er það nýmæli í niðurlagi 51. gr„ að dómarar geti látið bóka stuttar
athugasemdir í þingbók, þegar dómur er kveðinn upp. Með því geta þeir gefið til
kynna, að þeir hafi haft sérstakar athugasemdir að gera, sem þeir hafa þó ekki talið
ástæðu til að láta koma fram í sératkvæði. Verður að telja þetta nægilegt oft og tiðum.
Um 52. gr.
í 52. gr. er vísað til annarra laga um það, hvað dómur getur fjallað um. Skráðar
reglur um þetta eru í 193. gr. einkamálalaga (t. d. um beitingu dagsekta, ekki má
skírskota til sannana eða atvika, sem síðar kynnu að koma fram), sbr. 166. gr. laga
um meðferð opinberra mála.
Um 53. gr.
I 53. gr. segir, að forsendur skuli ekki fylgja úrskurðum lögréttu, og er þetta
nýmæli. Smám saman hefur tekið að tiðkast, að forsendur úrskurða séu langar. Þó
fjalla úrskurðir oftast um aukaatriði, venjulega réttarfarslegs eðlis, og er timatöf,
er leitt getur af samningu úrskurðar, ástæðulaus yfirleitt og oft til óhagræðis. Bent
skal á, að dómari getur látið athugasemdir sinar fylgja, þegar mál er kært til Hæstaréttar, sbr. 27. gr. hæstaréttarlaga. Ætti þetta ákvæði að vera nóg til að sjónarmið
lögréttu komist að, þegar þau skipta máli.
Um 54. gr.
1 54. gr. er mælt fyrir um form dóma, og skulu þeir eins og nú skiptast í forsendur og dómsorð. í greininni eru ekki mikilvæg nýmæli. Þó verður skylt að geta jafnan
helstu lagaraka aðila, en svo er ekki nú í opinberum málum.
Um 55. gr.
í 55, gr. segir m. a„ að saksóknari skuli annast um birtingu dóma i opinberum
málum. Það er nýmæli, þar sem dómarar í héraði annast þetta nú, sbr. 167. gr. laga
um meðferð opinberra mála. Nú annast héraðsdómarar einnig birtingu hæstaiéttardóma.
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Um 56. gr.
t 56. gr. segir, aö almennar reglur gildi um réttarverkanir lögréttudóma, sbr.
einkum 195. og 196. gr. einkamálalaga og 168. gr. laga um meðferð opinberra mála.
í 2. mgr. er nýmæli um leiðréttingar að ósk aðila á frásögn f forsendum dóms um
málavexti og lagarök. Ætlast er til, að þetta gildi aðeins um ummæli aðila eða lögmanna þeirra, en ekki um ályktanir dómenda um ágreining um atvik. Fyrirmynd
þessa ákvæðis er 221. gr. 2. mgr. dönsku réttarfarslaganna. Frestur til að beiðast
leiðréttinganna er hafður jafnlangur hinum almenna áfrýjunarfresti. Rök fyrir þvi
að hafa slíka leiðréttingarheimild eru þau, að frásögn sú, sem til greina kemur að
leiðrétta, er frá aðilum og því réttlætanlegt, að þeir geti komið að breytingum, ef um
misskilning dómenda er að ræða. Þó að i ljós kynni að koma, að þessi misskilningur
gæti haft áhrif á ályktanir dómara i forsendum eða á dómsorð, verður breytingum
ekki komið við að því leyti nema með málskoti. Loks segir i þessari grein, að uin
málskot til Hæstaréttar fari eftir lögunum um þann dómstól (nú lögum nr. 75/
1973), en þeim þarf að breyta, ef þetta frv. verður lögfest.
Um 57. gr.
í 57. gr. er rætt um ársskýrslur um starfsemi lögréttu og sagt, að um gerð
þeirra fari eftir reglugerð. Ástæða þótti til að hafa i 2. mgr. sérstakt ákvæði um
skýrsluskyldu, ef fram kemur beiðni frá dómsmálaráðherra eða allsherjarnefnd á
Alþingi, en þær nefndir fjalla nú um dómsmál, þar sem sérstakar laganefndir eru
ekki skv. þingsköpum. Ráðherrann og nefndir þessar geta þurft að fjalla um atriði,
sem varða starfsemi lögréttu almennt. Þannig ber ráðherranum að hafa almennt eftirlit með framkvæmd dómsvalds i landinu, og þingnefndirnar geta þurft á
upplýsingum að halda vegna tillagna um lagabreytingar. t greininni segir ekki berum orðum, hvort skylt sé að láta ráðherra og þingnefndum í té upplýsingar um
dómsmál, sem fjallað hefur verið um fyrir luktum dyrum eftir 1. mgr. 13. greinar,
um atriði, sem fram koma á fundum dómara eftir 7. mgr. sömu greinar, sbr. 3. og 5.
mgr. Ekki segir heldur, hvort gefa skuli fyrrgreindum aðilum upplýsingar um þau
atriði, sem óheimilt er að birta opinberlega eftir 57. gr. 4. mgr. Yfirleitt ætti ekki að
gefa upplýsingar um slik atriði, þótt þess væri beiðst, en lagt er á vald dómenda að
meta, hvort sérstakar knýjandi ástæður séu til staðar, er réttlætti slikt. Mætti hugsa
sér, að svo hörð gagnrýni hefði komið fram á meðferð tiltekins dómsmáls, að rétt
væri að upplýsa, hvernig stæði á sérstökum töfum vegna langra umræðna milli dómara. Jafnvel gæti hugsast, að almenningshagsmunir réttlættu birtingu nafna, sem
ella ætti ekki að gera opinber. Sem fyrr segir verða dómendur að meta þetta hverju
sinni, oftast dómsforseti, en ella dómendur í tilteknu máli, sem til meðferðar er,
þegar beiðni kemur fram.
t 3. mgr. 57. gr. er heimilað að fara inn á nýja leið til að kynna almenningi störf
dómstóla og til að gefa lögfræðingum tækifæri til að fræðast um starfsemi lögréttunnar. í 4. mgr. eru ákvæði um nafnleynd.
Um 58. gr.
í 58. gr. segir, að endurupptaka geti farið fram eftir reglum héraðsdómstólanna,
sbr. XXTIT. kafla laganna um meðferð opinberra mála. Þörf er á lagasetningu um
endurupptöku einkamála í héraði.
Um VI. kafla.
Ákvæði þessa kafla sýnast ekki þarfnast skýringa. Um 60. gr. 2. mgr. má þó taka
fram, að Ijóst er, að lögréttan getur ekki, áður en í hana er skipað, tilnefnt fulltrúa
i nefnd skv. 5. gr. Er þvi gert ráð fyrir bráðabirgðafyrirkomulagi, en aðeins i upphafi, meðan skipaðir eru fyrstu embættisdómarar lögréttunnar.
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Nd.

656. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Steinþóri Gestssyni, Matthíasi Bjarnasyni, Birgi Isl. Gunnarssyni
og Jósef H. Þorgeirssyni.
Ný grein komi er verði 30. gr. og orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 25 milljónum króna og veita Bjargráðasjóði það fjármagn til ráðstöfunar, samkv. 8. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð.

Nd.

657. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. lil lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Matthíasi Bjarnasyni, Matthíasi Á. Mathiesen og Sighvati Björgvinssyni.
Ný grein komi eftir 3. gr. er verði 4. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt á árinu 1981 að taka lán að upphæð allt að 5 milljónum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, sem verja skal til greiðslu
byrjunarkostnaðar við byggingu nýrrar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli samkv.
nánari ákvörðun utanríkisráðherra.

Nd.

658. Breytingartillaga

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Karvel Pálmasyni, Árna Gunnarssyni, Jóhönnu Sigurðardóttur
og Magnúsi H. Magnússyni.
Á eftir 3. gr. komi ný grein sem verði 4. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán allt að 2 milljónum króna sem verja skal
til kaupa á öryggistækjum á flugvelli samkv. nánari tillögum fjárveitinganefndar,
flugmálastjóra og flugráðs.

Nd.

659. Breytingartillögur

[217. mál]

við frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981.
Frá Birgi ísl. Gunnarssyni, Halldóri Blöndal og Matthíasi Bjarnasyni.
1. Við 20. gr. Greinin falli niður.
2. Við 22. gr. Greinin falli niður.
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[303. mál]

um málefni Ríkisútvarpsins.
Flm.: Jón Kristjánsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera ráðstafanir til að treysta
fjárhag Ríkisútvarpsins svo unnt reynist:
1) að greiða áfallnar skuldir Ríkisútvarpsins,
2) að vanda gerð dagskrár,
3) að viðhalda og endurbyggja dreifikerfi útvarps og sjónvarps rneð eðlilegum
hætti,
4) að undirbúa og taka upp nýmæli í rekstri, t. d. upptöku efnis og útsendingu
þess í fleiri landshlutum, aukna þjónustu við sjómenn með segulbandasöfnun
og nýtingu efnis frá jarðstöðinni, og undirbúa sendingar á annarri rás.
Alþingi telur óhjákvæmilegt að ríkissjóður taki að sér að greiða áhvílandi
rekstrarskuldir frá síðustu tveimur árum. Jafnframt verði Rikisútvarpinu fenginn
nýr tekjustofn: sérstakt gjald af innflutningi útvarps- og sjónvarpstækja og búnaði
þeirra, einnig af hljómflutningstækjum, segulböndum hvers konar og skyldum vörum
eftir því sem nánar er kveðið á í lögum.
Greinargerð.
Um hlutverk Ríkisútvarpsins segir svo í útvarpslögum:
„Ríkisútvarpið skal stuðla að almennri menningarþróun þjóðarinnar og efla
íslenska tungu. Það skal m. a. flytja efni á sviði lista, bókmennta, vísinda og trúarbragða, efla alþýðumenntun og veita fræðslu í einstökum greinum, þar á meðal
umferðar- og slysavarnarmálum. Það skal kappkosta að halda uppi rökræðum um
hvers konar málefni, sem almenning varða, á þann hátt, að menn geti gert sér
grein fyrir mismunandi skoðunum um þau. Það skal halda uppi fréttaþjónustu og
veita fréttaskýringar. Það skal flytja fjölbreytt skemmtiefni við hæfi fólks á öllum
aldri.
Útvarpsefni skal miða við fjölbreytni íslensks þjóðlífs, svo og við þarfir og
óskir minni hluta, svo sem meiri hluta. Veita skal alla þá þjónustu, sem unnt er
með tækni útvarpsins og almenningi má að gagni koma.“
Þetta viðamikla hlutverk hefur Ríkisútvarpið leitast við að rækja nú um hálfrar
aldar skeið, og fullyrða má að dagskrá þess hafi orðið fjölmörgum bæði til skemmtunar og fróðleiks, verið aufúsugestur á hverju heimili landsins, létt þeiin lífsbaráttuna sein farið hafa einir.
Hvernig til tekst um starfsemi Ríkisútvarpsins er mjög áhrifaríkt fyrir almenna
fræðslu og upplýsingu í landinu, þar sem fjölmiðlarnir útvarp og sjónvarp eru
þeir áhrifamestu í þjóðfélaginu.
Astand mála hjá Ríkisútvarpinu nú veldur þeiin áhyggjum sem vilja veg þess
mestan. Sökum fjárskorts hafa forráðamenn þess neyðst til að skera niður og þynna
út dagskrá sjónvarps og enn verr horfir með dagskrá útvarps.
Þarna þarf að snúa vörn í sókn, ella er hætta á að vegur Ríkisútvarpsins fari
minnkandi með þjóðinni. Mörg verkefni bíða sem þarfnast úrlausnar, eins og fram
kemur í tillögugerðinni hér á undan. Hér skal þó eitt atriði undirstrikað sérstaklega,
en það er þáttur útvarpsins í almannavörnum. Sendingar- og dreifikerfi úvarps eru
þar sú undirstaða sem ekki má bresta.
Einnig skal hér á það bent, að útvarpið þarf að kappkosta að afla sér dagskrárefnis og frétta frá landsbyggðinni í ríkara mæli en verið hefur og taka upp útsendingar úr öllum landshlutum likt og gert hefur verið frá Akureyri nú að undanförnu.
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Rekstur Ríkisútvarpsins er kostnaðarsamt verkefni og krefst auk dagskrárgerðarinnar sjálfrar fullkomins tæknibúnaðar, þar með dreifikerfis til að koma dagskrá
til skila til allra landsmanna á viðunandi hátt. Þótt mikið hafi verið unnið á
þessu sviði vantar hér enn að taka á og er í tillögunni minnt á sjómennina sem búa
við skarðan hlut hvað þetta varðar.
í skýrslu menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið, sem dreift var á Alþingi
13. apríl, koma fram eftirfarandi staðreyndir um fjárhag og tekjuöflunaratriði
Ríkisútvarpsins:
1) Afnotagjald hljóðvarps og svart/hvíts sjónvarps er 59100 kr. árið 1980, en á
sama tíma er áskriftargjald dagblaðs 61 600 kr.
2) Tolltekjur af innflutningi sjónvarpstækja hafa ekki runnið til Ríkisútvarpsins
nema að hluta síðan árið 1977 og ekkert rann til þess árið 1980. Sú upphæð,
sem runnið hefur beint i ríkissjóð, nemur á fjórum árum 30 364 millj. nýkróna,
eða 3 036,4 millj. gkr.
Þetta hefur þrengt fjárhag Ríkisútvarpsins með þeim afleiðingum, að það hefur
neyðst til að draga úr þjónustu sinni við landsmenn.
Því er Iagt til að Ríkisútvarpinu verði kleift að hefja nýja sókn með því að
greiða upp skuldir þess frá fyrri árum, skila til þess tolltekjum af innflutningi
útvarps- og sjónvarpstækja og bæta við nýjum tekjustofni, tolltekjum af innflutningi
hljómflutningstækja, en geta má þess, að Norðmenn hafa farið þá leið í sínum útvarpsrekstri.

Ed.

661. Frumvarp til lánsfjárlaga

[217. mál]

fyrir árið 1981.
(Eftir 3. umr. í Nd., 14. april.)
1. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 289 685 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafnframt er fjármálaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð allt að 158 100 þús. kr.
2. gr.
Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað i samræmi við ákvæði fjárlaga og fjárfestingarog lánsfjáráætlun fyrir árið 1981.
3. gr.
3. gr. laga nr. 82/1977, sbr. 3. gr. laga nr. 50/1980, hljóði svo:
Hverjum lifeyrissjóði sem lögbundinn er eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, sbr. 1. tí. D-liðar 30. gr. laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt,
er skylt að verja á ári hverju að minnsta kosti 40% af ráðstöfunarfé sinu til kaupa
á skuldabréfum með fullri verðtryggingu til langs tíma af ríkissjóði, Byggingarsjóði
rikisins, Byggingarsjóði verkamanna, Framkvæmdasjóði Islands og fjárfestingarlánasjóðum, sem viðurkenndir eru af Seðlabanka íslands og heimild hafa til verðtryggingar sbr. VIII. kafla laga nr. 13 10. apríl 1979. Ef sérstakar fjárhagsástæður
einstakra lífeyrissjóða krefjast getur fjármálaráðherra lækkað framangreint hlutfall.
Að því marki sem þarf til að lífeyrissjóðir geti fullnægt ávöxtunarákvæðum i
1. mgr. er ríkissjóði, Framkvæmdasjóði íslands, Byggingarsjóði verkamanna og Byggingarsjóði ríkisins skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til sölu og skal andvirði
bréfanna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar. Þó skal 20% af
ráðstöfunarfé lífeyrissjóða á samningssviði Alþýðusambands íslands varið til kaupa
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á skuldabréfum Byggingarsjóðs rikisins. Rikisstjórnin kynnir hverjum og einum
lifeyrissjóði aö hvaða marki sjóðurinn kaupi bréf af ríkissjóði, Byggingarsjóði
rikisins, Byggingarsjóði verkamanna og Framkvæmdasjóði tslands.
Setja skal með sérstakri reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd og tímasetningu þessara skuldabréfakaupa innan ársins og skilgreiningu ráðstöfunarfjár svo og
ákvæði um lánstíma og Iánskjör.
4. gr.
Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 462 190 þus.
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á kostnaði við
byggingu virkjunar við Hrauneyjafoss og til annarra framkvæmda.
5. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 14 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að
endurlána Járnblendifélaginu í samræmi við ákvæði 6. tl. 3. gr. laga nr. 18/1977 um
járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, sbr. ákvæði 3. tl. 5. gr. aðalsamnings milli ríkisstjórnar íslands og Elkem-Spigerverket A/S.
6- gr.
Kísiliðjunni hf. er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 2 000 þús. kr.
eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á framkvæmdum
og tímabundnum rekstrarerfiðleikum.
7. gr.
Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir:
1. Akureyrarbær, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr. eða jafnvirði
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
2. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 70 750
þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
3. Hitaveita Suðurnesja, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 62 000 þús. kr. eða
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
4. Lán á árinu 1981 til annarra hitaveituframkvæmda samkvæmt síðari ákvörðun
ráðherra um lántökuaðila, alls 34 650 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar
i erlendri mynt.
8. gr.
Sveitarfélögum er heimilt að taka lán á árinu 1981 samkvæmt síðari ákvörðun
fjármálaráðherra um lántökuaðila allt að fjárhæð 15 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar
fjárhæðar í erlendri mynt.
9- gr.
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð 27 200 þús.
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á raforku- og
hitaveituframkvæmdum.
10. gr.
Framkvæmdasjóði Islands er heimilt að taka erlent lán á árinu 1981 að fjárhæð
100 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Framkvæmdasjóður
annast lántöku sem Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að taka að fjárhæð
allt að 17 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Framleiðsluráðsins og tekur ábyrgðin jafnt til greiðslu afborgana, vaxta, verðbóta og
annars kostnaðar.
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11. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð, eða að taka lán er komi að hluta eða öllu leyti í stað ríkisábyrgðar, og endurJána þeim aðilum sem tiigreindir eru i 7., 8. og 9. gr. með þeim kjörum og skilmálum
sem fjármálaráðherra ákveður. Þó skal jafnan liggja fyrir umsögn samkvæmt
ákvæði 29. gr. orkulaga nr. 58/1967 um að hitaveitan verði þjóðhagslega hagkvæm
áður en lán til hitaveituframkvæmda eru veitt.
12. gr.
Þrátt fyrir 2. tl. 27. gr. laga nr. 97/1976 um Framkvæmdastofnun ríkisins skal
framlag ríkissjóðs til Byggðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 37 500 þús. kr. Að
auki er Byggðasjóði ætluð lántaka að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr.
13. gr.
Byggðasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 18 500 þús.
kr. til að endurlána til smíði og kaupa á fiskiskipum. Fjármálaráðherra er heimilt
l'yrir hönd rikissjóðs að ábyrgjast endurlánin með sjálfskuldarábyrgð.
14. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 4. tl. 4. gr. laga nr. 45/1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. 1. gr. laga nr. 68/1973,
skal framlag ríkissjóðs til Stofnlánadeildar landbúnaðarins á árinu 1981 eigi fara
fram úr 10 830 þús. kr.
15. gr.
Þrátt fyrir ákvæði C- og D-liðar 3. gr. laga nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Islands
og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á lögum nr. 5/1976 um útflutningsgjald af
sjávarafurðum skal framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Islands á árinu 1981 eigi
fara fram úr 18 540 þús. kr.
16. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð
sjávarútvegsins, sbr. 5. gr. laga nr. 4/1980 og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á
lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal framlag rikissjóðs til Aflatryggingasjóðs eigi fara fram úr 8 694 þús. kr.
17. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977,
skal framlag ríkissjóðs samkvæmt þeim lögum til Byggingarsjóðs ríkisins á árinu
1981 eigi fara fram úr 27 887 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast af
launaskatti 1981 rennur í ríkissjóð, sbr. b-lið 37. gr. laga nr. 51/1980 og 18. gr. þessara
laga. Heitdarframlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs ríkisins skv. 2. og 3. tl. 9. gr. laga
nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins skal eigi fara fram úr 43 000 þús. kr.
18. gr.
Þrátt fyrir ákvæði b-Iiðar 37. gr. Iaga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins
skal framlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna eigi fara fram úr 75 000 þús.
kr. á árinu 1981.
19- gr.
Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 5. gr. laga nr. 35/1966 um Lánasjóð sveitarfélaga,
sbr. lög nr. 99/1974, skal framlag ríkissjóðs til Lánasjóðs sveitarfélaga á árinu 1981
eigi fara fram úr 3 150 þús. kr.
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20. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 30/1921 um erfðafjárskatt, sbr. 1. gr. laga nr.
50/1972, skulu tekjur Erfðafjársjóðs af erfðafjárskatti á árinu 1981 eigi fara fram
úr 6 000 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast á árinu 1981 af erfðafjárskatti rennur í rikissjóð.
21. gr.
Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 5. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð, sbr. lðg nr.
57/1980, skal framiag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr
2 430 þús. kr.
22. gr.
Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 25. gr. 6. kafla laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroskahefta, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1980, skal framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs
þroskaheftra eigi fara fram úr 20 100 þús. kr. á árinu 1981.
23. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 20. gr. hafnalaga nr. 45/1973, sbr. 2. gr. laga nr. 83/1976,
skal framiag ríkissjóðs til Hafnabótasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 3191,5
þús. kr.
24. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. iaga nr. 58/1970 uin skemmtanaskatt skal framlag
ríkissjóðs til Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 2 961 þús. kr. á árinu 1981.
25. gr.
Þrátt fyrir ákvæði í 8. gr. og 25. gr. laga nr. 60/1976 um skipuiag ferðamála
skal ráðstöfunarfé til ferðamála af sérstöku gjaldi skv. 8. gr. laganna og framiagi
úr ríkissjóði skv. 25. gr. laganna á árinu 1981 eigi fara fram úr 30% af skilafé Frihafnarinnar til ríkissjóðs, að viðbættum 250 þús. kr. til Ferðamálasjóðs. Kostnaður af
starfsemi Ferðamálaráðs skal greiddur af þeim hluta skilafjár Fríhafnarinnar er
fellur til ráðsins.
26. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 30 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og
enduriána m. a. Rafmagnsveitum rikisins til að greiða eftirstöðvar kostnaðar við
lagningu byggðalína á árinu 1980 og til að greiða upp bráðabirgðalán vegna annarra
framkvæmda á vegum ríkissjóðs á árinu 1980 er tekin voru hjá Seðlabanka Islands.
27. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að veita sjátfskuldarábyrgð á skuld Útvegsbanka
íslands við Seðlabanka Islands allt að 50 000 þús. kr. Skuld þessi skal færð á
sérstakan reikning Útvegsbankans í Seðlabankanum og greiðir rikissjóðuij vexti og
afborganir af skuldinni með föstum árlegum greiðslum að fjárhæð 7 500 þús. kr.
í 12 ár, í fyrsta sinn á árinu 1982.
28. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán að upphæð 400
þús. kr., sem verja skal til skipaiðnaðarverkefna. Fjárhæðin skiptist þannig:
Til
Til
Til
Til
Til

Akraness ....................................................................
Styltkishólms ............................................................
Isafjarðar ....................................................................
Vestmannaeyja
.........................................................
Garðabæjar .....................................................
Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

100
20
80
150
50

þús.
þús.
þus.
þús.
þús.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

400 þús. kr.
274
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29. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í þvi skyni að
greiða afborganir þessa árs af crlendum lánum ríkissjóðs og ennfremur að endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar erlendra lána, þegar lánstíminn er talinn of stuttur
miðað við eðlilegan afskriftartima mannvirkja sem fjármögnuð hafa vcrið með
viðkomandi Iánum.
Landsvirkjun er heimilt að taka erlend lán í þvi skyni að endurgreiða fyrir
gjalddaga erlend lán, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi Iánum. Skal
fjármálaráðherra og stjórn Landsvirkjunar hafa samráð við fjárveitinganefnd
Alþingis áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein.
Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta til töku láns eða
lána, sem endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán), er honum heimilt að nýta sömu
heimild til töku á nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða öllu leyti án þess
að lánssamningur um veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki dregið á lánssamninginn
að nýju nema lagaheimild liggi fyrir.
30. gr.
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að
fjárhæð allt að 370 þús. krónum. Skal þessari fjárhæð ráðstafað til viðgerða á ferjubryggjum við Isafjarðardjúp vegna skemmda, sem urðu í fárviðri á þessum vetri,
til þess að koma bryggjunum i nothæft ástand og tryggja að ekki verði á þeim
frekari skemmdir.
31. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

662. Lög

[220. mál]

um timabundið oliugjald til fiskiskipa.
(Afgreidd frá Nd. 14. apríl.)
Samhljóða þskj. 435.

Sþ.

663. Tillaga til þingsályktunar

[304. mál]

um ráðunaut í öryggis- og varnarmálum.
Flm.: Friðrik Sophusson, Jón Baldvin Hannibalsson, Jóhann Einvarðsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að stofna sérstakt embætti ráðunauts
ríkisstjórnarinnar í öryggis- og varnarmálum hjá utanrikisráðuneytinu og gera ráð
fyrir kostnaði í því skyni á fjárlögum ársins 1982.
Greinargerð.
Allt frá því að ísland gerðist eitt af stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins hefur
ríkt einhugur um aðildina að bandalaginu hjá Alþýðuflokki, Framsóknarflokki og
Sjálfstæðisflokki, en Alþýðubandalagið og forverar þess verið andvígir aðildinni. Á
sínum tíma studdu fleiri þingmenn lýðræðisflokkanna gerð varnarsamningsins við
Bandaríkin en aðildina að Atlantshafsbandalaginu. Á síðustu árum hafa allir flokkar
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nema Alþýðubandalag'ð lýst þeirri skoðun með einum eða öðrum hætti, að breytingar á varnarviðbúnaði hér á landi í þá átt að draga úr honum séu ótíinabærar.
Umræður um varnar- og öryggismál íslands einkennast oft um of af tilfinningalegri
afstöðu og lítilli þekkingu á þeim staðreyndum, sem móta og ráða stefnunni í þessum málum, og þeim ákvörðunum, sem teknar eru i varnar- og öryggismálum. Árum
saman hafa hinir hernaðarlegu þættir, sem móta það ytra umhverfi sem ísland
býr við, verið á vitorði tiltölulega fárra. Stjórnvöld hafa lítt sinnt því að fræða
þjóðina um staðreyndir þessara mála. Ein ástæða þess er vafalaust skortur á viðurkenndri innlendri sérfræðiþekkingu á þessum sviðum. Þessi skortur á innlendri sérfræðiþekkingu hefur líka leitt til ásakana þess efnis, að stjórnvöld séu i mati sínu á
varnarhagsmunum Islands á hverjum tíma um of háð mati erlendra manna á íslenskum hagsmunum. Það ætti því að vera augljóst áhuga- og hagsmunamál allra,
að íslendingar ráði sjálfir yfir nægri þekkingu til þess að meta sjálfir þann herfræðilega veruleika sem landið er htuti af, og til þess að meta sjálfstætt þær upplýsingar og skoðanir, sem aðrir kunna að gefa um og hafa á herfræðilegri stöðu íslands
og varnar- og öryggishagsmunum landsins. Slík herfræðiþekking irinan stjórnkerfisins er i fyrsta lagi til þess fallin að treysta ákvarðanir stjórnvalda á þessum
sviðum. í öðru lagi mundi hún eyða tortryggni og ásökunum í garð þeirra sem
með þessi mál fara. Á síðustu árum hafa Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur og
Sjálfstæðisflokkur allir lýst vilja sínum í þessu efni.
Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 1967 sagði þáverandi formaður flokksins,
Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, m. a.: „Annað mál er, hvernig vörnum íslands
skuli háttað hverju sinni. Það verður stöðugt að meta eftir atvikum, og einmitt þess
vegna var varnarsamningurinn við Bandaríkin bundinn því höfuðskilyrði af hálfu
íslendinga, að við gætum sjálfir einhliða með tilteknum fresti sagt honum upp.
Við höfum þetta því á valdi okkar og getum metið eftir eigin þekkingu á aðstæðum,
hvað gera skuli. En spurning er: Höfum við þá þekkingu, sem á þarf að halda?
Við erum svo fjarhuga hernaði, að enginn eiginlegur íslenskur hernaðarsérfræðingur er til, svo að um sé vitað. Talað er um, að við eigum að láta íslenska sérfræð’nga taka að sér rekstur varnarmannvirkjanna. Þetta kann að láta vel í eyrum
og verða menn þó þá að gera sér grein fyrir, hvort eigi sé um orðaleik að ræða,
þannig að slíkir svokallaðir sérfræðingar séu í raun og veru hermenn. Úrlausnarefnið er þá i raun og veru, hvort Islendingar eigi að taka upp eigin hermennsku eða
ekki. Slíkf þarf ekki að vera nein fjarstæða, en ef menn vilja það, þá er nauðsynlegt
að segja það berum orðum, svo að allir geti áttað sig á, um hvað sé að ræða. En
áður en við tökum slík sérfræðingastörf að okkur, sýnist hitt sanni nær, að við öflum okkur sérfræði í herstjórnarmálum, svo að við þurfum ekki að sjá þau með annarra augum. Fyrsta skrefið hlýtur þess vegna að vera það að leggja drög að öflun
þvílíkrar sérfræði."
Þessi skoðun var ítrekuð í yfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins um utanríkis- og
varnarmál 1974 og oft síðan af forustumönnum flokksins.
Á fjörutíu ára afmæli íslensku utanríkisþjónustunnar lýsti núverandi utanríkisráðherra, Ólafur Jóhannesson, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, þvi yfir,
að hann teldi æskilegt og hefði í huga að ráða herfræðilega menntaðan mann til
starfa í utanríkisráðuneytinu. Þetta hefur ráðherrann síðar ítrekað.
Benedikt Gröndal, fyrrv. formaður Alþýðuflokksins og utanrikisráðherra, hefur
hreyft þeirri hugmynd að stofna beri sérstaka rannsóknarstofnun er fjallaði að
staðaldri um utanríkis- og öryggismál. Hlutverk hennar væri fvrst og fremst að leggja
hlutlægt mat á tæknilegar upplýsingar og þróun mála og að vera stjórnvöldum til
ráðuneytis við stefnumótandi ákvarðanir.
í ritstjórnargreinum Alþýðublaðsins hefur sú skoðun verið sett fram, að íslendingar eigi að krefjast fullgildrar þátttöku í störfum hermálanefndar NATO. Aðild
að henni kallar á það, að á vegum utanríkisráðuneytisins starfi sérfróðir aðilar um
hernaðar- og öryggismál er geti lagt hlutlægt mat á tæknilegar upplýsingar út frá
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séríslenskum hagsmunum. Spurningin um það, hvort varnarviðbúnaður fullnægi
ströngustu kröfum um öryggi íslenskra borgara, er t. d. stöðugt matsatriði.
Þannig eru allir stuðningsflokkar Atlantshafsbandalagsins hér á landi á einu
máli um það, að innlend sérfræðiþekking á sviði hermála sé nauðsynleg. Þrátt fyrir
andstöðu Alþýðubandalagsins við Atlantshafsbandalagið og varnarliðið verður því,
vart trúað að óreyndu með tilliti til þess, hve sá flokkur leggur mikla áherslu í
málflutningi sínum á íslenska hagsmuni í varnar- og öryggismálum, að Alþýðubandalagið mundi vera andvígt því að islensk stjórnvöld ráði á hverjum tíma yfir
sérfræðilegri þekkingu í varnar- og öryggismálum.
Embætti af því tagi, sein þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir, yrði að
hafa á að skipa starfsliði, sem bæði hefði herfræðilega (strategiska) þekkingu og
almenna hernaðarþekkingu. Miðað við núverandi skiptingu starfa milli ráðuneyta
væri eðlilegast að embætti þetta félli beint undir utanríkisráðherra, eins og varnarmáladeild gerir nú, en verkefni hennar eru fyrst og fremst fólgin í hvers konar
stjórnsýslulegum samskiptum við varnarliðið og skipulagningu verklegra framkvæmda á þess vegum. Verkefnaskipting milli hins nýja embættis og varnarmáladeildar eða innan varnarmáladeildar yrði ákveðin af utanríkisráðherra. Verkefni þessa
embættis væru að annast mat á herfræðilegri stöðu íslands, varnarþörfum landsins og
að gera tillögur um hvernig öryggi Islands verði best tryggt. Embættið mundi annast
öll samskipti íslands við Atlantshafsbandalagið og varnarliðið á sviði hermála og
öryggismála innan utanrikisráðuneytisins og í fullri samvinnu við önnur viðkomandi
stjórnvöld og vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um hvað eina sem snertir þjóðaröryggi og varnarmál íslands.

Ed.

664. Nefndarálit

[54. mál]

um frv. til laga um vitamál.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur fjallað itarlega um málið og fengið umsagnir og álit fjölda aðila.
Leggur nefndin til að frv. verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem hún
flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 14. apríl 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Guðmundur Karlsson.

Ed.

Egill Jónsson,
Jón Helgason.
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Stefán Jónsson.
Lárus Jónsson.

665. Lánsfjárlög

fyrir árið 1981.
(Afgreidd frá Ed. 14. apríl).
Samhljóða þskj. 661.

[217. mál]
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[54. mál]

við frv. til laga um vitamál.
Frá samgöngunefnd.
1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Vitastofnun íslands hefur með höndum framkvæmd vitamála, svo sem
nánar er kveðið á um í lögum þessum.
Vitamálastjóri veitir Vitastofnun íslands forstöðu. Hann er skipaður af
forseta Islands, en gegnir jafnframt starfi hafnamálastjóra.
Ráðherra ræður annað starfslið Vitastofnunar.
Við Vitastofnun skal starfa skipstjórnarmenntaður eftirlitsmaður, ráðinn að
fenginni umsögn Vitanefndar. Hann skal annast eftirlit vitakerfisins.
2. I stað orðsins „Vitamálastjórnar“ í fyrirsögn II. kafla komi: Vitastofnunar
íslands, og í stað orðanna „Vitamálastjóra“ og „Vitamálastjórn ríkisins" síðar
í frumvarpinu komi alls staðar: Vitastofnun Islands.
3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Vitanefnd skipa fimm menn og jafnmargir varamenn til fjögurra ára í
senn. Fjórir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna samtaka, sem
tilnefna einn fulltrúa hvert: Farmanna- og fiskimannasamband íslands, Landssamband ísl. útvegsmanna, Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda og Samtök ísl. farmflytjenda. Ráðherra skipar fimmta manninn án tilnefningar. Ráðherra skipar
formann Vitanefndar.
Vitamálastjóri og eftirlitsmaður með vitakerfi sitja fundi Vitanefndar.
Heimilt skal ráðherra, ef ástæða þykir til, að fjölga fulltrúum í Vitanefnd,
enda miði fjölgunin að því, að sjónarmið notenda og þeirra, sem bera kostnað
af starfi Vitastofnunar íslands samkvæmt V. kafla þessara laga, komi sem best
fram. Þá skal Flugmálastjórn, Siglingamálastofnun ríkisins, Rannsóknarnefnd
sjóslysa og Slysavarnafélagi Islands gefinn kostur á að eiga fulltrúa i Vitanefnd
þegar rætt er um mál er snerta starfsemi viðkomandi aðila.
4. Við 6. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Formaður Vitanafndar kveður nefndina saman til funda svo oft sem þurfa
þykir, þó eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Formaður undirbýr fundina ásamt
vitamálastjóra. Vitanefnd skal fjalla um breytingar á álögðu vitagjaldi, nýbyggingar vita, meiri háttar endurbætur og breytingar, rekstur vitakerfisins, svo
og verulegar breytingar á rekstrarfyrirkomulagi.
5. Við 8. gr. I stað orðanna „handa, og getur“ komi: handa. Getur.
6. Við 10. gr. í stað orðsins „stofnunarinnar“ komi: Vitastofnunar íslands.
7. Við 13. gr. 2. og 3. málsgr. orðist svo:
Upplýsingar, er varða öryggi sjófarenda og ekki verða auglýstar með
nægum fyrirvara í Tilkynningum til sjófarenda, skulu tilkynntar um strandstöðvar Landsímans og í útvarpi þegar þörf krefur.
Sérhverjum, sem annast rekstur leiðarmerkis, er skylt að koma tilkynningum um breytingar og bilanir til Vitastofnunar Islands svo fljótt sem verða má,
en stofnunin sér síðan um birtingu þeirra. Á sama hátt ber öllum, sem verða
varir við bilanir í vitakerfi landsins, að senda tilkynningar þar um til Vitastofnunar Islands svo fljótt sem verða má. Enn fremur skal Vitastofnun íslands
tilkynnt um alla farartálma, er verða á almennri siglingaleið og ekki er getið i
sjókortum eða tilkynningum til sjóferða.
8. Við 16. gr. Fyrri málsgr. skiptist í tvær málsgreinar, sem orðist svo:
Teljist starf vitavarðar vera meira en hálft starf, sbr. kjarasamninga opinberra starfsmanna, skal ráðið í starfið gegn greiðslu fastra mánaðarlauna.
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Skulu öll störf vitavarðar í þjónustu ríkisins metin saman til stundafjölda
og þá tekið fullt tillit til þess, hvenær sólarhrings störfin eru unnin, þannig að
störf utan venjulegs dagvinnutíma verði metin sem því fleiri tímar er nemur
hærri greiðslu fyrir yfirvinnu en fyrir dagvinnu.

Nd.

667. Breytingartillaga

[139. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með áorðnum
breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. gr. frumvarpsins orðist
Við 2. mgr. 6. gr. laganna
Enn fremur er heimilt að
flokkunarvélar, enda séu tæki

Nd.

svo:
bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
endurgreiða söluskatt af vogum og rafeindabúnaði í
þessi eingöngu ætluð til notkunar i fiskiðnaði.

668. Nefndarálit

[139. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með áorðnum
breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. þetta á nokkrum fundum sínum og haft samráð við fulltrúa frá fjármálaráðuneytinu.
Nefndin hefur orðið sammála um að leggja til að frv. verði samþykkt með
þeirri breytingu sem prentuð er á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 14. apríl 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form.
Matthías Á. Mathiesen.

Tngólfur Guðnason,
Matthías Bjarnason,
fundaskr.
frsm.
Albert Guðmundsson.
Sighvatur Björgvinsson.
Guðmundur J. Guðmundsson.
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Sþ.

669. Skýrsla

samgönguráðherra um hafnarframkvæmdir 1980.
INNGANGUR.
Á fjárlögum ársins 1980 voru veittar 2 521.7 millj. kr. til framkvæmda í almennum
höfnum, auk 100.0 millj. kr. til Grundartangahafnar, sem heyrir undir almennu hafnalögin,
en er nokkuð sérstaks eðlis. Til landshafna voru veittar 125.0 millj. kr. og til ferjuhafna 43.0
millj. kr. Fjárveitingar úr ríkissjóði til hafnargerða voru þannig alls 2 789.7 millj. kr.
Framkvæmdir á árinu urðu:
Millj. kr.
í almennum höfnum í eigu sveitarfélaga ........................................................... 4 340.0
í Reykjavík, sem heyrir undir hafnalögin, en nýtur ekki fjárveitinga úr ríkissjóði ........................................................................................
697.7
Á Grundartanga ..................................................................................................
30.9
í Karlsey ................................................................................................................
6.3
í landshöfnum ......................................................................................................
208.5
í ferjuhöfnum ........................................................................................................
60.3
Heildarframkvæmdir í hafnargeröum urðu því

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

5317.7

Árið 1979 voru heildarframkvæmdir 3 364.8 millj. kr.
Aðrar framkvæmdir voru við sjóvamargarða, sem unnið var við fyrir alls 55.0 millj. kr.,
en fjárveiting til þeirra nam 53.0 millj. kr.
I skýrslunni hér á eftir er stutt lýsing á framkvæmdum á hverjum stað, svo og sérstakir
kaflar um áætlanagerð, rannsóknir og dýpkunartæki.
í fylgiskjali eru töflur um fjárveitingar og framkvæmdakostnað á hverjum stað, ríkishluta framkvæmda, stöðu ríkissjóðs gagnvart einstökum hafnarsjóðum og fjárveitingar til
sjóvarnargarða.
Allar fjárhæðir í skýrslunni miðast við gamlar krónur.

FRAMKVÆMDIR 1980 í ALMENNUM HÖFNUM.
Akranes.
Haldið var áfram við byggingu brimvarnargarðs. Bætt var við grjótvöm utan á efri hluta
aðalhafnargarðsins. Magn þess grjóts, er sett var í grjótvömina, var um 6000 m3, en auk þess
var flutt til og raðað upp á nýtt um 2000 m3. Grjótvömin, sem fyrir var, var frá árinu 1967.
Byrjað var á framkvæmdum í Lambhúsasundi til bættrar aðstöðu Skipasmíðastöðvar
Þorgeirs og Ellerts hf. Byggður var 220 m langur grjótgarður, sem mun skýla skipalyftunni
og væntanlegum viðgerðakanti í vestlægum áttum.
Magn grjóts varð um 18000 m3.
Unnið var við þessar grjótframkvæmdir í júlí, ágúst, og fram í miðjan september.
í kringum mánaðamótin sept. — okt. gróf Grettir upp með aðalhafnargarðinum.
Hreinsaði hann burt allt laust efni niður á klöpp, á 80 m löngu og 27 m breiðu svæði. Á þessu
svæði náðist 6 — 7 m dýpi á fremri 70 metrunum, en 4.5 — 6 á efri 10 metrunum. Uppgrafið
efni var um 2000 m3.
Framkvæmdakostnaður: 190.0 millj. kr.
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Borgames.
Keypt var hafnarvog og unnið aö uppsetningu hennar.
Framkvæmdakostnaöur: 20.0 millj. kr.
Amarstapi.
Keypt var krókvog til vigtunar afla við löndun.
Framkvæmdakostnaður: 2.4 millj. kr.

Ólafsvík.
Unnið var við styrkingu brimvarnargarðsins, sem hafði nokkuð látið á sjá í óveðrunum
veturinn áður. Aðallega var það endinn og ytri hluti garðsins, sem styrktur var. Var grjótið
lagt út með stórum krana, en við byggingu garðsins hafði verið komist hjá notkun krana
vegna kostnaðar. Til þess að komast að ytri hluta garðsins var keyrð út braut innan á hann.
Þessi braut mun verða þar áfram og þjóna þar sama tilgangi, ef með þarf síðar.
Settir voru um 5000 m3 af stóru grjóti í framhlið og enda garðsins. Alls voru keyrðir um
10.500 m3 af grjóti í garðinn í þessu verki. Þetta grjót var unnið í grjótnámunni á Rifi.
Unnið var við endurbætur á Norðurgarði eða fremsta hluta hans, sem er úr steyptum
kerjum. Var steyptur á hann kantur alls um 50 m og steypt þekja alls 200 m2. Einnig voru
sett á hann ný fríholt og fleira. Þessi hluti Norðurgarðsins hefur til þessa nýst illa, en síðan
nýi brimvarnargarðurinn var byggður hefur endinn komist í skjól, og má segja að þar með
hafi bæst við hafnarkantur í Ólafsvíkurhöfn.
Vinnan við þessi verkefni hófst í byrjun maí og stóð til 10. júlí.
13. október kom gröfuflekinn Grettir til Ólafsvíkur. Gróf Grettir fyrst upp með stálþilinu í innri hluta hafnarinnar. Gekk það verk vel og getur nú annar skuttogari Ólafsvíkinga
legið þar í landlegum, sem gerbreytir aðstöðu þeirra.
Grettir gróf einnig upp allt laust efni upp með Norðurgarðinum. Stórt bjarg stóð þó
fram úr miðjum kantinum, og var það borað og sprengt síðar um haustið. Eftir þá aðgerð
geta báðir skuttogaramir legið við Norðurgarðinn í einu, ef veðurskilyrði eru ekki því verri.
Þetta ásamt möguleika á viðlegu annars skuttogarans í innri höfninni leysir mesta viðleguvanda þeirra.
Grettir gróf einnig úr þilstæði væntanlegs stálþils og löndunarkants í fremri höfninni.
Niðurstaðan varð sú, að Grettir getur grafið móhelluna þar, en samt verður ekki komist hjá
því að sprengja fyrir þilinu.
Alls gróf Grettir rúmlega 10.000 m3 upp úr Ólafsvíkurhöfn. Lauk því verki 5. nóvember.
Framkvæmdakostnaður: 169.2 millj. kr.
Grundarfjörður.
Steypt var þekja við stálþilið í viðleguhöfninni, alls um 675 m2. Unnið var við verkið frá
11. júlí til 1. ágúst og 13. október til 8. nóvember. Verkið stöðvaðist um tíma vegna
vandamáls, sem upp kom um útvegun steypu til þess.
Grettir dýpkaði upp með Norðurgarðinum og kringum bátabryggjuna á tímabilinu
2.—22. nóvember. Hann gróf upp um 4.400 m3. Efst við Norðurgarðinn hafði verið borað
og sprengt fyrír mörgum árum. Vegna takmarkaðs tækjakosts hafði það svæði aldrei verið
fullgrafið fyrr en nú. Þessi dýpkun þýðir, að stærri skip geta komist töluvert lengra upp með
garðinum.
Einnig gróf Grettir upp með bátabryggjunni, sérstaklega að austanverðu, og er mikil
bót að þessum dýpkunum.
Framkvæmdakostnaður: 61.1 millj. kr.
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Stykkishólmur.
Hafnar voru framkvæmdir við væntanlegan viögerða- og vörukant í Skipavík. Er þar
stefnt að því að byggja 90 metra langan stálþilskant. Vegna veikrar undirstöðu þurfti að
fjarlægja um 18.000 m3 af lélegu efni úr þilstæðinu. Þetta gerði dælupramminn Hákur frá 25.
september til 23. október. Vinna á landi hófst 25. ágúst og var unnið til 19. desember.
Sprengdur var burt hóll á hafnarsvæðinu og efnið notað í fyllingu. Keyrt var malarefni í
þilstæðið úr námu í 10 km fjarlægð. Um áramót hafði verið keyrt í þilstæðið úr námunni og
hólnum um 25 000 m3 af fyllingarefni. Einnig hafði stálþilið ásamt festingum verið keypt og
greitt.
Steypt var hús undir ljósamastur í bátahöfninni í Stykkinu.
Steyptar voru ankerisplötur í stálþilið.
Framkvæmdakostnaður: 303.5 millj. kr.
Karlsey.
Frágangur o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 6.3 millj. kr.
Patreksfjörður.
Gengið var frá hafnarvog. Byggt var hús við hana, þar sem er aðstaða vigtarmanns og
hafnarvarðar.
Keyrt var grjót utan á Oddann, þar sem runnið hafði úr honum í óveðrinu haustið
1979.
Vinna hófst 3. janúar og unnið var til 19. maí.
Framkvæmdakostnaður: 62.0 millj. kr.
Tálknafjörður.
Mælingar o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 2.8 millj. kr.
Bíldudalur.
Steypt var þekja við nýja stálþilið, alls um 100 m2.
Gengið var frá vatnslögn, en einhver vinna er eftir við raflögn.
Framkvæmdakostnaður: 38.2 millj. kr.
Þingeyri.
Steypt var þekja við nýja löndunar- og viðlegukantinn, alls 1600 m2.
Gengið var frá vatnslögn, en einhver vinna er eftir við raflögn.
Unnið var frá 27. júlí til 24. september.
Framkvæmdakostnaður: 47.3 millj. kr.
Flateyri.
Tæknivinna o. fl. (leiðrétting frá fyrra ári).
Framkvæmdakostnaður: 0.5 millj. kr.
Suðureyri.
Unnið var að straummælingum, öldurannsóknum, dýptarmælingum og áætlunum um
lausn á hafnaraðstöðu.
Unnið var við byggingu löndunarkants fyrir togara í innri höfninni.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Dreginn var upp endi gamla stálþilsins við frystihúsið, alls um 30 m. Rekið var niður
100 m stálþil.
Vinna hófst 18. ágúst og var unnið til 18. desember, og var verkinu þá ólokið.
Framkvæmdakostnaður: 202.0 millj. kr.
Bolungarvík.
Steyptur var kantur og lagðar lagnir við nýja stálþilið í innri hluta hafnarinnar. Kantur
var alls 86 metrar. Einnig voru sett á kantinn fríholt. Steypa kantsins og lagnirnar voru
boðnar út. Ólokið var við hluta raflagnar um áramót.
Framkvæmdakostnaður: 68.0 millj. kr.
ísafjörður.
Grjótvöm var endurbyggð og styrkt á Mávagarði í Sundahöfn, en hún hafði látið á sjá í
óveðrinu haustið 1979. Alls var grjótmagn um 5000 m3.
Byggð var ný létt viðlegubryggja úr fúavarinni furu í Sundahöfn. Lengd nýju bryggjunnar er 43 metrar. Miðað er við, að þar verði viðlega minni báta eins og rækjubáta. Þessu
verki var ekki lokið um áramót.
Keyptur var löndunarkrani, sem á að koma fyrir á harðviðarbryggjunni í Sundahöfn.
Vinna hófst við grjótvömina 14. ágúst og stóð til 26. september.
Vinna hófst við viðlegubryggjuna 13. október og stóð til 17. desember.
Framkvæmdakostnaður: 114.3 millj. kr.
Súðavík.
Lokið var við byggingu timburbryggjunnar í nýju skjólhöfninni, en hún var að mestu
leyti byggð á árinu 1979.
Styrkt var og endurbyggð grjótvörn utan á aðalhafnargarðinn, en hún hafði sigið og
látið á sjá í óveðrinu haustið 1979, en auk þess hafði lengi staðið til að styrkja hana og bæta.
Grjótmagn varð alls um 8500 m3.
Vinna hófst við timburbryggjuna strax eftir áramót og stóð til 15. febrúar. Vinna við
grjótvörnina hófst 23. júní og stóð til 13. ágúst.
Framkvæmdakostnaður: 72.1 millj. kr.
Norðurfjörður.
Keyptur var vökvaknúinn krani með 15 tonna lyftigetu. Kraninn var settur upp á
steypta undirstöðu. Tengingum kranans var ekki fulllokið um haustið. Kraninn var fluttur
vestur og settur upp í nóvember 1980. Vonast er til, að hann geti auk upp- og útskipunar
vöru, tekið á land og sjósett trillur heimamanna, og þannig aukið atvinnumöguleika í Arneshreppi.
Framkvæmdakostnaður: 29.3 millj. kr.
Drangsnes.
Tæknivinna o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 0.1 millj. kr.
Hólmavík.
Tæknivinna o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 0.3 millj. kr.
Hvammstangi.
Lokið var við vatnshús á Norðurgarði.
23. júlí kom gröfuflekinn Grettir til Hvammstanga og gróf framan við Norðurgarð og
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upp með honum. Hafði safnast sandur við enda garðsins og á sínum tíma hafði verið borað
og sprengt upp með honum, en ekki tekist að grafa það efni allt upp vegna lélegra tækja.
Grettir gróf upp alls rúma 8000 m3 og batnaði aðstaðan mjög við Norðurgarðinn, en þar
hafði stærsti báturinn átt í erfiðleikum vegna ónógs dýpis. Einnig gróf Grettir efst við
timburbryggjuna, en það verk hafði lengi staðið til.
Framkvæmdakostnaður: 34.9 millj. kr.
Blönduós.
Haldið var áfram rannsóknum og mælingum vegna hugsanlegrar skjólhafnar.
10. júlí kom Grettir til Blönduóss og var þar til 20. sama mánaðar. Gróf Grettir upp allt
laust efni niður á fast upp með hafnargarðinum, alls um 10 000 m3. Ef auka á dýpi þarna,
verður að bora og sprengja klöppina.
Framkvæmdakostnaður: 52.0 millj. kr.
Skagaströnd.
Unnið var að mælingum og fylgst með breytingum vegna sandburðar.
Framkvæmdakostnaður: 3.2 millj. kr.
Sauðárkrókur.
Steyptur var kantur á nýja stálþilsbakkann, alls um 78 metrar. Einnig voru fríholt sett á
kantinn.
Verkið hófst 21. apríl og lauk 2. júlí.
Dælupramminn Hákur kom til Sauðárkróks 27. maí. Dældi hann upp með hafnargarðinum og miðsvæðis í höfninni. Efninu var dælt í uppfyllingu innan við höfnina um kílómetra
leið. Þetta var gert að ósk heimamanna, og sáu þeir sjálfir um grjótvörnina utan á uppfyllinguna. Verkið gekk fremur illa vegna rusls í höfninni, langrar dæluleiðar og umferðar
um höfnina. Einnig töfðu bilanir verkið.
Uppdælt efni reyndist tæpir 14 000 m3. Dælingu lauk 9. október.

Framkvæmdakostnaður: 101.0 millj. kr.
Hofsós.
Dælupramminn Hákur kom til Hofsóss 10. ágúst. Dældi hann upp með hafnargarðinum
og bátakantinum. Verkið gekk mjög seint og illa vegna fasts botnefnis. Verkinu lauk 10.
sept.
Framkvæmdakostnaður: 44.0 millj. kr.
Siglufjörður.
Gengið var frá lögnum í nýja stálþilsgarðinn og steypt á hann þekja, alls 1300 m2. Sett
var hitalögn undir þekjuna, sem verður tengd hitaveitu bæjarins eða kælivatni frystihússins
síðar.
Vinna hófst 5. ágúst og lauk 24. október.
í ársbyrjun var Grettir á Siglufirði og hafði þá þegar grafið upp um 22 000 m3 við nýja
stálþilsgarðinn. Þessu verki var svo haldið áfram. Einnig gróf Grettir við löndunarbryggju
Síldarverksmiðju ríkisins og Brjótinn. Alls gróf Grettir upp 30 000 m3 eftir áramót, eða alls
52 000 m3 í Siglufjarðarhöfn.
Framkvæmdakostnaður: 113.0 millj. kr.
Ólafsfjörður.
Steypt var þekja á nýja löndunarkantinn. Alls 1456 m2. Verkið var boðið út.
Sett var upp lýsing á kantinn, þ. e. eitt ljósamastur, og unnið við raflögn fyrir landtengingu togara.

2196

Þingskjal 669

5. maí kom Grettir til Ólafsfjarðar. Hafði enn safnast sandur í hafnarmynnið. Gróf
Grettir burt 9550 m3 af sandi. Lauk því verki 7. júní, en þriggja vikna töf varð á verkinu
vegna þess að bóma Grettis brotnaði.
Framkvæmdakostnaður: 58.9 millj. kr.
Dalvík.
Smíðuð var bryggja fyrir smábáta í dokk þeirri, er byggð hafði verið árið áður fyrir botni
hafnarinnar.
Þetta er létt opin timburbryggja, kantlengd 41 metri.
Byrjað var á undirbúningi byggingar stálþils innst við Norðurgarðinn. Rifinn var ónýtur
timburkantur um 70 m langur, og gamla bátabryggjan var stytt um 20 metra. Unnið var við
þessi verk frá 28. febrúar til 21. júní.
20. febrúar kom Grettir til Dalvíkur. Gróf hann úr smábátadokkinni við Austurgarðinn
og upp með Norðurgarði úr væntanlegu þilstæði.
Þessu verki lauk 27. mars, en auk þess vann Grettir í apríl við lagfæringu á skurði fyrir
stálþilið. Alls gróf Grettir upp tæpa 21 000 m3. Boranir voru síðar gerðar til að kanna rek
þarna, og var ekki talin frekari undirbúningsþörf fyrir rekstur stálþils.
Framkvæmdakostnaður: 108.0 millj. kr.
Hrísey.
Tæknivinna o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 0.1 millj. kr.
Árskógssandur.
Borað var og sprengt sker innan við hafnargarðinn.
Þetta verk var unnið frá 12. maí til 25. maí.
Áður hafði Grettir grafið burt allt laust efni upp með garðinum, dagana 30. mars til 1.
apríl. Eftir að skerið hafði verið sprengt kom Grettir þarna aftur og gróf upp sprengda efnið.
Alls gróf Grettir upp 3200 m3 á Árskógssandi.
Framkvæmdakostnaður: 23.4 millj. kr.
Hauganes.
Hafinn var undirbúningur byggingar stálþilskants innan á grjótgarðinn, sem byggður var
1979 framan við núverandi kerjakant.
Þilstæðið var borað og sprengt. Unnið var við það frá 24. mars til 26. apríl. Einnig var
borað og sprengt upp með hafnargarðinum.
Áður hafði gröfuflekinn Grettir hreinsað allt laust efni úr þilstæðinu og upp með garðinum. Eftir að sprengt hafði verið kom Grettir aftur og gróf upp sprengda efnið. Eitthvað
varð að lagfæra skurðstæðið aftur, og kom Grettir til þess í millitíðinni.
Grettir gróf á Hauganesi 27. mars til 30. mars 1980, 12. apríl til 14. apríl, og 9. júní til
10. júní, alls um 2620 m3.
Framkvæmdakostnaður: 44.0 millj. kr.
Hjalteyri.
Gengið var frá staurakistu þeirri, er byggð var 1977. Var staurakistan lagfærð og steypt
á hana þekja alls um 290 m2.
Lögð var vatnslögn í staurakistuna, og raflögn út hafnargarðinn. Sett var upp ljósamastur ásamt lýsingu.
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Keyptur var og settur upp löndunarkrani.
Grjótgarðurinn var einnig lagfæröur.
Verkiö hófst 28. júlí og lauk 7. október.
Framkvæmdakostnaöur: 49.0 millj. kr.
Akureyri.
Steypt var þekja á viögerðakant við Slippstöðina um 300 m2. Unnið var við hús og
gryfju fyrir hafnarvog. Byrjað var á að setja vogina niður, en því var ólokið um áramót.
Gerð var líkantilraun vegna fyrirhugaðs löndunarkants, við Útgerðarfélag Akureyringa.
Kannað var hvort væri hagstæðara, stálþil eða staurabryggja, og kom í ljós, að stálþil væri
hagstæðara.
Unnið var við þessi verk á tímabilinu 31. ágúst til 31. desember.
Framkvæmdakostnaður: 109.6 millj. kr. Þar af kostnaður vegna gengisbreytinga á erlendum lánum ríkissjóðs 50 000 millj. kr.
Svalbarðseyri.
Keyrður var út nýr landgangur að bryggjunni á Svalbarðseyri. Við þessa framkvæmd
myndast smábátakví norðan nýja landgangsins og milli hans og gamla landgangsins, sem er
úr timbri.
Með því að rjúfa skarð í hann má nýta hann sem viðlegubryggju smábáta. Grjótið sem
notað var í framkvæmdina fékkst úr malarnámu vegagerðarinnar og þurfti einungis að moka
því á bíla og keyra það um 6 km leið.
Verkinu var ekki lokið um áramót. Mágn grjóts var um 2.000 m3.
Unnið var við verkið frá 1. september til 28. október.
Framkvæmdakostnaður: 26.6 millj. kr.
Grenivík.
14. apríl kom gröfuflekinn Grettir til Grenivíkur og gróf upp með hafnargarðinum.
Dýpkaði hann efst við garðinn fyrir framan frystihúsið, alls um 9.000 m3. Verkinu lauk 4.
maí. Þessi gröftur gerði rekstur stálþils upp með garðinum mögulegan.
Vinna við stálþilið hófst 13. ágúst. Rekinn var niður 63 metra langur stálþilskantur og
lauk því verki 4. desember. Eftir er að steypa kant og þekju við þilið og allar lagnir.
Framkvæmdakostnaður: 144.0 millj. kr.
Grímsey.
Tæknivinna, selt efni o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 6.9 millj. kr.
Húsavík.
Unnið var að öldurannsóknum og leit að grjótnámi.
Grettir kom til Húsavíkur 19. júní. Gróf hann í smábátahöfninni og kringum stálþilsgarðinn, alls um 12 600 m3. Lauk því verki 4. júlí.
Framkvæmdakostnaður: 80.0 millj. kr.
Kópasker.
Byggður var 200 m langur grjótgarður í framhaldi af hafnargarðinum. Grjótið í garðinn
var tekið í fjörum í nágrenninu. Var verkið talið of lítið til að opna grjótnámu. Þegar verkinu
var lokið miðað við fjárveitingu, fékkst fé til viðbótar. Illa gekk að fá hæfilegt grjót í fremri
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hluta grjótgarðsins. Var frágangur garösins því ekki sem skyldi og vantaöi á hann sprengda
grjótvörn, þegar vinnu var hætt.
Vinna hófst 12. maí og lauk 2. júlí.
Grjótmagn varð alls um 9.000 m3.
Framkvæmdakostnaður: 81.1 millj. kr.
Raufarhöfn.
Haldið var áfram við byggingu bátakants úr stálþili. Gengið var frá festingum, bráðabirgðakanti og pollum. Fyllt var í þilið.
Verkið hófst 10. nóvember og lauk 5. desember.
Framkvæmdakostnaður: 23.6 millj. kr.
Þórshöfn.
Unnið var við endurbætur á raflögn og lýsingu. Sett var upp eitt Ijósamastur ásamt
masturshúsi. Sett voru fríholt á hafskipabryggjuna og bátakantinn. Gert var við kant á
h afskip abryggj u.
Verkið hófst 21. júní og lauk 16. ágúst.
Framkvæmdakostnaður: 31.3 millj. kr.
Bakkafjörður.
Rannsóknir og tæknivinna.
Framkvæmdakostnaður: 15.2 millj. kr.
Vopnafjörður.
Steypt var þekja við nýja stálþilið, alls um 675 m2. Var hér um hluta þekjunnar við þilið
að ræða, hinn hlutinn var steyptur 1979. Endurbætt var vatns- og raflögn í garðinum.
Unnið var við þetta frá 12. maí til 24. júní.
Framkvæmdakostnaður: 22.0 millj. kr.
Borgarfjörður eystri
Gert var við skemmdir á hafnargarðinum við Bakkagerði.
Steypt var í göt á steyptum kerjum neðansjávar, endurbyggður steyptur hafnarkantur,
endurbyggð þekja o. fl. á 50 metra kafla hafnargarðsins.
Verkið hófst 25. júní og lauk 4. október.
Framkvæmdakostnaður: 43.0 millj. kr.
Seyðisfjörður
Lokið var við haröviðarbryggju við Fiskiðjuna. Landveggur bryggjunnar var byggður
árið 1979. Hér er um að ræða 42 m langan löndunarkant á staurum og úr harðviði. Geta nú
togarar legið og landað þarna við frystihúsið. Eftir er raf- og vatnslögn í bryggjuna.
Verkið hófst 12. ágúst og lauk 24. nóvember.
Framkvæmdakostnaður: 112.0 millj. kr.
Neskaupsstaður.
Verklok, tæknikostnaður o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 0.4 millj. kr.
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Eskifjörður.
Unnið var við 100 m stálþilsbakka við frystihúsið. Lokið var við að reka niður stálþilið,
binda það og fylla. Steyptur hafði verið 60 m kantur, þegar vinnu var hætt fyrir áramót.
Upphaflega átti þilið einungis að vera 60 metra langt, en bætt var við 40 metrum, þegar sýnt
þótti, að timburbryggja sú er var við frystihúsið yrði ekki notuð öllu lengur.
Öll aðstaða til framkvæmda þarna var erfið vegna lélegra jarðlaga og hversu framarlega
frystihúsið stendur.
Verkið hófst 3. mars og unnið var til 20. desember, en hlé varð á verkinu 22. september
til 20. október, vegna tafa á afhendingu stálþils.
Framkvæmdakostnaður: 258.0 millj. kr.
Reyðarfjörður.
Tæknivinna.
Framkvæmdakostnaður: 0.8 millj. kr.
láskrúðsfjörður.
Lögð var raflögn, vatnslögn og steypt þekja á nýja vörukantinn, alls um 900 m2.
Verkið var boðið út og unnið af heimamönnum.
Framkvæmdakostnaður: 31.7 millj. kr.
Stöðvarfjörður.
Mælingar o. fl. Viðgerð þekju.
Framkvæmdakostnaður: 14.4 millj. kr.
Breiðdalsvík.
Mælingar.
Framkvæmdakostnaður: 0.5 millj. kr.
Djúpivogur.
Mælingar og tæknivinna.
Framkvæmdakostnaður: 1.3 millj. kr.
Homafjörður.
Dælupramminn Hákur kom til Hornafjarðar 2. janúar. Dældi hann úr höfninni alls
55 000 m3 af leir og sandi. Dælt var úr hafnarmynninu og allt að nýja stálþilinu í Óslandi og
við það. Besta efninu var dælt í uppfyllinguna við það, en öðru vestur fyrir höfnina.
Verkinu lauk 3. apríl.
Steyptur var kantur á nýja stálþilið í Óslandi, alls um 60 metrar. Lagðar voru að því
lagnir og sett upp eitt ljósamastur ásamt masturshúsi. Þetta verk var boðið út.
Framkvæmdakostnaður: 145.0 millj. kr.
Dyrhólaey.
Frágangur o. fl.
Framkvæmdakostnaður: 4.5 millj. kr.
V estmannaeyjar.
Dýpkað var við nýja vöruhafnarkantinn. Dælt var upp alls 17 000 m3. Verkið var unnið
af dælupramma Vestmanneyinga, Vestmannaey.
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Hafin var vinna við byggingu skipalyftunnar, en þaö hefur lengi staðið til, og hafa tækin
í hana verið í eigu hafnarsjóðs Vestmannaeyja í 8 ár.
Byrjað var á undirstöðum lyftunnar og dokk kringum lyftupall.
Verkið hófst 10. mars og unnið til 26. apríl. Vinna hófst að nýju 7. júlí og var unnið til
18. desember. Þegar vinnu var hætt í desember, hafði stálþilið í kringum lyftupallsdokkina
að mestu leyti verið rekið niður.
Framkvæmdakostnaður: 596.0 millj. kr.
Stokkseyri.
Tæknivinna.
Framkvæmdakostnaður: 0.1 millj. kr.
Eyrarbakki.
Unnið var við sandvarnar- og skjólgarð. Var hann lengdur og bættur með tæplega 3 000
m3 af grjóti. Eitthvað var grabbað upp með hafnarköntum.
Unnið var við grjótgarðinn frá 6.—27. október.
Framkvæmdakostnaður: 36.4 millj. kr.
Grindavík.
Unnið var við endurbyggingu trébryggju í vestanverðri höfninni. Sett var nýtt dekk á
bryggjuna og hún styrkt. Grettir kom 11. ágúst og gróf úr innsiglingunni og í höfninni innan
við hana. Alls gróf Grettir upp 14 000 m3. Hluti þess var sprengt efni, sem gamli Grettir
hafði ekki náð upp á sínum tíma. Þetta verk gekk vel miðað við allar aðstæður. Verkinu lauk
20. ágúst.
Framkvæmdakostnaður: 126.0 millj. kr.
Hafnir.
Tæknivinna.
Framkvæmdakostnaður: 0.1 millj. kr.
Sandgerdi.
Steyptur var kantur á nýja stálþilsgarðinn, alls 144 metrar. Gengið var frá lögnum í
garðinn og steypt á hann þekja. Lögð hefur verið lögn með heitu vatni út á garðinn frá
hitaveitu. Nú er þama hægt að tengja skip við rafmagn úr landi. Vinna hófst 14. apríl og stóð
til 1. ágúst. 22. ágúst kom Grettir til Sandgerðis. Gróf hann í hafnarmynninu og upp úr
rennunni rúmlega 13 000 m3. Lauk verkinu 16. september. Gröfturinn í rennunni gekk ekki
eins vel og vonast var eftir. Reyndist þar vera um klöpp að ræða, sem lítið þýddi fyrir Gretti
að reyna við. Það er því nú ljóst, að ef á að dýpka innsiglinguna frekar verður að bora hana
og sprengja.
Framkvæmdakostnaður: 175.0 millj. kr.
Garöur.
Endurbyggður var hluti þekju á hafnargarði, alls um 400 m2.
Verkið hófst 23. júlí og lauk 19. september.
Framkvæmdakostnaður: 21.4 millj. kr.
Vogar.
Grabbað var upp með hafnargarði smávegis af grjóti.
Framkvæmdakostnaður: 4.9 millj. kr.
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Hafnarfjörður.
Rekið var niður 80 m langt stálþil í Suðurhöfn. Árið áður hafði verið sprengdur og
grafinn skurður í þilstæðið. Gengið var frá þilinu og kantur steyptur, en eftir er þekja og
lagnir.
Vonast er til, að þarna geti orðið viðlega skipa í viðgerð og þar með rýmkist á Óseyrarbryggju, sem hefur þjónað þessum skipum undanfarið.
Steypa kantsins var boðin út.
Verkið við stálþilið hófst 11. júlí og lauk 4. nóvember.
Framkvæmdakostnaður: 202.6 millj. kr.
Grundartangi.
Grettir kom til Grundartanga 25. sept. og gróf frá hafnarköntunum efni, sem orðið
hafði eftir árið áður, og lauk þannig dýpkun í höfninni.
Verkinu lauk 1. október.
Uppgrafið magn var 2 050 m3.
Framkvæmdakostnaður: 30.9 millj. kr.
REYKJAVÍK
Framkvæmdir Reykjavíkurhafnar námu samtals 697.7 millj. kr.
í flutningahöfn voru tvö ný hafnarsvæði tekin í notkun.
í Kleppsvík hófust framkvæmdir við nýtt hafnarsvæði árið 1978, og þar er nú 80 m
langur hafnarbakki með um 40 000 m2 farmstöð. í Vatnagörðum lauk að mestu gerð
Kleppsbakka, sem er um 140 m langur með 60 000 m2 farmstöð, en alls eru nú viðlegur fyrir
6 skip í Vatnagörðum og 190 000 m2 athafnasvæði. Framkvæmdir við flutningahöfn urðu
389 millj. kr.
Til fiskihafnar var varið 50 millj. kr., aðallega til að bæta aðstöðu smábáta, en einnig til
landauka og til aukningar rafdreifikerfis til skipa.
Á Ægisgarði var reist hús fyrir þær smiðjur, sem aðallega annast viðhald skipa í
höfninni. I húsinu, sem er upphitað, fær hver smiðja geymslur og vinnuaðstöðu, en einnig er
þar aðstaða fyrir starfsmenn og vörslu bryggju og skipa.
Búnaður er til afgreiðslu á rafmagni, þrýstilofti og heitu vatni til skipa og skipaviðgerða.
Unnið var við grjótnám í Kleppsvík á fyrirhuguðu skipaviðgerðasvæði og það efni sem
til féll notað í landvöm fyrir landauka í Vesturhöfn og skjólgarð fyrir lestunarbryggju olíuflutningaskipa í örfirisey. Til þessa verkefnis var varið 113 millj. kr.
Til ýmissa húseigna var varið 20 millj. kr. og aukning eigin tækja og búnaðar var 36
millj. kr.

LANDSHAFNIR
Landshöfnin Keflavík-Njarðvík.
Brúnir grjótnámu voru sprengdar niður samkvæmt ósk heimamanna og öryggiseftirlits.
Sett var vöm á olíubryggjuna í Keflavík úr harðviðarstaurum og dekkjum. Á Norðurgarði vom steypt 3 ljósamasturhús, og sett á þau möstur með lögnum. Vatnslögnin var
endurnýjuð að hluta.
Unnið var við þessi verk með hléum frá 25. febrúar til 8. ágúst.
Framkvæmdakostnaður: 157.0 millj. kr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Landshöfnin Rifi.
Byrjað var á byggingu innsiglingarvita á Tösku. Steypt var undirstaða hans, sem er ker,
8 metrar í þvermál og 3 metra hátt. Verkið var boðið út.
Kerið verður síðar dregið út og sökkt á sinn stað.
Framkvæmdakostnaður: 32.0 millj. kr.
Landshöfnin Þorlákshöfn.
Lagfærðir voru kantar. Sett var kanttré á um 200 metra. Unnið var við innsiglingarljós.
Steypt var eitt masturshús og sett upp tvö möstur með ljósum.
Framkvæmdakostnaður: 19,5 millj. kr.
FERJUBRYGGJUR
Byggð var ferjubryggja að Hvítanesi, milli Hestfjarðar og Skötufjarðar við ísafjarðardjúp. Bryggjan er úr timbri 6x7 m2, og dýpi við hana er 2,5 metrar. Gert var við
bryggjumar að Hnúksnesi, Skarðsströnd og Arngerðareyri.
Framkvæmdakostnaður: 60 millj. kr.
SJÓVARNARGARÐAR
Unnið var í Garði við fiskverkunarhús og við Garðskagavita. Sett var grjótvörn á 200
metra kafla.
Unnið var í Miðneshreppi, milli Sandgerðis og Hvalness. Sett var grjótvörn á um 100
metra kafla.
Fjörur voru varðar með grjóti á Álftanesi. Byggður var sjóvarnargarður norðan Gróttu
og við brimbrjótinn á Bolungarvík.
Unnið var sunnan við höfnina á Húsavík á um 100 metra kafla.
Framkvæmdakostnaður: 55.0 millj. kr.

ÁÆTLANAGERÐ OG RANNSÓKNIR
Á árinu 1980 var unnið að rannsóknum á hafnarstæðum sem fyrr. Boranir og jarðvegskannanir voru gerðar á eftirtöldum stöðum:
Ólafsvík
— kannað þilstæði
Stykkishólmur
— kannað hafnarstæði í bátahöfn
Sauðárkrókur
— kannaður botn innan hafnar
Dalvík
— kannað þilstæði
Akureyri
— könnuð undirstaða við frystihús
Stöðvarfjörður
— kannað hafnarstæði
Þorlákshöfn
— kannaður botn innan hafnar
Njarðvík
— könnuð undirstaða við mögulegan viðgerðarkant
Garðabær
— könnuð undirstaða við væntanlegan viðgerðarkant
Mælingar í höfnum og umhverfi þeirra voru framkvæmdar á eftirtöldum stöðum: Akranesi, Ólafsvík, Stykkishólmi, Bíldudal, Súgandafirði, Bolungarvík, ísafirði, Súðavík,
Hvammstanga, Blönduósi, Skagaströnd, Sauðárkróki, Hofsósi, Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík,
Árskógssandi, Hauganesi, Hjalteyri, Svalbarðseyri, Grenivík, Húsavík, Hornafirði, Dyrhólaey, Vestmannaeyjum, Þorlákshöfn, Grindavík, Sandgerði, Vogum og Grundartanga.
Unnið var að lausn hafnarstæðis í samvinnu við heimamenn á Ólafsvík, Stykkishólmi,
Suðureyri, ísafirði, Blönduósi, Dalvík, Grenivík, Bakkafirði, Hornafirði og Garðabæ.
Fylgst var með sandflutningi og straumum í Súgandafirði, Ólafsfirði og Hornafirði.
Gerðar voru úthafsöldumælingar með öldudufli út af Vestfjörðum.
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Gerðar voru öldumælingar meö ölduduflum viö eftirfarandi hafnir: Suðureyri, Bolungarvík, Blönduósi, Húsavík, Bakkafirði, Stöðvarfirði, Hafnarfirði og Reykjavík. Mælingar á
sogum voru gerðar í Húsavíkurhöfn, Neskaupstað og Vestmannaeyjum.
Mælingar með þrýstimælum voru gerðar í eftirtöldum höfnum: Suðureyri, Bolungarvík,
Húsavík og Hafnarfirði.
í líkanstöð Hafnamálastofnunar í Funahöfða voru gerðar tilraunir með mismunandi
lausn löndunarkants frystihúss Útgerðarfélags Akureyrar.
Sjávarfallamælingar voru gerðar í eftirtöldum höfnum: Hornafirði og Þorlákshöfn.

DÝPKUNARTÆKI HAFNAMÁLASTOFNUNAR
Verkefni gröfuprammans Grettis við hafnargerðir voru á eftirtöldum stöðum, en frekari
upplýsingar um framkvæmdir og framkvæmdatíma á hverjum stað er að finna hér að framan:
Gröftur í m3
Akranes ....................................................................................
2 000
Ólafsvík .................................................................................... 10 200
Grundarfjörður ........................................................................
4 400
Hvammstangi ..........................................................................
8 100
Blönduós .................................................................................. 10 000
Siglufjörður .............................................................................. 30 000
Ólafsfjörður ............................................................................
9 600
Dalvík ...................................................................................... 20 600
Árskógssandur ........................................................................
3 200
Hauganes ..................................................................................
2 600
Grenivík ..................................................................
9 000
Húsavík .................................................................................... 12 600
Grindavík ................................................................................ 14 000
Sandgerði .................................................................................. 13 300
Grundartangi ..........................................................................
2 050
Alls 151 650 m3
Er þetta mesti gröftur Grettis til þessa á einu ári.
Verkefni dæluprammans Háks voru í eftirtöldum höfnum:
Dæling í m3
Hofsós ......................................................................................
7 700
Sauðárkrókur .......................................................................... 13 800
Homafjörður .......................................................................... 55 000
Alls

76 500 m3

Hákur var gerður upp árið 1979. Þó hafði aðalvélin ekki verið tekin upp og ollu bilanir í
henni nokkrum töfum á Sauðárkróki og Hornafirði.
Greinilegt er, að ef á heildina er litið, fara verkefni Háks minnkandi í höfnum, þar sem
víða er búið að dæla upp auðveldasta hluta botnlaga í þeim. Verður þá að nota öflugra tæki
eins og Gretti.
Ekki er samt hægt að vera án Háks vegna þess hversu þýðingarmikið er að fá dælanlegt
efni í uppfyllingar á hafnarsvæðum.
Ekkert af þeim dælutækjum, sem í landinu eru í einkaeign, hefur skera eins og Hákur,
sem hægt er að losa með illdælanleg botnlög.
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Fylgiskjal.
Tafla 1. Hafnarframkvæmdir 1980

(Fjárhæðir í þús. gkr.)
Höfn
I. Almennar hafnir:
Akranes

Verkefni

Ríkishluti%

Heildarkostn.

Ríkishluti

160 000
30 000

Grjótgaröur ..................................
Dýpkun Gréttis — 2 570 m3 ....

75%
75%

Borgarnes
Arnarstapi
Ólafsvík

Hafnarvog .....................................
Rafeindakrókvog ..........................
Grjótgarður ofl...............................
Dýpkun Grettis—10 206 m3 ....
Leiðr. löndunarkrani .................

40%
40%
75%
75%
40%

112 460
57 000
4- 260

Grundarfjörður

Steypt þekja ..................................
Dýpkun Grettis — 4 390 m3 ....

75%
75%

21 125
40 000

Stykkishólmur

Dýpkun Háks — 17 843 m3 ....
Stálþil og tilheyrandi .................
Leiðr. mæl. Skipavík ...................
Leiðr. dráttarbraut .....................

75%
75%
75%
40%

64 000
231 115
6 550
1 875

Patreksfjörður

Hafnarvog (+ leiðr. 2 350) .........
Lagfæring Granda (+ 500) ........

40%
75%

40 000
22 000

Tálknafjörður
Bíldudalur
Þingeyri

Mælingar, rannsóknir ...................
Steypt þekja— 1 030 m2 ...........
Steypt þekja— 1 600 m2 ...........
Löndunarkrani .............................

75%
75%
75%
40%

Flateyri
Suöureyri

Tæknikostnaður ofl.........................
Rannsóknir, mælingar .................
Stálþil og tilh.................................
Dýpkun Háks — undirbún...........

75%
75%
75%
75%

17 000
178 000
7 000

Bolungarvík

Kantur á þil ofl. útboð .................
Grjótvörn (leiðr. 240) ...............
Rannsóknir, öldumælingar ..........

75%
75%
75%

45 000
16 500
6 500

ísafjörður

Grjótvörn ofl...................................
Trébryggja ...................................
Löndunarkrani .............................
Leiðr. frá 1979 ...........................

75%
75%
40%
75%

45 000
60 000
7 000
2 330

Súðavík

Trébryggja (4- leiðr. 2 860) .........
Grjótgarður (4- leiðr. 1 140) ....

75%
75%

4 000
68 060

Norðurfjörður
Drangsnes
Hólmavík
Hvammstangi

Hafnarkrani ..................................
Tæknikostnaður ............................
Tæknikostnaður ............................
Lagnir ofl. (4- leiðr. 60) ...............
Dýpkun Grettis — 8 100 m3 ....

75%
75%
75%
75%
75%

12 935
22 000

Blönduós

Rannsóknir, mælingar (+ 240) . .
Dýpkun Grettis — 10 045 m3 ..

75%
75%

8 000
44 000

190 000
20 000
2 375

142 500
8 000
950

169 200

127 000

61 125

45 850

303 540

227 000

62 000
2 800
38 200

32 500
2 100
28 650

47 300
+ 470

33 380
+ 350

202 000

151 500

68 000

51 000

114 330

83 300

72 060
29 330
135
265

54 050
22 000
100
200

34 935

26 200

52 000

39 000

41 300
6 000
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Heildarkostn.

Höfn

Verkefni

Skagaströnd
Sauðárkrókur

Mæling, tæknik. (+ 1 220) ........
Steyptur kantur ............................
Dýpkun Háks — 13 081 m3 ....
Leiðr. vog og krani .....................
Leiðr. stálþil ofl.............................

75%
75%
75%
40%
75%

Hofsós
Siglufjörður

Dýpkun Háks — 7 072 m3 .........
Dýpkun Grettis 49060 m3 (+3500)
Steypt þekja ofl.............................
Leiðr. frá ’78—’79 .....................

75%
75%
75%
75%

73 000
47 230
+ 7 230

Ólafsfjörður

Dýpkun Grettis — 9 550 m3 ....
75%
Steypt þekja — útboð ofl...... 75%
Leiðr. trébr. ofl. ’79 ...................
75%
Leiðr. löndunarkrani .................
40%

21 000
37 385
830
+ 300

Dalvík

Dýpkun Grettis — 20 625 m3 .. 75%
Trébryggja ofl........................
75%
Borað — sprengt ......................... 75%
Leiðr. frá 1979 ........................... 75%

60 000
44 300
6 000
+ 2 300

Hrísey
Árskógssandur

Tæknikostn..............................
75%
Borað, sprengt ofl. (+ 140) ....
75%
Dýpkun Grettis — 3 200 m3 .... 75%

9415
14 000

Hauganes

Borað — sprengt ..........................
Dýpkun Grettis — 2 620 m3....

75%
75%

26 200
17 800

Hjalteyri

Þekja ofl..................................
75%
Löndunarkrani ............................. 40%

45 000
4 000

Akureyri

Hafnarrannsóknir, mælingar ....
75%
Steypt þekja ofl.....................
75%
Gengistap (+ 670) ..................... 75%
Leiðr. kantur ofl.................... 75%
Hafnarvog (+ leiðr. 870) ............ 40%

6 000
19 500
50 090
5 680
28 360

Svalbarðseyri

Hafnarvog ...................................... 40%
Grjótgarður ofl......................
75%

12 900
13 700

Grenivík

Dýpkun Grettis — 8 970 m3 ....
75%
Stálþil og tilh.........................
75%
Leiðr. grjótg. frá 1979 ...............
75%

32 000
120 500
+ 8 500

Grímsey
Húsavík

Selt efni ofl.............................. 75%
Dýpkun Grettis — 10 750 m3 .. 75%
Grjótrannsókn ofl. (+ 80) .......... 75%
Mælingar, rannsóknir .................
75%

Kópasker
Raufarhöfn
Þórshöfn
Bakkafjörður
Vopnafjörður
Borgarfj. eystri
Seyðisfjörður
Neskaupstaður

Grjótvörn ...................................... 75%
Verklok, frágangur ......................
75%
Lýsing ofl.................................
75%
Rannsóknir ofl......................... 75%
Þekja ofl..................................
75%
Bryggjuviðgerð (+ styrkur32,0)
75%
Trébryggja (+ leiðr. 195) .......... 75%
Tæknikostnaður ............................
75%

Ríkishluti

3 200

2 400

100 950
44 000

75 500
33 000

113 000

84 750

58 915

44 300

108 000
80

81 000
60

23 415

17 560

44 000

33 000

49 000

35 350

109 630

72 300

26 600

15 435

144 000
+ 6 935

108 000
+ 5 200

80 000
81 065
23 600
31 330
15 160
21 985
43 000
112 000
400

60 000
60 800
17 700
23 500
11 370
16 500
32 250
84 000
300

36 000
65 450
600
+ 1 100

54 000
12 000
14 000
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Heildarkostn.

Ríkishluti%

Höfn

Verkefni

Eskifjörður
Reyöarfjörður
Búðir, Fáskr.fj.

Stálþil, kantur (+ 610) ................
Tæknikostnaður ofl..................... .
Steypt þekja .............................. .
Leiðr. kantur ............................. .
Dráttarbraut (+ 125) ............... .

75%
75%
75%
75%
40%

Stöðvarfjörður
Breiðdalsvík
Djúpivogur
Höfn í Hornafirði

Mælingar ofl.................................
Mælingar ....................................
Mælingar, tæknikostnaður ........
Dýpkun Háks — 55 000 m3 ...
Steyptur kantur — útboð ..........

.
.
.
.
.

75%
75%
75%
75%
75%

Dyrhólaey
Vestmannaeyjar

Frágangur ..................................
Skipalyfta ..................................
Skipalyfta — viðlega .................
Verklok ofl. — dýpkun 30,0 . ..

.
.
.
.

75%
40%
75%
75%

Stokkseyri
Eyrarbakki
Grindavík

Tæknikostnaður .........................
Grjótgarður ..............................
Dýpkun Grettis — 13 980 m3 .
EndurbvgEðar trébrvRgjur ........

.
.
.
.

75%
75%
75%
75%

Hafnir
Sandgerði

Tæknikostnaður .........................
Lagnir og tilheyrandi ...............
Steyptur kantur — 140 m ........
Steypt þekja — 1 440 m3 ........
Dýpkun Grettis — 13 140 m3 .
Leiðrétt frá 1979 .......................

.
.
.
.
.

75%
75%
75%
75%
75%
75%

Garður
Vogar
Hafnarfjörður

Steypt þekja ..............................
Gröbbun úr höfn .......................
Stálþilsbakki — 89 m ...............
Fylling — 21 200 m3 ...............
Kantur — 89 m .........................
Breikkun Suðurgarðs ...............
Hafnarrannsóknir .....................
Innsiglingarmerki .....................
Leiðr. frá 1979 .........................

.
.
.
.
.
.
.
.

Verklok .............................. .........

75%

Karlsey

193 500
600

31 665
14 400
450
1 250

24 800
10 800
340
940

145 000
4 500

108 755
3 375

596 000
130
36 400

297 000
100
27 300

126 000
65

94 500
50

175 000
21 400
4 865

131 250
16 050
3 650

202 555

151 920

4 314 000

3 043 735

30 900
6 300

23 175
4 725

37 200

27 900

113 000
32 000

428 575
91 425
76 000

80 000
46 000
21 140
37 000
32 000
90 000
+ 5 140

70
65
25
21
3
11
5

670
300
000
000
755
500
330

Samtals

75%
75%
75%

258 000
800
33 000
1 665
+ 3 000

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

II. Sérstakar framkvæmdir:
Gengistap, vextir ............... ........
Grundartangi
Seldar vinnubúðir ............. ........
Verklok, frágangur ........... .........

Ríkishluti

49 300
+ 42 400
24 000

Samtals
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III. Landshafnir:
Keflavík — Njarðvík
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Ríkishluti %

Verkefni

Heildarkostn.

Sprengd grjótnáma ...................
Lýsing, olíubryggja ...................
Stálþil (efni) ..............................
Malbikun Njarðvík ...................
Mælingar ....................................
Frá fyrri árum ...........................

21000
48 500
60 000
15 000
3 000
9 500

Rif

Mælingar ofl.................................
Ker v/Töskuvita .......................

3 000
29 000

Porlákshöfn

Mælingar, kanttré ofl..................

Ríkishluti

157 000
32 000
19 500
Samtals

IV. Ferjuhafnir:
Arngerðareyri
Brjánslækur
Djúpavík
Hnúksnes
Hvítanes
Skarðsstöð

208 500

9 100
1 300
300
3 000
39 400
7 200

Viðgerð ..................................
Tæknikostnaður .....................
Tæknikostnaður .....................
Viðgerð ..................................
Trébryggja .............................
Viðgerð ..................................
Samtals

60 300

V. Reykjavíkurhöfn:
697 700

Ýmsar framkvæmdir ...................
Framkvæmdir alls 1980

5 317 700

Framkvæmdir við sjóvamargarða.
Pús. gkr.
Álftanes
Bolungarvík
Eyrarbakki
Grótta
Hvaleyri
Húsavík

Grjótvöm
Grjótvörn
Frá 1978
Grjótvörn
Grjótvörn
Samtals

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

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

6 200
16 300
2 900
2 800
6 400
20 400
55 000
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Tafla 2. Staða ríkissjóðs gagnvart hafnarsjóðum í árslok 1980.
(Fjárhæðir í þús. gkr.)
Staða við ríkissjóð
í árslok 1979
Vangreitt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Akranes .....................
Borgarnes ...................
Arnarstapi .................
Hellnar .......................
Ólafsvík .....................
Grundarfjörður .........
Stykkishólmur ...........
Patreksfjörður ...........
Tálknafjörður ...........
Bíldudalur .................
Þingeyri .....................
Flateyri .......................
Suðureyri ...................
Bolungarvík ...............
ísafjörður ...................
Súðavík .......................
Norðurfjörður ...........
Gjögur .......................
Drangsnes .................
Hólmavík ...................
Hvammstangi .............
Blönduós ...................
Skagaströnd ...............
Sauðárkrókur .............
Hofsós .........................
Siglufjörður ...............
Ólafsfjörður ...............
Dalvík .........................
Hrísey .........................
Árskógssandur ...........
Hauganes ...................
Hjalteyri .....................
Akureyri .....................
Svalbarðseyri .............
Grenivík .....................
Grímsey .....................
Húsavík .....................
Kópasker ...................
Raufarhöfn .................
Þórshöfn .....................
Bakkafjörður .............
Vopnafjörður .............
Borgarfjörður-eystri ..
Seyðisfjörður .............
Neskaupstaður ...........
Eskifjörður .................
Reyðarfjörður ...........
Fáskrúðsfjörður .........
Stöðvarfjörður ...........
Breiðdalsvík ...............
Djúpivogur .................

Ofgreitt
(ofveitt)

37 100
7 300
1 750
40
21 000
1 000
9 150
2 000
300
50

Staða við ríkissjóð
í árslok 1980
Ríkishluti
framkvæmda Fjárveiting
1980
1980
142 500
8 000
950
0
127 000
45 850
227 000
32 500

2100
720

4 700
1 500
29 600
5 500
47 750
1 200
600
200
3 100
3 700
6 000
4 500
29 000
800
9 500
17 000
12 500
1 260
2 700
2 480
61 000
12 000
200
7 500
1 000
29 000
6 100
4 670
6 000
7 900
16 200
7 700
22 500
1 400
2 500
750
110
18 500

28 650
33 380
■4- 350
151 500
51 000
83 300
54 050
22 000
100
200
26 200
39 000
2 400
75 500
33 000
84 750
44 300
81 000
60
17 560
33 000
35 350
72 300
15 435
108 000
5 200
60 000
60 800
17 700
23 500
11 370
16 500
32 250
84 000
300
193 500
600
24 800
10 800
340
940

130 600

Vangreitt

49 000
700

3 500
103 500
34 800
151 600
32 500
2 400
18 800
22 500
4 700
91 500
74 600
65 500
65 800
16 200

Ofgreitt
(ofveitt)

4 300
40
44 500
10 050
84 550
2 000
9 900
10 160
350

3 100
13 000
31 500

61 500
6 000
23 300
36 000
7 000
600
300
200
9 500
1 500

72 000
29 200
77 300
47 000
61 300

32 500
3 000
16 950
14 300
32 200

2 100

21 500
16 400
15 000
108 500
86 800

1 200
1 240
14 120
20 350
24 800
15 435
33 200
5 000

51 300
34 800
44 000
21 100
40 300
29 300
7 900
91 200
7 700
60 000
2 000
21 300

16 200
27 000
2 700
8 500
33 600
6 800
32 250
9 000
300
111 000
6 000
11550
450
17 560
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Tafla 2. Staða ríkissjóðs gagnvart hafnarsjóðum í árslok 1980.
(Fjárhæðir í þús. gkr.)
Staða við ríkissjóð
í árslok 1979
Vangreitt

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Höfn í Hornafirði ....
Dvrhólaey .................
Vestmannaeyjar ........
Stokkseyri .................
Eyrarbakki .................
Grindavík ...................
Hafnir .........................
Sandgerði ...................
Garður .......................
Vogar .........................
Hafnarfjörður ...........
Samtals

Ofgreitt
(ofveitt)

7 945
800
45 000
7 200
16 500
34 000
900
15 500
3 650
50 000
512 295

138 230

Staða við ríkissjóð
í árslok 1980
- Ríkishluti
framkvæmda Fjárveiting
1980
1980

Vangreitt

108 755
3 375
297 000
100
27 300
94 500
50
131 250
16 050
3 650
151 920

98 000
7 500
307 500

34 500

8 800
22 300

2 000
38 200

135 500
15 000

11 250
1 050

117 500

84 420

3 043 735

2 521 700

981 125

Ofgreitt
(ofveitt)

18 700
4 925
7 100
850

85 025

Tafla 3. Fjárveitingar til hafnarframkvæmda 1980.
Þús. gkr.
Almennar hafnir samkv. töflu 2...................................................................
Landshafnir:
Keflavík — Njarövík ..........................................................................
Rif ........................................................................................................
Ferjuhafnir:
Arngerðareyri ......................................................................................
Gemlufall .............................................................................................
Hvítanes ...............................................................................................
Reykjanes ...........................................................................................
Djúpavík .............................................................................................
Hjallanes .............................................................................................

2 521 700
100 000
25 000

3
8
25
2
1
3

500
000
000
500
000
000

Sérstakar hafnir:
Grundartangi .......................................................................................

43 000

100 000
Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

125 000

2 789 700

277

2210

Þingskjal 669
Tafla 4. Fjárveitingar til sjóvamargarða 1980.
Pús. gkr.
Álftanes ................................................................................................................
Bolungarvík ..........................................................................................................
Eyrarbakki og Stokkseyri ....................................................................................
Flateyri ..................................................................................................................
Gerðar ..................................................................................................................
Grótta ....................................................................................................................
Hvaleyri, Hafnarfirði ...........................................................................................
Húsavík ................................................................................................................
Miðneshreppur .....................................................................................................
Reykjanesskagi, rannsóknir ................................................................................
Sauðárkrókur .......................................................................................................
Vogar ....................................................................................................................
Saurbær á Kjalarnesi ...........................................................................................

4
5
5
3
4
3
4
7
3
4
5
3
3

000
000
000
000
0Q0
000
000
000
000
000
000
000
000

Samtals 53 000
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[305. mál]

um breyting á lögum nr. 63/1974 um grunnskóla.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—’81)
1. gr.
Niðurlag 88. gr. laganna orðist svo:
Stefnt skal að því að ákvæði laganna um síðasta ár skólaskyldu komi til framkvæmda samtímis á landinu öllu 8 árum eftir gildistöku laganna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41/1980 um breytingu á lögum nr. 63/1974 um
grunnskóla.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Á siðasta þingi voru samþykkt lög um breytingu á lögum nr. 63/1974 um grunnskóla og gildistöku ákvæðisins um lengingu skólaskyldu, úr 8 árum i 9, frestað um
eitt ár. í greinargerð með frumvarpi að þeim lögum var m. a. bent á „að meginatriði
væri að lok skyldunáms og nám á framhaldsskólastigi tengdist með eðlilegum hætti.
Færi því vel á því að Alþingi fjallaði samtímis um 9. ár grunnskólans, þ. e. lengingu
skólaskyldu um eitt ár, og framhaldsskólastigið.“ Nú hefur umfjöllun af þvi tagi sem
hér um ræðir ekki farið fram og þykir því nauðsynlegt að fresta lengingu skólaskyldunnar um eitt ár enn. Menn eru yfirleitt sammála um að hvort sem skólaskyldan
verður 8 eða 9 ár þá verði að vera fyrir hendi námsframboð níunda árið fyrir alla
þá sem þess vilja njóta. Sá er þó munurinn að komi lengingin til framkvæmda þarf
Námsgagnastofnun að leggja nemendum 9. bekkjar til ókeypis námsgögn, sem öðrum
nemendum í skyldunámi, en ekki er gert ráð fyrir þessum útgjöldum á fjárlögum
þessa árs.
Á síðast liðnu ári starfaði nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins að endurskoðun laga um grunnskóla. Nefndin varð ekki sammála um lengingu skólaskyldunnar og er því æskilegt að fjallað verði enn frekar um málið í ljósi þeirrar reynslu
sem fengist hefur á liðnum árum. Nefndarálitið verður sent skólamönnum, þingflokkum og fleiri aðiljum til kynningar, og er ákveðið að ráðuneytið gangist á þessu ári
fvrir ráðstefnu um grunnskólamál á grundvelli þessa nefndarálits.
Frumvarp það sem hér er lagt fram miðar að því að fresta framkvæmd lagaákvæða um lengingu skólaskyldu úr 8 árum í 9 til haustsins 1982 með það fvrir
augum m. a. að unnt verði að afgreiða löggjöf um framhaldsskólastigið innan þess
tfma.

Nd.

671. Frumvarp til laga

[306. mál]

uin verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé má
ekki hækka fram til 31. desember 1981 frá því sem það var 30. april 1981, nema að
fengnu samþykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neinar hækkanir umfram
brýnustu nauðsyn. Miða skal verðlagsákvarðanir við ársfjórðungsleg meginmarkmið
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í verðlagsmálum sem ríkisstjórnin ákveður á hverjum tíma. Leyfi til verðhækkana
innan þeirra marka sem ríkisstjórnin setur hverju sinni tekur gildi með samþykkt
viðkomandi verðlagsyfirvalda og staðfestingu viðskiptaráðherra. Sé samþykkt verðlagsyfirvalda umfram hin settu mörk tekur hækkunin ekki gildi fyrr en að fenginni
staðfestingu ríkisstjórnarinnar.
2. gr.
Fari aðili eða samtök aðila ekki að fyrirmælum réttra verðlagsyfirvalda er verðlagsstofnun heimilt að krefjast þess að fógeti leggi lögbann við byrjuðu eða yfirvofandi broti á fyrirmælunum.
Ákvæði III. kafla laga nr. 18 frá 22. mars 1949 um kyrrsetningu og lögbann taka
og til lögbanns samkvæmt þessari grein eftir því sem við á.
3- gr.
í 1. gr. B laga nr. 77 23. des. 1980 um vörugjald komi 17% í stað 30% frá 1. mai
1981. Fyrir tímabilið 1. mars til 30. april 1981 skal fjármálaráðherra heimilt að
lækka eða endurgreiða vörugjald þetta um fjárhæð sem nemur allt að 1/6 hluta
gjaldsins.
Við innheimtu vörugjalds af innfluttum vörum, sem ekki hafa verið tollafgreiddar við gildistöku laga þessara, fer eftir ákvæðum 14. gr. laga nr. 120/1976, um
tollskrá o. fl., með áorðnum breytingum.
4. gr.
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga og lánsfjárlaga ársins 1981 svo og sérstakra laga,
sem gilda um einstaka útgjaldaliði, er ríkisstjórninni heimilt að lækka ríkisútgjöld,
þar með talin löghundin framlög, um allt að 31 milljón króna.
5- gr.
Þrátt fyrir ákvæði 31. gr. laga nr. 13/1979 skal Seðlabanka Islands heimilt að
fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar að ákveða hærri og sveigjanlegri bindiskyldu innlánsstofnana á tímabilinu 1. maí 1981 til 30. apríl 1983 en kveðið er á um í lögunum.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um s. 1. áramót lagði ríkisstjórnin fram áætlun um efnahagsmál. Með hliðsjón
af þeim aðgerðum, sem þá voru ákveðnar, er lagafrumvarp þetta lagt hér fram.
Með frumvarpi þessu er lagl til, að i framhaldi af þeirri fjögurra mánaða verðstöðvun, sem ákveðin var um s. 1. áramót, verði gætt ýtrasta aðhalds í verðlagsmálum.
Þá er ennfremur lagt lil, að vörugjald á gosdrykki og öl verði lækkað og að heimild
verði veitt til að hækka bindiskyldu innlánsstofnana.
Fyrstu tvær greinar frumvarpsins lúta að verðlagsmálum. í fyrri greininni felst
sú aðalregla, að á tímabilinu 30. apríl 1981 til 31. desember 1981 skuli ekki leyfa
neinar verðhækkanir mnfram hrýnustu nauðsyn. Að öðru leyti skal miða verðákvarðanir við ársfjórðungsleg meginmarkmið, sem ríkisstjórnin ákveður á hverjum
tíma. Ríkisstjórnin setur þannig frarn ákvcðna stefnuviðmiðun fyrir almennar verðlagsbreytingar, en einstakar verðákvarðanir geta vikið þar frá, el' nauðsyn krefur.
Miðað er við, að verðhækkanir umfram brýnustu nauðsyn verði ekki leyfðar, en
í óhjákvæmilegum tilfellum verði unnt að leyfa meiri hækkanir, enda verði heildarútkoman innan við hin settu mörk.
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í 1. gr. kemur einnig fram, að leyfi til verðhækkana innan þeirra marka sem
ríkisstjórnin setur á hverjum tíma tekur gildi með samþykkt viðkomandi verðlagsvfirvalda og staðfestingu viðskiptaráðherra. Ef hins vegar samþykkt verðlagsyfirvalda er umfram sett verðlagsmarkmið tekur hækkunin ekki gildi fyrr en að
fenginni staðfestingu ríkisstjórnarinnar.
1 2. gr. er lagt til, að ef aðili eða samtök aðila fara ekki að fyrirmælum réttra
verðlagsyfirvalda er verðlagsstofnun heimilt að krcfjast þess að fógeti leggi lögbann
við byrjuðu eða yfirvofandi broti á fyrirmælunum. Þessari grein er ætlað að styrkja
verðlagseftirlitið.
Þessar tvær fyrstu greinar frumvarpsins eru í samræmi við það ákvæði í efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar frá síðustu óramótum, að sett yrðu tímasett mörk
fyrir verðhækkanir. Ennfremur er stuðlað að virkara verðlagseftirliti og framkvæmdin auðvelduð. Aðrir liðir efnaliagsáætlunarinnar varðandi verðlagsmál eru
í undirbúningi, m. a. breytingar á álagningarregluin og greiðslufrestur á tollum.
I 3. gr. er kveðið svo á, að vörugjald á gosdrykki og öl lækki úr 30% í 17% frá
1. maí 1981, en fyrir næstu tvo mánuði á undan, tímabilið 1. mars til 30. apríl, verði
fjármálaráðherra heimilt að lækka eða endurgreiða vörugjald þetta um fjárhæð,
sem nemur allt að 1/6 hluta gjaldsins.
I 4. gr. er ríkisstjórninni veitt heimild til að lækka ríkisútgjöld um allt að 31
milljón króna, og er hér um nýja heimild að ræða, sem er óháð heimildum fjárlaga.
1 5. gr. er lagt til að Seðlabankanum vei ði veitt tímabundin heimild til að hækka
bindiskyldu innlánsstofnana að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. 1 31. gr.
laga nr. 13/1979 eru ákvæði um, að innlánsstofnanir skuli eiga fé á bundnum reikningi í Seðlabankanum sem að hámarki má nema 28% af heildarinnstæðufé hjá hverri
stofnun. Þessi heimild er nú að fullu nýtt og svo hefur verið um allnokkurt skeið.
Á undanförnum mánuðum hefur útlánageta bankakerfisins vaxið ört, einkum
vegna aukinnar sparifjármyndunar. Ef þessi þróun kynni að leiða til útlánaþenslu
gæti það stefnt markmiðum ríkisstjórnarinnar í verðlags- og efnahagsmálum í hættu.
Þess vegna er nauðsynlegt að hafa skjótvirk og öflug stjórntæki í peningamálum
fvrir hendi til að hafa áhrif á peiiingamyndun og útlánaþróun bankakerfisins.
Með sveigjanlegri innlánsbindingu er beiting peningamála til viðnáms gegn verðbólgu
auðvelduð og gerð áhrifameiri.
Þó meginhlutverk sveigjanlegrar innlánsbindingar sé að hafa óhrif á útlánaþróun og stuðla að jafnvægi á peningamarkaði, telur ríkisstjórnin að hluta af aukinni innlánsbindingu eigi að nota til að færa hlutdeild iðnfyrirtækja í rekstrar- og
afurðalánum Seðlabankans til samræmis við hliðstæð lán annarra atvinnuvega.

Sþ.

672. Skýrsla

fulltrúa íslands á 32. þingi Evrópuráðsins apríl 1980—janúar 1981.

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

Efnisyfirlit.
Inngangur.
Fulltrúar íslands.
Störf þingsins almennt.
Alþjóðamál og málefni er tengjast þeim Evrópuríkjum, er ekki eiga aðild að
Evrópuráði.
Efnahags- og þróunarsainslarf.
Félags- og heilbrigðismát.
Löggjafarmálefni.
Menningar- og menntamál.
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9. Vísinda-, tækni- og umhverfismál.
10. Mannfjöldi og málefni flóttamanna.
11. Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál.
Viðauki: Yfirlit yfir ákvarðanir þingsins.
1. Inngangur.
1 upphafi skal farið nokkrum orðum um hlutverk og skipulag þingsins.
1 fyrstu grein stofnskrár Evrópuráðsins, sem undirrituð var í Lundúnum 5. maí
1949, segir:
„Markmið Evrópuráðsins er að koma á meiri einingu meðal aðildarríkjanna
i þeim tilgangi að tryggja og hrinda í framkvæmd þeim hugsjónum og meginmarkmiðum, sem eru sameiginleg arfleifð þeirra, og auðvelda efnahagslegar og
félagslegar framfarir þeirra.“
Samkvæmt sömu grein ber að leitast við að ná þessu markmiði innan stofnana
ráðsins með umræðum um sameiginleg vandamál, með samkomulagi og samstilltum
aðgerðum í málum, sem snerta efnahag, félagsmál, menningu, vísindi, lög og stjórn,
og með því að viðhalda og efla mannréttindi og mannfrelsi.
Þá kveður fyrsta grein enn fremur á um að aðild að Evrópuráði skuli ekki hafa
áhrif á samvinnu aðildarríkjanna í starfi Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðlegra stofnana eða samtaka sem þau eru aðilar að. Engu að síður fjallar Evrópuráðið um ýmis málefni er fjallað er um hjá öðrum alþjóðlegum stofnunum og þýðingu hafa fyrir aðildarríki Evrópuráðsins.
Island gerðist aðili að Evrópuráðinu í mars 1950 og nú eru aðildarríkin samtals
21 að tölu.
Evrópuráðið er pólitísk stofnun, sem er fyrst og fremst saman sett af ráðherranefnd, sem er fulltrúi ríkisstjórnanna, og þingi, sem er fulltrúi þjóðþinga aðildarríkjanna. Tengslum milli þessara tveggja stofnana er haldið uppi af svokallaðri
sameinaðri nefnd, sem fulltrúar beggja eiga sæti í. Aðalframkvæmdastjórinn og
starfslið hans þjónar svo þessum aðilum. Ekki verður fjallað um störf ráðherranefndarinnar í þessari skýrslu, en þau falla undir utanríkisráðherra og utanríkisþjónustuna og er gerð grein fyrir þeim þætti í skýrslum utanríkisráðherra til Alþingis.
Þing Evrópuráðsins er ráðgefandi þing og hét það reyndar áður Ráðgjafarþing
Evrópuráðsins. Það er svipað þingum hinna einstöku þjóða að samsetningu og hlýðir
svipuðum þingsköpum, en hefur ekki löggjafarvald. Þingið skipa 170 fulltrúar.
Gert er ráð fyrir reglulegu þinghaldi á hvcrju ári og er því skipt i þrjá hluta að
vori, hausti og vetri. Með þessu móti getur þingið fylgst betur nteð breytingum á sviði
alþjóðamála. Þingið lætur til sín taka hin margvíslegustu mál, svo sem pólitísk, efnahagsleg, félagsleg, menningarleg, að undanskildum hernaðarmálum. Málin hafa áður
verið undirbúin af þingnefndum og eru afgreidd í formi tillagna til ráðherranefndar,
ályktana, fyrirmæla og álitsgerða.
2. Fulltrúar íslands.
Fulltrúar Islands á 32. þinginu voru:
Guðmundur G. Þórarinsson.
Ólafur Ragnar Grímsson.
Þorvaldur Garðar Kristjánsson.
Varafulltrúar voru:
Kjartan Jóhannsson.
Pétur Sigurðsson.
Auk þess mætti Ingólfur Guðnason á þinginu í apríl og janúar fyrir Guðmund
G. Þórarinsson.
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Aðalfulltrúar og varafulltrúar tóku þátt í störfum þingsins og skipuðu nefndir
sem hér segir:
Guðmundur G. Þórarinsson:
Sameinaða nefndin.
Vísinda- og tækninefnd.
Sveitarstjórna- og skipulagsnefnd.
Landbúnaðar- og sjávarútvegsnefnd (varamaður).
Ólafur Ragnar Grímsson:
Efnahagsnefnd.
Upplýsinganefnd.
Nefnd um farandverkafólk og flóttamenn (varamaður).
Nefnd um samskipti við ríki utan Evrópuráðsins (varamaður).
Fjárhags- og áætlananefnd (varamaður).
Þorvaldur Garðar Kristjánsson:
Fastanefnd.
Stj órnmálanefnd.
Laganefnd (varamaður).
Þingskapanefnd (varamaður).
Kjartan Jóhannsson:
Heilbrigðis- og félagsmálanefnd.
Menntamálanefnd.
Landbúnaðar- og sjávarútvegsnefnd.
Visinda- og tækninefnd (varamaður).
Pétur Sigurðsson:
Þingskapanefnd.
Fjárhags- og áætlananefnd.
Fastanefnd (varamaður).
Stjórnmálanefnd (varamaður).
Formaður íslensku þingfulltrúanna var Þorvaldur Garðar Kristjánsson og
ritari Friðjón Sigurðsson skrifstofustjóri Alþingis.
3. Störf þingsins almennt.

32. þing Evrópuráðsins var venju samkvæmt skipt í þrjá hluta og var fyrsti
hlutinn haldinn 21.—25. apríl 1980, annar hlutinn 24. september—2. október 1980
og þriðji hlutinn 26.—30. janúar 1981. Þingfundir eru ávallt haldnir í Strasbourg.
Meðal þeirra málefna, sem tekin voru fyrir á apríl-fundinum, var afnám dauðarefsingar. Þingið beindi þeim tilmælum til ráðherranefndarinnar, að hún léti gera
breytingar á mannréttindasáttmála Evrópu í þá veru að dauðarefsing væri afnumin
í aðildarríkjum Evrópuráðsins á friðartímum.
Samþykkt var ályktun um ástandið í Mið-Austurlöndum, þar sem byggðastefna
Israelsmanna á herteknu svæðunum er fordæmd og þar sem viðurkenndur er sjálfsákvörðunarréttur Palestínumanna. Fjallað var um öryggi og samvinnu í Evrópu.
Aðalframkvæmdastjóri UNESCO, M. Amadou-Mahtar M’ Bow, gaf skýrslu um
starfsemi þeirrar stofnunar. Forsætisráðherra Portúgals, Francisco Sa Carneiro,
ávarpaði þingið. Utanríkisráðherra Spánar, M. Marcelino Oreja Aguirre, fylgdi
skýrslu ráðherranefndarinnar úr hlaði.
Hollenski þingmaðurinn, Henri de Koster, var endurkjörinn forseti þingsins.
Þorvaldur Garðar Kristjánsson var kjörinn einn af varaforsetum þingsins.
Aðalumræðan á september-fundinum fjallaði um ástandið í Tyrklandi, en september-fundurinn hófst aðeins 12 dögum eftir valdarán herforingjanna í Ankara.
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Aðalframkvæmdastjóri OECD, Emile van Lennep, ávarpaði þingið, svo og forsætisráðherra Frakklands, Raymond Barre, Olof Rydbeck, framkvæmdastjóri UNRWA, og loks utanríkisráðherra Kína, Huang Hua. Utanríkisráðherra Spánar, José
Pedro Perez Llorca, fylgdi skýrslu ráðherranefndarinnar til þingsins úr hlaði.
Vísindamálaráðherra Austurríkis, Hertha Firnberg, ávarpaði þingið á janúarfundinum. Utanríkisráðherra Svíþjóðar, Ola Ullsten, fylgdi skýrslu ráðherranefndarinnar úr hlaði.
4. Alþjóðamál og málefni er tengjast þeim Evrópuríkjum,
er ekki e’ga aðild að Evrópuráði.
Fjallað var um hin ýmsu alþjóðamál er ofarlega eru á baugi, svo sem öryggisog samvinnuráðstefnu Évrópu i Madrid, Mið-Austurlönd, Afganistan, ástandið í
Tyrklandi, ástandið í Bólivíu og fleira. Þing Evrópuráðsins hefur jafnan litið á sig
sem nokkurs konar talsmann þjóðþinga ríkja þeirra í Evrópu, er búa við lýðræði, og
telur þar af teiðandi það vera skyldu sína að láta í Ijós álit sitt varðandi þá atburði
nær eða fjær, sem á einhvern hátt gætu haft áhrif á Evrópu.
31. þingið fjallaði nokkuð ítarlega um málefni Mið-Austurlanda og umfjöllunin á 32. þinginu var nokkurs konar framhald af þeirri umræðu. Fyrir aprílfundinum lá skýrsla stjórnmálanefndarinnar, sem Jacques Baumel, franskur þingmaður Gaullista, hafði tekið saman. í skýrslunni var látin í ljós von um að Evrópa
léti málefni Mið-Austurlanda til sín taka á árinti 1980, bæði vegna þess að Sovétrikin
njó'i ekki þess trausts, sem þau nutu áður í Arabalöndum, vegna innrásarinnar í
Afganistan, og að Bandaríkin hafi mörgu öðru að sinna vegna forsetakosninganna
þar í landi. I umræðunum um Mið-Austurlönd skiptust fulltrúar nokkuð í tvo hópa
að því er Camp-David-samkomulagið varðaði, þ. e. þá, sem vildu að Camp-Davidsamningnum vrði gefinn meiri gaumur, hins vegar þá, er töldu samkomulagið ekki
ganga nógu langt í þá átt að tryggja Paleslinumönnum réttindi sem þjóð. Eftir langar
umræður og niikið þóf var samþykkt ályktun þar sem m. a. var látin í Ijós ánægja
með aðgerðir ísraelsmanna og Egypta innan Camp-David-rammans í því skvni að
reyna að leysa hina 30 ára gömlu deilu milli þessara tveggja ríkja. Er jafnframt
itrekað að ýmsar ríkisstjórnir i löndum Evrópu muni ekki i bráð viðurkenna PLO
sem ré'.tmæta fulltrúa Palestínumanna á meðan PLO-samtökin viðurkenni ekki
ísrael og láii af valdbeitingu. En sérstök áhersla var Iögð á, að búsetustefna ísraelsmanna á herteknu svæðunum væri fordæmanleg, og skorað á ríkisstjórnir í Evrópuráðsríkji'm að samræma aðgerðir sínar hjá Samcinuðu þjóðunum með það fyrir
augum að endurskoða ályktun Sameinuðu þjóðanna nr. 242, sem einskorði vandamál
Palestinubúa uin of við vandamál flóttafólks.
Apríl-fundurinn varði miklum tíma í að fjalla um öryggi og samvinnu í Evrópu,
en umræður uin þau málefni tengdust smáin saman málefnum Afganistans og einkum þó ástandi flóttamanna frá Afganistan. Samþykkt var ályktun þar sem skorað
var á aðildarríki Evrópuráðsins að aðstoða flóltamenn frá Afganistan í samvinnu við
þær alþjóðastofnanir er láta slíka aðstoð til sín taka. Þá var lýst ánægju yfir því, að
öryggis- og samvinnuráðstefna í Madrid verði haldin, þrátf fyrir aukna spennu í alþjóðamálum. Er í því sambandi sérstaklega vísað til ástands'ns í Afganistan og
meðferðar Austur-Evrópurikja á þeim aðilum sem hafa viljað minna á að ákvæðmn
Helsinki-lokasamþykklarinnar verði framfylgt.
A sep'ember-fundinum var fjallað um Madrid-ráðstefnuna. en hún var þá nýhafin.
Þ'ngið samþykkii álvktun þar sem lýst er áhyggjuin yfir því, að mannréttindaákvæði
Helsinki-samþykktarinnar eru ekki í heiðri höfð í kommúnistaríkjunum í AusturEvrópu, - þetla brjóti jafnframt i bága við sáttmála Sameinuðu þjóðanna og ákvæði
mannré’tindasamninga Same'nuðu þjóðanna.
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September-fundurinn fjallaði ítarlega um ástandið í Tyrklandi, en herforingjastjórnin var þá nýbúin að taka völdin þar í landi. Fulltrúar tyrkneska þingsins, sem
þá var nýbú ð að leysa upp, íóku þátt í þessum fundi. Af 12 fulltrúum Tyrkja á
þinginu mættu þó aðeins 4, en þingið hafði samþykkt kjörbréf þessara fjögurra
þingmanna. Þeirri spurningu var varpað fram, hvort þingið hefði staðið rétt að
þessum málum með samþykkt umræddra fjögurra kjörbréfa og af hverju hefðu
aðeins fjórir þingmenn mætt, en ekki tólf. Samþykkt var ályktun þar sem vísað
er í stofnskrá Evrópuráðsins, þar sem rakin eru skilyrði fyrir þvi, að ríki geti
talist aðili að Evrópuráðinu. Skorað var á ríkisstjórn Tyrklands að virða mannréttindasáttmála Evrópu og láta tafarlaust lausa þá tyrknesku stjórnmálamenn sem höfðu
ekki brolið af sér fyrir valdaránið 12. september s. I. Enn fremur var skorað á
tyrknesku stjórn'na að hefja tafarlausar aðgerðir er miði að því, að lýðræði komist
aftur á fót í Tyrklandi. Minnt var á að kjörbréf tyrknesku fulltrúanna renni út
11. maí 1981 og að ekki verði um þátttöku Tyrkja að ræða í þingi Evrópuráðsins
ef kosningar hafi ekki farið fram í landinu fyr'r þann tíma.
Á janúar-fundinum var lögð fram skýrsla austurríska fulltrúans Ludwigs Steiner
um ástandið i Tyrklandi, en Steiner liafði ásamt spánska þingmanninum YanezBarnuevo farið í kvnnisferð til Tyrklands. Allmiklar umræður urðu um skýrslu
þessa, einkuni vegna þess að í skýrslunni er að nokkru leyti lýst yfir skdningi á
þe'm aðgerðum sem grípa varð til til að binda endi á ófremdarástand í landinu
sem skapast hafði af síaukinni hryðjuverkastarfsenr. ítrekuð var fyrri afstaða og
lögð áhersla á að mannréttindi væru ekki í heiðri höfð í Tyrklandi.
Á sepiember-fundinum var fjallað um öryggismálaráðstefnu Evrópu í Madrid
og inn i þær umræður fléltuðust umræður um ástand'ð í Bóliviu og brot á mannréttindum sem þar eru viðhöfð. Samþykkt var ályktun þar sem skorað er á herforingjastjórnina i Bóliviu að hætta þegar í stað þeirri hryðjuverkastarfsemi er beinist gegn
ahnennum borgurum.
Fyrir september-fundinum lá skýrsla frá Robert E. Krieps, þingmanni frá
Luxembourg, sem stjórnmálanefndinni hafði verið falið að gera og fjallar uin
nauðsyn þess að hamla gegn nýfasistískum áróðri sem ber svip af kynþáttahalri.
í skýrslunni er vitnað t'l þess. að börn hafi orðið fyrir aðkasti vegna kvnþáttar sins
í borgunum Antwerpen, Hamborg og Marseille, og vitnað er til atburðanna i Bologna
og Miinehen ásaint valdbeitingu gegn gyðingum í Frakklandi. Samþykkt var ályktun
sem fordæmir hinar ýmsu tegundir nýfasismn og nýnas’sma og skorar á rikisstjórnirnar að samþykkja lög, er takmarki enn frekar möguleikana á því að slíkum
hreyfingum líðist að vaða uppi.
Septeinber-fundurinn f jallaði um brot gegn mannréttindum í Sovétríkjunum og
öðrum rikjum Austur-Evrópu. Samþykkt var ályktun þar sem m. a. kemur fram að
þær v'ðbárur Sovétmanna, að ekki beri að hnýsast í innri málefni ríkja þegar fjallað
er um mannréitindi, séu haldlitlar. Þingið lýsti jafnframt ánægju sinni yfir þvi sem
pólskir verkamenn hafa áorkað. Lýst var yfir stuðningi v'ð réttmæ’ar kröfur pólskra
verkamanna um að fá að skipuleggja frjáls og óháð verkalýðsfélög.
Þingið fjallaði um meðferð gyðinga í Sovétrikjunum og samþykkti ályktun þar
sem skorað er á Sovétríkin að flýta afgreiðslu vegabréfaáritana og leyfa þeim,
er hafa verið fangelsaðir fvrir þá einu sök að vilja flytjast frá Sovétríkjunum. að
yfirgefa Sovétrikin og fá að sameinast fjölskyldum sínum.
Samþykkt var ályktun þar sem lýst var áhyggjum vegna aukinnar spennu i
alþjóðamálum með tilliti til Evrópu. Er þar víða komið við, og m. a. er minnst á
samskip'ii austurs og vesturs, öryggisráðstefnuna í Madrid, ástandið og þróun mála i
Póllandi, Mið-Austurlönduin og stríðið milli írans og íraks. Jafnframt er komið inn
á ástandið í Tyrklandi og ástandið í Afganistan.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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5. Efnahags- og þróunarsamstarf.

Fjallað var allítarlega um þriðja þróunaráratug Sameinuðu þjóðanna, en fyrir
apríl-fund num lá skvrsla frá Wolfgang Blenk, austurrískum þingmanni, um þau
mál. Samþykkt var ályktun þar sem skorað var á ríkisstjórnir Evrópuráðsríkjanna
að grandskoða grundvallarþarfir fólksins í ríkjum þriðja heimsins í sambandi við
alþjóðlega áætlun um þriðja þróunaráratug Sameinuðu þjóðanna.
Að tilhlutan efnahagsnefndarinnar var samþykkt ályktun nm breytingar á
gullverði.
í tihögu til ráðherranefndarínnar er fjallað um framtíð lítilla og meðalstórra
fyrirtækja í Evrópu, skattastefnu gagnvart slíkum fyrirtækjum og skorað á ríkisstjórnirnar að grípa til efnahagslegra og félagslegra aðgerða er tryggi atv’nnu við
þessi fyrirtæki.
Þingið samþykkti ályktnn, sem er mjög umfangsmikil og fjallar um hina ýmsu
starfsemi Efnahags- og framfarastofnunar'nnar, OECD. Þá samþykkti þingið mjög
umfangsmikla tillögu, þar sem því er beint til ráðherranefndarinnar, að húu athugi
mjög gaumgæfilega samstarf Norður- og Suður-Evrópuríkja með það fyrir augum að
auka efnahags- og tækniaðstoð við Suður-Evrópu.
6. Félags- og heilbrigðismál.
Fyrir apríl-fundinum lá skýrsla frá franska þingmanninum Maurice Brugnon
um fátækt í Evrópu. Skýrslan fjallaði m. a. um þá aðstoð sem fyrir hendi er þeim
til handa sem eru líkamlega og andlega einangrað:r frá samfélaginu. í skýrslunni
kemur fram, að eðlilega eigi Evrópuríkin að leggja sitt af mörkum til að draga úr
fátækt í ríkjum þriðja heimsins, en jafnframt beri þeim að líta í eigin barm og
gleyma ekki erfiðleikum þegna eigin ríkja.
í tillögu til ráðherranefndar'nnar var kveðið á um frekari samræmingu milli
aðgerða ríkis annars vegar og bæjar- og sveitarstjórna hins vegar með það fvrir
augum að draga úr fátækt. Þingið lét frá sér fara álit um viss framkvæmdaatriði
varðandi félagsmálasáttmála Evrópu. Samþykkt var tillaga sem fjallar um sjálfboðal ðastarf í þróunarríkjunum. í tillögunni kemur fram að auka þurfi samráð
opinberra aðila og þeirra stofnana er sjá um sjálfboðaliðastarf. Alhyglisvert er
að þeim tilmælum er beint 11 ríkisstjórna aðildarríkjanna, að þær athugi möguleikana á að þeir sjálfboðaliðar, er snúa til heimkvnna sinna að starfi loknu, eigi
hægt með að aðlagast sinu fyrra umhverfi á ný.
Fyrir janúar-fundinum lá skýrsla austurríska þingmannsms Marga Hibínek um
félagslegt ástand fanga. Skýrslan fjallar m. a. um kvenfanga og börn þeirra, endurhæfingu, stvttri afplánunartíma, fjölskyldubönd og heimsóknir, störf, almannatryggingar og eftirlaun. Eftir itarlega umfjöllun skýrslunnar var samþykkt umfangsniikil lillaga um þessi efni t'] ráðherranefndarinnar.
7. Löggjafarmálefni.
Eitt merkasta málið, sem 32. þingið fjallaði um, var afnám dauðarefsingar, svo
sem áður er vik’ð að. Revndar hefur Evrópuráðið fjallað um þetta mál allt frá árinu
1973, er norrænir þingfulltrúar tóku það upp. Fyrir april-fundinum 1á að tilhlulan
laganefndarinnar skýrsla um afnám dauðarefsingar. Samþykkt var ályktun þar sem
þvi er lýst yfir. að dauðarefsing væri ómannúðleg. Er skorað á þjóðþing þeirra að'ldarrikja, er enn franikvæma dauðarefsingu á friðartímum, að afnema hana. Þá samþykkti þingið tillögu þar sem því er beint til ráðherranefndar:nnar að mannréttindasáttmála Evrópu verði breylt til samræmis við framkomna ályktun.
Samþykkt var tillaga uiu alþjóðleg vörumerki. Er þar skorað á þau ríki, er ekki
hafa enn gerst aðilar að Madrid-samkomulaginu frá 14. apríl 1891, um skráningu
alþjóðlegra vörumerkja, að gera það.
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Á janúar-fundinum var samþykkt tillaga þar sem mælst er til þess, að aðildarríki ráðsins hraði g'ldistöku sáttmála þess sem mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna er að vinna að og fjallar um pyndingar. Fram kom að hafðar eru í frammi
pyndingar í ákveðnum aðildarríkjum Evrópuráðsins. Samþykkt var ályktun þar
sem látin var í ljós von um að Efnahagsbandalag Evrópu gerðist fljótlega aðili að
mannréttindasáttmála Evrópu.
Á janúar-fundinum var dr. Gaukur Jörundsson prófessor endurkjörinn fulltrúi
íslands í mannréttindanefnd Evrópu og var það kjör siðar staðfest af ráðherranefndinni.
8. Menningar- og menntamál.
Samþykkt var tillaga um samstarf Evrópuráðsins við UNESCO.
Þingið lét til sín taka framtíð Ólympíule kanna með skírskotun til þess, að
ýmis riki höfðu ákveðið að taka ekki þátt í Ólympíuleikunum í Moskvu vegna innrásar Sovétmanna í Afganistan. Fyrir september-fundinum lá skýrsla sem franski
þingmaðurinn Maurice Brugnon hafði gert um Ólympíuleikana. Þingið samþykkti
ályktun og tillögu um framtíð Ólympíuleikanna þar sem mælt er með því, að þeir
flytjist til Ólympiu i Grikklandi.
Samþykkt var tillaga um samstarf æskufólks í Evrópu.
Einnig var samþykkt tillaga er gerir ráð fyrir auknum samskiptum skóla og
skólafólks i Evrópu. Þá var samþykkt tillaga um minnismerki.
9. Vísinda-, tækni- og umhverfismál.
September-fundur'nn afgreiddi tillögu um flugumsjón, þar sem lögð var áhersla
á þátttöku sem flestra ríkja Evrópu í „Euro-Control“. Fyrir þinginu lá skýrsla norska
þingmannsins Lars Roar Langsledt um sjónvarp um gervihnetti þar sem hann gerði
grein fyrir þeim áætlunum sem unnið er að á þessu sviði, þ. á m. ESA- og NORDSATáætlununum. í tillögu þar að lútandi er lýst yfir vonbrigðum með það, að Frakkland og Sambandslýðveldið Þýskaland fari eigin leiðir í þessum málum þannig að
ekki verði um það að ræða að samræma þessar áætlanir eins og æskilegt hefði
verið.
Samþykkt var ályktun þar sem mælst var til þess, að notkun á gasefn:nu FREON
yrði takmörkuð og sett undir eftirlit, en efni þetta hefur áhrif á Ozon-Iögin í andrúmsloftinu.
Samþykktar voru frjár umfangsmiklar tillögur um umhverfisverndarmál: um
stefnu í umhverf smálum Evrópu, um afleiðingar af stofnun stórra iðnfyrii tækja
og um starfsemi kjarnorkumálastofnunar OECD. Þar að auki voru samþykkt fyrirmæli varðandi stefnu í umhverfisverndarmálum Evrópu.
10. Mannfjöldi og málefni flóttamanna.
Svo sem áður greinir samþykkti apríl-fundurinn ályktun um ástandið í MiðAusturlöndum.
Samþykkt var lillaga þar sem skorað var á ráðherranefndina að hvetja rikisstjórnir sínar til að auka reglubundin framlög til hjálparstofnunar Sameinuðu þjóðanna fyr;r Palestínuflóltamenn, UNRWA.
Eftir miklar og heitar umræður samþykkti þingið tillögu til ráðherranefndarinnar er kveður á um rétt erlendra ríkisborgara til að vera kjörgengir og mega
laka þátt í kosn:ngum við borgar- og sveitarstjórnarkosningar.
Með hliðsjón af því, að Sambandslýðveldið Þýskaland og Frakkland höfðu komið
á vegabréfaárilanaskyldu fyrir tyrkneska ríkisborgara, var samþykkt tillaga þar
sem skorað var á ráðherranefndina að hafa áhrif á þau ríki, sem komið hafa á
slíkri skvldu, að fella hana umsvifalaust úr gildi og jafnframt að sjá til þess, að önnur
ríki komi henni ekki á.
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11. Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál.
Þingið samþykkti ályktnn um matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna. Þá var
samþykkt ályktun um að kölluð verði á ný saman heimsráðstefna um endurskipulag á sv ði landbúnaðar og þróun til sveita. Enn fremur var samþykkt ályktun um
landbúnað og orkumál.
Á janúar-fundinum var fjallað um fiskveiðimál. Af því tilefni var Steingrími
Hermannssyni sjávarútvegsráðherra boðið að ávarpa þingið. Flutli hann ræðu um
fiskveiðimál þegar skýrsla um framtíð fiskveiða í Evrópu var til umræðu. Hann
svaraði og fyrirspurnum og var gerður góður rórnur að máli hans. í þessum umræðum tóku þátt allir þingfulltrúar íslands, þannig að þar gætti mjög íslenskra viðhorfa
og sjónarmiða.
Þingið samþykkti tillögu þar sem skorað er á ráðherranefndina að stuðla að
mótun hagnýtrar fiskveiði- og fiskverndunarstefnu. Jafnframt er kveðið á um aðgerðir
til að hamla á móti mengun úthafa og vatna og aðgerðir til aukinna rannsókna. Þá
leggur þingið áherslu á betri samræmingu á stefnu Efnahagsbandalagsríkjanna i
fiskveiðimálum og þe rra ríkja í Evrópuráðinu sem ekki eru aðilar að Efnahagsbandalaginu.
Yfirlit yfir ákvarðanir 32. þings Evrópuráðsins (apríl 1980—janúar 1981).
Tillögur.
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Ed.

673. Breytingartillaga

[11. máll

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 2. gr.
a. í stað orðanna „sex manna skólanefnd“ i 1. mgr. komi: sjö manna skólanefnd.
b. Á eftir orðunum „Fiskiðnar, fagfélags fiskiðnaðarins“ í 2. mgr. komi: einn eftir
tilnefningu Fiskmatsmannafélags íslands.
c. í stað „Sex varamenn" komi: Sjö varamenn.
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Ed.

674. Frumvarp til Iaga

[307. mál]

um aðild íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á
Norðaustur-Atlantshafi.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- grRíkisstjóminni er heimilt að fullgilda fyrir íslands hönd samning frá 18. nóvember
1980 um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi. Samningurinn er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum.
2. gr.
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja reglur um framkvæmd samningsins.
3. gr.
Brot á reglum sem settar verða samkvæmt 2. gr. laga þessara skulu varða sektum
2000—40 000 gullkrónum, sbr. lög nr. 4 11. apríl 1924.
Ennfremur er heimilt að gera afla og veiðarfæri upptæk.
Auk þess má láta brot varða skipstjóra fangelsi allt að 6 mánuðum þegar sakir eru
miklar eða þegar um ítrekað brot er að ræða.
Lagt skal löghald á skip, sem staðið er að meintum ólöglegum veiðum, þegar er það
kemur til hafnar, og er eigi heimilt að láta það laust fyrr en dómur hefur verið kveðinn upp í
máli ákæruvaldsins gegn skipstjóra skipsins eða máli hans lokið á annan hátt og sekt og
kostnaður greiddur að fullu. Þó er heimilt að láta skip laust fyrr ef sett er bankatrygging, eða
önnur trygging jafngild að mati dómara, fyrir greiðslu sektarinnar og málskostnaðar.
Til tryggingar greiðslu sektar samkvæmt þessari grein og kostnaðar skal vera lögveð í
skipinu.
Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. 1. apríl 1982 falla úr gildi lög nr. 14 30. mars 1960, um
heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að Iáta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var
24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þessu er leitað heimildar fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda fyrir Islands
hönd samning frá 18. nóvember 1980 um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á
Norðaustur-Atlantshafi. Samningi þessum er ætlað að koma í stað samnings frá 24. janúar
1959 um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs. Sá samningur var fullgiltur fyrir íslands
hönd 12. apríl 1960. Um hann gilda lög nr. 14 30. mars 1960.
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Við útfærslu fiskveiðilögsögu strandríkja Norðaustur-Atlantshafs gjörbreyttist skipan
fiskveiðimála á svæðinu og sögðu Noregur og aðildarríki Efnahagsbandalags Evrópu samningnum upp.
Hafist var handa um gerð nýs samnings sem myndi taka mið af hinu breytta ástandi og
voru nokkrir undirbúningsfundir haldnir á árunum 1977 og 1978. Dagana 20. febrúar til 3.
mars 1978 var síðan haldin í London ráðstefna með fulltrúum ríkisstjórna. Fulltrúar 19 ríkja
og Efnahagsbandalags Evrópu tóku þátt í henni. Ekki tókst þar að ná samkomulagi um
nýjan samning. Af hálfu aðildarríkja Efnahagsbandalagsins var þess krafist að bandalagið
yrði sjálfstæður aðili samningsins. Á þetta gátu A-Evrópuríkin ekki fallist. ísland lagði fram
tillögu um að þurfa ekki að greiða meira en 5% af kostnaði af starfsemi skv. samningnum.
Á fundi í Lissabon dagana 26.—29. febrúar 1980, varð samkomulag um öll ákvæði
samningsins. Efnahagsbandalagiö var viðurkennt sem aðili samningsins. Tillaga var samþykkt um að ríki með innan viö 300 000 íbúa greiði fyrstu fimm árin eigi meira en 5%
heildarkostnaðarins. Síðan yrði reglan endurskoðuð árlega og mætti breyta henni með 3U
hluta atkvæða samningsaðila.
Samningurinn var lagður fram til undirritunar í London 18. nóvember 1980 og var hann
undirritaður fyrir hönd Islands þann dag. Auk þess hefur Efnahagsbandalagið og eftirtalin
ríki undirritað hann: Danmörk (vegna Færeyja), Kúba, Noregur, Pólland, Portúgal, Sovétríkin, Spánn, Svíþjóð og Þýskaalþýðulýöveldið. Samningurinn öðlast gildi þegar sjö aðilar
hafa fullgilt hann þ. á m. a. m. k. þrír aðilar sem fiskveiðilögsögu hafa á samningssvæðinu.
Ef hann hefur hins vegar ekki öðlast gildi fyrir 18. nóvember 1981, en fimm aðilar hafa
fullgilt hann, þ. á m. a. m. k. þrír sem fiskveiöilögsögu hafa á svæðinu, geta þeir ákveðið að
samningurinn öðlist gildi þeirra á milli.
Samningurinn gerir ráð fyrir að sett verði á laggirnar ný fiskveiðinefnd, sem tæki við af
fiskveiðinefnd sem starfandi er samkvæmt samningnum frá 1959. Nefndinni er ætlað það
hlutverk fyrst og fremst að gera tillögur um fiskveiðar utan þeirra svæða sem falla undir
fiskveiðilögsögu samningsaðila, og skal hún gera ályktanir um veiðar innan fiskveiðilögsögu
aðila aðeins ef hlutaðeigandi aðili óskar þess. Er því hlutverk og valdsvið nefndarinnar í
samræmi við íslenska löggjöf.
Leitað var umsagnar Fiskifélags íslands og Hafrannsóknastofnunarinnar um þennan
samning og var af hálfu þeirra mælt með því að ísland gerðist aðili að samningnum.
ísland gerðist 1. janúar 1979 aðili að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi
fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi, sbr. lög nr. 48 30. maí 1979, um framkvæmd samningsins.
Ekki þykir ástæða til að gera athugasemdir við einstakar greinar þessa frumvarps. Þess
skal þó getið að viðurlagaákvæði í 3. gr. frumvarpsins eru sniðin eftir ákvæðum laga nr. 81
31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands og eru samhljóða ákvæðum í 2. gr.
fyrrgreindra laga nr. 48/1979.
Að lokum skal athygli vakin á því, að íslensk stjómvöld hafa sagt samningnum frá 1959
upp og miðast uppsögn við 9. mars 1982. Þykir því rétt að lög nr. 14/1960 um framkvæmd þess
samnings falli úr gildi 1. apríl 1982 og er gert ráð fyrir því í 4. gr. frumvarpsins.
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Fylgiskjal.
SAMNINGUR
um framtíðarsamvinnu ríkja
varðandi fiskveiðar á
Norðaustur-Atlantshafi

SAMNINGSAÐILAR
SEM GERA SÉR LJÓST að strandríki við
Norðaustur-Atlantshaf hafa í samræmi við viðeigandi grundvallarreglur í þjóðarétti fært út lögsögu sína yfir hinum lifandi auðlindum aðliggjandi
hafsvæða í allt að tvöhundruð sjómílur frá grunnlínum þeim er víðátta landhelgi miðast við, og
beita innan þessara svæða fullveldisrétti í því skyni
að rannsaka og hagnýta, vernda og hafa stjórnun á
auðlindum þessum,
SEM TAKA TILLIT TIL starfa þriðju hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna að því er varðar
fiskveiðar,
SEM ÓSKA þess að stuðla að verndun og bestu
nýtingu á fiskveiðiauðlindum í Norðaustur-Atlantshafi á þann hátt er samrýmist útfærslu fiskveiðilögsögu strandríkja, og samkvæmt því hvetja
til alþjóðlegrar samvinnu og samráðs að því er
auðlindir þessar varðar,
SEM LÍTA SVO Á að samningurinn um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs frá 24. janúar 1959 ætti því að víkja,
HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR UM EFTIRFARANDI:
1- gr1. Svæði það sem samningur þessi nær til, hér á
eftir nefnt ,,samningssvæðið“, er hafsvæði
a. innan þess hluta Atlantshafsins og Norðuríshafsins og aðliggjandi hafsvæða sem er norðan
36° n. br. og milli 42° v. I. og 51° a. 1., að úndanteknu:
i. Eystrasalti og sundunum sunnan og austan
lína sem liggja frá Hasenörehöfða til
Gnibentanga, frá Korshage til Spodsbjerg og
frá Gilbjerghöfða til Kullen, og
ii.

Miðjarðarhafi og aðliggjandi hafsvæðum að
skurðpunkti 36° n. br. og 5° 36' v. 1.

b. á Atlantshafinu fyrir norðan 59° n. br. og milli
44° v. 1. og 42° v. 1.

CONVENTION
on Future Multilateral Cooperation in
North-East Atlantic Fisheries

The Contracting Parties,
Noting that the coastal states of the North-East
Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent
waters to limits of up to two hundred nautical
miles from the baselines from which the breadth of
the territorial sea is measured, and exercise within
these areas sovereign rights for the purpose of
exploring and exploiting, conserving and managing these resources,
Taking into account the work of the Third
United Nations Conference on the Law of the Sea
in the field of fisheries,
Desiring to promote the conservation and optimum utilisation of the fishery resources of the
North-East Atlantic area within a framework appropriate to the régime of extended coastal state
jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,
Considering that the North-East Atlantic
Fisheries Convention of 24 January 1959 should
accordingly be replaced,
Have agreed as follows:

Article 1
1. The area to which this Convention applies,
hereinafter referred to as “the Convention Area”,
shall be the waters:
(a) within those parts ofthe Atlantic and Arctic
Oceans and their dependent seas which lie north
of 36° north latitude and between 42° west longitude and 51° east longitude, but excluding:
(i) the Baltic Sea and the Belts lying to the south
and east of lines drawn from Hasenore Head
to Gniben Point, from Korshage to
Spodsbierg and from Gilbierg Head to the
Kullen, and
(ii) the Mediterranean Sea and its dependent seas
as far as the point of intersection of the parallel of 36° latitude and the meridian of 5°36'
west longitude,
(b) within that part of the Atlantic Ocean north
of 59° north latitude and between 44° west longitude and 42° west longitude.
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2. Samningur þessi tekur til allra fiskiauðlinda
á samningssvæðinu að undanteknum sjóspendýrum, botntegundum, þ. e. lífverum sem á
þeim tíma er þær má nýta eru annað hvort kyrrstæðar á hafsbotninum eða undir honum eða geta
ekki hreyft sig nema í stöðugri snertingu við hafsbotninn eða botnlögin og, að svo miklu leyti sem
fjallað er um þær í öðrum alþjóðasamningum,
fartegundum og tegundum sem leita aftur upp í ár.

2. This Convention applies to all fishery resources of the Convention Area with the exception of sea mammals, sedentary species, i.e. organisms which, at the harvestable stage, either are
immobile on or under the seabed or are unable to
move except in constant physical contact with the
seabed or the subsoil and, in so far as they are dealt
with by other international agreements, highly
migratory species and anadromous stocks.

2. gr.
Ekkert í samningi þessum skal talið hafa áhrif á
réttindi, kröfur eða skoðanir nokkurs samningsaðila varðandi mörk eða víðáttu fiskveiðilögsögu.

Article 2
Nothing in this Convention shall be deemed to
affect the rights, claims, or views of any Contracting Party with regard to the limits or extent of
jurisdiction over fisheries.

3. gr.
1. Með samningi þessum samþykkja samningsaðilar að setja á stofn og starfrækja NorðausturAtlantshafs fiskveiðinefnd, hér á eftir kölluð
„nefndin“.
2. Nefndin skal vera lögaðili og njóta í samskiptum sínum við aðrar alþjóðastofnanir og á
landssvæðum samningsaðila þeirrar réttarstöðu er
nauðsynleg kann að vera til að rækja störf sín og ná
tilgangi sínum.

Article 3
1. For the purposes of this Convention the
Contracting Parties agree to establish and maintain a North-East Atlantic Fisheries Commission,
hereinafter referred to as “the Commission”.
2. The Commission shall have legal personality
and shall enjoy in its relations with other international organisations and in the territories of the
Contracting Parties such legal capacity as may be
necessary to perform its functions and achieve its
ends.
3. Each Contracting Party shall appoint to the
Commission not more than two representatives
who may be accompanied at any of its meetings by
experts and advisers.
4. The Commission shall elect its own President and not more than two Vice-Presidents.
5. The Office of the Commission shall be in
London.
6. Except when the Commission determines
otherwise, it shall meet once a year in London at
such times as it decides; provided, however, that
upon the request of a Contracting Party and subject to the concurrence of three other Contracting
Parties, the President shall, as soon as practicable,
convene a meeting at such time and place as he
may determine.
7. The Commission shall appoint its own Secretary and such other staff as it may require.
8. The Commission may set up such Committees and other subsidiary bodies as it considers
desirable for the exercise of its duties and functions.
9. Each Contracting Party shall have one vote
in the Commission. Decisions of the Commission
shall be taken by a simple majority, or, if this
Convention specifically requires a qualified
majority, by a two-thirds majority of the votes of

3. Sérhver samningsaðili skal tilnefna í nefndina
allt að tveimur fulltrúum sem mega hafa með sér á
fundum hennar sérfræðinga og ráðunauta.
4. Nefndin kýs sér sjálf forseta og eigi fleiri en
tvo varaforseta.
5. Skrifstofa nefndarinnar skal vera í London.
6. Ákveði nefndin ekki annað skal hún koma
saman einu sinni á ári í London á þeim tíma sem
hún ákveður, að því þó tilskildu að, að ósk samningsaðila og með samþykki þriggja annarra
samningsaöila, skuli forsetinn, svo fljótt sem auðið
er, kveðja til fundar á þeim stað og tíma sem hann
ákveður.
7. Nefndin skipar framkvæmdastjóra og annað
starfslið eftir þörfum.
8. Nefndinni er heimilt að stofna nefndir og
aðrar undirdeildir eftir því sem hún telur æskilegt
til að annast skyldur sínar og störf.
9. Sérhver samningsaðili skal fara með eitt atkvæði í nefndinni. Ákvarðanir nefndarinnar skulu
hljóta einfaldan meirihluta eða, áskilji samningur
þessi sérstaklega veginn meirihluta, tvo þriðju
hluta atkvæða allra samningsaðila sem viðstaddir
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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eru og atkvæði greiða með eða á móti, að því
tilskildu að engin atkvæðagreiðsla skal fara fram
nema a. m. k. tveir þriðju samningsaðila séu viðstaddir. Nú skiptast atkvæði jafnt um málefni sem
hlítir eínföldum meirihluta, og skoðast tillagan þá
felld.
10. Nefndin setur sér fundarsköp í samræmi við
ákvæði þessarar greinar, þar með talin ákvæði um
kjör forseta og varaforseta og um kjörtíma þeirra.
11. Fundargerðir nefndarinnar skal senda svo
fljótt sem auðið er til samningsaðila á ensku og
frönsku.
4. gr.
1. Nefndin skal rækja störf sín til verndunar og
bestu nýtingar á fiskiauðlindum innan samningssvæðisins og taka mið af bestu tiltækum vísindalegum niðurstöðum.
2. Nefndin skal vera vettvangur samráðs og
skipta á upplýsingum um ástand fiskiauðlinda
innan samningssvæðisins og stjórnunarstefnur,
þar með talið könnun á heildaráhrifum þeirra
stefna á fiskiauðlindirnar.
5. gr.
1. Nefndin skal þar sem það á við gera ályktanir
um fiskveiðar utan þeirra svæða sem falla undir
fiskveiðilögsögu samningsaðila. Slíkar ályktanir
skulu gerðar með vegnum meirihluta.
2. Við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 1.
mgr. skal nefndin leitast við að tryggja samræmi
milli:
a. sérhverrar ályktunar er varðar fiskstofn eða
fjölda fiskstofna sem fyrirfinnast bæði innan
svæðis er lýtur fiskveiðilögsögu samningsaðila og
utan þess, eða sérhverrar ályktunar sem hafa
myndi áhrif vegna tengsla tegunda á fiskstofn eða
fjölda fiskstofna sem fyrirfinnast að öllu leyti eða
að hluta á svæði er lýtur fiskveiðilögsögu samningsaðila, og
b. sérhverra ráðstafana og ákvarðana sem teknar eru af samningsaðila til st jórnunar og verndunar
þess fiskstofns eða fjölda fiskstofna hvað snertir
fiskveiðar sem fram fara innan svæðis er lýtur fiskveiðilögsögu þess.
Samningsaðili sá er í hlut á og nefndin skulu
samkvæmt þessu beita sér fyrir samræmingu slíkra
ályktana, ráðstafana og ákvarðana.

all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall
be taken unless there is a quorum of at least twothirds of the Contracting Parties. If there is an
even divísion of votes on any matter which is subject to a simple majority decision, the pronosal
shall be regarded as rejected.
10. Subject to the provisions of this Article, the
Commíssion shall adopt its own Rules of Procedure, including provisions for the election of the
President and Vice-Presidents and their terms of
office.
11. Reports of the proceedings of the Commission shall be transmitted as soon as possible to
the Contracting Parties in English and French.
Artícle 4
1. The Commission shall perform its functions
in the interests of the conservation and optimum
utilisation of the fishery resources of the Convention Area and shall take into account the best
scientific evidence available to it.
2. The Commission shall provide a forum for
consultation and exchange of information on the
state of the fishery resources in the Convention
Area and on management policies, including
examination of the overall effect of such policies
on the fishery resources.
Article 5
1. The Commission shall, as appropriate, make
recommendations concerning fisheries conducted
beyond the areas under fisheries jurisdiction of
Contracting I vties. Such recommendations shall
be adopted by a qualified majority.
2. The Commission in the exercise of its functions under paragraph 1 shall seek to ensure consistency between:
(a) any recommendation that applies to a stock
or group of stocks occurring both within an area
under the fisheries jurisdiction of a Contracting
Party and beyond, or any recommendation that
would have an effect through species inter-relationships on a stock or group of stocks occurring
in whole or in part within an area under the
fisheries jurisdiction of a Contracting Party, and
(b) any measures and decisions taken by such
Contracting Party for the management and conservation of that stock or group of stocks with
respect to fisheries conducted within the area under its fisheries jurisdiction.
The appropriate Contracting Party and the Commission shall accordingly promote the coordination of such recommendations, measures and decisions.
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3. Til þess að 2. mgr. nái tilgangi sínum skal hver
samningsaðili jafnan láta nefndinni í té upplýsingar um ráðstafanir og ákvarðanir sínar.

3. For the purpose of paragraph 2 each Contracting Party shall keep the Commission informed of its measures and decisions.

6. gr.
1. Nefndin má gerá ályktanir varðandi fiskveiðar sem fram fara innan svæðis í fiskveiðilögsögu samningsaðila að því tilskildu að hlutaðeigandi samningsaðili óski þess og hann greiði
ályktun þar um atkvæði.

Article 6
1. The Commission may make recommendations concerning fisheries conducted within an
area under fisheries jurisdiction of a Contracting
Party, provided that the Contracting Party in
question so requests and the recommendation receives its affirmative vote.
2. The Commission may give advice concerning fisheries referred to in paragraph 1 if the Contracting Party in question so requests.

2. Nefndin getur verið ráðgefandi um þær fiskveiðar er um getur í 1. mgr. ef hlutaðeigandi
samningsaðili óskar þess.
7. gr.
Við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 5. og 6.
gr. má nefndin íhuga meðal annars ráðstafanir
varðandi
a. reglur um veiðarfæri og útbúnað, þar á meðal
möskvastærð fiskneta,
b. reglur um lágmarksstærð fisks sem skip mega
hirða, landa, sýna eða bjóða til sölu,
c. ákvörðun um lokun á tilteknum tímum eða
um lokuð svæði,
d. eflingu eða aukningu fiskiauðlinda, og getur
til þess talist tækniklak og flutningur lífvera og
seiða,
e. ákvörðun á hámarksafla og skiptingu hans
milli samningsaðila,
f. stjórnun fiskveiðisóknarinnar og skiptingu
hennar milli samningsaðila.
8. gr.
1. Nefndin má gera ályktanir með vegnum
meirihluta varðandi ráðstafanir um eftirlit með
fiskveiðum sem fram fara utan svæða sem lúta
fiskveiðilögsögu samningsaðila til þess að tryggja
framkvæmd samnings þessa og sérhverra ályktana
sem gerðar eru samkvæmt honum.
2. Nefndin má einnig gera ályktanir varðandi
ráðstafanir um eftirlit með fiskveiðum sem fram
fara innan svæðis sem lýtur fiskveiðilögsögu
samningsaðila að því tilskildu að hlutaðeigandi
samningsaðili óski þess og að hann greiði ályktun
þar um atkvæði.
3. Ályktanir sem gerðar eru samkvæmt þessari
grein mega fela í sér ákvæði um uppsögn önnur en
þau sem gert er ráð fyrir í 13. gr.

Article 7
In the exercise of its functions, as set out in
Articles 5 and 6, the Commission may consider
inter alia measures for:
(a) the regulation of fishing gear and
appliances, including the size of mesh of fishing
nets,
(b) the regulation of the size limits of fish that
may be retained on board vessels, or landed or
exposed or offered for sale,
(c) the establishment of closed seasons and of
closed areas,
(d) the improvement and increase of fishery
resources, which may include artificial propagation, the transplantation of organisms and the
transplantation of young,
(e) the establishment of total allowable catches
and their allocation to Contracting Parties,
(f) the regulation of the amount of fishing effort and its allocation to Contracting Parties.
Article 8
1. The Commission may by a qualified majority
make recommendations concerning measures of
control relating to fisheries conducted beyond
areas under the fisheries jurisdiction of Contracting Parties for the purpose of ensuring the application of this Convention and any recommendations adopted thereunder.
2. The Commission may also make recommendations concerning measures of control relating to
fisheries conducted within an area under the
fisheries jurisdiction of a Contracting Party, provided that the Contracting Party in question so
requests and the recommendation receives its affirmative vote.
3. Recommendations adopted under this Article may include provisions for termination different from those provided for in Article 13.
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9- gr.
1. Nefndin má gera ályktanir með vegnum
meirihluta sem kveöa á um söfnun tölfræöilegra
upplýsinga um fiskveiðar sem fram fara utan
svæða sem lúta fiskveiðilögsögu samningsaöila.
2. Nefndin má einnig gera ályktanir sem gera
ráð fyrir söfnun tölfræðilegra upplýsinga um fiskveiðar sem fram fara innan svæðis sem lýtur fiskveiðilögsögu samningsaðila að því tilskildu að sá
samningsaðili greiði ályktun þar um atkvæði.

10- gr.
Pegar nefndin gerir ályktanir skal hún ákveða
hvort og með hvaða skilyrðum þær ályktanir skuli
taka til fiskveiða sem fram fara einungis vegna
vísindarannsókna sem framkvæmdar eru í
samræmi við viðeigandi grundvallarreglur þjóðaréttar.
11- gr.
1. Nefndin skal án ótilhlýðilegs dráttar tilkynna
samningsaðilum um ályktanir sem hún gerir samkvæmt samningi þessum.
2. Nefndin má gefa út eða dreifa á annan hátt
skýrslum um starfsemi sína og öðrum upplýsingum
varðandi fiskveiðar á samningssvæðinu.

12. gr.
1. Ályktun verður bindandi fyrir samningsaðila
samkvæmt ákvæðum greinar þessarar og tekur
gildi þann dag er nefndin ákveöur, þó eigi fyrr en
30 dögum eftir lok tímabils eða tímabila til mótmæla sem gert er ráð fyrir í grein þessari.
2. a. Sérhver samningsaðili má mótmæla ályktun sem gerð er samkvæmt 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 8.
gr. eöa 1. mgr. 9. gr. innan 50 daga frá dagsetningu
tilkynningarum hana. Komi slík mótmæli fram má
sérhver annar samningsaðili á sama hátt mótmæla
innan 40 daga eftir að hafa fengið tilkynningu um
þau mótmæli. Komi einhver mótmæli fram innan
þessa síðara 40 daga tímabils mega aðrir samningsaðilar bera fram mótmæli innan 40 daga lokatímabils eftir að hafa fengið tilkynningu um þau
mótmæli.
b. Ályktun skal ekki binda samningsaðila sem
hefur mótmælt henni.

Article 9
1. The Commission may by a qualified majority
make recommendations providing for the collection of statistical information relating to fisheries
conducted beyond areas under the fisheries jurisdiction of Contracting Parties.
2. The Commission may also make recommendations providing for the collection of statistical
information relating to fisheries conducted within
an area under the fisheries jurisdiction of a Contracting Party, provided that the recommendation
receives the affirmative vote of that Contracting
Party.
Article 10
When adopting recommendations the Commission shall determine whether, and under which
conditions, those recommendations shall apply to
fishing operations conducted solely for the purpose of scientific investigation carried out according to relevant principles and rules of international law.
Article 11
1. The Commission shall, without undue delay,
notify the Contracting Parties of the recommendations adopted by the Commission under this
Convention.
2. The Commission may publish or otherwise
disseminate reports of its activities and other information relating to the fisheries in the Convention Area.
Article 12
1. A recommendation shall become bitiding on
the Contracting Parties subject to the provisions of
this Article and shall enter into force on a date
determined by the Commission, which shall not be
before 30 days after the expiration of the period or
periods of objection provided for in this Article.
2. (u) Any Contracting Party may, within 50
days of the date of notification of a recommendation adopted under paragraph 1 of Article 5, under paragraph 1 of Article 8 or under paragraph 1
of Article 9, object thereto. In the event of such an
objection, any other Contracting Party may similarly object within 40 days after receiving notification of that objection. If any objection is made
within this further period of 40 days, other Contracting Parties are allowed a final period of 40
days after receiving notification of that objection
in which to lodge objections.
(b) A recommendation shall not become
binding on a Contracting Party which has objected
thereto.
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c. Ef þrír eða fleiri samningsaðilar hafa mótmælt
ályktun skal hún ekki binda neinn samningsaðila.
d. Samningsaðili sem hefur mótmælt ályktun má
hvenær sem er draga mótmæli til baka og skal hann
þá vera bundinn af ályktuninni innan 70 daga eða
frá þeirri dagsetningu sem nefndin ákveður samkvæmt 1. mgr., hvort sem seinna er, nema þegar
ályktunin er ekki bindandi fyrir neinn samningsaðila samkvæmt ákvæðum c-liðar.
e. Sé ályktun ekki bindandi fyrir neinn samningsaðila mega tveir eða fleiri samningsaðilar eigi
að síður hvenær sem er samþykkja sín á milli að
láta hana koma til framkvæmda, en í slíku tilviki
skulu þau þegar í stað tilkynna nefndinni um það.
3.Hafi ályktun verið gerð samkvæmt 1. mgr. 6.
gr., 2. mgr. 8. gr. eða 2. mgr. 9. gr. má, innan 60
daga frá dagsetningu tilkynningar um ályktunina,
eingöngu sá samningsaðili sem fer með fiskveiöilögsögu á umræddu svæði mótmæla henni og
verður ályktunin þá ekki bindandi fyrir neinn
samningsaðila.

4. Nefndin skal tilkynna samningsaðilunum um
sérhver mótmæli og sérhverja afturköllun jafnskjótt og hún hefur móttekið slíkt og um gildistöku
sérhverrar ályktunar og sérhvers samkomulags
sem gert er samkvæmt 2. mgr. e.

13. gr.
1. a. Sérhver samningsaðili getur hvenær sem er
að ári liðnu frá gildistöku ályktunar sem gerð er
samkvæmt 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 8. gr. eða 1. mgr.
9. gr. tilkynnt nefndinni að hann samþykki ekki
lengur ályktunina og, sé tilkynningin ekki afturkölluð, skal ályktunin ekki lengur vera bindandi
fyrir þann samningsaðila að ári liðnu frá dagsetningu tilkynningarinnar.

b. Ályktun sem hefur misst gildi sitt gagnvart
samningsaöila skal eigi vera bindandi fyrir neinn
annan samningsaöila 30 dögum eftir þann dag sem
hinn síðarnefndi tilkynnir nefndinni að hann
samþykki ekki lengur ályktunina.
2. Hafi ályktanir veriö geröar samkvæmt 1. mgr.
6. gr., 2. mgr. 8. gr. eöa 2. mgr. 9. gr. má einungis
sá samningsaöili sem fer meö fiskveiðilögsögu á
umræddu svæöi tilkynna nefndinni aö hann
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(c) If three or more Contracting Parties have
objected to a recommendation it shall not become
binding on any Contracting Party.
(d) Except when a recommendation is not
binding on any Contracting Party according to the
provisions of sub-paragraph (c), a Contracting
Party which has objected to a recommendation
may at any time withdraw that objection and shall
then be bound by the recommendation within 70
days, or as from the date determined by the Commission under paragraph 1, whichever is the later.
(e) If a recommendation is not binding on any
Contracting Party, two or more Contracting Parties may nevertheless at any time agree among
themselves to give effect thereto, in which event
they shall immediately notify the Commission accordingly.
3. In the case of a recommendation adopted
under paragraph 1 of Article 6, under paragraph 2
of Article 8, or under paragraph 2 of Article 9,
only the Contracting Party exercising fisheries
jurisdiction in the area in question may, within 60
days of the date of notification of the recommendation, object thereto, in which case the recommendation shall not become binding on any Contracting Party.
4. The Commission shall notify the Contracting
Parties of any objection and withdrawal immediately upon the receipt thereof, and of the
entry into force of any recommendation and of the
entry into effect of any agreement made pursuant
to sub-paragraph (e) of paragraph 2.
Article 13
1. (a) After the expiration of one year from
the date of entry into force of a recommendation
adopted under paragraph 1 of Article 5, paragraph 1 of Article 8 or paragraph 1 of Article 9,
any Contracting Party may notify the Commission
of the termination of its acceptance of the recommendation and, if that notification is not withdrawn, the recommendation shall cease to be
binding on that Contracting Party at the end of one
year from the date of notification.
(b) A recommendation which has ceased to be
binding on a Contracting Party shall cease to be
binding on any other Contracting Party 30 days
after the date on which the latter notifies the
Commission of the termination of its acceptance
of the recommendation.
2. In the case of recommendations adopted under paragraph 1 of Article 6, paragraph 2 of Article 8 or paragraph 2 of Article 9, only the Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in
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samþykki ekki lengur ályktunina og skal hún þá
ekki lengur vera bindandi fyrir neinn samningsaðila aö liðnum 90 dögum frá dagsetningu tilkynningarinnar.
3. Nefndin skal tilkynna samningsaðilunum um
sérhverja tilkynningu samkvæmt þessari grein
þegar hún hefur móttekið hana.
14. gr.
1. Til þess að tryggja sem besta framkvæmd
þeirrar starfsemi sem um getur í 4., 5. og 6. gr. skal
nefndin leita upplýsinga og ráða hjá Alþjóðahafrannsóknaráðinu. Slíkra upplýsinga og ráða skal
leita um mál sem varða starfsemi nefndarinnar og
falla undir valdsvið ráðsins, þar á meðal upplýsinga og ráða um líffræði og stofnstærðardreifingu
þeirra fisktegunda sem um ræðir, ástand fiskstofna, áhrif veiða á þá stofna og ráðstafanir til
verndunar þeirra og stjórnunar.

the area in question may notify the Commission of
termination of its acceptance of the recommendation, in which event it shall cease to be binding on
any Contracting Party at the end of 90 days from
the date of the notification.
3. The Commission shall notify the Contracting
Parties of any notification under this Article immediately upon the receipt thereof.

3. Nefndin má stofna til vinnusamstarfs við
hverja aðra alþjóðastofnun sem hefur svipað
markmið.

Article 14
1. In the interest of the optimal performance of
the functions set out in Articles 4, 5 and 6, the
Commission shall seek information and advice
from the International Council for the Exploration of the Sea. Such information and advice shall
be sought on matters related to the Commission's
activites and falling within the competence of the
Council, including information and advice on the
biology and population dynamics of the fish
species concerned, the state of the fish stocks, the
effect of fishing on those stocks, and measures for
their conservation and management.
2. In order to facilitate the tasks ofthe International Council for the Exploration of the Sea in
providing information and advice to the Commission, the Commission shall seek to establish, in
cooperation with the Council, arrangements to
ensure that research studies for this purpose, including joint studies, are encouraged and conducted efficiently and without undue delay.
3. The Commission may establish working arrangements with any other international organisation which has related objectives.

15. gr.
1. Án þess að það hafi áhrif á rétt samningsaðilanna varðandi hafsvæði sem lúta fiskveiðilögsögu
þeirra, skulu samningsaðilar gera þær ráðstafanir,
þar á meðal setja hæfileg viðurlög við brotum, sem
nauðsynlegar kunna að vera til þess að láta ákvæði
samnings þessa ná fram að ganga og að sérhver
ályktun sem verður bindandi samkvæmt 12. gr.
komist í framkvæmd.
2. Sérhver samningsaðili skal senda nefndinni
árlega skýrslu um ráðstafanir þær sem hann hefur
gert samkvæmt 1. mgr.

Article 15
1. Without prejudice to the rights of Contracting Parties in regard to waters under their fisheries
jurisdiction, the Contracting Parties shall take
such action, including the imposition of adequate
sanctions for infractions, as may be necessary to
make effective the provisions of this Convention
and to implement any recommendation which becomes binding under Article 12.
2. Each Contracting Party shall transmit to the
Commission an annual statement of the actions it
has taken pursuant to paragraph 1.

16. gr.
1. Sérhver samningsaðili skal tilkynna nefndinni
um löggjöf sína og samninga sem hann kann að
hafa gert að svo miklu leyti sem þessi löggjöf og
samningar varða verndun og nýtingu á fiskiauðlindum á samningssvæöinu.

Article 16
1. Each Contracting Party shall inform the
Commission of its legislative measures and of any
agreements which it may have concluded, in so far
as those measures and agreements relate to the
conservation and utilisation of fisheries resources
in the Convention Area.

2. Til þess að auðvelda störf Alþjóðahafrannsóknaráðsins við að láta nefndinni í té upplýsingar
og ráð skal nefndin leitast við að gera í samráði við
ráðið ráðstafanir til þess að tryggja að hvatt sé til
rannsókna í þessum tilgangi, þar með talinna sameiginlegra rannsókna, og að þær séu framkvæmdar
eftir bestu getu og án ótilhlýðilegs dráttar.
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2. Sérhver samningsaðili skal að beiðni nefndarinnar láta í té allar tiltækar vísindalegar og tölfræðilegar upplýsingar sem þörf er á til þess að
samningur þessi nái tilgangi sínum og aðrar þær
upplýsingar sem þurfa þykir samkvæmt 9. gr.

2. Each Contracting Party shall furnish on the
request of the Commission any available scientific
and statistical information needed for the purposes of this Convention and such additional information as may be required under Article 9.

17. gr.
1. Sérhver samningsaðili skal greiða kostnað
vegna eigin sendinefndar á fundum sem haldnir
eru samkvæmt samningi þessum.
2. Á fyrsta fundi sínum skal nefndin samþykkja
fjárhagsáætlun fyrir fyrsta fjárhagsár sitt. Á þessum fundi má nefndin líka, ef það þykir henta,
samþykkja fjárhagsáætlun fyrir annað fjárhagsárið.
3. Á hverjum ársfundi skal nefndin samþykkja
fjárhagsáætlun fyrir næsta fjárhagsár og spá um
fjárhagsáætlun fyrir næsta fjárhagsár þar á eftir.
Uppkast að fjárhagsáætlun og uppkast aö spá um
fjárhagsáætlun skal forseti nefndarinnar leggja
fyrir samningsaöilana eigi síðar en 40 dögum fyrir
þann fund nefndarinnar þar sem taka skal þau til
athugunar.
4. Nefndin ákveöur framlög sem hverjum
samningsaðila ber að greiða samkvæmt hinni árlegu fjárhagsáætlun samkvæmt eftirfarandi
reglum:
a. Einn þriðji af heildarupphæð fjárhagsáætlunar skiptist jafnt milli samningsaðila,
b. tveir þríðju af heildarupphæð fjárhagsáætlunar skiptast milli samningsaðila í hlutfalli við afla
þeirra á samningssvæðinu upp úr sjó á grundvelli
endanlegra aflatalna Alþjóðahafrannsóknaráðsins á almanaksárinu sem lýkur eigi síðar en 24 og
eigi fyrr en 18 mánuðum fyrir upphaf fjárhagsársins,

Article 17
1. Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held
under this Convention.
2. At its first meeting the Commission shall
adopt a budget for its first financial year. At this
meeting the Commission may also, as appropriate,
adopt a budget for the second finandal year.

c. árlegt framlag samningsaðila sem hefur færri
en 300.000 íbúa skal þó takmarkað við 5%
heildarupphæðar fjárhagsáætlunarinnar. Þegar
framlag er þannig takmarkað skiptast eftirstöðvar
fjárhagsáætlunarinnar milli hinna samningsaðilanna í samræmi við a- og b-lið. Regla þessi skal
gilda fyrstu fimm fjárhagsár nefndarinnar og síðan
skal nefndin endurskoöa hana árlega og má hún
breyta henni með ákvörðun sem tekin er með
þremur fjórðu meirihluta allra samningsaðilanna.

3. At each annual session the Commission shall
adopt a budget for the following financial year and
a budget estimate for the financial year following
thereafter. A draft budget and draft budget estimate shall be submitted by the President of the
Commission to the Contracting Parties not less
than 40 days before the meeting of the Commission at which they are to be considered.
4. The Commission shall determine the contributions due from each Contracting Party under
the annual budgets according to the following
formula:
(а) one-third of the budget shall be divided
equally among the Contracting Parties,
(б) two-thirds of the budget shall be divided
among the Contracting Parties in proportion to
their nominal catches in the Convention Area, on
the basis of the International Council for the
Exploration of the Sea definitive catch statistics
for the calendar year ending not more than 24 and
not less than 18 months before the beginning of
the budget year,
(c) however, the annual contribution of any
Contracting Party which has a population of less
than 300,000 inhabitants shall be limited to a
maximum of 5% of the total budget. When this
contribution is so limited, the remaining part of
the budget shall be divided among the other Contracting Parties in accordance with sub-paragraphs (a) and (b). This rule shall be effective for
the first five budget years of the Commission and
thereafter it shall be subject to annual review by
the Commission which may change it by a decision
adopted by a three-fourths majority of all Contracting Parties.
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5. Nefndin skal tilkynna hverjum samningsaðila
upphæð framlags sem honum ber að greiða samkvæmt 4. mgr. og innan hvaða dags nefndin hefur
ákveðið að greiðslu þessa skuli inna af hendi.
6. Framlag samningsaðila sem gerst hefur aðili
að samningi þessum fyrir lok fjárhagsárs skal fyrir
það ár greiða hluta í hlutfalli við fjölda heilla
mánaða ársins sem óliðnir eru miðað við ársframlag sem reiknað er samkvæmt 4. mgr.

7. Framlög skulu greiðast í mynt þess ríkis þar
sem skrifstofa nefndarinnar er staðsett.
8. Hafi samningsaðili ekki staðið skil á framlögum sínum fyrir þann dag sem nefndin hefur
ákveðið í tvö ár skal hann ekki eiga rétt á að greiða
atkvæði og koma á framfæri mótmælum samkvæmt samningi.þessum fyrr en hann hefur fullnægt skyldúm sínum, nema nefndin ákveði öðruvísi að ósk þess samningsaðila sem í hlut á.
9. Nefndin skal samþykkja reglur um fundarsköp varðandi fjármál sín.
18- grNefndin má með vegnum meirihluta skipta
samningssvæðinu niður í svæði og má breyta
mörkum og fjölda svæðanna að því tilskildu að
sérhver samningsaðili sem hefur fiskveiðilögsögu í
einhverjum hluta umrædds svæðis greiði ákvörðuninni atkvæði.
19. gr.
1. Sérhver samningsaðili getur komið fram með
tillögu um breytingu á samningi þessum. Sérhver
slík tillaga um breytingu skal send framkvæmdastjóranum a. m. k. 90 dögum fyrir fund þann sem
samningsaðilinn leggur til að tillagan veröi afgreidd á. Framkvæmdastjórinn skal tafarlaust
senda tillöguna til samningsaðilanna.
2. Til þess að tillaga um breytingu hljóti
samþykki þarf þrjá fjórðu meirihluta allra samningsaðila. Texta samþykktrar breytingar skal
nefndin senda vörsluríkinu sem skal tafarlaust
senda hana samningsaðilunum.
3. Breyting skal taka gildi fyrir samningsaðilana
120 dögum eftir dagsetningu tilkynningar vörsluríkisins um móttöku skriflegs samþykkis þriggja
fjórðu hluta allra samningsaðila, nema einhver
hinna samningsaðilanna tilkynni vörsluríkinu
innan 90 daga frá dagsetningu tilkynningar

5. The Commission shall notify each Contracting Party of the contribution due from that
Party as determined under paragraph 4 and of the
date as determined by the Commission by which
this contribution shall be paid.
6. The contribution of a Contracting Party
which has acceded to this Convention during the
course of a financial year shall, in respect of that
year, be a part proportional to the number of
complete months remaining in the year of the
annual contribution calculated in accordance with
paragraph 4.
7. Contributions shall be payable in the currency of the country in which the Office of the
Commission is located.
8. A Contracting Party which has not paid by
the date determined by the Commission its contributions for two years shall not enjoy the right of
casting votes and of making objections under this
Convention until it has fulfilled its obligations,
unless, at the request of the Contracting Party
concerned, the Commission decides otherwise.
9. The Commission shall adopt rules for the
conduct of its financial affairs.
Article 18
By a qualified majority the Commission may
sub-divide the Convention Area into regions and
may alter the boundaries and vary the number of
regions provided that the decision receives the
affirmative vote of each Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in any part of the area
affected.
Article 19
1. Any Contracting Party may propose
amendments to this Convention. Any such proposed amendment shall be sent to the Secretary at
least 90 days prior to the meeting at which the
Contracting Party proposes it to be acted upon.
The Secretary shall transmit the proposal immediately to the Contracting Parties.
2. The adoption of a proposed amendment requires a three-fourths majority of all Contracting
Parties. The text of any proposed amendment so
adopted shall be transmitted by the Commission
to the Depositary which shall forthwith forward it
to the Contracting Parties.
3. An amendment shall take effect for the
Contracting Parties 120 days following the date of
the notification by the Depositary of receipt of
written notification of approval by three-fourths
of all Contracting Parties, unless any other Contracting Party notifies the Depositary, within 90
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vörsluríkisins um slíka móttöku að þaö mótmæli
breytingunni, og skal þá breytingin ekki taka giidi
fyrir neinn samningsaöila. Samningsaðili sem hefur mótmælt breytingu getur hvenær sem er afturkallað mótmæli sín. Séu öll mótmæli við breytingu
afturkölluð skal breytingin taka gildi gagnvart öllum samningsaðilum 120 dögum eftir dagsetningu
tilkynningar vörsluríkisins um móttöku síöustu
afturköllunar.
4. Aðili sem fullgildir, staðfestir, samþykkir eða
gerist aðili að samningi þessum eftir að breyting
hefur verið samþykkt í samræmi við 2. mgr. skal
talinn hafa samþykkt breytinguna.
5. Vörsluríkið skal tafarlaust tilkynna samningsaðilunum móttöku tilkynninga um samþykki á
breytingum, móttöku tilkynninga um mótmæli eöa
afturköllun mótmæla og gildistöku breytinga.

20. gr.
l.Samningur þessi skal liggja frammi til undirritunarfrá 18. nóvember 1980 til 28. febrúar 1981
fyrir eftirtalda aðila: Búlgaríu, Danmörku vegna
Færeyja, Efnahagsbandalag Evrópu, Finnland,
ísland, Kúbu, Noreg, Pólland, Portúgal, Sovétríkin, Spán, Svíþjóð og Þýska alþýðulýðveldið.
Hann skal fullgiltur, staðfestur eða samþykktur
svo fljótt sem auðið er og skjölum um fullgildingu,
staðfestingu eða samþykki komið í vörslu ríkisstjórnar Hins sameinaða konungsríkis StóraBretlands og Norður-írlands sem nefnt er í
samningi þessum „vörsluríkið“.

2. Samningur þessi öðlast gildi eftir að ekki færri
en sjö þeirra sem hafa undirritað hann hafa lagt
fram skjöl sín um fullgildingu, staðfestingu eða
samþykki, að því tilskildu að meðal þeirra hafi
a. m. k. þrír fiskveiðilögsögu á samningssvæðinu.
Hafi samningur þessi hins vegar ekki öðlast gildi
innan árs frá þeim degi er hann var lagður fram til
undirritunar, en ekki færri en fimm þeirra sem
hafa undirritað hann hafa lagt fram skjöl um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki, þar á meðal
þrír sem hafa fiskveiðilögsögu á samningssvæðinu,
geta þessir aðilar samþykkt sín á milli með sérstakri bókun dagsetningu þá er samningur þessi
öðlast gildi; með tilliti til hvers þess aðila sem
fullgildir, staðfestir eða samþykkir síðar öðlast
samningur þessi gildi þann dag er hann leggur fram
skjöl sín um fullgildingu, staðfestingu eða
samþykki.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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days of the date of the notification by the Depositary of such receipt, that it objects to the amendment, in which case the amendment shall not take
effect for any Contracting Party. A Contracting
Party which has objected to an amendment may at
any time withdraw its objection. If all objections to
an amendment are withdrawn, the amendment
shall take effect for the Contracting Parties 120
days following the date of the notification by the
Depositary of receipt of the last withdrawal.
4. A Party which ratifies, accepts, approves or
accedes to this Convention after an amendment
has been adopted in accordance with paragraph 2
shall be deemed to have approved the said
amendment.
5. The Depositary shall promptly notify the
Contracting Parties of the receipt of notifications
of approval of amendments, the receipt of notification of objection or withdrawal of objections,
and the entry into force of amendments.
Article 20
1. This Convention shall be open for signature
from 18 November 1980 to 28 February 1981 by
the following Parties: Bulgaria, Cuba, Denmark in
respect of the Faroe Islands, the European
Economic Community, Finland, the German
Democratic Republic, Iceland, Norway, Poland,
Portugal, Spain, Sweden and the Union of Soviet
Socialist Republics. It shall be ratified, accepted,
or approved as soon as possible and the instruments of ratification, acceptance or approval shall
be deposited with the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

referred to in this Convention as „the Depositary“.
2. This Convention shall enter into force upon
the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not Iess than seven Signatories, provided that these include at least three
Signatories exercising fisheries jurisdiction within
the Convention Area. If, however, this Convention has not entered into force one year from the
date on which this Convention is opened for signature, but not less than five Signatories have
deposited instruments of ratification, acceptance
or approval, including at least three Signatories
exercising fisheries jurisdiction within the Convention Area, these Signatories may agree among
themselves by special protocol on the date on
which this Convention shall enter into force; in
that case this Convention shall enter into force
with respect to any Party that ratifies, accepts or
approves thereafter on the date of deposit of its
instrument of ratification, acceptance or approval.
280
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3. Sérhver þeirra aðila sem nefndur er í 1. mgr.
og ekki hefur undirritað samning þennan getur
gerst aðili að honum hvenær sem er eftir að hann
hefur öðlast gildi samkvæmt 2. mgr.
4. Sérhvert ríki sem ekki er nefnt í 1. mgr. að
framan, nema aðildarríki Efnahagsbandalags
Evrópu, getur gerst aðili að samningi þessum hvenær sem er eftir að hann hefur öðiast gildi samkvæmt 2. mgr., aðþví tilskildu að umsókn um aðild
þess ríkis hljóti samþykki þriggja fjórðu hluta allra
samningsaðila.
Umsókn um aðild skal senda skriflega til
vörsluríkisins sem skal tilkynna öllum samningsaðilunum um hana. Umsóknin er samþykkt ef,
innan 90 daga frá dagsetningu slíkrar tilkynningar,
þrír fjórðu allra aðila þeirra, sem samningur þessi
hefur þá öðlast gildi gagnvart, hafa tilkynnt
vörsluríkinu um samþykki sitt á umsókninni.
Vörsluríkið skal tilkynna ríki því sem sækir um
aðild og öllum samningsaðilunum um afgreiðslu
umsóknarinnar.
5. Aðild skal ná fram með því að koma skjölum
um aðild til vörsluríkisins og skal öðlast gildi á
móttökudegi. Frá þeim degi skal hver sá aðili sem
gerist aðili að samningi þessum vera bundinn af
ályktunum sem eru, þegar hann gerist aðili,
bindandi fyrir alla aðra samningsaðila svo og
ályktunum sem eru þá bindandi fyrir einn eða fleiri
samningsaðila og ekki eru sérstaklega undanskildir af hálfu þess sem gerist aðili í aðildarskjali
hans.
6. Vörsluríkið skal tilkynna öllum þeim er
undirritað hafa samninginn og öllum sem gerst
hafa aðilar að honum um öll skjöl um fullgildingu,
staðfestingu, samþykki og aðild sem komið hefur
veriö í vörslu, og skal tilkynna þeim er undirritað
hafa um dagsetningu og þá aðila sem samningur
þessi öðlast gildi gagnvart.
7. Vörsluríkið skal boða til fyrsta fundar nefndarinnar svo fljótt sem henta þykir eftir að samningur þessi hefur öðlast gildi og skal senda bráöabirgðadagskrá til allra samningsaðilanna.
21. gr.
Hvenær sem er eftir að tvö ár eru liðin frá því að
samningur þessi hefur öðlast gildi gagnvart samningsaðila getur sá aðili sagt samningnum upp meö
skriflegri tilkynningu til vörsluríkisins. Sérhver
slík uppsögn skal öðlast gildi tólf mánuðum eftir
að hún hefur verið móttekin, og skal vörsluríkið
tilkynna samningsaðilum um hana.

3. Any of the Parties referred to in paragraph 1
which has not signed this Convention may accede
thereto at any time after it has entered into force in
accordance with paragraph 2.
4. Any State not referred to in paragraph 1,
except a Member State of the European Economic
Community, may accede to this Convention at any
time after it has entered into force in accordance
with paragraph 2, provided that an application for
accession of that State meets with the approval of
three-fourths of all the Contracting Parties.
An application for accession shall be addressed
in writing to the Depositary which shall notify all
Contracting Parties thereof. The application is approved if within 90 days from the date of such
notification three-fourths of all the Parties in respect of which this Convention has already entered into force by that date have notified the
Depositary of their approval of the application.
The Depositary shall notify the State applying
for accession and all Contracting Parties of the
result of the application.
5. Accession shall be effected by the deposit of
an instrument of accession with the Depositary
and shall take effect on the date of its receipt. As
from that date any Party which accedes to this
Convention shall be bound by the recommendations which are, at the time of its accession, binding on all the other Contracting Parties as well as
by any other recommendations which are, at that
time, binding on one or more of the Contracting
Parties and are not specifically excluded by the
acceding Party in its instrument of accession.
6. The Depositary shall inform all Signatories
and all acceding Parties of all instruments of ratification, acceptance, approval or accession deposited, and shall notify Signatories of the date
and the Parties in respect of which this Convention
enters into force.
7. The Depositary shall call the first meeting of
the Commission as soon as practicable after the
entry into force of this Convention and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party.
Article 21
At any time after two years from the date on
which this Convention has entered into force with
respect to a Contracting Party, that Party may
denounce the Convention by means of a notification in writing addressed to the Depositary. Any
such denunciation shall take effect twelve months
after the date of its receipt, and shall be notified to
the Contracting Parties by the Depositary.
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22. gr.
Samningi þessum skal komið í vörslu hjá ríkisstjórn Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-írlands og eru textarnir á ensku
og frönsku jafngildir. Vörsluríkið skal senda rétt
staðfest endurrit til þeirra er hafa undirritað hann
og gerst aðilar að honum og skal skrásetja samninginn í samræmi við 102. gr. sáttmála Sameinuðu
þjóðanna.

Article 22
This Convention, of which the English and
French texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The
Depositary shall transmit duly certified copies to
the Signatories and acceding Parties, and shall
register the Convention in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess
hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Gjört í London hinn 18. nóvember 1980.

Done at London this eighteenth day of November
one thousand nine hundred and eighty.
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Ed.

675. Frumvarp til laea

[308. mál]

um lyfjadreifingu.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
I. KAFLI
1. gr.
Yfirstjórn.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið fer með yfirstjórn lyfjadreifingar
samkvæmt lögum þessum. í þvi ráðuneyti starfar deildarsljóri (lyfjamálastjóri) sem
annast framkvæmd lyfjamála innan ráðuneytisins fyrir hönd ráðherra. Skal hann
vera lyfjafræðingur að mennt og uppfylla að öðru leyti skilyrði laga, til að öðlast
lyfsöluleyfi.
II. KAFLI
Um stofnun lyfjabúða og lyfsöluleyfi.

2. gr.
Lyfjabúðir og lyfjaútibú skulu vera í héruðum, samkvæmt nánari ákvæðum í
reglugerð, sem ráðherra setur með hliðsjón af skiptingu landsins í læknishéruð í
lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 57 20. maí 1978.
3. gr.
Lyfsöluleyfi má veita einstaklingum, lyfsölusjóði og Háskóla íslands samkvæmt
ákvæðum þessarar greinar. Forseti íslands veitir einstaklingum lyfsöluleyfi, en
ráðherra staðfestir ráðningu forstöðumanna lyfjabúða, sem reknar eru af stofnunum.
Handhafa lyfsöluleyfis er skylt að hlíta ákvæðum laga og stjórnvaldsreglna um
réttarstöðu hans og starfshætti svo sem þau eru á hverjum tíma.
Heimilt er ráðherra að leggja þá kvöð á handhafa lyfsöluleyfis, að hann reki
lyfjaúlibú og/eða lyfjaforða í héraði sinu. Ennfremur að hann annist faglegt eftirlit
með lyfjabirgðum heilsugæslustöðva og annarra heilbrigðisstofnana.
Umsóknir um lyfsöluleyfi skulu sendar ráðherra. Þær skulu lagðar fyrir 3ja
manna nefnd, sem skipuð er af ráðherra þanmg: Einn samkvæmt tilnefningu Lyfjafræðingafélags íslands, einn samkvæmt tilnefningu Apótekarafélags íslands, auk
lyfjamálastjóra, sem er formaður nefndarinnar. Varamenn félaganna eru sltipaðir
á sama hált, en varamaður lyfjamálastjóra er skipaður af ráðherra án tilnefningar.
Sæki nefndarmaður um lyfsöluleyfi tekur varamaður sæti hans í nefndinni.
Kjörtími nefndarmanna er 3 ár. Nefndin lætur ráðherra í té umsögn um faglega
hæfni þeirra umsækjenda, sem að hennar áliti eru hæfastir, þó aðeins þremur hæfustu,
ef umsækjendur eru þrír eða fleiri.
Nú sækir enginn um tiltekið lyfsölulevfi eða enginn umsækjandi er talinn hæfur
að dómi nefndarinnar og er þá lyfsölusjóði skylt að kaupa viðkomandi lyfjabúð
og annast rekstur hennar til bráðabirgða með þeim rétlindum og skyldum er því
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fylgja samkvæmt lögum þessum. Lyfsölusjóður annast rekstur lyfjabúðar í slíku
tilviki, þangað til umsækjandi gefur sig fram eða lyfsöluleyfi er úr gildi fellt.
Háskóli Islands getur öðlast eitt lyfsöluleyfi með sérstöku tilliti til kennslu og
rannsókna í lyfjafræði lyfsala. Lyfsöluleyfi sem Háskóli íslands hefur þannig
hlotið verður ekki framselt.
Háskóli íslands skal hafa frumkvæði að tímabundinni vistun stúdenta í Lyfjaverslun ríkisins, sjúkrahúsapótekum og öðrum iyfjabúðum og lyfjagerðum eftir
því sem þörf krefur.
4. gr.
Skilyrði til að öðlast lyfsöluleyfi eða fá skipun í stöðu forstöðumanns lyfjabúðar
er að umsækjandi hafi starfsleyfi í samræmi við I. kafla laga um lyfjafræðinga
nr. 35/1978.
Samvinnufélög þau, er öðlast hafa leyfi til að reka lyfjabúð fyrir gildistöku
laga þessara, halda leyfi sínu áfram. Fer um réttarstöðu forstöðumanna þeirra á
sama hátt og segir í 1. málsgr. 3. gr.
Áður en leyfisbréf er afhent, ber lyfsala að undirrita heit um, að hann muni
rækja störf sin af kostgæfni og samviskusemi og í samræmi við landslög.
Skilyrði þessarar greinar eiga jafnt við um forstöðumenn sjúkrahúsapóteka,
sanivinnulyfjabúða, forstöðumann háskólaapóteks og forstöðumenn sbr. 1. málsgr.
3. gr. Umsóknir um slíkar stöður forstöðumanna skulu lagðar fyrir nefnd þá sem
um getur í 4. málsgr. 3. gr. og samþykkir ráðherra ráðningu þeirra.
5. gr.
Starfandi læknir (tannlæknir, dýralæknir) má ekki vera eigandi eða starfsmaður lyfjabúðar, sbr. III. kafla.
6. gr.
Lyfsöluleyfi fellur niður, ef leyfishafi:
1. Tekur ekki við rekstri lyfjabúðar innan þess frests, sem tiltekinn er í 10. gr.
2. Deyr eða fullnægir ekki lengur skilyrðum 4. gr.
3. Hættir að veita forstöðu lyfjabúð án þess að hafa gert ráðstafanir um rekstur
hennar samkvæmt 13. gr. eða getur ekki tekið við stjórn hennar á ný.
4. Fser lyfsöluleyfi fyrir annarri lyfjabúð.
5. Er sviptur leyfinu samkvæmt ákvæðum þessara eða annarra laga.
Lyfsöluleyfi fellur niður i lok þess árs, sem leyfishafi verður sjötugur, sbr. þó
ákvæði til bráðabirgða, 1. tölulið.
Ef leyfishafi óskar, getur ráðherra hvenær sem er fellt úr gildi lyfsöluleyfi hans.
III. KAFLI
Um rekstur lyfjabúða.
7. gr.
Lyfjabúð skal velja heiti, sem ráðherra samþykkir, og auðkenna á áberandi
hátt. Handhöfum lyfsöluleyfa er heimilt að nefna lyfjaverslanir sinar og þær einar
lyfjabúðir eða apótek.
8. gr.
Lyfiabúðum er skylt að versla með lyf, sem selja má hér á landi, enn fremur
helstu gerðir lyfjagagna, hjúkrunar- og sjúkragagna.
Ráðherra ákveður með reglugerð hverjar lyfjavörur, hjúkrunar- og sjúkragögn,
sem og aðrar vörur lyfjabúðir mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda.
Lyfjanefnd skal gera tillögur um reglugerð þessa.
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9. gr.
Nú tekur lyfsali við rekstri annarrar lyfjabúðar eða fær lausn frá starfi, og er
honum þá rétt og skylt að reka lyfjabúðina, þar til hinn nýi leyfishafi tekur við,
sbr. 10. gr., eða lyfjabúðin er lögð niður.
Nú deyr lyfsali, og fer þá með réttindi og skyldur dánarbús til rekstrar lyfjabúðar sem hér segir:
1. Ef erfingjar taka á sig ábyrgð á skuldum, er búinu rétt og skylt að annast
rekstur lyfjabúðarinnar í sex mánuði eftir lát lyfsala undir stjórn forstöðumanns, enda samþykki ráðherra ráðningu hans. Hafi lyfsöluleyfinu ekki verið
ráðstafað að þeim tima loknum, tekur lyfsölusjóður við rekstrinum og annast
hann þar til Ieyfið hefur verið veitt að nýju.
2. Ef erfingjar taka ekki að sér ábyrgð á skuldum dánarbúsins, eða sé það tekið
til gjaldþrotaskipta, annast lyfsölusjóður rekstur lyfjabúðarinnar þar til leyfi
til rekstrar hennar hefur verið veitt og fer um frest til þess skv. 1. tölulið.
Þegar lyfsöluleyfi fellur niður vegna annarra orsaka, ákveður ráðherra, hvernig
haga skuli rekstri lyfjabúðarinnar, og má þá um stundarsakir reka hana á kostnað
lyfsölusjóðs.
10. gr.
Handhafi lyfsöluleyfis skal hefja reksturinn innan árs frá leyfisveitingu.
Geta skal í auglýsingu um lyfsöluleyfi, sem laust er til umsóknar, hvenær
verðandi lyfsali skuli hefja reksturinn.
Ráðherra getur eflir atvikum lengt fresti þessa, séu knýjandi ástæður fyrir hendi.
Nú er það ráðið að lyfsali láti af rekstri lyfjabúðar í þvi skyni að taka við
rekstri annarrar lyfjabúðar, og getur sá, er tekur við af honum, ekki krafist þsss að
hefja reksturinn, fyrr en hinn fyrrnefndi hefur hafið rekstur lyfjabúðar þeirrar, er
hann tekur við, enda hefjist sú starfræksla innan þeirra fresta, sem greindir eru í 1.
og 2. málsgrein.
11. gr.
Ef lyfsali lætur af rekstri lyfjabúðar, eða bú hans óskar þess og/eða aðrar
ástæður mæla ineð því, skal lyfsala þe:m, er við tekur, skylt að kaupa vörubirgðir
lyfjabúðarinnar, að svo miklu leyti sem þær eru nothæfar.
Ráðherra ge'Ur, ef fráfarandi lyfsali eða bú hans óskar þess, skyldað lvfsala
þann, er við lyfjabúð tekur, til þess að kaupa húseign þá, er lyfjabúðin er I,
enda sé hún eingöngu ætluð til rekstrar lyfjabúðarinnar og ibúðar lyfsalans og viðunandi hæf til hvors tveggja. Þessarar kvaðar skal sérstaklega getið í auglýsingu
um lyfsöluleyfi. Ef lyfjabúð flytur í heilsugæslustöð við lyfsalaskipti, er lyfsölusjóði heimilt að kaupa húseign þá er lyfjabúðin er í og búnað hennar, þegar svo
stendur á.
Vilji fráfarandi lyfsali eða bú hans ekki selja húsnæði lyfjabúðarinnar, skal
honum skylt að leigja það þeim, er við tekur, í allt að tvö ár. Ágreiningi um leigufjárhæð og leiguskilmála skal lokið með þeim hætti er segir i 5. málsgrein.
Ef fráfarandi lyfsali hefur haft húsnæði lyfjabúðarinnar á leigu gengur lyfsalinn, sem við tekur, inn í leigusamninginn allt að einu ári.
Ef ekki næst samkomulag milli lyfsala þess, sem við tekur, eða lyfsölusjóðs og
hins fráfarandi eða bús hans um þau atriði, sem um ræðir i þessari grein, skal
ágreiningurinn úrskurðaður af gerðardómi, og er úrskurður hans fullnaðarúrskurður.
Ráðherra skipar þrjá menn í gerðardóm til fjögurra ára i senn og þrjá til
vara. Skulu formaður og varaformaður fullnægja dómaraskilyrðum. Auk þess tilnefna málsaðilar sinn manninn hvor til setu í gerðardómi í hverju einstöku máli.
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Gerðardómur ákveður hvernig kostnaði af hverju máli skuli skipt milli málsaðila.
Nýi levfishafinn getur krafist að fá keyptan búnað og áhöld lyfjabúðarinnar sem
teljast nauðsynleg til rekstrarins. Nýi leyfishafinn hefur forkaupsrétt að húsnæði
lyfjabúðarinnar.
12. gr.
Lyfsali samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar 4. greinar skal sjálfur annast forstöðu
lyfjabúðar sinnar og bera ábyrgð á rekstri hennar svo og undirstofnunum, sbr. VI.
kafla.
Handhafi lyfsöluleyfis (Háskóli íslands, sjúkrahúsapótek, samvinnufélög, lyfsölusjóður) ber ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar og undirstofnana hennar samkvæmt
ákvæðum 4. málsgreinar 4. greinar. Hann skal fela lyfjabúð sína í umsjá forstöðumanns, sem einnig ber ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar og undirstofnana hennar.
Þegar ræðir um lyfsala í lögum þessum, er átt við leyfishafa og forstöðumann
lyfjabúðar samkv. 4. gr. eftir þvi sem við á.
Lyfsala ber að sjá lyfjabúð sinni fyrir nægu og hæfu starfsliði.
Lyfsala ber að skipuleggja störf í lyfjabúð sinni á þann hátt að sem tryggilegast sé girt fyrir misferli. Sérstaklega er lyfsala skylt að gæta þess um lyfjagerð,
lyfjaafgreiðslu og hvers konar meðferð lyfja, að störfum og skráningu starfa sé
þannig hagað, að jafnan sé auðrakið hver starfsmaður eigi hlut að máli, ef misferli kynni að eiga sér stað.
Nú verða mistök um gerð eða afhendingu lyfs í lyfjabúð og stafar mönnum eða
skepnum heilsutjón af, en ekki sannast hver persónulega er að misferlinu valdur
eða ber ábyrgð á þvi, og skal þá refsing mæld lyfsala eða forstöðumanni lyfjabúðar,
ef misferlið má rekja til skorts á hæfu starfsliði, ónógs eftirlits, ófulkominnar vinnutilhögunar eða annarra skipulagsgalla á rekstri lyfjabúðarinnar, enda verði lyfsali (forstöðumaður) talinn eiga sök á þvi, sem aflaga fer i þessum efnum.
13. gr.
I fjarveru lyfsala vegna orlofs, sjúkdóms eða af öðrum ástæðum skal hann
fela lyfjafræðingi að annast rekstur lyfjabúðarinnar, enda sé ekki um lengra tímabil en tvo mánuði að ræða.
Heimilt er að fela aðstoðarlyfjafræðingi að annast reksturinn innan greinds
tímabils, ef hann er starfsmaður lyfjabúðarinnar og enginn lyfjafræðingur er fáanlegur til starfa. Samráð skal ávallt hafa við ráðuneytið um setningu staðgengils lyfsala, nema um yfirlyfjafræðing lyfjabúðarinnar sé að ræða.
Líði tveir mánuðir svo að lyfsali geti ekki annast rekstur lyfjabúðar sinnar eða
/erði í upphafi að álíta að svo muni fara, skal forstöðumaður annast reksturinn
áfram og bera faglega ábyrgð á honum. Leita skal samþykkis ráðuneytisins um
ráðningu forstöðumanns. Sá forstöðumaður skal fullnægja skilyrðum 4. greinar.
IV. KAFLI
Starfsmenn lyfjabúða.
14. gr.
I lyfjabúð skal starfa til aðstoðar lyfsala a. m. k. einn lyfjafræðingur. Ef i
lyfjabúð starfar aðeins e:nn lyfjafræðimenntaður maður auk lyfsala getur ráðuneytið leyft, að hann sé aðstoðarlyfjafræðingur. Ráðherra getur og leyst lyfsala
sem rekur litla lyfjabúð undan skyldu til að hafa aðstoðarlyfjafræðing enda mæli
Lyfjaeftirlit ríkisins með því. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins, gefið leiðbeiningar um hver sé nauðsynlegur fjöldi starfsmanna
í lyfjabúð, sundurliðað í menntunarstig.
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15. gr.
Um nám, próf og starfsréttindi lyf jatækna, svo og annars afgreiðslu- og aCstoðarfólks í lyfjabúðum og öðrum stofnunum, sem afgreiða, framieiða eða selja
lyf í heildsölu, skulu sett ákvæði í reglugerð. Lyfjabúðum er skylt samkvæmt nánari
ákvörðun ráðuneytisins í reglugerð að vista lyfjatækninema til verklegs náms.
Ráðuneytinu er heimilt að starfrækja námskeið eða skóla í lyfjatækni i samvinnu við samtök lyfsala og lyfjafræðinga.
16. gr.
Eigi má ráða starfsmann i lyfjabúð, nema hann leggi fram heilbrigðisvottorð
frá lækni. Starfsfólk lyfjabúða skal árlega gangast undir almenna læknisrannsókn.
17. gr.
Starfsmenn lyfjabúða eru bundnir þagnarskyldu um alla vitneskju eða grun,
sem þeir í starfi sínu öðlast um sjúkdóma eða önnur einkamál, sbr. 12. gr. laga um
lyfjafræðinga nr. 35/1978.
Um vitnaskyldu framangreindra aðila fer eftir þvi sem segir í réttarfarslögum.
18. gr.
Nú telur Lyfjaeftirlit rikisins rekstri lyfjabúðar ábótavant vegna vanrækslu af
hendi lyfsala eða annarra starfsmanna lyfjabúðarinnar, og skal eftirlitið þá tilkynna ráðuneytinu og landlækni það. Ráðherra ákveður eftir málsatvikum, hvernig
íarið skuli með hvert einstakt slíkt mál.
Um missi starfsréttinda fer eftir V. kafla laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978.
Aðila skal gefinn kostur á að tjá sig skriflega eða munnlega um málið áður en
ráðherra ræður því til lykta.
V. KAFLI
Um afgreiðslu lyfja.
19. gr.
Ráðherra mælir með reglugerð fyrir um búnað, fyrirkomulag og rekstur lyfja-

búða og annarra lyfjaverslana, þar á meðal um þær bækur, sem lyfsölum er skylt
að halda.
20. gr.
Ráðherra mælir fyrir i reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða. Lyfjabúð skal
eins fljótt og auðið er afgreiða lyf, lyfjagögn, hjúkrunar- og sjúkragögn hvort sem
er á venjulegum afgreiðslutíma eða vöktum.
21. gr.
Um meðferð og geymslu lyfja í lyfjabúð fer skv. löggiltri lyfjaskrá eða öðrum
fyrirmælum, sem ráðuneytið gefur út.
22. gr.
Auk þess sem lyfsala eða forstöðumanni lyfjabúðar er skylt að haga bókhaldi
lyfjabúðar sinnar í samræmi við lög nr. 51 2. maí 1968 um bókhald ber honum að
hlíta ítarlegri fyrirmælum þar að lútandi, ef sett verða i reglugerð.
Skylt er þeim, sem selja lyf, að leyfa athugun á bókhaldi sínu og bókhaldsgögnum, ef þess er krafist i umboði ráðherra.
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23. gr.
Lyfjabúð skal hafa hæfilegar vörubirgðir miðað við stærð hennar og ávísanir
þeirra lækna, tannlækna og dýralækna, sem starfa á svæði lyfjabúðarinnar.
24. gr.
Með afgreiðslurétti á lyfjum og eiturefnum er átt við rétt til að bera ábyrgð á
afgreiðslu lyfseðils og framkvæma lokaeftirlit með að rétt sé afgreitt samkvæmt
lyí'jaávísun eða eiturbeiðni. Slíkan rétt hafa lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar í lyfjabúðum og útibúum.
Ráðherra er heimilt að veita lyfjatækni takmarkaðan og staðbundinn afgreiðslurétt úr lyfjaforða, enda sé einungis um staðlaðar pakkningar að ræða samkvæmt
lista sem staðfestur er af ráðuneytinu eftir tillögu héraðslæknis og lyfsala. Ef lyfjatæknir er ekki fáanlegur til starfa í lyfjaforða, er heimilt að veita hjúkrunarfræðingi eða Ijósmóður slíkan afgreiðslurétt.
25. gr.
Meðferð lyfja og eiturefna skal ávallt háð eftirliti lyfjafræðinga og aðstoðarlyfjafræðinga og skulu þeir sjá um að gildandi reglum sé 1 hvivetna fylgt.
26. gr.
Lyfsali er skyldur til að afgreiða lyf gegn staðgreiðslu, þó einungis gegn lyfseðli þau lyf, sem aðeins má afgreiða á þann hátt. Ef læknir lætur þess getið á
lyfseðli, að lyf eða sjúkragögn þurfi að afgreiða án tafar, og auk þess, hvern
hann telji bera ábyrgð á greiðslunni, skal lyfsali afgreiða hið umbeðna svo skjótt
sem auðið er.
VI. KAFLI
Undirstofnanir lyfjabúða.
27. gr.
Innan umdæmis lyfjabúðar getur starfað lyfjaútibú sbr. 2. gr. og stofna má
iyfjaforða frá lyfjabúð samkvæmt meðmælum eða ósk hlutaðeigandi heilbrigðismálaráðs, lyfsala eða viðkomandi sveitarstjórnar, enda gerist þess þörf að dómi ráðherra.
28. gr.
Lyfjaútibú er útibú frá lyfjabúð og er starfrækt til þess að halda uppi viðunandi lyfjaþjónustu þar sem ekki telst grundvöllur til að stofna lyfjabúð.
Lyfjaútibú skal bera heiti sem auðkennir það nafni viðkomandi lyfjabúðar.
29. gr.
1 lyfjaútibúi má ekki framleiða lyf eða aðrar vörur. 1 lyfjaútibúi skulu vera til
sölu öll algeng lausasölulyf, sem eftirspurn er eftir á viðkomandi svæði, auk allra algengra lyfjagagna, hjúkrunar- og sjúkragagna. Lyfseðilsskyld lyf má afgreiða í
lyfjaútibúi samkvæmt lyfjaávísun. Skulu slík lyf geymd í hirslum sem má læsa.
Afgreiðslutími lyfjaútibús skal ákveðinn af ráðuneytinu og skal þar sérstaklega
kveðið á um afgreiðslutíma lyfseðilsskyldra lyfja.
30. gr.
Lyfseðilsskyld lyf skulu afgreidd úr lyfjaútibúi af lyfjafræðingi eða aðstoðarlyfjafræðingi, sem starfar á vegum viðkomandi lyfjabúðar. Alla aðra afgreiðslu annast lyfjatæknir (hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir), sem gætir útibúsins, þegar lyfjafræðingur eða aðstoðarlyfjafræðingur er ekki viðstaddur.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

281

2242

Þingskjal 675

31. gr.
Þar sem strjálbýlt og langt eða erfitt er að komast til næstu lyfjabúðar eða
lyfjaútibús má vera lyfjaforði frá lyfjabúð. 1 lyfjaforða mega vera auk lausasölulyfja, sáraumbúða, hjúkrunar- og sjúkragagna einstök lyfseðilsskyld lyf, sem nauðsynlegt er að geta gripið skjótt tii, sbr. 24. gr.
Lyfjaforði skal vera í gæslu lyfjatæknis, hjúkrunarfræðings, ljósmóður eða
annars ábyrgs umboðsmanns, sem lyfsali ræður til þess, og skal lyfjamálastjóra tilkynnt um nafn og stöðu hans. Ráðuneytið getur mælt svo fyrir að lyfsala sé skylt
að hafa lyfjaforða á ákveðnum stað eða í ákveðnu hverfi sbr. 3. gr.

32. gr.
Ráðherra getur ákveðið, að fengnum umsögnum Apótekarafélags Islands, Lyfjafræðingafélags íslands, heilbrigðismálaráðs viðkomandi héraðs og Lyfjaeftirlits ríkisins, að lyfjaútibú skuli verða lyfjabúð, og skal lyfsala viðkomandi lyfjabúðar tilkynnt sú ákvörðun með hæfilegum fyrirvara. Skal hann þá fá lyfsöluleyfi fyrir
hinni nýju lyfjabúð, ef hann óskar þess, enda segi hann um leið lausu leyfi sinu
fyrir hinni eldri.

33. gr.
Á stöðum þar sem ekki er lyfjabúð, lyfjaútibú eða lyfjaforði en læknir hefur
aðsetur getur ráðherra heimilað viðkomandi lækni að annast afhendingu lyfja,
sáraumbúða og annarra hjúkrunargagna gegn greiðslu. Varanna má afla frá lyfjabúð (lyfjaútibúi) í umdæminu á heildsöluverði að viðbættu þjónustugjaldi, sem
ákveðið er af ráðherra að fengnum tillögum lyfjaverðlagsnefndar, og skulu þær
vera í stöðluðum órofnum umbúðum. Hlutaðeigandi lyfjabúð annast eftirlit með
slikum lyfjabirgðum.

34. gr.
Nánari fyrirmæli um búnað, rekstur og fyrirkomulag lyfjaútibúa og lyfjaforða
skulu sett í reglugerð.
VII. KAFLI
Innflutningur og heildsala lyfja.
35. gr.
Leyfi til innflutnings lyfja hafa þau fyrirtæki ein, sem til þess hafa hlotið
starfsleyfi sem ráðherra gefur út.

36. gr.
Leyfi til að dreifa lyfjum og lyfjaefnum í heildsölu hafa þau fyrirtæki ein,
sem til þess hafa hlotið leyfi ráðherra.
Til að fá starfsleyfi verður lyfjaheildsala, sbr. 1. málsgr., að fullnægja eftirtöldum skilyrðum:
1. Að henni veiti faglega forstöðu lyfjafræðingur, sem hefur starfsleyfi hér á
landi, sbr. I. kafla laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978. Skal hann gegna fullu
starfi við fyrirtækið.
2. Að vera þannig búin húsnæði, tækjum og starfsliði, að dómi Lyfjaeftirlits
ríkisins, að hún fullnægi kröfum um geymslu og meðferð lyfja.
Lyfjaheildsölum er óheimilt að rjúfa lyfjapakkningar. Óheimilt er að breyta
iletrun á pakkningum lyfja, nema á ábyrgð framleiðanda og að fenginni umsögn
lyfjanefndar. Lyfjaeftirlit ríkisins. fylgist með að slík breyting sé gerð á tryggilegan
hátt.
Lyfjaheildsölum er óheimilt að selja lyf öðrum en þeim, sem leyfi hafa til smásölu lyfja, svo og til notkunar á sjúkrahúsum og þeim tilraunastofnunum, sem leyfi
hafa til tilrauna með lyf.
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37. gr.
Nú er lyfjainnflytjandi eða lyfjaheildsala einkainnflytjandi skráðs sérlyfs og er
forráðamönnum hennar þá skylt að hafa ávallt þær birgðir lyfsins á boðstóluin,
sem hæfilegar teljast að mati Lyfjaeftirlits ríkisins.

38. gr.
Umboðsmönnum erlendra sérlyfjaframleiðenda (innflytjendum, heildsölum) er
skylt að greiða fyrir kaupum Lyfjaverslunar ríkisins á lyfjum frá umbjóðendum
þeirra, annaðhvort beint frá framleiðanda á skráðu innkaupsverði (fob./cif.) eða
með afhendingu úr eigin vörubirgðum umboðsmanns á kostnaðarverði, Með
kostnaðarverði er hér átt við það verð, sem heimilt er að leggja til grundvallar
fyrir álagningu í heildsölu, að viðbættu þjónustugjaldi, sem ákveð.ð er af ráðherra,
að fengnum tillögum lyfjaverðlagsnefndar.
Einungis Lyfjaverslun ríkisins er heimilt að flytja inn bóluefni og ónæmisefni.

39. gr.
Starfandi læknar (dýralæknar, tannlæknar), lyfsalar og aðrir starfsmenn lyfjabúða og starfsmenn sjúkrahúsapóteka mega ekki vera umboðsmenn erlendra sérlyfjaframleiðenda. Sama gildir um eignaraðild þessara aðila að sérlyfjainnflutningsfyrirtækjum og lyfjaheildsölum, sbr. ákvæði 3 til bráðabirgða.
40. gr.
Ráðherra getur afturkallað starfsleyfi lyfjainnflytjanda og lyfjaheildsala ef
um alvarlega eða endurtekna vanrækslu við meðferð og/eða dreifingu lyfja er að

ræða.
41. gr.
Lyfjaeftirlit ríkisins annast eftirlit með fyrirtækjum þeim, sem flytja inn og
dreifa lyfjum í heildsölu, og gerir tillögur til ráðherra um reglugerð, þar sem
nánar er kveðið á um húsnæði, búnað, rekstur og starfsmenn slíkra fyrirtækja.
VIII. KAFLI
Um Lyfjaverslun ríkisins.
42. gr.
Islenska ríkið rekur lyfjaheildverslun og lyfjagerð sem sjálfstæða stofnun undir
nafninu Lyfjaverslun ríkisins. Lyfjaverslun ríkisins er skylt að útvega hvers konar
lyf, lyfjagögn, bóluefni, ónæmisefni og sjúkragögn fyrir sjúkrahús, dvalarheimili
aldraðra og aðrar heilbrigðisstofnanir sem reknar eru af ríki og sveitarfélögum. Þá
er Lyfjaverslun ríkisins skylt að útvega heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum bóluefni til ónæmisaðgerða.

43. gr.
Lyfjaverslun ríkisins annast framleiðslu lyfja og sölu til sjúkrahúsa, dvalarheim’la aldraðra og annarra heilbrigðisstofnana í landinu.
Lyfjaverslun rikisins annast framleiðslu lyfja og birgðahald Almannavarna.
44. gr.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipar þriggja manna stjórn fyrir Lyfjaverslun rikisins. Skal einn stjórnarmanna tilnefndur af Landssambandi sjúkrahúsa,
annar tilnefndur af fjármálaráðuneytinu, hinn þriðji skipaður af heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra án tilnefningar, og er hann formaður stjórnarinnar.
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45. gr.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráCherra skipar forstjóra Lyfjaverslunar rikisins i samræmi við ákvæði 3. og 4. gr, laga þessara.
46. gr.
Um búnað og fyrirkomulag í Lyfjaverslun ríkisins fer eftir þeim meginreglum
sem gilda um lyíjagerðir og lyfjaheildsölur og lýtur fyrirtækið eftirliti Lyfjaeftirlits ríkisins.

IX. KAFLI
Um lyfjaþjónustu á sjúkrahúsum.

47. gr.
Á hverju sjúkrahúsi skal starfa lyfjafræðingur, sem hefur umsjón með og
her ábyrgð á öflun lyfja og eftirliti með notkun þeirra innan sjúkrahússins. Heimilt er að starf þetta tengist starfi viðkomandi lyfjafræðings í lyfjabúð eða lyfjaútibúi í umdæminu.
Dvalarheimili aldraðra skulu afla sér faglegrar aðstoðar lyfjafræðings að því er
varðar öflun, geymslu og notkun lyfja innan stofnunarinnar.
48. gr.
Á deildaskiptum sjúkrahúsum starfa sérstök sjúkrahúsapótek, sem hafa umsjón
með og bera ábyrgð á öflun og varðveislu lyfja og eftirliti með notkun þeirra á einstökum deildum.
Yfirlyfjafræðingur er forstöðumaður slíks sjúkrahúsapóteks, og skal ráðinn af
viðkoniandi sjúkrahússtjórn, en umsóknir um slíkar stöður lagðar fyrir stöðunefnd,
sbr. 4. málsgrein 3. gr., og skal ráðning hans staðfest af ráðherra.
Yfirlyfjafræðingur sjúkrahúsapóteks ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart
stjórn sjúkrahússins.

49. gr.
Ráðherra getur veitt heimild til þess að sjúkrahúsapótek annist dreifingu lyfja
til sjúklinga, sem ekki liggja á sjúkrahúsinu, ef skráning er sérstaklega bundin við
notkun á sjúkrahúsum, sérstökum sjúkradeildum og/eða við ávísun sérfræðinga i
einstökum greinum læknisfræði.
Slík afgreiðsluheimild nær einnig til almennra lyfja, sem nauðsynleg eru sjúklingum, er sendir eru af sjúkrahúsi i stutt leyfi um helgar eða hátiðar.
Ráðherra getur og veitt heimild til þess að stærri sérhæfð sjúkrahús fái sams
konar heimild og kveðið er á um í 1. og 2. málsgrein þessarar greinar enda þótt
þau séu ekki deildaskipt.
Um afgreiðslu lyfja frá sjúkrahúsi til sjúklinga utan sjúkrahúss samkvæmt
heimild þessarar greinar fer eftir þeim almennu reglum, sem gilda um gerð lyfseðla
og afgreiðslu lyfja.
50. gr.
Óheimilt er að afhenda lyf frá sjúkrahúsi til sjúklinga, sem ekki eru liggjandi
á sjúkrahúsinu, né heldur til starfsfólks, með öðrum hætti en um getur í 49. gr.
51. gr.
Á hverju sjúkrahúsi skal starfa 3ja til 5 manna lyfjanefnd, sem er ráðgefandi
um lyfjaval sjúkrahússins. í slíkri lyfjanefnd skal vera a. m. k. 1 starfandi lækna
sjúkrahússins og 1 lyfjafræðingur í þjónustu sjúkrahússins.
Að jafnaði skal þess gætt, þegar völ er á fleiri en einu jafngildu lyfi, að velja
til notkunar á sjúkrahúsi þau lyf, sem ódýrari eru, og innlenda framleiðslu fremur
en erlenda.
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52. gr.
Stofna skal sérstaka samstarfsnefnd Lyfjaverslunar ríkisins og sjúkrahúsapóteka.
í samstarfsnefnd þessari skulu eiga sæti forstjóri Lyfjaverslunar ríkisins og einn af
deildarlyfjafræðingum hennar, yfirlyfjafræðingar sjúkrahúsapóteka og auk þess
skipar ráðherra einn mann í samstarfsnefndina án tilnefningar og skal hann vera
formaður nefndarinnar.
Verkefni samstarfsnefndarinnar er að leita samræmingar og hagkvæmni í innkaupum og framleiðslu lyfja, lyfjagagna, hjúkrunar- og sjúkragagna vegna þarfa
sjúkrahúsa.
53. gr.
Stjórn sjúkrahúss er heimilt, að höfðu samráði við yfirlyfjafræðing sjúkrahúsapóteks, að haga dreifingu lyfja til sjúkrahúss þannig, að Lyfjaverslun rikisins afgreiði beint til einstakra deilda þess öll algeng lyf, en beint til sjúkrahúsapóteksins
þau lyf önnur sem nauðsynlegt er að hafa á sjúkrahúsinu af öryggisástæðum.
Lyfjanefnd sjúkrahússins gerir skrá yfir þau lyf sem þannig má afgreiða beint
á deildir sjúkrahússins.
54. gr.
Heilsugæslustöðvar mega afla sér lyfia frá lyfjabúð eða lyfjaútibúi í hlutað-

eigandi lyfsöluumdæmi. Lyfjabúðir selja heilsugæslustöðvum lyf á heildsöluverði að
viðbættu ákveðnu þjónustugjaldi, sem lyfjaverðlagsnefnd gerir tillögur um og ráðherra staðfestir.

55. gr.
Stjórn sjúkrahúss ber að sjá svo um að húsnæði og búnaður sjúkrahúsapóteks
eða Iyfjagevmslu sjúkrahússins sé við hæfi og skal hlita úrskurði Lyfjaeftirlits ríkisins þar að lútandi, samkvæmt ákvæðum um búnað og rekstur þeirrar starfsemi, sem
sett verða i reglugerð.
56. gr.
Sett skulu í reglugerð fyrirmæli um geymslu og meðferð lvfja i sjúkrahúsum,
dvalarheimilum aldraðra, heilsugæslustöðvum og enn fremur i lækningastofum og
öðrum stofnunum, þar sem lyf eru notuð til lækninga.
X. KAFLI
Um dreifingu dýralyfja.

57. gr.
Tilraunastöð Háskóians i meinafræði að Keldum befur heimild til að selia lvfjabúðum og héraðsdýralæknum framleiðslu sina á dýralyfjum og bóluefni í heildsölu.
Þá getur tilraunastöðin flutt inn og selt sömu aðilum i heildsölu ormalyf, sem
skráð eru hér á landi eða gerðar eru tilraunir með.
Tilraunastöðin að Keldum getur selt bændum slik lyf og bóluefni í smásölu
eftir því sem aðstæður krefjast, enda sé slik sala undir eftirliti dýralækna tilraunastöðvarinnar.
58. gr.
Lyfjabúðir og lvfjaútibú sknlu hafa á boðstólum algengustu dýralyf miðað við
þarfir i hveriu lyfsöluumdæmi. Héraðsdýralæknum er einnig heimilt að annast sölu
dýralyfja og skulu þeir fá lyfin keypt hjá lvfjaheildsölum eða hjá Tilraunastöðinni
að Keldum.
Þar sem héraðsdýralæknir situr en ekki er lvfjabúð eða lyfjaútibú á staðnum,
skal hann hafa i umdæmi sinu á hendi sölu dýralyfja, sem hann kaupir frá lyfjaheildsölu, lyfjabúð eða hjá Tilraunastöðinni að Keldum.
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XI. KAFLI
Eftirlit, málarekstur og refsing.
59. gr.
Lyfjaeftirlit og annað eftirlit samkvæmt lögum þessum eða öðrum fyrirmælum
er í höndum Lyfjaeftirlits ríkisins undir yfirstjórn ráðuneytisins.

60. gr.
Fyrir brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal
refsa með sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Nú er
brot ítrekað eða stórfellt, og getur refsing þá orðið varðhald eða fangelsi allt að 2
árum.
XII. KAFLI
Niðurlagsákvæði.
61. gr.
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara getur ráðherra sett með reglugerð.
62. gr.
Lög þess; öðlast gildi 1. janúar 1982.
Með lögum þessum eru úr gildi felld:
1. Lyfsölulög nr. 30 29. apríl 1963, II., III., V., VI., VII., VIII. kafli.
2. II. kafli laga um verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf nr. 63 28. maí 1969.
3. önnur ákvæði sömu laga og annarra laga, sem fara í bága við lög þessi.

1.
2.
3.
4.

Bráðabirgðaákvæði.
Þeir lyfsalar, sem höfðu lyfsöluleyfi 1. júlí 1963 og fullnægja ákvæðum laganna,
eiga rétt á að halda leyfinu til 75 ára aldurs.
Ákvæði 4. málsgreinar 7. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 um hlutbundið
lyfsöluleyfi (Reykjavíkur Apótek) eiga við meðan starfandi er lyfsali, sem
öðlast hefur leyfið fyrir gildistöku laga þessara.
Fyrirtæki, sem starfa í bága við 39. gr. við gildistöku laga þessara, hafa 8 ára
frest til að aðlaga sig þeim.
Lyfjaverslun ríkisins er heimilt, uns ráðherra ákveður, að starfa í rekstrarlegum
tengslum við Áfengis- og tóbaksverslun rikisins og hafa sameiginlegt skrifstofuhald með henni.

Athugasemdir við lagafrpmvarp þetta.
Samstarfsnefnd, sem skipuð var af rikisstjórninni og í áttu sæti þeir Guðmundur
G. Þórarinsson, alþingismaður, Helgi Seljan alþ'ngismaður og Pálmi Jónsson ráðherra,
hefur yfirfarið frumvarp þetta til laga um lyfjadreifingu, sem lagt var fyrir Alþingi
á 100. og 102. löggjafarþingi, en náði ekki fram að ganga. Meðfylgjandi drög að
frumvarpi Lil laga, ásamt alhugasemdum við einstaka greinar þess, eru að langmestu
leyti byggð á tillögum nefndar, sem skipuð var í september 1978 af þáverandi
heilbrigðismálaráðherra, sbr. hér að neðan.
Helstu breytingar samstarfsnefndarinnar er að finna í II., VIII. og X. kafla
frumvarpsins.
Samstarfsnefndarmenn eru sammála frv. eins og það nú er en hafa allir áskilið
sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma við
bráðabirgðaákvæði 3 með frumvarpi þessu.
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Með bréfi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, dagsettu 25. september 1978,
var skipuð nefnd til að gera tillögur um tilhögun lyfjadreifingar í landinu, á grundvelli ákvæðis í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, þar sem segir: „Athugað
verði að tengja lyfjaverslun heilbrigðisþjónustu og setja hana undir félagslega stjórn“.
í nefnd þessa voru eftirlaldir skipaðir: Almar Grimsson, deildarstjóri formaður-,
Adda Bára Sigfúsdóitir, borgarfulltrúi, Georg H. Tryggvason aðstoðarmaður ráðherra, Sigmundur Sigfússon aðstoðarlandlæknir og Vilhjálmur G. Skúlason, öll án
tilnefningar. Auk þess átiu sæti í ncfndinni E’nar Birnir framkvæmdastjóri, tilnefndur af lyfjavöruhópi Félags íslenskra stórkaupmanna, Oddur C.S. Thorarensen lvfsali,
tilnefndur af Apótekarafélagi Islands og Þór Sigþórsson, lyfjafræðingur tilnefndur
af Lyf jafræðingafélagi íslands. Sii breyting varð meðan nefndin starfaði að Oddur
C.S. Thorarensen lét af störfum í nefndinni, cn Werner I. Rasmusson lyfsali tók við
störfum hans. Sigurjón Jónsson lyfjafræðingur var ritari nefndarinnar.
Nefndin hélt alls 11 fundi en auk þess störfuðu tvær undirnefndir milli funda.
Nefndin skoðaði frumvörp um Lyfjastofnun ríkisins og lyfjaframleiðslu, sem lögð
voru fyrir Alþingi 1973 og 1974. Auk þess fékk nefndin til meðferðar einn kafla úr
drögum að frumvarpi til lyfjalaga sem endurskoðunarnefnd lyfsölulaga skilaði í
febrúar 1978. Þessi kafli fjallaði um dreifingu lyfja og var ákveðið að nema hann úr
frumvarpi til lyfjalaga og geyma til frekari meðferðar og endurskoðunar á lyfjadreifingarþætti lyfsölulaga.
Með drögum nefndarinnar að frumvarpi til laga um lyfjadreifingu lauk endurskoðun lyfsölulaga nr. 30/1963. Lög um lyfjafræðinga nr. 35/1978 tóku gildi 1. júli
1978 og lyfjalög tóku gildi 1. janúar 1979.
Tillögur nefndarinnar miðuðu fyrst og fremst við íslenskar aðstæður og voru ekki
beint sniðnar eftir erlendri fyrirmynd.
Nefnd’n aflaði sér upplýsinga umfrain sérþekkingu einstakra nefndarmanna og
ritara nefndarinnar, með því að boða ýmsa kunnáttumenn á fundi hennar. Þannig
mætti borgarlæknir á fund annarrar undirnefndarinnar til að gera grein fyrir hugmyndum um heilsugæslustöðvar í Reykjavík.
Þá mætti forstjóri Lyfjaverslunar ríkisins og lyfjafræð’ngar ríkisspítalanna,
Borgarspítala og St. Jósefsspítala Landakoti bæði á fundi nefndarinnar og annarrar
undirnefndar hennar.
I sambandi við kaflann um dýralyf og dreifingu þeirra mættu forstöðumaður
Tilraunastöðvar Háskólans i meinafræði að Keldum og yfirdýralæknir á fund
nefndarinnar.
Þeir þrír nefndarmenn, sem tilnefndir voru til starfa í nefndinni af félagssamtökum höfðu samráð við umbjóðendur sína.
Nefndinni var gert að skila tillögum sínum í formi draga að frumvarpi eða
frumvörpum um innflutning, heildsölu og smásölu lyfja. Þá var lögð á það áhersla,
að nefndin hraðaði störfum og skilaði tillögum sínum, ef kostur væri fyrir áramót
1978—1979. Nefndinni tókst ekki að verða við þessum óskum og var veittur aukinn
frestur til febrúarloka 1979.
Tillögur nefndarinnar í formi draga að frumvarpi til laga um lyfjadreifingu
voru lagðar fyrir Alþingi á 100. og 102. löggjafarþingi, en náðu ekki fram að ganga
eins og áður sagði.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu sjónarmiðum nefndar- og samstarfsnefndarmanna við gerð þessara draga.
Nú er bannig kveðið á um staðaval og stofnun lyfjabúða og lyfjaútibúa, að þar
um skuli setja reglugerð, sem taki mið af skiptingu landsins í héruð, sbr. ákvæði
laga um beilbrigðisþjónustu nr. 57/1978, en ekki setjast með lögum eins og nefndin
skipuð 1978 lagði til. Þannig skapast meira svigrúm hvað varðar t. d. stofnun eða
flutning lyfjabúðar eða undirstofnun hennar í heilsugæslustöð eða annað.
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Athygli skal vakin á því, að með þessum tillögum er stefnt að því að lyfjasala
fari úr höndum lækna, en eins og kunnugt er hafa læknar að verulegu leyti annast
lyfsölu sums staðar í dreifbýli. Hér er þó ekki tekið jafndjúpt í árinni og í
tillögum nefndarinnar, sem lagði til að lyfjasaian færi alfarið úr höndum lækna.
Það er þó augljóst, að slík lyfjasala hefur verið neyðarúrræði víðast hvar og munu
þó finnast fámenn héruð, þar sem tekjur af lyfjasölu lækna eru hugsanlega mikilvæg
forsenda þess, að læknir fáist í héraðið. Slíkt verður þó að teljast óæskilegt og þarí
að leysa með öðrum hætti.
í lögum um heilbrigðisþjónustu er ákvæði þess efnis að lyfjaútibú og lyfjaútsölur
(lyfjaforðar) séu i heilsugæslustöðvum, ef ekki er lyfjabúð á staðnum. Jafnframt er
ákvæði þess efn:s að ráðherra getur ákveðið að lyfjabúð skuli vera í heilsugæslustöð. Á það skal bent, að tengsl lyfjabúða og heilsugæslustöðva eru mjög nauðsynleg
og æskilegt, ef ekki er annar kostur betri, að lyfjabúð sé í heilsugæslustöð. Augljósl
er, að slíkt hefur í för með sér aukinn byggingarkostnað heilsugæslustöðva og þykir
því rétt að taka til athugunar hvert einstakt tilvik og nánari ákvæði þar að lútandi
sett með reglugerð, sbr. hér að framan.
Helstu nýmæli frumvarpsins varða lyfjaþjónustu á sjúkrahúsum.
EinsýiV þvkir að eftirlit lyfjafræðinga með öflun lyfja og varðveislu og notkun
þeirra á sjúkrahúsum sé mjög mikilvægt hvort sem er faglega eða í hagræðingarskyni.
Því hafa verið sett mjög ákveðin fyrirmæli um störf þeirra við hin deildaskiptu
sjúkrahús.
Er gert ráð fyrir því að á þeim starfi svonefnd sjúkrahúsapótek, sem geti
öðlast heinrld til að afhenda sjúklingum er ekki liggja á sjúkrahúsinu, sérstök lyf,
sem einungis má nota á sjúkrahúsum. Slíkt heimildarákvæði er mjög mikilvægt, þar
sem í reynd er óheimilt að afhenda slík lyf til notkunar handa öðrum sjúklingum en
þeim sem liggja inni á siúkrahúsum. Þá er opnaður sá mögule'ki, að Lyfjaverslun
ríkisins geti afgreitt öll algengustu lyf beint til deilda sjúkrahúss ef henta þykir. Slíkt
á ekki að raska stöðu sjúkrahúsapóteks, en er ætlað að vera til hagræðingar i innkaupum.
Þá er lagt til, að lögfest verði sfofnun sérstakrar samstarfsnefndar þeirra aðila
sem hafa með þjónustu við sjúkrahús og lyfjadreifingu á þeim að gera. Er þeirri
nefnd ætlað að leiía samræmingar í innkaupum á lyfjum, lyfjagögnum, hjúkrunarog sjúkragögnum í hagkvæmnisskyni.
Að því er varðar dýralyf er lagt til að Tilraunastöð Háskólans i meinafræði að
Keldum haldi þe:m starfsháttum sem tíðkast hafa hingað til, það er að selja framleiðslu sína og innflutt ormalyf i heildsölu til dýralækna og lyfjabúða og ef aðstæður
krefjast í smásölu beint til bænda. Þá er ákveðið að setja þá kvöð á lyfjabúðir
og lyf jaútibú að hafa á boðstólum þau dýralyf, sem almennt eru notuð í viðkomandi
umdæmi og að lvfjabúðum og lyfjaútibúum sé heimilt að sjá dýralæknum fyrir
þeim lyfjum sem þeir þurfa að selja í vitjunum gegn ákveðinni þóknun. Þá er með
öllu tekið fyrir sölu annarra en Tilraunastöðvarinnar. lyfjabúða og lyfjaútibúa og
dýralækna á dýralyfjum. Ljóst er, að þótt rekstur lyfjabúða og lyfjaheildsala sé að
mestu í einkae:gn, er aðhald hins opinbera með rekstri þessara fyrirtækja mjög
mikið. Má þar nefna starfsemi lyfjaverðlagsnefndar sem að meiri hluta er skipuð
fulltrúum opinberra aðila og ákveður verðlagsgrundvöll lyfja. Lyfjaeftirlit ríkisins
hefur árlegt eftirlit með lyfjabúðum, lyfjaheildsölum og öðrum stofnunum, sem
geyma lyf eða dre:fa þeim og hefur jafnframt eftirlit með innkaupsverði erlendra
sérlyfja. Skal tekið fram, og undirstrikað, að innkaupsverð erlendra sérlyfja er viðurkennt við skráningu þeirra og er ekki um að ræða breytingar á slíku innkaupsverði nema Lyfjaeftirlit ríkisins samþykki það.
Lyfjaverðlagsnefnd hefur jafnframt eftirlit með framleiðsluverði innanlands og
gerir tillögur til ráðherra um vinnugjaldskrá.
Mikilsvert hefur þótt að tryggja stöðu Lyfjaverslunar ríkisins sem innkaupa- og
dreifingaraðila fyrir sjúkrahús ríkisins og sveitarfélaga auk dvalarheimila aldraðra.
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Ákvæði í þessum drögum að frumvarpi tryggja að Lyfjaversluninni verði ekki
settur stóllinn fyrir dyrnar með innkaupum erlendis frá og þar með er talið, að
hagsmunum hennar sé borgið.
Lyfjaverslun ríkisins er í raun lyfjagerð og lyfjaheildsala í senn og má þannig
telja hana samkeppnisaðila við einkafyrirtæki í þessari atvinnugrein, en í reynd
er hún fyrsl og fremst þjónustuaðili við sjúkrahúsin og er henni ætlað það hlutverk
áfram.
Á það skal minnt, að árið 1973 var lagt fram á Alþingi frumvarp um Lyfjastofnun
rikisins, sem miðaði að því að ríkið tæki að sér að öllu leyti innflutning og heildsölu
lyfja. Ekki náðist pólitísk samstaða um slíkt fyrirkomulag.
Lagt er til að Lyfjaverslun rikisins verði stjórnunarlega sett undir heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytið, enda óumdeilanlega um mikilvægan hlekk að ræða i
þjónustu við heilbrigðisstofnanir. Með tilliti til fyrri tengsla Lyfjaverslunarinnar við
fjármálaráðuneytið og Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins er talið rétt, að einn þriggja
stjórnarmanna Lyfjaverslunar ríkisins verði tilnefndur af fjármálaráðuneytinu og
heinrlt verði að reka stofnunina áfram um sinn í tengslum við ÁTVR.
Vakin skal athygli á lyfjadreifingarkerfum á öðrum Norðurlöndum.
1 Danmörku er innflutningur og heildsala lyfja í höndum einkaaðila, sjúkrahúsapótekin rekin af einstökum sjúkrahúsum og í einu tilviki hafa nokkur sjúkrahús
sameinast um rekstur, framleiðslu- og dreifingarmiðstöðvar. Lyfjabúðir eru annars
í einkaeign með svipuðu opinberu eftirliti og hér á landi.
í Finnlandi eru bæði heildsölur og lyfjabúðir í einkaeign, nokkur sjiikrahúsapótek rekin af sjúkrahúsum, 1 háskólaapótek og 1 apótek vegna þarfa heraflans.
í Noregi hefur ríkið einkarétt til innflutnings og heildsölu lyfja, en lyfjahúðir eru í einkaeign með svipuðu sniði og erftirliti og í Danmörku. Nokkur sjúkrahúsapótek eru rekin af sjúkrahúsum.
í Svíþjóð annast hlutafélag (Apoteksbolaget), sem að meiri hluta (65%) er i
eign ríkisins, rekstur lyfjabúða og flestra sjúkrahúsapóteka, en nokkur sjúkrahúsapótek eru í eign sveitarfélaga. Lyfjaheildsala er að mestu í einkaeign, en Apoteksbolaget á meiri hluta í einni lyfjaheildsölu.
I þessum tillögum er gert ráð fyrir. að Háskóli íslands geti öðlast eitt lyfsöluleyfi vegna kennslu og rannsókna á sviði lyfjafræði lyfsala. Þá er rétt að geta þess,
að lagt er til að starfsleyfi samvinnulyfjabúðanna tveggja á Selfossi og Akureyri
haldist áfram, en falli ekki úr gildi, sbr. ákvæði í lyfsölulögum nr. 30/1963.
Rétt þykir að benda á ákvæði um starfsemi lyfsölusjóðs í X. kafla lyfjalaga
nr. 49/1978, sérstaklega hvað varðar rekstur lyfjabúðar á stöðum, þar sem heilbrigðisyfirvöld telja nauðsyn hennar ótvíræða. Til að þetta megi verða þarf að breyta
lagaákvæðum er varða tekjuöflun sjóðsins.
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Ath. að tölur og tákn í svigum visa til viðmiðunar í lyfsölulög nr. 30 29. april
1963.
Dæmi: (N) þýðir ný grein, (19) vísað til sams konar ákvæðis í 19. gr. lyfsölulaga,
(20 óbreytt) vísað til 20. gr. lyfsölulaga og að sú grein standi a. m. k. efnislega óbreytt í hinu nýja frumvarpi.
Um 1. gr. (N)
Greinin skýrir sig sjálf í samræmi við starfsemi lyfjamáladeildar, sem starfar
í ráðuneytinu. Tekið er þó upp sérstakt starfsheiti deildarstjóra lyfjamáladeildar,
sem skýrir betur verksvið hans.
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Um 2. gr. (6)
Hér er um stefnubreytingu frá gildandi lögum að ræða. Gert er ráð fyrir þvi
að sett verði reglugerð um staðarval lyfjabúða og lyfjaútibúa og þá höfð hliðsjón af
skiptingu héraða í heilsugæsluumdæmi, sbr. lög um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978.
Um 3. gr. (7)
Nýmæli í þessari grein er þriggja manna nefndin, sem fjallar um hæfni umsækjenda um lyfsöluleyfi. Samkvæmt lyfsölulögum nr. 30/1963 hefur starfað tveggja
manna nefnd skipuð einum fulltrúa frá hvoru félaga lyfjafræðinga og apótekara.
I þessari grein er gert ráð fyrir að lyfjamálasíjóri sé aðili að nefndinni og er það
ætlað að gefa starfi nefndar aukið vægi og gildi.
Þá er gert ráð fyrir því að Háskóli Islands fái heimild til að kaupa eina af
starfandi lyfjabúðum og s’arfrækja hana með sérstöku tilliti til rannsókna og
kennslu í lyfjafræði lyfsala.
í þessari grein er einnig gert ráð fyrir að lyfsölusjóður kaupi og annist til
bráðabirgða rekstur lyfjabúðar, sem enginn umsækjandi er að eða hefur verið talinn
hæfur. Á þsnnan hátt rekur lyfsölusjóður lyfjabúð þangað til umsækjandi gefur sig
fram eða annað er ákveðið.
Það er ennfremur nýmæli í þessari grein, að ráðherra getur lagt lyfsölum þær
skyldur á herðar að reka lyfjaúGbú og/eða lyfjaforða í lyfsöluumdæmi sínu. Hér
er einnig ráðin bót á þvi, að ársfjórðungslegt eftirlit með lyfjabirgðum heilbrigðisstofnana sé framkvæmt, en erfitt hefur reynst að fá lyfjafræðinga til þess.
Um 4. gr. (9)
Ákvæði þessarar greinar eru að mestu hin sömu og í hliðstæðri grein lyfsölulaga
nr. 30/1963. Þó gert er ráð fyrir að samvinnufélög þau er öðlast hafa leyfi til að
reka lyfjabúð fyrir gildistöku laganna haldi leyfi sínu, en samkvæmt ákvæðum
lyfsölulaga nr. 30/1963 var þeim veitt leyfi til 25 ára, sem mátti framlengja til 25
ára í senn, ef landlæknir mælti með umsókn þar að lútandi.
Um 5. gr. (10. óbreytt)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 6. gr. (11. óbreytt)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Urn 7. gr. (8)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 8. gr. (40)
Greinin þarfnast ekki skýringar, þó er það nýmæli í greininni, að hún segir fyrir
um hvaða vörur lyfjabúðuin er skylt að versla með.
Um 9. gr. (12)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 10. gr. (32)
Tímafresturinn, sem geta skal um í auglýsingu um lyfsöluleyfi, er nýmæli, að öðru
leyti þarfnast greinin ekki skýringar.
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Um 11. gr. (32)
Nýmæli í þessari grein eru fyrst og fremst réttur hins nýja leyfishafa til aö
fá keyptan búnað og áhöld sem teljast nauðsynleg til reksturs lyfjabúðar, en samkv.

gildandi lögum hefur viðtakandi lyfjabúðar ekki slíkan rétt.
Þá er sett inn ákvæði um forkaupsrétt hins nýja leyfishafa að húsnæði lyfjabúðar. Er þannig gert ráð fyrir að hann geti gengið inn í kauptilboð.
Um 12. gr. (33. óbreytt)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 13. gr. (35)
Nýmæli er að ávallt skuli haft samráð við ráðuneytið um setningu staðgengils
lyfsala. Þá er einnig rétt að undirstrika að reglan verður sú, að lyfjafræðingur
leysi lyfsala af, en aðstoðarlyfjafræðingur aðeins ef hann er starfandi í lyfjabúðinni
og lyfjafræðingur er ekki fáanlegur til afleysinga. Þetta atriði skýrist með því að
ekki er lengur sá skortur á lyfjafræðingum sem var þegar lyfsölulög voru sett 1963.
Ábyrgð forstöðumanns er einnig nánar skilgreind.
Um 14. gr. (36)
Nýmæli í þessari grein er, að ráðuneytið geti gefið leiðbeiningar um hver sé
nauðsynlegur starfsmannafjöldi i lyfjabúð. Er þetta ákvæði eðlilegt, þar sem gert
er ráð fyrir, að ráðherra veiti undanþágu frá kröfu um að starfandi sé aðstoðarlyfjafræðingur í hverri lyfjabúð.
Um 15. gr. (16)
Nýmæli er heimild ríkisins til að standa að menntun tæknimenntaðs aðstoðarfólks við lyfjagerð og lyfjaafgreiðslu. 1 reynd hefur þó slík menntun farið fram
í ríkisreknum skóla, Lyfjatæknaskóla Islands, frá árinu 1974.
Um 16. gr. (37)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 17. gr. (46)
ítarleg ákvæði eru um þagnarskyldu í lögum um lyfjafræðinga nr. 35/1978, og
er vísað fyrst og fremst til þeirra laga þar að lútandi.
Um 18. gr. (20)
Sama er að segja um þessa grein og þá næstu á undan að ítarleg ákvæði um
missi starfsréttinda eru í V. kafla laga um lyfjafræðinga nr. 35/1978 og visast því
til þeirra.
Um 19. gr. (30. óbreytt)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 20. gr. (38)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 21. gr. (26)

Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 22. gr. (45. óbreytt)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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Um 23. gr. (25)
Þessi grein er ekki eins almennt orðuð og tilsvarandi grein í gildandi lögum.
Er hér farið inn á þá braut að gera birgðaskyldu fyrir einstök lyf háð aðstæðum
á hverju svæði fyrir sig.
Um 24. gr. (N)
Greinin er algert nýmæli. Talað er um afgreiðslurétt á lyfjum og eiturefnum
og kveðið er skýrt á um hverjir hafa hann, en það eru lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar.
Þó er gert ráð fyrir að veita megi sérmenntuðum heilbrigðisstéttum takmarkaðan afgreiðslurétt úr lyfjaforðum í dreifbýli, enda ekki kostur á að leysa lyfjadreifingarvandamál með öðrum hætti víða um land.
Um 25. gr. (N)
Kveðið er hér skýrt á um skyldu lyfjafræðinga og aðstoðarlyfjafræðinga til
að sjá svo um að í hvívetna sé fylgt settum reglum um geymslu og meðferð lyfja.
Um 26. gr. (27. óbreytt)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 27. gr. (43, 44)
Gert er ráð fyrir, að lyfjaútibú starfi í einstökum heilsugæsluumdæmum, þar
sem ekki er grundvöllur fyrir rekstri sjálfstæðrar lyfjabúðar.
Einnig er gert ráð fyrir að stofna megi svo kallaða lyfjaforða frá lyfjabúð,
samkvæmt meðmælum eða óslt frá héraðslækni, lyfsala eða viðkomandi sveitarstjórn. Lyfjaforði yrði allajafna í umsjá lyfjatæknis, hjúkrunarfræðings eða ljósmóður og er gert ráð fyrir að í honum sé ákveðinn nauðlyfjalager lyfseðilsskyldra
lyfja auk lausasölulyfja og hjúkrunar- og sjúkragagna.
Lyfjaforði er nýyrði og hét samkvæmt lyfsölulögum 1963 lyfjaútsala. Slíkar
lyfjaútsölur hafa starfað víða um land frá því að lyfsölulög tóku gildi.
Um 28. gr. (43)
I þessari grein er lyfjaútibú skilgreint.

Um 29. gr. (N)
Greinin fjallar um birgðaskyldu lyfjaútibús og reglur um afgreiðslu lyfseðilsskyldra lyfja og afgreiðslutíma.
Allajafna má gera ráð fyrir að rýmisþörf lyfjaútibús sé 30 m2 geymslu- og
vinnuaðstaða, en auk þess þarf að gera ráð fyrir afgreiðsluaðstöðu og snyrtingu.
Miðað við ákvæði laga um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978, þess efnis að lyfjaútibú skuli vera í heilsugæslustöð ef ekki er lyfjabúð á staðnum, hafa nú verið
hönnuð lyfjaútibú og útsölur (forðar) á nokkrum stöðum á landinu. Með því nýtist sameiginleg vinnuaðstaða í heilsugæslustöðvum, þar sem afgreiðsluaðstaða er
sameinuð annarri afgreiðslu heilsugæslustöðvarinnar með öðrum starfsþáttum
stöðvarinnar.
Um 30. gr. (N)
Ákvæði þessarar greinar er í samræmi við 24. gr.
Um 31.gr. (N)
Greinin fjallar um skilgreiningu á stöðu og starfsemi lyfjaforða. Eðlilegt má
teljast að ráðuneytið hafi frumkvæði um staðarval lyfjaforða í dreifbýli og geti
lagt lyfsala þá skyldu á herðar að annast rekstur lyfjaforða.
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Um 32. gr. (N)
Með þessari grein er ráðherra gefin heimild til að ákveða að lyfjaútibú skuli
verða lyfjabúð ef líkur eru til að það geti borið sig sem sjálfstæð eining og lyfjabúð, sem gegndi því áður, hafi áframhaldandi rekstrargrundvöll.
Um 33. gr. (42)
Með þessari grein er gert ráð fyrir að læknir, sem hefur aðsetur á stað, þar sem
ekki er lvfjabúð, lyfjaútibú eða lyfjaforði, geti haft með höndum sölu lyfja og
hjúkrunarvara. í reynd er því gert ráð fyrir að öll eða nær öll lyfjasmásala í landinu færist í hendur lyfjabúða og undirstofnana þeirra.
Um 34. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 35. gr. (N)
Með þessari grein er gert ráð fyrir, að fyrirtæki geti öðlast leyfi til innflutnings
lyfja, án þess að um leyfi til heildsölu sé að ræða. Hér er meðal annars höfð í huga
síaukin notkun tollvörugeymslu við innflutning lyfja.
Um 36. gr. (51)
í þessari grein er fjallað um starfsleyfi lyfjaheildsala. Skilyrði til starfsleyfis
eru nánast þau sömu og verið hafa, samkvæmt lyfsölulögum. Samt er nú kveðið
á um faglega stjórn lyfjafræðinga, en áður voru lögfest skilyrði um tæknilega
stjórn þeirra yfir iyfjaheildsölu.
Starf lyfjafræðinga við lyfjaheildsölur er fyrst og fremst faglegs eðlis og er
það þannig undirstrikað í þessari grein.
í greininni eru jafnframt ákvæði um hverjum lyfjaheildsölur mega selja lyf
í heildsölu.
Um 37. gr. (N)
Hér er sett ákvæði, sem ekki hefur verið áður í lögum, um birgðaskyldu einkaumboðsmanna lyfja.
Um 38. gr. (N)
Hér eru sett ákvæði þess efnis að Lyfjaverslun ríkisins geti aflað sér hverra
þeirra lyfja, bóluefna og ónæmisefna, sem nauðsyn krefur vegna þarfa sjúkrahúsa
og dvalarheimila aldraðra. Þykir nauðsynlegt að slíkt afdráttarlaust ákvæði sé haft
í lögum þannig að tryggð sé heimild Lyfjaverslunarinnar til innflutnings og heildsölu
lyfja vegna þarfa þessara stofnana.
Einnig þykir réit, að eingöngu einn aðili annist innflutning bóluefna og ónæmisefna.
Um 39. gr. (57)
Ákvæðum þessarar greinar er ætlað að koma í veg fyrir hagsmunatengsl þeirra,
sem ávísa lyfjum og þeirra sem selja lyf, sbr. og 5. gr. Á sama hátt þykir eðlilegt
að þeir sem stunda smásölu lyfja séu ekki í hagsmunatengslum við erlenda sérlyfjaframleiðendur.
Um eignaraðild lyfsala og annarra starfsmanna lyfjabúða að innlendum lyfjaframleiðslufyrirtækjum gildir öðru máli og eru engar hömlur settar á slíkt, enda
aldalöng liefð á framleiðslu lyfsala á lyfjum, þótt sú formbreyting sé nú orðin
staðreynd, að framleiðsla lyfja færist á verksmiðjustig.
Um 40. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
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Um 41. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 42. gr. (N)
Grein þessi er efnislega samhljóða 9. gr. laga um verslun ríkisins með áfengi,
tóbak og lyf nr. 63 28. maí 1969.
Um 43. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 44. gr. (N)
I þessari grein er gert ráð fyrir að yfirstjórn Lyfjaverslunar ríkisins sé í
höndum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. Með tilliti til fyrri tengsla
Lyfjaverslunar ríkisins við fjármálaráðuneytið og Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins,
sbr. ákvæði til bráðabirgða, þykir rétt að fjármálaráðuneytið tilnefni einn mann í
stjórn Lyfjaverslunarinnar og jafnframt þykir rétt að landssamtök þeirra sem annast
rekstur sjúkrahúsa tilnefni einn stjórnarmann og hinn þriðji verði svo skipaður
af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra án tilnefningar og sé hann formaður
stjórnarinnar.
Um 45. gr. (N)
1 þessari grein er gert ráð fyrir að skipun forstjóra Lyfjaverslunar ríkisins
sé á sama hátt og um veitingu lyfsöluleyfis sé að ræða.
Um 46. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 47. gr. (N)
Hér er sett það ákvæði að á hverju sjúkrahúsi (sbr. skilgreining laga um
heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978) og dvalarheimili aldraðra skuli starfa lyfjafræðingur, sem annist öflun og eftirlit með lyfjum á þessum stofnunum. Ákvæði þetta
er mjög rúmt því það verður háð stærð hverrar stofnunar og aðstæðum á hverjum
stað, hversu mikið starf verður um að ræða.
Þá þykir eðlilegt að starf þetta geti tengst starfi lyfjafræðings í lyfjabúð eða
lyfjaútibúi í heilsugæsluumdæminu, enda er það líklega allajafna hentugasta fyrirkomulagið.
Þá er ekkert því til fyrirstöðu að tvær stofnanir eða fleiri sameinist um þjónustu sama lyfjafræðings.
Um 48. gr. (N)
I þessari grein er sett sérstakt ákvæði um lyfjaþjónustu á deildaskiptum sjúkrahúsum. Þykir rétt að nefna slíkar þjónustudeildir á sjúkrahúsi sjúkrahúsapótek,
þar sem um víðfeðma þjónustu við deildir sjúkrahúss og sjúklinga er að ræða.
Starfsemi sjúkrahúsapóteks er með öllu ólík starfsemi venjulegrar lyfjabúðar
(apóteks), en engu að síður þykir rétt að taka upp heitið sjúkrahúsapótek, jafnvel þótt um beina sölu lyfja sé ekki að ræða.
Áður hefur verið notað heitið lyfjabúr, sem þykir óviðeigandi og betur eigi
við um lyfjabirgðir á einstökum deildum.
Gert er ráð fyrir að forstöðumaður sjúkrahúsapóteks fái starfsheitið yfirlyfjafræðingur og verði ráðinn á sama hátt og gildir um forstöðumenn lyfjabúða, en
viðkomandi sjúkrahússtjórn annist formlega ráðningu.
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Um 49. gr. (13)
1 þessari grein er gert ráð fyrir heimild, sem reyndar hefur verið í lyfsölulögum frá 1963, að stofna megi sérstakt sjúkrahúsapótek á deildaskiptum sjúkrahúsum. Dreifing slíkra sjúkrahúsapóteka á lyfjum til sjúklinga verður þó takmörkuð
við þau lyf, sem aðeins eru skráð sérstaklega til notkunar á sjúkrahúsum, sérstökum sjúkradeildum og/eða við ávísun sérfræðinga í einstökum greinum læknisfræði. Ennfremur getur heimildin náð til almennra lyfja, sem sjúklingar þurfa að
hafa með sér í helgarleyfi og leyfi um hátíðar.
Þykir mjög nauðsynlegt að sjúkrahús geti öðlast slíka heimild, þar sem vandséð er með hverjum hætti hægt er að sjá sjúklingum, sem ekki liggja inni á sjúkrahúsinu, fyrir meðferð á hinum sérstöku sjúkrahúslyfjum. Þar að auki er hér um
fjárhagslegt atriði fyrir sjúkrahúsin að ræða, þar sem engin heimild er til gjaldtöku fyrir lyf til sjúklinga utan sjúkrahúss.
Þá þykir rétt, að önnur stærri sjúkrahús geti fengið leyfi til slíkrar dreifingar
lyfja, ef nauðsyn krefur, enda má ætla að töluvert sé um helgar- og hátíðaleyfi
sjúklinga á slíkum sjúkrahúsum.
Um 50. gr. (N)
Hér er kveðið skýrt á um að önnuí afhending lyfja frá sjúkrahúsum til sjúklinga, sem ekki liggja á sjúkrahúsinu, eða til starfsfólks, sé óheimil.
Um 51. gr. (N)
Hér er um mikilvægt nýmæli að ræða, þar sem kveðið er á um að á sérhverju
sjúkrahúsi starfi lyfjanefnd, sem sé ráðgefandi um lyfjaval sjúkrahússins. Gera má
ráð fyrir að slík lyfjanefnd sé 3 manna á minni sjúkrahúsum, en 5 manna á deildaskiptum sjúkrahúsum og öðrum stærri sjúkrahúsum.
Slikar lyfjanefndir hafa mikla þýðingu. Þeim er meðal annars ætlað að setja
upp ákveðna lyfjalista fyrir hvert sjúkrahús og marka stefnu um lyfjagjöf á sjúkrahúsinu.
Þá er sett fram það stefnumark að notuð séu að jafnaði ódýrari lyf þegar um
jafngild lyf er að ræða og fremur innlend en erlend.
Gera verður ráð fyrir að slíkar lyfjanefndir verði ólaunaðar.
Um 52. gr. (N)
Hér er um að ræða nýmæli, sem er samstarfsnefnd þeirra aðila sem vinna
í föstu starfi við lyfjaþjónustu við sjúkrahús.
Eins og fram kemur í greininni er nefndinni fyrst og fremst ætlað það hlutverk
að samræma innkaup, ekki aðeins lyfja, heldur einnig lyfjagagna, hjúkrunar- og
sjúkragagna vegna þarfa sjúkrahúsa.
Um 53. gr. (N)
í þessari grein er gert ráð fyrir að haga megi dreifingu lyfja til sjúkrahúsa
þannig að öll algengustu lyf verði afgreidd beint á deildir sjúkrahússins. Með þessu
er opnuð leið til hagræðingar í innkaupaaðferðum.
Um 54. gr. (N)
í þessari grein er gert ráð fyrir að heilsugæsius'öðvar geti aflað lyfja frá lyfjabúð eða lyfjaútibúi í hlutaðeigandi lyfsöluumdæmi, eins og tíðkast hefur um öflun
heimilislækna á lyfjum til notkunar í starfi.
Um 55. gr. (N)

Greinin þarfnast ekki skýringa.
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Um 56. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 57. gr. (N)
Með þessari grein er lögfest ákvæði um sölu Tilraunastöðvarinnar að Keldum
á framleiðslu sinni og innfluttum ormalyfjum hvort sem er i heildsölu til lyfjabúða eða dýralækna, eða í smásölu beint til bænda. Hér er um að ræða staðfestingu
á því fyrirkomulagi sem verið hefur um skeið.
Um 58. gr. (49)
Hér er sett skylda á lyfjabúðir og lyfjaútibú, að hafa á boðstólum dýralyf
og kveðið á um að dýralæknum sé heimilt að selja dýralyf úr eigin birgðum.
Þar sem ekki er lyfjabúð eða lyfjaútibú er ætlast til að sala dýralyfja sé í höndum
dýralæknis.
Um 59. gr. (N)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 60. gr. (68)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 61. gr. (69)
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 62. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um bráðabirgðaákvæði.
1. Ákvæðið er í fullu samræmi við bráðabirgðaákvæði í lyfsölulögum nr. 30
29. apríl 1963.
2. Rétt þykir að færa form lyfsöluleyfis í Reykjavikur Apóteki til samræmis við
það sem almenni gildir samkvæmt lögum þessum.
3. Rétt þykir að veita rúman aðlögunartíma þeim lyfjaheildsölum, sem starfa i

bága við 39. gr., þ. e. 8 ár frá gildistöku laganna.
4. Hentugt þykir að gera ráð fyrir að Lyfjaverslun ríkisins verði áfram rekstrarlega
í tengslum við Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, uns ráðherra telur sjálfstæðan
rekstur hennar heppilegri, enda þótt gert sé ráð fyrir rekstri hennar sem sjálfstæðrar stofnunar. Lyfjaverslunin hefur verið með sameiginlegt skrifstofuhald
með Áfengisverslun ríkisins og virðist ekki ástæða til að breyta því að sinni.
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[54. mál]

um vitamál.
(Eftir 2. umr. í Ed., 28. apríl.)
I. KAFLI
Yfirstjórn.
1- gr.
Samgönguráðherra fer með yfirstjórn vitamála.
2. gr.
Vitastofnun íslands hefur með höndum framkvæmd vitamála, svo sem nánar
er kveðið á um i lögum þessum.
Vitamálastjóri veitir Vitastofnun Islands forstöðu. Hann er skipaður af forseta
íslands, en gegnir jafnframt starfi hafnamálastjóra.
Ráðherra ræður annað starfslið Vitastofnunar.
Við Vitastofnun skal starfa skipstjórnarmenntaður eftirlitsmaður, ráðinn aff
fenginni umsögn Vitanefndar. Hann skal annast eftirlit vitakerfisins.
II. KAFLI
Verkefni Vitastofnunar íslands.
.
3- grVerkefni Vitastofnunar Islands er að sjá sjófarendum fyrir nauðsynlegum leiðbeiningum til öryggis siglinga við Islandsstrendur og á fiskimiðunum í kringum
landið, með þeim undantekningum, er siðar getur.
Til slíkra leiðbeininga teljast m. a. vitar og önnur föst merki á landi, fljótandi
leiðarmerki og radiómerki til staðarákvörðunar.
Vitastofnun Islands skal einnig hlutast til um útgáfu upplýsinga um þau
leiðbeiningarkerfi, sem fyrir hendi eru á áðurgreindu svæði, og stuðla að útgáfu
korta, er innihalda nauðsynlegar upplýsingar til að sjófarendur geti notað áðurnefnd
hjálpartæki. Vitastofnun íslands skal hafa eftirlit af hálfu ríkisins með uppsetningu og rekstri leiðarmerkja, sem einstök sveitarfélög eða einstaklingar setja upp.
Vitastofnunin skal annast, að beiðni Veðurstofu Islands, veðurathuganir á vitastöðum. Þá fer Vitastofnunin með leiðsögumál, svo sem nánar er tilgreint í lögum.
III. KAFLI
Vitanefnd.
4. gr.
Vitanefnd, skipuð fulltrúum farmanna, útgerðarmanna og fiskimanna, skal hafa
lagt fram álit sitt í öllum stefnumarkandi málum varðandi starfsemi Vitastofnunar
íslands áður en endanleg ákvörðun ráðuneytisins er tekin.
5. gr.
Vitanefnd skipa fimm mann og jafnmargir varamenn til fjögurra ára i senn.
Fjórir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna samtaka, sem tilnefna einn
fulltrúa hvert: Farmanna- og fiskimannasamband íslands, Landssamband ísl. útvegsmanna, Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda og Samtök ísl. farmflytjenda. Ráðherra
skipar fimmta manninn án tilnefningar. Ráðherra skipar formann Vitanefndar.
Vitamálastjóri og eftirlitsmaður með vitakerfi sitja fundi Vitanefndar.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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Heimilt skal ráðherra, ef ástæða þykir til, að fjölga fulltrúum í Vitanefnd, enda
miði fjölgunin að því, að sjónarmið notenda og þeirra, sem bera kostnað af starfi
Vitastofnunar íslands samkvæmt V. kafla þessara laga, komi sem best fram. Þá skal
Flugmálastjórn, Siglingamálastofnun ríkisins, Rannsóknarnefnd sjóslysa og Slysavarnafélagi íslands gefinn kostur á að eiga fulltrúa í Vitanefnd þegar rætt er um
mál er snerta starfsemi viðkomandi aðila.
6. gr.
Formaður Vitanefndar kveður nefndina saman til funda svo oft sem þurfa þykir,
þó eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Formaður undirbýr fundina ásamt vitamálastjóra. Vitanefnd skal fjalla um breytingar á álögðu vitagjaldi, nýbyggingar vita,
meiri háttar endurbætur og breytingar, rekstur vitakerfisins, svo og verulegar breytingar á rekstrarfyrirkomulagi.
Þá skal nefndin segja álit sitt á uppsetningu nýrra leiðarmerkja á vegum annarra aðila en rikisins. Einnig skal nefndin fjalla um niðurfellingu þeirra eða annarra
hjálpargagna fyrir sjófarendur.
IV. KAFLI
Landsvitar og hafnarvitar.
. .
. .
7. gr.
Vitakerfi Islands greinist í tvo meginþætti, landsvita og hafnarvita.
Til landsvitakerfisins heyra í meginatriðum allir þeir vitar og önnur leiðarmerki, er telja má að þjóni almennum siglingum við ströndina ásamt fiskveiðum.
Hafnarvitar teljast þeir vitar og önnur leiðarmerki, er eingöngu eru reist til
að leiðbeina skipum inn á hafnarsvæði eða um ákveðnar hafnir. Með hafnarsvæði
er hér átt við það svæði, er lögsaga hafnarinnar nær yfir.
Við ákvörðun um, hvaða leiðarmerki skulu tilheyra landsvitakerfinu, skal leita
álits Vitanefndar.
Ef hafnarstjórn eða einstaklingur vill setja upp leiðarmerki fyrir sjófarendur,
skal gerð þess og staðsetning ákveðin í samráði við Vitastofnun Islands, sem leitar
umsagnar Vitanefndar um málið. Leiðarmerki má ekki taka í notkun fyrr en úttekt
hefur farið fram af hálfu Vitastofnunar íslands, sem þá sér um að merkið verði
auglýst, svo sem nánar er greint í lögum þessum.
Vitastofnun íslands skal sjá um að landsvitakerfið starfi svo sem til er ætlast
og því er lýst í vitaskrá. Vitastofnunin skal jafnframt hafa eftirlit með hafnarvitum.
Hafnarstjórn eða einstaklingur, sem fengið hefur leyfi til og sett upp leiðarmerki, er skuldbundinn til að viðhalda merkinu og tilkynna Vitastofnun íslands
tafarlaust um allar breytingar, er á því verða. Ef merki er ekki nægilega viðhaldið,
að dómi Vitastofnunar, er henni heimilt að annast nauðsynlegar lagfæringar á
kostnað eiganda. Óski hafnarstjórn eða einstaklingur að leggja niður eða breyta leiðarmerki, skal um það sótt til Vitastofnunar Islands.
Vitastofnun Islands getur, að fenginni umsögn Vitanefndar, krafist þess, að
hafnarstjórn láti gera á eigin kostnað þá vita og önnur leiðarmerki, sem Vitastofnun íslands telur nauðsynlegt til öryggis siglinga um viðkomandi hafnarsvæði.
8. gr.
óheimilt er að byggja hús eða mannvirki, er skyggi á leiðarmerki frá sjónum
yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og
hæfilega langt til beggja handa. Getur Vitastofnun íslands látið rífa húsið eða
mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á móti þessu.

óheimilt er að setja upp ljós, sem kynnu að villa um fyrir sjófarendum.
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9. gr.
Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til
vitabygginga samkvæmt lögum þessum, svo og til iveruhúsa og búskapar handa
vitagæslumönnum. Enn fremur til þess að gera brautir og vegi í því sambandi og
til að leyfa, að tekin verði í Iandi hans grjót, möl og önnur jarðefni, og þola þær
eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vitabyggingin hefur í för
með sér, allt þó gegn því, að fullar bætur komi fyrir.

Um ákvörðun bóta skal farið eftir lögum nr. 11 6. apríl 1973 um framkvæmd
eignarnáms.
V. KAFLI
Vitagjald.
10. gr.
Til að standa straum af kostnaði við rekstur Vitastofnunar Islands skal greitt
vitagjald af skipum þeim, er sigla við íslandsstrendur og hafa hér viðkomu. Gjald
þetta skal aðeins heimilt að nota í áðurnefndum tilgangi. Heimilt er að færa fjármagn
á milli fjárlagaára.
11. gr.
Vitagjald skal greitt af brúttórúmlestatölu skips, eins og hún er mest.
Af öllum íslenskum skipum, stærri en 10 rúmlestir, skal greitt vitagjald einu
sinni á ári. Af öllum erlendum skipum, sem setja farþega eða vörur á Iand, skal greitt
vitagjald við hverja komu til landsins, sem svarar til Vs hluta af almenna vitagjaldinu, en þó aldrei oftar en 5 sinnum á hverju almanaksári. Heimilt er þó í reglugerð að ákveða lægra vitagjald en hér greinir fyrir erlend skemmtiferðaskip.
12. gr.
Vitagjald skal ákveðið í reglugerð að fengnum tillögum Vitanefndar, svo og
annað það, er snertir innheimtu gjaldsins.

vi.

kafl:
Upplýsingaskylda.
13- gr.
Vitastofnun íslands skal sjá um, að allar braytingar á leiðbeiningum til öryggis
siglinga verði tilkynntar sjófarendum. Auglýsingar skulu birtar minnst mánaðarlega
í Tilkynningum til sjófarenda, er Sjómælingar Islands gefa út.
Upplýsingar, er varða öryggi sjófarenda og ekki verða auglýstar með nægum
fyrirvara í Tilkynningum til sjófarenda, skulu tilkynntar um strandstöðvar Landssimans og í útvarpi þegar þörf krefur.
Sérhverjum, sem annast rekstur leiðarmerkis, er skylt að koma tilkynningum
um breytingar og bilanir til Vitastofnunar íslands svo fljótt sem verða má, en stofnunin sér siðan um birtingu þeirra. Á sama hátt ber öllum, sem verða varir við bilanir í vitakerfi landsins, að senda tilkynningar þar um til Vitastofnunar Islands
svo fljótt sem verða má. Enn fremur skal Vitastofnun Islands tilkynnt um alla farartálma, er verða á almennri siglingaleið og ekki er getið í sjókortum eða tilkynningum
til sjófarenda.
VII. KAFLI
Farartélmar.
14. gr.
Ef skip eða annað fljótandi far ferst eða strandar á siglingaleið, ber eiganda
þess að tilkynna um atburðinn tafarlaust til Vitastofnunar íslands, sem siðan merkir
staðinn, ef ástæða er talin til.
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Eiganda farsins skal skylt að fyrirmælum Vitastofnunar Islands að gera þær
ráðstafanir, sem taldar eru nauðsynlegar til öryggis fyrir almennar siglingar og
fiskveiðar.
Að liðnum gefnum fresti getur Vitastofnun Islands á kostnað eiganda fjarlægt
hverja þá farartálma eða flök, sem hér um ræðir.
Kostnaður við merkingu farartálma skal greiddur af eiganda hans.
VIII. KAFLI
Vitavarsla.
15. gr.
Sérhver viti eða annað leiðarmerki skal vera í vörslu ábyrgs umsjónarmanns.
Leiðarmerki, sem eru f eign hafnarsjóða, skulu talin i ábyrgð hafnarstjóra eða hafnarvarðar, og er hafnarstjórn skylt að senda Vitastofnun Islands tilkynningu um,
hver sé ábyrgðarmaður merkisins.
16. gr.
Teljist starf vitavarðar meira en hálft starf, sbr. kjarasamninga opinberra starfsmanna, skal ráðið í starfið gegn greiðslu fastra mánaðarlauna.
Skulu öll störf vitavarðar í þjónustu ríkisins metin saman til stundafjölda og
þá tekið fullt tillit til þess, hvenær sólarhrings störfin eru unnin, þannig að störf
utan venjulegs dagvinnutima verði metin sem því fleiri tímar er nemur hærri greiðslu
fyrir yfirvinnu en fyrir dagvinnu.
Aðrir vitaverðir skulu ráðnir af vitamálastjóra gegn árlegri þóknun, er miðuð sé við störf þau, er vitavörðurinn innir af hendi, ásamt þeirri bindingu, er vitavarðarstarfið leggur á hann varðandi viðveru og ábyrgð.
IX. KAFLI
Ýmis ákvæði.
17. gr.
Ráðuneytið skal setja reglugerð til nánari skýringar á lögum þessum. I reglugerðinni skul jafnframt vera ákvæði um skipulag og starfshætti Vitastofnunar Islands, þar sem stefnt skal að sem mestri hagræðingu og samvinnu hennar og Hafnamálastofnunar ríkisins.
18. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum
lögum.
19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 20 22. september
1899; 23 11. júli 1911; 16 14. júní 1929; 43 14. júní 1929; 43 19. júní 1933; 31 13.
júni 1937; 63 7. maí 1940; 50 11. júní 1960 og 61 29. mai 1972.
Ákvæði til bráðabirgða.
Endurskoða skal vitakerfið með tilliti til skiptingar í landsvita og hafnarvita.
Skal ríkisstjórninni heimilað að afhenda hafnarstjórnum leiðarmerki til eignar og
reksturs, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir. Á sama hátt er vitamálastjóra heimilt fyrir hönd rikisins að taka við leiðarmerki frá viðkomandi hafnarstjórn til eignar og reksturs, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir.
Skal þessari endurskoðun lokið innan eins árs frá gildistöku laga þessara.
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[11. máll

um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla.
(Eftir 3. umr. í Ed., 28. april.)
1- gr.
3. gr. orðist svo:
Skólinn skal halda námskeið fyrir starfsfólk í hinum ýmsu greinum fiskiðnaðarins, sem miði að því að veita þeim starfsmönnum fiskiðnaðar, er vinna við móttöku
og verkun sjávarafla, hagnýta fræðslu um meðferð og vinnslu aflans. Námskeið
þessi skulu haldin í verstöðvum landsins eftir því sem við verður komið. Skólinn
skal einnig, þegar þörf krefur, halda námskeið til endurmenntunar matsmanna verkaðs sjávarafla, svo og til þjálfunar og menntunar nýrra matsmanna.
Fela skal skólanum að hafa námskeið í meðferð sjávarafla fyrir nemendur sjómannaskóla.
Skólinn skal hafa samráð við Framleiðslueftirlit sjávarafurða um námskeiðahald
fyrir matsmenn samkvæmt þessari grein.
2. gr.
7. gr. hljóði svo:
Menntamálaráðherra skipar sjö manna skólanefnd með þessum hætti:
Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Fiskifélags Islands, einn eftir
tilnefningu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskiðnar,
fagfélags fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskmatsmannafélags Islands og einn
úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir án tilnefningar, annar skal vera frá Framleiðslueftirliti sjávarafurða, hinn úr röðum framleiðenda.
Sjö varamenn skulu skipaðir með sama hætti.
Ráðherra skipar formann.
Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára.
3. gr.
3. mgr. 10. gr. orðist svo:
Til þess að öðlast starfsréttindi sem fiskiðnaðarmaður skal nemandi hafa staðist
próf upp úr fisk’ðndeild og auk þess lokið 9 mánaða skipulagðri starfsþjálfun, sem
lýkur með prófi eða sérstöku verkefni. Varðandi saltfisk, skreið og saltsíld skal fara
fram sérstakt verklegt próf, sem geti sýnt alhliða þekkingu á meðferð og mati afurðanna í samræmi við þarfir markaðslandanna sbr. 11. gr. Setja skal með reglugerð
nánari ákvæði um efni og framkvæmd þessara verklegu prófa.
4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi númin lög nr. 57 21. maí 1974.
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678. Nefndarálit

[264. máll

um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Islands hönd
Norðurlandasamning um félagslegt öryggi.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur haft frv. þetta til athugunar og leggur til að það verði samþykkt.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru Pálmi Jónsson, Guðmundur G. Þórarinsson

og Pétur Sigurðsson.
Alþingi, 28. apríl 1981.
Guðrún Helgadóttir,
form.

Nd.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Magnús H. Magnússon.

Matthías Bjarnason,
frsm.

679. Nefndarálit

T123. máll

um frv. til laga um hollustuhætti og hollustuvernd.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á 13 fundum og leitað álits fjölmargra sérfróðra
manna, sem komu á fundi með nefndinni. Nær alla fundi nefndarinnar sátu Ingimar
Sigurðsson deildarstjóri í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, sem jafnframt
var formaður undirbúningsnefndar laganna, og Þórhallur Halldórsson framkvæmdastjóri, sem einnig sat i nefndinni.
Fjöldi umsagna barst nefndinni, auk þess sem allir þeir aðilar, er að hollustumálum starfa, höfðu fengið drög að frumvarpinu send og skilað áliti, sem fullt tillit
var tekið til.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með þeim breytingum sem lagðar
verða fram á sérstöku þingskjali. Nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja frekarí
breytingartillögur eða fylgja breytingartillögum, sem fram kunna að koma.
Alþingi, 28. apríl 1981.
Guðrún Helgadóttir,
Jóhann Einvarðsson,
Guðmundur G. Þórarinsson.
form., frsm.
fundaskr.
Pétur Sigurðsson.
Pálmi Jónsson.
Magnús H. Magnússon.
Matthías Bjarnason.
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T123. mál]

við frv. til laga um hollustuhætti og hollustuvernd.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Þar sem orðið „hollusta“ kemur fyrir í frumvarpinu sem fyrri liður i samsettum orðum skal standa „heilbrigði“, svo sem heilbrigðisnefnd, heilbrigðisfulltrúi
og heilbrigðiseftirlitssvæði í stað hollustunefndar, hollustufulltrúa og hollustueftirlitssvæðis.
Samsetta orðið „hollustuhættir“ svo og stofnanaheitið „Hollustuvernd ríkisins“ standa óbreytt.
Þar sem orðið „hollustumál“ kemur fyrir skal standa „hollustuháttamál“. I
stað „hollustuverndarreglugerðar“ komi „heilbrigðisreglugerð“.
2. Við 2. gr. 2. tl. 7 falli niður og aðrir töluliðir færist fram sem því nemur.
3. Við 4. gr. bætist ný málsgrein er verði 4. gr. 2. tl. og orðist svo:
4.2. Landlæknir er ráðgjafi ráðherra og ríkisstjórnar um allt er að hollustuháttum og heilbrigðiseftirliti lýtur.
4. Við 5. gr. bætist tvær nýjar málsgreinar er verði 5. gr. 3. og 4. tl. og orðist svo:
5.3. Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. nóvember ár hvert gera fjárhagsáætlun
fyrir næsta ár og áætlun um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í
umdæminu sem miðast við íbúatölu 1. desember árið á undan.
5.4. Heilbrigðisnefndir skulu gera fyrir fram áætlanir um allar fjárfrekar framkvæmdir innan umdæmisins í samræmi við 3. tl. þessarar greinar.
5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
6.1. í landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir kosnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Um skipan heilbrigðisnefnda og kosningar í þær fer
sem hér segir:
6.2. Reykjavíkursvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Reykjavík, skipuð sjö fulltrúum kosnum af borgarstjórn.
Starfssvæði: Reykjavíkurborg.
2) Seltjamarnes, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður.
6.3. Vesturlandssvæði.
Þar sfarfa 5 nefndir:
1) Akranes, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur. Akraneskaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar
annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu kjósa
tvo.
2) Borgames, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Borgarneshreppur, Borgarhreppur, Álftaneshreppur, Hraunhreppur, Kolbeinsstaðahreppur, Eyjahreppur, Andakílshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðuhreppur, Þverárhliðarhreppur, Norðurárdalshreppur
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og Stafholtstungnahreppur. Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa,
kosinn af sveitarstjórn, en hinir fjórir skulu kosnir af fulltrúum allra
hreppa á starfssvæðinu í sýslunefndum Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu
og Snæfellsnessýslu.
3) Ólafsvík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Ólafsvíkurhreppur, Fróðárhreppur, Staðarsveit, Breiðuvíkurhreppur og Neshreppur. Ólafsvíkurhreppur skal eiga tvo fulltrúa og
Neshreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra hreppa á

starfssvæðinu í sýslunefnd Snæfellsnessýslu kjósa tvo.
4) Stykkishólmur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Helgafellssveit, Stykkishólmshreppur, Skógarstrandarhreppur, Miklaholtshreppur, Eyrarsveit og Flateyjarhreppur. Stykkishólmshreppur skal eiga tvo fulltrúa og Eyrarsveit einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Snæfellsnessýslu og Austur-Barðastrandarsýslu kjósa tvo.
5) Búðardalur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur, Haukadalshreppur,
Laxárdalshreppur, Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur, Klofningshreppur, Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Laxárdalshreppur skal
eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Fjórir skulu kosnir af fulltrúum allra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Dalasýslu.
6.4. Vestfjarðasvæði.
Þar starfa 6 nefndir:
1) Austur-Barðastrandarsýsla, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu.
Starfssvæði: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur, Gufudalshreppur og
Múlahreppur.
2) Patreksfjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði:
Barðastrandarhreppur,
Rauðasandshreppur, Patrekshreppur, Tálknafjarðarhreppur, Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur.
Patrekshreppur skal eiga tvo fulltrúa, Tálknafjarðarhreppur einn og
Suðurfjarðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra
hreppa á starfssvæðinu i sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu kjósa
einn.
3) Vestur-ísafjarðarsýsla, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Auðkúluhreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Þingeyrarhreppur á einn fulltrúa, Flateyrarhreppur einn og Suðureyrarhreppur einn
kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar hinna hreppanna í sýslunefnd
Vestur-ísafjarðarsýslu kjósa tvo.
4) Bolungarvík, skipuð þrem fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Bolungarvíkurkaupstaður.
5) ísafjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Isafjarðarkaupstaður, Súðavikurhreppur, ögurhreppur,
Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. ísafjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa í sýslunefnd Norður ísafjarðarsýslu kjósa tvo.
6) Hólmavík, skipuð þrem fulltrúum.
Starfssvæði: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur,
Hólmavikurhreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og óspakseyrareyrarhreppur. Hólmavíkurhreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af
sveitarstjórn. Fulltrúar hinna hreppanna í sýslunefnd Strandasýslu á
starfssvæðinu kjósa tvo.
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6.5. Norðurlandssvæði vestra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Hvammstangi, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri-Torfustaðahreppur, Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur,
Þorkelshólshreppur og Bæjarhreppur. Hvammstangahreppur skal eiga
tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar hinna hreppanna á starfssvæðinu í sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu og Strandasýslu kjósa þrjá.
2) Blönduós, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur,
Blönduóshreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur, Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur. Blönduóshreppur skal eiga tvo fulltrúa og Höfðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu i sýslunefnd AusturHúnavatnssýslu kjósa tvo.
3) Sauðárkrókur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður, Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur,
Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur og Fellshreppur. Sauðárkrókskaupstaður skal eiga tvo fulltrúa
kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í
sýslunefnd Skagafjarðarsýslu kjósa þrjá.
4) Siglufjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Siglufjarðarkaupstaður, Haganeshreppur og Holtshreppur.
Siglufjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn,
Haganeshreppur einn og Holtshreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
6.6 Eyjafjarðarsvæði.
Þar starfa 3 nefndir:
1) Dalvík, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og Hríseyjarhreppur. Dalvíkurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa
kosna af bæjarstjórn og fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu kjósa einn.
2) Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Ólafsfjarðarkaupstaður.
3) Akureyri, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Ákureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur, Skriðuhreppur, öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur, öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm
fulltrúa kosna af bæjarstjórn, en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og Suður-Þingeyjarsýslu kjósa
tvo.
6.7. Norðurlandssvæði eystra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Húsavík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Aðaldælahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur,
Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykjahreppur, Reykdælahreppur
og Skútustaðahreppur. Húsavíkurkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa
kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu kjósa tvo.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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2) Kópasker, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Kelduneshreppur, öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og
Presthólahreppur. Presthólahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af
sveitarstjórn en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd
Norður-Þingeyjarsýslu kjósa tvo.
3) Þórshöfn, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur.
Þórshafnarhreppur skal eiga tvo fulltrúa, kosna af sveitarstjórn, og
fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu kjósa einn.
4) . Raufarhöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Raufarhafnarhreppur:
6.8. AusturlandssvæðL

Þar starfa 9 nefndir:
1) Egflsstaðir, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur, Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdalshreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur.
Egilsstaðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn, en
fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefndum Norður- og
Suður-Múlasýslu kjósa þrjá.
2) Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar.
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur.
3) Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðarhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af
sveitarstjórnum.
4) Neskaupstaður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Neskaupstaður, Mjóafjarðarhreppur, Norðfjarðarhreppur.
Neskaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, en fulltrúar
hinna hreppanna á starfssvæðinu i sýslunefnd Suður-Múlasýslu kjósa
einn.

5) Eskifjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðahreppur. Eskifjarðarkaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Helgustaðahreppur einn kosinn af sveitarstjórn.
6) Reyðarfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Reyðarfjarðarhreppur.
7) Fáskrúðsfjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur og Stöðvarhreppur.
Búðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar
hinna hreppanna á starfssvæðinu i sýslunefnd Suður-Múlasýslu kjósa
einn.
8) Höfn Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur, Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá
fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu i sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu kjósa tvo.
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9) Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geithellnahreppur og
Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar hinna hreppanna á
starfssvæðinu í sýslunefnd Suður-Múlasýslu kjósa einn.
6.9.Suðurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur. Hvammshreppur skal siga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn.
Fulltrúar hinna tveggja hreppanna í sýslunefndum Vestur-Skaftafellssýslu og Rangárvallasýslu kjósa einn.
2) Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hðrgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur, Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur
skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn og fulltrúar annarra
hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu kjósa tvo.
3) Hvolsvöllur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Landeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Hvolhreppur
skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en fulltrúar annarra
hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Rangárvallasýslu kjósa tvo.
4) Hella, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur,
Ásahreppur og Djúpárhreppur. Rangárvallahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Rangárvallasýslu kjósa tvo.
5) Laugarás, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur,
Biskppstungnahreppur, Grímsneshreppur og Laugardalshreppur. Fulltrúar hreppanna á starfssvæðinu i sýslunefnd Árnessýslu kjósa alla fulltrúana.
6) Selfoss, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosskaupstaður, Grafningshreppur,
Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur og Þingvallahreppur. Selfosskaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Eyrarbakkahreppur einn og Stokkseyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu i sýslunefnd Árnessýslu kjósa
einn.
7) Hveragerði, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Hveragerðishreppur.
8) Þorlákshöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af ölfushreppi.
Starfssvæði: ölfushreppur og Selvogshreppur.
9) Vestmannaeyjar, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Vestmannaeyjar.
6.10. SuðumesjasvæðL
Þar starfar ein nefnd skipuð sjð fulltrúum.
Starfssvæði: Keflavíkurkaupstaður, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Njarðvikurkaupstaður, Hafnahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og Grindavíkurkaupstaður. Hvert sveitarfélag kýs einn fulltrúa.
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6.11. Hafnarfjarðarsvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Hafnarfjörður, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Hafnarfj arðarkaupstaður.
2) Garðabær, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Garðakaupstaður og Bessastaðahreppur.
Garðakaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Bessastaðahreppur einn kosinn af hreppsnefnd.
6.12. Kópavogssvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Kópavogur, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Kópavogskaupstaður.
2) Mosfellssveit, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur.
Mosfellshreppur skal eiga þrjá fulltrúa, Kjalarneshreppur einn og Kjósarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
6.13. Ráðherra getur i samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og að fengnu
áliti Hollustuverndar ríkisins ákveðið með reglugerð breytingar á skipan
sveitarfélaga í heilbrigðisnefndir og um kosningar fulltrúa í þær.
6.14. Þau sveitarfélög, sem eiga ekki fulltrúa í heilbrigðisnefnd, skulu eiga rétt
til að sitja fundi og koma á framfæri sjónarmiðum sínum í nefndum sé
fjallað um málefni er snerta þau.
6.15. Heimilt er að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda innan hvers svæðis. 1
slíkum tilvikum skulu viðkomandi sveitarfélög gera með sér samning um
stofnun einnar nefndar. Skal þar m. a. kveða á um tölu nefndarmanna,
sem aldrei mega þó vera fleiri en níu, um kosningu þeirra svo og skiptingu
kostnaðar af störfum nefndarinnar, sbr. 5. gr.
6.16. Heilbrigðisnefnd skiptir með sér störfum.
6.17. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sér um að kosningar í heilbrigðisnefndir fari fram.
6. Við 9. gr. 1.—5. tl. orðist svo:
9.1. Heilsugæslulæknar (yfirlæknar) skulu vera faglegir ráðunautar heilbrigðisnefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir verði
haldnir, þegar þeim þykir þörf, og að þar verði tekin fyrir tiltekin mál.
9.2. Héraðslæknar, hver i sínu læknishéraði, segja fyrir um og skipuleggja
þjónustu heilsugæslulækna við heilbrigðisnefndir.
9.3. Heilbrigðisnefndum og svæðisnefndum ber að senda viðkomandi sveitarstjórnum og héraðslæknum afrit fundargerða þegar að loknum fundum.
9.4. Heilbrigðisfulltrúar (framkvæmdastjórar) skulu sitja fundi heilbrigðisnefnda og svæðisnefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist
þess, að fundir verði haldnir og tekin verði þar fyrir tiltekin mál.
9.5. Héraðsdýralæknum er heimilt að sitja fundi heilbrigðisnefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir og að
tiltekin mál verði tekin fyrir.
7. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
11.1. Á hverju heilbrigðiseftirlitssvæði, sbr. 23. gr., skal starfa svæðisstjórn
skipuð formönnum heilbrigðisnefnda á svæðinu auk héraðslæknis (borgarlæknis í Reykjavík), sem er formaður. Á Reykjavíkursvæði tilnefnir
heilbrigðisráð 3 fulltrúa og heilbrigðisnefnd Seltjarnarneskaupstaðar 1 fulltrúa. Á Suðurnesjasvæði fer heilbrigðisnefnd með störf svæðisnefndar auk
héraðslæknis, sem er formaður.
11.2. Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á ári.
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11.3. Verkefni svæðisnefnda er að skipuleggja og samræma heilbrigðiseftirlit
á svæðinu í samræmi við 24. og 26. gr. laga þessara og ákvæði reglugerða
sem settar verða.
Við 14. gr. 1. tl. orðist svo:
14.1. Stofnuninni skal skipuð sérstök stjórn sem í eiga sæti sjö menn. Sameinað
Alþingi kýs tvo, landlæknir tilnefnir einn, Samband íslenskra sveitarfélaga
einn, Heilbrigðisfulltrúafélag Islands einn og Samtök heilbrigðisstétta einn.
Ráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skipunartími stjórnar er
fjögur ár.
Við 15. gr. Greinin orðist svo:
15.1. Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum tillögum stjórnar.
Einungis má skipa mann sem hefur menntun og/eða reynslu á sviði hollustuháttamála og í stjórnun.
15.2. Forstjóri annast daglega stjórnun stofnunarinnar. Hann situr fundi stjórnar með málfrelsi og tillögurétti. Hann undirbýr fundi stjórnar og sér um
framkvæmd ákvarðana hennar.
Við 17. gr.
a. 2. tl. 2 falli niður.
b. 3. tl. orðist svo:
17.3. Rannsóknastofa annast þær efna- og gerlafræðilegar rannsóknir, sem lög
þessi gera ráð fyrir á sviði matvæla, neyslu- og nauðsynjavara og mengunar. Enn fremur annast rannsóknastofa sérstök rannsóknaverkefni, eftir því
sem stjórn stofnunarinnar ákveður hverju sinni.
Við 23. gr. Greinin orðist svo:
23.1. Landið skiptist í heilbrigðiseftirlitssvæði í samræmi við svæðaskiptingu 6.
gr. 2.—12. tl.
Við 24. gr. Greinin orðist svo:
24.1. Svæðisnefnd viðkomandi svæðis, sbr. 11. gr., ákveður aðsetur heilbrigðisfulltrúa innan svæðisins.
24.2. Sé aðsetur heilbrigðisfulltrúa ákveðið þar sem heilsugæslustöð er skal heilbrigðiseftirlit starfrækt frá stöðinni.
24.3. Um skiptingu kostnaðar milli viðkomandi sveitarfélaga á eftirlitssvæði fer
samkvæmt íbúafjölda.
24.4. Starf heilbrigðisfulltrúa telst fullt starf. Að jafnaði skulu ekki koma fleiri
en 10 000 íbúar á einn og sama fulltrúa.
24.5. Einn heilbrigðisfulltrúi hvers svæðis skal vera framkvæmdastjóri eftirlitsins á svæðinu.
Við 31. gr. Greinin orðist svo:
31.1. Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi,
sem lög þessi taka til, og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli heilbrigðisnefndar og takist ekki að samræma fyrirmælin skal leggja málið
til fullnaðarúrskurðar ráðherra. Þetta gildir þó ekki sé um að ræða eftirlit
með starfsemi samkvæmt lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti
og öryggi á vinnustöðum, og lögum nr. 108/1974, um framleiðslueftirlit
sjávarafurða.
31.2. Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/
1980 og lög nr. 108/1974, skal ágreiningur borinn upp í sérstakri samstarfsnefnd, sem í eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins, Vinnueftirlits
ríkisins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða. Skal samstarfsnefndin koma
sér saman um framkvæmd heilbrigðiseftirlits í takmarkatilvikum og gæta
þess, að þessir aðilar fari ekki hver inn á annars svið né mismunandi
kröfur séu gerðar um sömu atriði. Rísi upp ágreiningur í nefndinni og
verði hann ekki jafnaður sker heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra úr.
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Samstarfsnefndinni er enn fremur heimilt að gera tillögur til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu hinna einstöku eftirlitsaðila þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma saman eins oft
og þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
31.3. Rísi upp ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórnar um tillögur
eða framkvæmd hollustuháttaráðstafana skulu aðilar vísa málinu til Hollustuverndar rikisins til málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita
fullnaðarúrskurðar ráðherra.
14. Við 36. gr. Greinin orðist svo:
36.1. Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi
lög nr. 12/1969, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977,
um matvælarannsóknir ríkisins, svo og ósamrýmanleg ákvæði annarra laga.
15. Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
1. Þegar í stað skal hefjast handa við að undirbúa gildistöku laga þessara.
Skal ráðherra í þeim tilgangi skipa fimm manna framkvæmdanefnd, sem
í eiga sæti: Einn fulltrúi landlæknis, einn frá Matvælarannsóknum ríkisins, einn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, einn frá Heilbrigðisfulltrúafélagi íslands og einn fulltrúi án tilnefningar og skal hann jafnframt vera
formaður. Skal nefnd þessi starfa þar til stjórn Hollustuverndar ríkisins
hefur tekið til starfa.
2. Reglugerðir samkvæmt lögum þessum skal setja svo fljótt sem kostur er.
Þar til þær hafa verið staðfestar skulu þær reglugerðir, sem nú gilda um
þau mál er lög þessi taka til, vera í fullu gildi, enda brjóti ákvæði þeirra
eigi í bága við ákvæði laga þessara.
3. Þar til reglugerð um mengunarvarnir hefur verið staðfest gilda ákvæði
reglugerðar nr. 164/1972, um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og
hættulegra efna, og eins skulu fyrirtæki, sem hafa starfsleyfi skv. þeim
ákvæðum, halda óbreyttu starfsleyfi.
4. Samþykktir sveitarfélaga, staðfestar af ráðherra, skv. lögum nr. 12/1969, um
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, og lögum nr. 7/1953, um hundahald og
varnir gegn sullaveiki, halda gildi sínu fari þær ekki í bága við ákvæði
laga þessara.
5. Heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaganna, sem eru í starfi við gildistöku laganna, skulu að fullu halda réttindum sínum þrátt fyrir ákvæði 26. gr. 4. tl.
um menntun, enda hafi þeir verið ráðnir til starfa i samræmi við gildandi
lög.
6. Stefnt skal að því á næstu fimm árum að fella starfsemi eiturefnanefndar,
áfengisvarnaráðs og manneldisráðs, sbr. 21. gr. 1. tl„ undir starfsemi hollustuverndar ríkisins með breytingum á gildandi lögum þar um.
7. Hollustuvernd ríkisins skal þegar eftir gildistöku laganna standa fyrir
námskeiði fyrir heilbrigðisfulltrúa, sem hafa ekki tilskilda sérmenntun
skv. lögum þessum.
8. Hollustuvernd ríkisins skipuleggur þegar í stað i samvinnu við heilbrigðisog fræðsluyfirvöld nám heilbrigðisfulltrúa.
9. Ríkisstjórnin láti fara fram athugun á hvort sameina eða samræma megi
frekar en gert er með lögum þessum starfsemi aðila, sem fara með
ýmiss konar hollustuhátta- og heilbrigðiseftirlit og eftirlit til varnar skaðIegum áhrifum umhverfis á heilsufar manna. Jafnframt fari fram könnun
á möguleikum til frekari samræmingar löggjafar um þessi mál. Skal könnun
þessari lokið innan þriggja ára frá gildistöku laga þessara.
10. Lög þessi skulu endurskoðuð innan fimm ára frá gildistöku.
16. Við fyrirsögn. Frumvarpið heitir:
Frumvarp til laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
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681. Tillaga til þingsályktunar
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[309. mál]

um aðild íslands að Alþjóðaorkustofnuninni.
Flm.: Eiður Guðnason, Kjartan Jóhannsson, Karl Steinar Guðnason,
Benedikt Gröndal.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera ráðstafanir til þess að ísland gerist
aðili að Alþjóðaorkustofnuninni.
Greinargerð.
ísland hefur tekið þátt í störfum Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD,
frá því hún var stofnuð árið 1960. Undanfari þeirrar stofnunar var Efnáhagssamvinnustofnun Evrópu, OEEC, en ísland tók einnig þátt í starfi hennar frá stofnun
á árinu 1948.
Árið 1974 var komið á fót sjálfstæðri stofnun innan vébanda OECD, Alþjóðaorkustofnuninni (International Energy Agency — IEA). Stofnunin var sett á laggirnar með ákvörðun ráðs OECD. Fulltrúi Islands í ráðinu greiddi atkvæði með
þeirri ákvörðun.
Á árunum næst þar á undan hafði athygli ríkjanna innan OECD í vaxandi mæli
beinst að hinu ótrygga ástandi í olíuviðskiptum í veröldinni. Árið 1971 var i ráði
OECD samþykkt tillaga þar sem aðildarríki stofnunarinnar voru hvött til að ná
sem fyrst því marki að eiga 90 daga olíubirgðir. ísland greiddi atkvæði með þeirri
tillögu. Árið 1972 samþykkti ráð OECD ákvörðun um neyðaráætlanir og ráðstafanir
og úthlutun olíubirgða á neyðartímum á svæði stofnunarinnar í Evrópu. Island
greiddi einnig atkvæði með þessari ákvörðun.
Þegar á reyndi kom hins vegar í ljós að þetta viðbúnaðarkerfi OECD-ríkjanna
dugði ekki. Það brást í olíukreppunni 1973—1974. Sú staðreynd leiddi til þess, að
ákveðið var að koma samstarfi ríkjanna i þessum efnum á traustari grunn. Það var
gert með stofnun Alþjóðaorkustofnunarinnar. Aðilar að henni eru nú öll aðildarríki
OECD, nema Frakkland, ísland og Finnland. 21 aðildarriki af 24 taka þátt í starfi
Alþjóðaorkustofnunarinnar, þeirra á meðal Noregur, Danmörk og Svíþjóð.
Grundvöllur Alþjóðaorkustofnunarinnar er Samningur um alþjóðaorkuáætlun

sem greinist í tíu meginþætti: 1. Neyðarbirgðir olíu. 2. Takmörkun á eftirspurn
eftir olíu á neyðartímum. 3. Úthlutun á olíu á neyðartimum. 4. Framkvæmd neyðarráðstafana. 5. Upplýsingamiðlun um alþjóðlega olíumarkaðinn. 6. Aðstaða til samráðs
við olíufélög. 7. Langtímasamstarf í orkumálum. 8. Tengsl við olíuframleiðslu- og
notkunarlönd. 9. Ákvæði um stjórnun og almenn atriði. 10. Lokaákvæði. Viðauki:
Neyðarbirgðir olíu.
Samkvæmt fyrsta kafla samningsins skulu aðildarríkin eiga að minnsta kosti
90 daga neyðarbirgðir af olíu. Miðað við það, sem var árið 1979, skortir Island 54
daga birgðir til að ná þessu marki.
Um það er ekki ágreiningur hér á landi, að nauðsyn er að auka olíubirgðir í
landinu, og fylgir því nokkur kostnaður. Hins vegar fæst með því nauðsynlegt öryggi
fyrir mannlíf og atvinnulíf. Að mati flutningsmanna verður því markmiði best náð
að tryggja hér nægar olíubirgðir, að ísland gerist aðili að Alþjóðaorkusíofnuninni.
I lok okíóber 1979 ákvað íslenska ríkisstjórnin að efna til könnunarviðræðna
við Alþjóðaorkustofnunina um hugsanlega aðild íslands að stofnuninni. 1 janúar
1980 var skipuð nefnd til að kanna náið málefni Alþjóðaorkustofnunarinnar. Sú
nefnd hefur skilað ítarlegri skýrslu (Júní 1980: Skýrsla nefndar til að kanna málefni
Alþjóðaorkustofnunarinnar). Um rökstuðning fyrir samþykkt þessarar þingsályktunartillögu vísast að öðru leyti til þeirrar skýrslu.
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682. Fyrirspurn

[310. mál]

til menntamálaráöherra um Lánasjóð íslenskra námsmanna.
Frá Vilmundi Gylfasyni.
Verður frumvarp það um Lánasjóð íslenskra námsmanna, sem nefnd skipuð
af menntamálaráðherra samdi sumarið 1980, lagt fyrir Alþingi?

Sþ.

683. Nefndarálit

[137. mál]

um till. til þál. um kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Islands.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir frá eftirtöldum aðilum um tillögu þessa: Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og Farmanna- og fiskimannasambandi Islands.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með nokkurri breytingu og er breytingartillaga flutt á sérstöku þingskjali.
Guðmundur G. Þórarinsson var fjarverandi.
Alþingi, 28. apríl 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Páll Pétursson.

Sþ.

Birgir Isl. Gunnarsson,
Steinþór Gestsson,
fundaskr.
frsm.
Halldór Blöndal.
Guðrún Helgadóttir.

684. Breytingartillaga

[137. mál]

við till. til þál. um kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Islands.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd, sem undirbúi og
skipuleggi kennslu i útvegsfræðum við Háskóla Islands.

Nd.

685. Lög

um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla.
(Afgreidd frá Nd. 29. april.)
Samhljóða þskj. 677.

[11. máll

Þingskjal 686—688

Nd.

686. Lög
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[232. raál]

uin breyting á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni.

(Afgreidd frá Nd. 29. apríl.)
Samhljóða þskj. 517.

Nd.

687. Lög

[221. mál]

um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á löguin um útflutningsgjald
af sjávarafurðum, nr. 5 13 febr. 1976.
(Afgreidd frá Nd. 29. apríl.)
Sainhljóða þskj. 436.

Nd.

688. Frumvarp til laga

[139. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. rnars 1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum.
(Eftir 2. umr. í Nd., 29. apríl.)
1. gr.
Við 2. mgr. 6. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
Enn fremur er heimilt að endurgreiða söluskatt af vogum og rafeindabúnaði í
flokkunarvélar, enda séu tæki þessi eingöngu ætluð til notkunar í fiskiðnaði.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ed.

689. Frumvarp til laga

[311. mái]

um brevting á alniennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr.
24/1976 og lög nr. 52/1980.

(Lagt l'yrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Við 6. gr. laga nr. 19/1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr. 24/1976 og lög nr. 52/1980,
bætist nýr töluliður, 7. töluliður, svohljóðandi:
7. Fyrir háftsemi, sem greinir í alþjóðasamningi um varnir gegn töku gísla sem lagður var
fram til undirritunar 18. desember 1979. Mál samkvæmt þessum tölulið skal þó aðeins höfða
eftir fyrirskipun dómsmálaráðherra.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta, sem samið er í dómsmálaráöuneytinu, fjallar um breyting á 6. gr.
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en ráðuneytið hefur talið nauösynlegt aö gera þessa
breyting svo að ísland geti gerst aðili að samningi, sem gerður hefur verið að tilhlutan
Sameinuðu þjóðanna um varnir gegn töku gísla.
Jafnframt því sem þetta frumvarp er flutt, verður borin fram af utanríkisráðherra tillaga
til þingsályktunar um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda framangreindan samning.
Á síðari árum hefur verið gengið frá ýmsum milliríkjasamningum vegna sívaxandi
hryðjuverkastarfsemi. í því sambandi má nefna Haag-samning um varnir gegn ólöglegum
aðgerðum gegn öryggi flugsamgangna, samning gerðan að tilhlutan Sameinuðu þjóðanna um
ráðstafanir gegn glæpum, er beinast að einstaklingum, er njóta alþjóðaverndar, þ. á m.
sendierindrekum og Evrópusamning um varnir gegn hryðjuverkum. Þessir samningar skuldbinda ríki til þess annaðhvort að framselja eða höfða refsimál gegn þeim, sem taldir eru hafa
framið eitthvert þeirra brota, sem í samningunum greinir. Hefur ísland gerst aðili að þeim
öllum og almennum hegningarlögum hefur verið breytt til samræmis við þá.
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Þessum nýja samningi svipar um flest til hinna samninganna. Markmiðið með samningnum er að koma í veg fyrir að hermdarverkamenn finni sér hæli eða griðastaði án refsingar.
Samkvæmt 1. gr. samningsins eru brotin í því fólgin að einstaklingur (gísl) er sviptur frelsi
og hótað er að lífláta hann eða limlesta eða halda áfram frelsisskerðingu hans til þess að þvinga
þriðja aðila til aðhafast eða láta undir höfuð leggjast að aðhafast eitthvað, sem er beint eða
óbeint skilyrði fyrir lausn gíslsins.
Er aðildarríki lögð sú skylda á herðar í 2. gr. samningsins að lýsa slíka glæpi refsiverða og
mæla fyrir um hæfilegar refsingar.
Yfirleitt myndu slík brot falla undir XXIV. kafla almennra hegningarlaga, sérstaklega
226. gr. Þykir ekki þörf að auka við ákvæðum að þessu leyti út af háttsemi þeirri, er greinir í
samningnum.
Til að rýmka um refsilögsögu íslands þykir nauðsyn bera til að bæta við ákvæði í 6. gr.
almennra hegningarlaga. Verður þá ótvírætt að hún tekur til brota og brotamanna, sem
samningurinn fjallar um. Ákvæðið verður ekki virkt fyrr en umræddur samningur verður
fullgiltur og tekur gildi að því er ísland varðar.
Til að slá vamagla við fyrirhuguðu víðtæku refsivaldi, er lagt til að ákvörðun um
málshöfðun verði í höndum dómsmálaráðherra, enda eru gíslatökur iðulega tilefni stjórnmálalegs þrýstings, sem beint er gegn æðstu stjórnvöldum.
önnur ákvæði samningsins þarfnast eigi sérstakra skýringa hér.
Samþykkt þessa lagafrumvarps leiðir hvorki til ríkisútgjalda né neins konar aukinna
ríkisumsvifa.

Fylgiskjal.
Alþjódasamningur um vamir gegn töku gísla
RÍKI ÞAU SEM AÐILAR ERU AÐ
SAMNINGI ÞESSUM
HAFA í HUGA markmið og grundvallarreglur
sáttmála Sameinuðu þjóðanna varðandi varðveislu heimsfriðar og öryggis og eflingu vinsamlegra samskipta og samvinnu ríkja í milii,
VIÐURKENNA sérstaklega að allir eigi rétt til
lífs, frelsis og mannhelgi eins og greinir í mannréttindayfiriýsingu Sameinuöu þjóðanna og alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi,
STAÐFESTA grundvallarregluna um jöfn
réttindi og sjálfsákvörðunarrétt þjóöa eins og hún
er sett fram í sáttmála Sameinuðu þjóöanna og
yfirlýsingunni um grundvallarreglur þjóðaréttar
varðandi vinsamleg samskipti og samvinnu ríkja í
milli í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna
svo og öðrum viðkomandi ályktunum allsherjarþingsins,
HAFA f HUGA að gíslataka er brot sem veldur
hinu alþjóðlega samfélagi þungum áhyggjum og

Intemational Convention against the Takíng of
Hostages
The States Parties to this Convention,

Having in mind the purposes and principles of
the Charter of the United Nations concerning the
maintenance of international peace and security
and the promotion of friendly relations and co-operation among States,
Recognizing in particular that everyone has the
right to life, liberty and security of person, as set
out in the Universal Declaration of Human Rights
and the International Covenant on Civil and
Political Rights,
Reaffirming the principle of equal rights and
self-determination of peoples as enshrined in the
Charter of the United Nations and the Declaration
on Principles of Intemational Law concerning
Friendly Relations and Co-operation among
States in accordance with the Charter of the United Nations, as well as in other relevant resolutions of the General Assembly,
Considering that the taking of hostages is an
offence of grave concern to the international
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að í samræmi við ákvæði samnings þessa skuli hver
sá sem tekur gísl annað hvort sóttur til saka eða
framseldur,
ERU SANNFÆRÐ UM að brýna nauðsyn beri
til að þróa alþjóðasamvinnu ríkja í milli með því að
setja fram og samþykkja virkar ráðstafanir til þess
að koma í veg fyrir, sækja til sáka fyrir og refsa
fyrir hvers konar gíslatöku sem alþjóðlegt hryðjuverk,
HAFA ORÐIÐ ÁSÁTT um eftirfarandi:

community and that, in accordance with the provisions of this Convention, any person committing
an act of hostage taking shall either be prosecuted
or extradited,
Being convinced that it is urgently necessary to
develop international co-operation between
States in devising and adopting effective measures
for the prevention, prosecution and punishment of
all acts of taking of hostages as manifestations of
intemational terrorism,
Have agreed as follows:

2. gr.
Sérhvert aðildarríki skal gera brot þau er greinir
í 1. gr. refsiverð með tilhlýðilegum refsingum þar
sem tekið sé tillit til þess hve alvarleg brot þessi
eru.

Article 1
1. Any person who seizes or detains and
threatens to kill, to injure or to continue to detain
another person (hereinafter referred to as the
“hostage”) in order to compel a third party,
namely, a State, an intemational intergovemmental organization, a natural or jurdical person, or a
group of persons, to do or abstain from doing any
act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage commits the offence of taking
of hostages (“hostage-taking”) within the meaning of this Convention.
2. Any person who:
(a) attempts to commit an act of hostage-taking,
or
(ó) participates as an accomplice of anyone who
commits or attempts to commit an act of hostagetaking
likewise commits an offence for the purposes of
this Convention.
Article 2
Each State Party shall make the offences set
forth in article 1 punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of
those offences.

3. gr.
1. Nú heldur brotamaðurínn gíslinum á landssvæði aðildarríkis og skal það gera allar þær ráðstafanir sem því þykja tilhlýðilegar til þess að bæta
ástand gíslsins, sérstaklega að tryggja lausn hans
og greiða fyrir brottför hans, þegar það á við, eftir
að hann hefur verið látinn laus.
2. Hafi einhver hlutur sem brotamaðurinn hefur
komist yfir vegna gíslatökunnar komist í vörslur
aðildarríkis skal það skila því svo fljótt sem auðið
er til gíslsins eða þess þriðja aðila sem greinir í 1.
gr., eftir því sem við á eða til viðeigandi
stjórnvalda þeirra.

Article 3
1. The State Party in the territory of which the
hostage is held by the offender shall take all measures it considers appropriate to ease the situation
of the hostage, in particular, to secure his release
and, after his release, to facilitate, when relevant,
his departure.
2. If any object which the offender has obtained
as a result og the taking of hostages comes into the
custody of a State Party, that State Party shall
return it as soon as possible to the hostage or the
third party referred to in article 1, as the case may
be, or to the appropriate authorities thereof.

4. gr.
Aðildarríkin skulu hafa samvinnu um að koma í
veg fyrir brot þau er greinir í 1. gr., einkum með
því að

Article 4
States Parties shall co-operate in the prevention
of the offences set forth in article 1, particularly
by:

1. gr.
1. Hver sá sem tekur annan mann (hér á eftir
nefndur „gíslinn“) eða sviptir hann frelsi og hótar
að lífláta eða meiða hann eða halda áfram frelsisskerðingu hans til þess að þvinga þriðja aðila, þ. e.
a. s. ríki, alþjóðastofnun, einstakling eða aðila að
lögum eða hóp einstaklinga eða aðila að lögum til
að aðhafast eða láta undir höfuð leggjast að aðhafast eitthvað sem beint eða óbeint skilyrði fyrir
lausn gíslsins fremur gíslatökubrot („gíslatöku") í
merkingu samnings þessa.
2. Hver sá sem
a. gerir tilraun til þess að fremja gíslatöku, eða
b. er hlutdeildarmaður einhvers sem fremur eða
gerir tilraun til þess að fremja gíslatöku
fremur sömuleiðis brot samkvæmt samningi
þessum.
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a. gera allar raunhæfar ráðstafanir til þess að
hindra að unnið sé á landssvæði þeirra að undirbúningi að framningu slíkra brota, bæði innan og
utan landssvæða þeirra, þ. á. m. ráðstafanir til að
banna á landssvæðum sínum ólöglega starfsemi
einstaklinga, hópa og stofnana sem hvetja til, eiga
frumkvæði að, skipuleggja eða fást við gíslatöku.
b. skiptast á upplýsingum og samhæfa stjórnsýsluaðgerðir og aðrar aðgerðir eftir því sem við á
til þess að koma í veg fyrir að brot þessi verði
framin.
5. gr.
1. Sérhverju aðildarríki ber að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma lögum yfir sérhvert
brot sem greinir í 1. gr. sem framið er
a. á landssvæði þess eða um borð í skipi eða
loftfari sem skrásett er í ríkinu.
b. af einhverjum þegni þess eða, telji ríkið það
tilhlýðilegt, af þeim ríkisfangslausum mönnum
sem dvelja að jafnaði á landssvæði þess.
c. til þess að þvinga það ríki til þess að aðhafast
eða láta undir höfuð leggjast að aðhafast eitthvað.
d. gagnvart gísli sem er þegn þess ríkis telji ríkið
það tilhlýðilegt.
2. Sérhverju ríki ber sömuleiðis að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma lögum yfir brot
þau sem greinir í 1. gr. í þeim tilvikum þegar
meintur brotamaður er staddur á landssvæði þess
og það framselur hann ekki til einhvers þeirra ríkja
sem talin eru í 1. mgr. þessarar greinar.
3. Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir refsilögsögu samkvæmt landslögum.

6. gr.
1. Eftir að hafa gengið úr skugga um að málsatvik réttlæti slíkt skal sérhvert aðildarríki í
samræmi við lög sín setja meintan brotamann sem
staddur er á landssvæði þess í gæsluvarðhald eða
gera aðrar ráðstafanir til þess að tryggja nærveru
hans þann tíma sem nauðsynlegur er til þess að
hefja megi sakamálsmeðferð eða framsalsmeðferð. Það aðildarríki skal tafarlaust hefjast handa
um frumrannsókn á staðreyndum.
2. Gæsluvarðhald eða aðrar þær ráðstafanir sem
um getur í 1. mgr. þessarar greinar skulu tilkynntar
án tafar beint eða fyrir milligöngu aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til
a. ríkis þess þar sem brotið var framið.
b. ríkis þess sem þvingun hefur verið beint að
eða reynd gegn.
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(a) taking all practicable measures to prevent
preparations in their respective territories for the
commission of those offences within or outside
their territories, including measures to prohibit in
their territories illegal activities of persons, groups
and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts of
taking of hostages;
(h) exchanging information and co-ordinating
the taking of administrative and other measures as
appropriate to prevent the commission of those
offences.
Article 5
1. Each State Party shall take such measures as
may be necessary to establish its jurisdiction over
any of the offences set forth in article 1 which are
committed:
(o) in its territory or on board a ship or aircraft
registered in that State;
(b) by any of its nationals or, if that State considers it appropriate, by those stateless persons
who have their habitual residence in its territory;
(c) in order to compel that State to do or abstain
from doing any act; or
(d) with respect to a hostage who is a national of
that State, if that State considers it appropriate.
2. Each State Party shall likewise take such
measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences set forth in article 1
in cases where the alleged offender is present in its
territory and it does not extradite him to any of the
States mentioned in paragraph 1 of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance -with intemal law.
Article 6
1. Upon being satisfied that the circumstances
so warrant, any State Party in the territory of
which the alleged offender is present shall, in accordance with its laws, take him into custody or
take other measures to ensure his presence for
such time as is necessary to enable any criminal or
extradition proceedings to be instituted. That
State Party shall immediately make a preliminary
inquiry into the facts.
2. The custody or other measures referred to in
paragraph 1 of this article shall be notified without
delay directly or through the Secretary-General of
the United Nations to:
(a) the State where the offence was committed;
(h) the State against which compulsion has been
directed or attempted;
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c. ríkis þess þar sem einstaklingur sá eða aðili að
lögum sem þvingun hefur verið beint að eða reynd
gegn á ríkisfang.
d. ríkis þess þar sem gíslinn á ríkisfang eða þar
sem hann dvelur að jafnaði.
e. ríkis þess þar sem hinn meinti brotamaður á
ríkisfang eða, sé hann ríkisfangslaus, þar sem hann
dvelur að jafnaði.
f. alþjóðastofnunar þeirrar sem þvingun hefur
verið beint að eða reynd gegn.
g. allra annarra ríkja sem hlut eiga að máli.
3. Sérhver sá sem ráðstafanir þær er um getur í
1. mgr. þessara greinar beinast gegn skal eiga rétt
til þess
a. að hafa samband án tafar við næsta viðeigandi
fulltrúa þess ríkis þar sem hann á ríkisfang eða sem
annars er heimilt að stofna til slíks sambands eða,
sé hann ríkisfangslaus, þess ríkis þar sem hann
dvelur að jafnaði.
b. að fá fulltrúa þess ríkis í heimsókn.
4. Réttindum þeim er um getur í 3. mgr. þessarar greinar skal beitt í samræmi við lög og reglur
ríkis þess þar sem hinn meinti brotamaður er
staddur, að því tilskildu þó að lög þessi og reglur
geri kleift að ná fullu markmiðinu með réttindunum sem veitt eru samkvæmt 3. mgr. þessarar
greinar.
5. Ákvæði 3. og 4. mgr. þessarar greinar skulu
ekki skerða rétt neins aðildarríkis sem gerir kröfu
til lögsögu samkvæmt b-lið 1. mgr. 5. gr. til þess að
bjóða alþjóðanefnd Rauða krossins að hafa samband við og heimsækja hinn meinta brotamann.
6. Ríki það er framkvæmir frumrannsókn þá
sem gert er ráð fyrir í 1. mgr. þessarar greinar skal
án tafar gefa ríkjum þeim eða stofnun sem getið er
um í 2. mgr. þessarar greinar skýrslu um niðurstöður sínar og gefa til kynna hvort það hyggist
beita lögsögu sinni.
7. gr.
Aðildarríki það þar sem hinn meinti brotamaður er sóttur til saka skal í samræmi við lög sín
tilkynna aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna lokaniðurstöður máismeðferðarinnar og skal
hann senda upplýsingarnar öðrum ríkjum og alþjóðastofnunum er hlut eiga að máli.

(c) the State of which the natural or juridical
person against whom compulsion has been directed or attempted is a national;
(d) the State of which the hostage is a national or
in the territory of which he has his habitual residence;
(e) the State of which the alleged offender is a
national or, if he is a stateless person, in the territory of which he has his habitual residence;
(f) the international intergovernmental organization against which compulsion has been directed
or attempted;
(g) all other States concerned.
3. Any person regarding whom the measures
referred to in paragraph 1 of this article are being
taken shall be entitled:
(a) to communicate without delay with the
nearest appropriate representative of the State of
which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a
stateless person, the State in the territory of which
he has his habitual residence;
(b) to be visited by a representative of that
State.
4. The rights referred to in paragraph 3 of this
article shall be exercised in conformity with the
laws and regulations of the State in the territory of
which the alleged offender is present subject to the
proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the
purposes for which the rights accorded under
paragraph 3 of this article are intended.
5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of this
article shall be without prejudice to the right of
any State Party having a claim to jurisdiction in
accordance with paragraph 1 (b) of article 5 to
invite the International Committee of the Red
Cross to communicate with and visit the alleged
offender.
6. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 1 of this article
shall promptly report its findings to the States or
organization referred to in paragraph 2 of this
article and indicate whether it intends to exercise
jurisdiction.
Article 7
The State Party where the alleged offender is
prosecuted shall in accordance with its laws communicate the final outcome of the proceedings to
the Secretary-General of the United Nations, who
shall transmit the information to the other States
concerned and the international intergovernmental organizations concerned.
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8. gr.
1. Aðildarríki þar sem hinn meinti brotamaður
er staddur skal, ef það framselur hann ekki,
undantekningarlaust og hvort sem brotið var
framið á landssvæði þess eða ekki, vísa málinu til
lögbærra stjórnvalda sinna til málssóknar samkvæmt landslögum. Stjórnvöld þessi skulu taka
ákvörðun á sama hátt og þegar um er að ræða
almenn brot alvarlegs eðlis samkvæmt landslögum.
2. Hverjum þeim sem málssókn beinist gegn
vegna einhvers þeirra brota sem um getur í í. gr.
skal tryggð réttlát meðferð á öllum stigum málsins,
þar með talið að hann njóti allra þeirra réttinda og
þeirrar verndar sem lög þess ríkis þar sem hann er
staddur áskilja.

9. gr.
1. Ekki skal orðið við beiðni um framsal meints
brotamanns samkvæmt samningi þessum hafi ríki
það sem beiðninni er beint til gildar ástæður til að
ætla
a. að beiðni um framsal vegna brots sem um
getur í 1. gr. hafi verið sett fram í þeim tilgangi að
lögsækja eða refsa manni vegna kynþáttar hans,
trúarbragða, þjóðernis, staðfélagsuppruna eða
stjórnmálaskoðana, eða
b. að réttarstaða hans kunni að verða skert
i. vegna einhverra þeirra ástæðna er greinir í
a-lið málsgreinar þessarar, eða
ii. vegna þess að réttbær stjórnvöld þess ríkis sem
á rétt á að vernda hann geta ekki haft samband
við hann.
2. Varðandi brot þau sem skilgreind eru í
samningi þessum skal ákvæðum allra framsalssamninga og ráðstafana sem í gildi eru milli aðildarrík ja breytt milli aðildarríkjanna að því leyti sem
þau eru ósamrýmanleg samningi þessum.
10. gr.
1. Brot þau er greinir í 1. gr. skulu teljast til
brota er varða framsali í sérhverjum framsalssamningi milli aðildarríkja. Aíldarríkin takast á
hendur að láta slík brot varða framsali í öllum
framsalssamningum er þau gera sín í milli.
2. Ef aðildarríki sem gerir það að skilyrði fyrir
framsali að samningur sé í gildi berst beiðni uin
framsal frá öðru aðildarríki sem það hefur ekki
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Article 8
1. The State Party in the territory of which the
alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submít the case to íts
competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the
laws of that State. Those authorities shall take their
decision in the same manner as in the case of any
ordinary offence of a grave nature under the law of
that State.
2. Any person regarding whom proceedings are
being carried out in connexion with any of the
offences set forth in article 1 shall be guaranteed
fair treatment at all stages of the proceedings,
including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the law of the State in the territory of which he is present.
Article 9
1. A request for the extradition of an alleged
offender, pursuant to this Convention, shall not be
granted if the requested State Party has substantial
grounds for believing:
(a) that the request for extradition for an offence set forth in article 1 has been made for the
purpose of prosecuting or punishing a person on
account of his race, religion, nationality, ethnic
origin or poiitical opinion; or
(b) that the person’s position may be prejudiced:
(i) for any of the reasons mentioned in subparagraph (a) of this paragraph, or
(ii) for the reason that communication with him
by the appropriate authorities of the State
entitled to exercise rights of protection cannot
be effected.
2. With respect to the offences as defined in this
Convention, the provisions of all extradition
treaties and arrangements applicable between
States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with
this Convention.
Article 10
1. The offences set forth in article 1 shall be
deemed to be included as extraditable offences in
any extradition treaty existing between States
Parties. States Parties undertake to include such
offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a
request for extradition from another State Party

2280

Þingskjal 689

gert framsalssamning við, má ríki það sem
beiðninni er beint til, ef það kýs, telja samning
þennan lagagrundvöll fyrir framsali að því er tekur
til brota þeirra sem um getur í 1. gr. Framsal skal
háð öðrum þeim skilyrðum sem lög þess ríkis sem
beiðninni er beint til kveða á um.
3. Aðildarríki þau er ekki gera það að skilyrði
fyrir framsali að samningur sé í gildi skulu sín í
milli viðurkenna þau brot sem um getur í 1. gr. sem
brot er varði framsali að uppfylltum þeim skilyrðum sem lög þess ríkis sem beiðninni er béint til
kveða á um.
4. Fara skal með brot þau sem um getur í 1. gr.
að því er varðar framsal milli aðildarríkja eins og
þau hafi ekki einungis verið framin þar sem þau
áttu sér stað heldur einnig á landssvæði þeirra ríkja
sem samkvæmt 1. mgr. 5. gr. ber skylda til að
tryggja lögsögu.

with which it has no extradition treaty, the requested State may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect
of the offences set forth in article 1. Extradition
shall be subject to the other conditions provided
by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1 as extraditable offences between themselves subject to
the conditions provided by the law of the requested State.
4. The offences set forth in article 1 shall be
treated, for the purpose of extradition between
States Parties, as if they had been committed not
only in the place in which they occurred but also in
the territories of the States required to establish
their jurisdiction in accordance with paragraph 1
of article 5.

11. gr.
1. Aðildarríki skulu veita hvert öðru alla hugsanlega aðstoð í sambandi við saksókn vegna brota
er um getur í 1. mgr., þ. á m. láta í té öll sönnunargögn sem þau hafa undir höndum og nauðsynleg
eru vegna saksóknarínnar.
2. Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar skulu ekki
hafa áhrif á skyldur varðandi gagnkvæma aðstoð í
dómsmálum sem aðrir samningar kveða á um.

Article 11
1. States Parties shall afford one another the
greatest measure of assistance in connexion with
criminal proceedings brought in respect of the offences set forth in article 1, including the supply of
all evidence at their disposal necessary for the
proceedings.
2. The provisions of paragraph 1 of this article
shall not affect obligations concerning mutual
judicial assistance embodied in any other treaty.

12. gr.
Að svo miklu leyti sem Genfarsamningamir frá
1949 um vemd stríðshrjáðra eða viðbótarbókanir
við þessa samninga eiga við um sérstaka gíslatöku,
og að svo miklu leyti sem aðildarríki að samningi
þessum eru bundin samkvæmt þeim samningum til
þess að sækja til saka eða afhenda gíslatökumanninn skal samningur þessi ekki eiga við um
gíslatöku sem framin er þegar vopnaátök eins og
þau em skilgreind í Genfarsamningunum frá 1949
og bókununum við þá eiga við, þar með talið
vopnaátök sem getið er um í 4. mgr. 1. gr. viðbótarbókunar I frá 1977 þar sem þjóðir berjast gegn
nýlenduyfirráðum og erlendu hernámi og gegn
stjómarfari sem byggist á mismunun kynþátta í
baráttu fyrir sjálfsákvörðunarrétti eins og sett er
fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og yfirlýsingunni um grundvailarreglur þjóðaréttar
varðandi vinsamleg samskipti og samvinnu ríkja í
milli í samræmí við sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Article 12
In so far as the Geneva Conventions of 1949 for
the protection of war victims or the Protocols Additional to those Conventions are applicable to a
particular act of hostage-taking, and in so far as
States Parties to this Convention are bound under
those conventions to prosecute or hand over the
hostage-taker, the present Convention shall not
apply to an act of hostage-taking committed in the
course of armed conflicts as defined in the Geneva
Conventions of 1949 and the Protocols thereto,
including armed conflicts mentioned in article 1,
paragraph 4, of Additional Protocol I of 1977, in
which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United
Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations
and Co-operation among States in accordance
with the Charter of the United Nations.

Þingskjal 689

2281

13. gr.
Samningur þessi á ekki við ef brot er framið í
einu ríki og gíslinn og hinn meinti brotamaður eru
þegnar þess ríkis og hinn meinti brotamaður er
staddur á landssvæði þess ríkis.

Article 13
This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the hostage and the alleged offender are nationals of that
State and the alleged offender is found in the
territory of that State.

14. gr.
Ekkert í samningi þessum skal skýrt svo að það
réttlæti skerðingu landamærahelgi eða stjórnmálalegs sjálfstæðis ríkis í bága við sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Article 14
Nothing in this Convention shall be consfrued as
justifying the violation of the territorial integrity
or political independence of a State in contravention of the Charter of the United Nations.

15. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu ekki hafa áhrif á
framkvæmd sáttmála um griðastað sem í gildi eru
við samþykkt þessa samning milli ríkja þeirra sem
aðilar eru að sáttmálunum. Hins vegar má ríki sem
er aðili að samningi þessum ekki bera fyrir sig
ákvæði þeirra sáttmála gagnvart öðru ríki sem er
aðili að samningi þessum en ekki sáttmálunum.

Article 15
The provisions of this Convention shall not affect the application of the Treaties on Asylum, in
force at the date of the adoption of this Convention, as between the States which are parties to
those Treaties; but a State Party to this Convention may not invoke those Treaties with respect to
another State Party to this Convention which is
not a party to those treaties.

16. gr.
1. Deilu milli tveggja eða fleiri aðildarríkja
varðandi túlkun eða framkvæmd samnings þessa
sem ekki er útkljáð með samningi skal ef aðili
óskar lögð í gerð. Komi aðilar sér ekki saman um
skipan gerðardómsins innan sex mánaða frá dagsetningu beiðninnar um gerðardómsmeðferð má
hver þeirra vísa deilunni til Alþjóðadómstólsins
með beiðni í samræmi við samþykktir dómstólsins.

2. Sérhvert ríki má þegar það undirritar eða
fullgildír samning þennan eða gerist aðili að honum lýsa því yfir að það telji sig ekki bundið af 1.
mgr. þessarar greinar. önnur aðildarríki skulu
ekki vera bundin af 1. mgr. þessarar greinar gagnvart öðru aðildarríki sem gert hefur slíkan fvrirvara.
3. Sérhvert aðildarríki sem gert hefur fyrirvara
samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar getur hvenær
sem er dregið þann fyrirvara til baka með tilkynningu til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu
þjóðanna.

Article 16
1. Any dispute between two or more States
Parties conceming the interpretation or application of this Convention which is not settled by
negotiation shall, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If within six months from
the date of the request for arbitration the parties
are unable to agree on the organization of the
arbitration, any one of those parties may refer the
dispute to the International Court of Justice bý
request in conformity with the Statute of the
Court.
2. Each State may at the time of signature or
ratification of this Convention or accession
thereto declare that it does not consider itself
bound by paragraph 1 of this article. The other
States Parties shall not be bound by paragraph 1 of
this article with respect to any State Party which
has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation
in accordance with paragraph 2 of this article may
at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

17. gr.
1. Samningurþessi liggur frammi til undirritunar öllum ríkjum til 31. desember 1980 í aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York.
2. Samning þennan skal fullgilda. Fullgildingarskjölum skal komið til vörslu hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

Article 17
1. This Convention is open for signature by all
States until 31 December 1980 at United Nations
Headquarters in New York.
2. This Convention is subject to ratification. The
instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
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3. Samningur þessi liggur frammi til aðildar öllum ríkjum. Aðildarskjölum skal komið til vörslu
hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

3. This Convention is open for accession by any
State. The instruments of accession shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

18. gr.
1. Samningur þessi öðlast gildi á þrítugasta degi
eftir þann dag sem tuttugasta og öðru fullgildingarskjali eða aðildarskjali er komið til vörslu hjá
aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.
2. Gagnvart sérhverju ríki sem fullgildir eða
gerist aðili að samningnum eftir að tuttugasta og
öðru fullgildingarskjalinu eða aðildarskjalinu er
komið til vörslu skal samningurinn öðlast gildi á
þrítugasta degi eftir að það ríki hefur komið fullgildingarskjali eða aðildarskjali sínu til vörslu.

Article 18
1. This Convention shall enter into force on the
thirtieth day following the date of deposit of the
twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United
Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the
Convention after the deposit of the twenty-second
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day
after deposit by such State of its instrument of
ratification or accession.

19. gr.
1. Sérhvert aðildarríki getur sagt samningi þessum upp með skriflegri tilkynningu til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.
2. Uppsögn tekur gildi einu ári eftir þann dag
sem aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna
berst tilkynningin.

Article 19
1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received
by the Secretary-General of the United Nations.

20. gr.
Frumriti samnings þessa skal komið til vörslu
hjá aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna
sem skal senda staðfest afrit hans til allra ríkja og
eru textamir á arabísku, ensku, frönsku,
kínversku, rússnesku og spænsku jafngildir.

Article 20
The original of this Convention, of which the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies
thereof to all States.

PESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir
sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna
undirritað samning þennan sem lagður var fram til
undirritunar í New York 18. desember 1979.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Convention,
opened for signature at New York on 18
December 1979.
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Nd.

690. Nefndarálit

[306. mál]

um frv. til 1. um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið á sameiginlegum fundum nefnda beggja
deilda.
Til fundar við nefndirnar komu fulltrúar frá bankastjórn Seðlabankans, sambandi viðskiptabanka og Sambandi sparisjóða sem gáfu ýmsar upplýsingar er vörðuðu 5. gr. frv. Á fund nefndanna komu einnig fulltrúar Vinnuveitendasambandsins
og Verslunarráðs. Einnig komu á fundinn hagstofustjóri, forstjóri Þjóðhagsstofnunar
og efnahagsráðgjafi forsætisráðuneytisins.
Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri
breytingu er fram kemur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 29. apríl 1981.
Halldór Ásgrimsson,
form., frsm.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.

Guðmundur J. Guðmundsson.

691. Breytingartillaga

[306. mál]

við frv. til 1. um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (HÁ, IGuðn, GJG).
5. gr. orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 31. gr. laga nr. 13/1979 skal Seðlabanka íslands heimilt að
fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar að ákveða hærri og sveigjanlegri bindiskyldu innlánsstofnana á tímabilinu 1. maí 1981 til 30. apríl 1983 en kveðið er á um í lögunum.

Ed.

692. Nefndarálit

[2. mál]

um frv. til laga um kerfisbundna skráningu á upplýsingum; er varða einkamálefni.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp:ð á ellefu fundum og fengið umsagnir
fjölmargra er málið varðar. Það er skoðun nefndarinnar, að frumvarpið sé óþarflega
flókið og viðamikið, enda þótt hér só í fyrsta skipti verið að setja löggjöf um þessi
inál hér á landi.
Niðurstaða nefndarinnar varð sú, eftir ítarlega umfjöllun málsins, að breyta
frumvarpinu verulega í átt til einföldunar. Við það starf naut nefndin aðstoðar
þeirra dr. Þorkels Helgasonar dósents og Hjalta Zóphóníassonar deildarstjóra í
dómsmálaráðuneytinu.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum
sern hún flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 29. april 1981.
Eiður Guðnason,
Ey. Kon. Jónsson,
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir.

Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.
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Ed.

693. Breytingartillögur

[2. mál]

við frv. til laga um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
Frá allsherjarnefnd.
1. „I. þáttur Gildissvið laganna“ verði: I. kafli Gildissvið laganna.
2. 1. málsgr. 1. gr. orðist svo:
Lög þessi taka til hvers konar kerfisbundinnar skráningar á upplýsingum
varðandi einkamálefni einstaklinga, svo og fjárhagsmálefni einstaklinga, stofnana,
fyrirtækja eða annarra lögpersóna, sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari.
Lögin taka bæði til skráningar af hálfu atvinnurekenda, fyrirtækja, félaga og
stofnana og til skráningar á vegum opinberra aðila. Með kerfisbundinni skráningu upplýsinga er átt við söfnun og skráningu ákveðinna og afmarkaðra upplýsinga í skipulagsbundna heild.
3. 2. og 3. gr. falli niður.
4. 4. gr. verði 2. gr. þannig breytt:
a. 1. málsgr. falli niður.
b. 2. málsgr. orðist svo:
Æviskrárritun samkvæmt lögum nr. 30/1956 fellur utan marka laga
þessara, svo og skráning í þágu ættfræðirannsókna og æviskrárrita.
e. 3. málsgr. falli niður.
5. „II. þáttur Skráning af hálfu einstaklinga, fyrirtækja, félaga og stofnana, sem
eigi eru opinberir aðilar I. kafli Upplýsingaskráning í þágu atvinnufyrirtækja,
félaga og stofnana“ verði: II. kafli Heimild til skráningar.
6. Inn komi ný grein er verði 3. gr. og orðist svo:
Kerfisbundin skráning upplýsinga, er 1. gr. tekur til, er því aðeins heimil
að slík skráning sé eðlilegur þáttur í starfsemi viðkomandi aðila og taki einungis
til þeirra, er tengjast starfi hans eða verksviði, svo sem viðskiptamanna, starfsmanna eða félagsmanna.
7. 5. gr. verði 4. gr., þó þannig að 1., 3., 4. og 5. málsgr. falli brott, en í stað 2.
málsgr. komi:
Óheiinilt er að skrá upplýsingar, er varða þjóðflokk manna, kynþátt og
litarhátt, svo og skoðanir þeirra á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálaleg-

um efnum og á trúmálum, nema sérstök lagaheimild standi til þess. Skráning
er þó heimil, ef h;nn skráði hefur látið í té upplýsingar eða þeirra er aflað
með samþykki hans og við þær aðstæður, að honum getur eigi dulist, að ætlunin
er að skrá þær með þeim hætti, er greinir í 3. gr. Það er enn fremur skilyrði,
að aðila sé brýn nauðsyn vegna starfsemi sinnar að skrá upplýsingarnar.
Ákvæði 1. málsgr. eiga einnig við um upplýsingar varðandi brotaferil manna
kynlíf þeirra og heilsuhagi, notkun þeirra á áfengi og öðrum vímugjöfum og
svipuð einkalífsatriði. Opinberum aðilum, þ. á m. læknum og sjúkrahúsum, er
þó heimil skráning án vitundar eða samþykkis hins skráða, standi til þess sérstök lagaheimild eða skráning sé ótvírætt nauðsynleg vegna notagildis skránna,
sbr. 3. gr.
8. 6. og 7. gr. falli niður (sbr. þó liði 20 og 33 í þessum breytingartillögum).
9. Fyrirsögnin „II. kafli Upplýsingar um fjárhag manna og önnur atriði, er
varða lánstraust manna" falli brott.
10. 8., 9. og 10. gr. falli brott, en í þeirra stað komi eflirfarandi grein er verði
5. gr. (sbr. einnig 13. lið):
Söfnun og skráning upplýsinga, sem varða fjárhag manna og lögpersóna eða
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11.

12.
13.

14.
15.
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lánstraust, er óheimil án starfsleyfis er tölvunefnd veitir, enda sé ætlunin að
veita öðrum fræðslu um þau efni.
Eigi er heimilt að færa í skrá samkvæmt 1. málsgr. aðrar upplýsingar en
nafn manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer, stöðu,
atvinnu og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess að skýra
viðkomandi frá þessu. Ef önnur atriði eru tekin á skrá, ber aðila að skýra
viðkomandi, sein greindur er í fyrsta skipti á skrá, frá þessu innan 4 vikna
frá skráningu og gera honum grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um
efni skráningar, sbr. 11. gr.
Upplýsingar um fjárhag og atriði, er varða mat á lánstrausti, má aðeins láta
öðrum í té bréflega. Þegar fastir viðskiptamenn eiga í hlut, má þó veita upplýsingar munnlega, en nafn og heimilisfang fyrirspyrjanda skal þá skráð og
gögn um það varðveitt í a. m. k. 6 mánuði.
Skriflegar upplýsingar, sem veittar eru samkvæmt 3. málsgr., skulu vera
dagsettar og eðlilegs fyrningartíma þeirra getið.
Inn komi ný grein er verði 6. gr. og orðist svo:
Eigi er heimilt að tengja saman skrár, er falla undir ákvæði laga þessara,
neina um sé að ræða skrár sama skráningaraðila. Með sama skráningaraðila
er hér átt við sama fyrirtæki, félag eða stofnun hins opinbera. Með samtengingu
skráa er hér jafnt átt við vélræna sem og handunna færslu upplýsinga milli
skráa.
Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. er heimilt að tengja við skrá upplýsingar
um nafn, nafnnúmer, fyrirtækjanúmer, svo og heimilisfang eða aðsetur, enda
þótt slíkar upplýsingar séu sóttar í skrá annars aðila.
Tölvunefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. málsgr. þegar sýnt er fram
á að brýna nauðsyn beri til, sbr. 3. gr. og 4. málsgr. 16. gr.
Á eftir 6. gr. komi nýr kafli með fyrirsögninni:
III. kafli Skráning upplýsinga og varðveisla þeirra.
Inn komi þrjár nýjar greinar er verði 7., 8. og 9. gr. (sbr. 24., 25. og 26. gr.):
a. (7. gr.) Beita skal virkum ráðstöfunum, er komi í veg fyrir að upplýsingar
séu misnotaðar eða komist til óviðkomandi manna.
Skráðar upplýsingar skal afmá, sem vegna aldurs þeirra eða af öðrum
ástæðum hafa glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað
að gegna. Skrár, sem sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á
hverjum tíma eru réttar, en úreltar upplýsingar skal afmá.
Tölvunefnd getur leyft að afrit eða útskriftir úr skrám verði varðveittar í
Þjóðskjalasafni eða öðrum skjalasöfnum með nánar ákveðnum skilmálum.
b. (8. gr.) Nú hafa upplýsingar eða mat varðandi fjárhag og lánstraust verið
látnar í té til annarra og þær reynast rangar eða villandi. Er ábyrgum aðila
samkv. 5. gr. þá skylt að senda án tafar öllum þeim, sem fengið hafa slíkar
upplýsingar frá honum síðustu 6 mánuði, svo og hinum skráða, skriflega
leiðréttingu. Hinn skráði skal og fá í hendur greinargerð frá aðila um, hverjum leiðréttingar hafi verið sendar.
c. (9. gr.) Nú geyma tilteknar skrár upplýsingar, sem líklegt þykir, að muni hafa
notagildi fyrir erlend ríki, og skal þá koma við öryggisráðstöfunum, sem
gera kleift að eyðileggja skrár án tafar, ef styrjöld brýst út eða uggvænt
þykir, að til styrjaldarátaka komi.
Á eftir 9. gr. komi nýr kafli með fyrirsögninni:
I'V. kafli Um rétt skráðra aðila.
Inn komi ný grein sem verði 10. gr. (sbr. 27. gr.):
Nú telur aðili að upplýsingar um einkamálefni hans séu færðar í tiltekna
skrá. Getur hann þá óskað þess við þann, sem ábyrgur er fyrir skráningu, að
honum sé skýrt frá efni upplýsinganna. Er skylt að verða við þeim tilmælum án
ástæðulausrar tafar.
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17.
18.

19.
20.

21.
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Nú telur maður, að upplýsingar um hagi sína séu ritaðar i sjúkraála eða
önnur sjúkraregistur eða sjúklingaskrár, og vill hann fá vitneskju um efni þeirra.
Skal hann þá óska þess við heimilislækni sinn, eða annan þann lækni, sem fjallað
hefur um heilsuhagi hans, að hann leiti eftir upplýsingum þessum frá þeim,
sem ábyrgur er fyrir skráningu. Þessi aðili skýrir lækninum frá upplýsingunum,
svo að honum sé kleift að koma þeim á framfæri við viðkomanda.
Ákvæði í. málsgr. gildir ekki, ef hagsmunir hins skráða af því að fá vitneskju
um efni upplýsinga þykja eiga að víkja að nokkru eða öllu fyrir ótvíræðum
aimenningshagsmunum eða öðrum veigamiklum einkahagsmunum. Ef svo er
háttað um nokkurn hluta upplýsinga, en eigi aðra hluta þeirra, þá skal beiðanda
veitt vitneskja um þá hluta, sem eigi þykir varhugavert að skýra frá.
Tölvunefnd getur ákveðið, að skrár séu þegnar undan ákvæðum þessum,
ef ætla má, að sérregla 3. málsgr. muni hafa í för með sér, að tilmælum um
upplýsingar úr slíkum skrám verði almennt hafnað.
11. gr. orðist svo:
Nú telur aðili að upplýsingar um hann séu skráðar samkvæmt 5. gr. og er þá
skrámngaraðila skylt að beiðni hans að skýra honum frá efni þeirra upplýsinga og þess mats, sem aðilinn hefur látið frá sér fara til annarra á síðustu
6 mánuðum varðandi hagi beiðanda. Aðilanum er einnig skylt að greina hinum
skráða frá þvi, hverjar upplýsmgar eru skráðar um hagi hans, þar með talið mat
á fjárhag hans.
Nú hefur aðili samkv. 5. gr. í vörslum sínum frekari gögn um skráðan mann
eða stofnun en þau, sem beiðni lýtur að, og er honum þá skylt að gera beiðanda
grein fyrir þeim.
Hinn skráði aðili á eigi kröfu til þess, að honum sé skýrt frá því, hvaðan
upplýsingarnar stafa.
12., 13. og 14. gr. falli niður.
15. gr. verði 12. gr. og orðist svo:
Nú óskar sá, sem tekinn hefur verið á skrá samkv. 5. gr., að skráningaraðili
afmái eða leiðrétti atriði, er varða fjárhag hans eða mat á lánstrausti hans, og
er honum þá skylt að svara því án ástæðulausrar tafar og i síðasta lagi innan 4
vikna frá því, að tilmæli bárust.
Nú synjar aðili, sem er ábyrgur fvrir skráningu, tilmælum samkv. 1. málsgr.,
og getur hinn skráði þá innan 4 vikna frá móttöku svars eða innan 4 vikna frá
lokum svarafrests samkv. 1. málsgr. óskað eftir þvi við tölvunefnd, að hún skeri
úr um kröfu um afmáingu upplýsinga eða leiðréttingu þeirra. Ákvæði 8. gr. eiga
við, ef fallist er á kröfuna.
16. gr. falli niður.
Ný grein, 13. gr. (sem inniheldur efni 7. og 18. gr. frv.), orðist svo:
Nú telur skráður aðili, að upplýsingar um hann í skrám, er lög þessi taka
til, séu efnislega rangar eða villandi, og getur hann þá krafist þess, að sá,
sem ábyrgur er fyrir skráningu, færi þær í rétt horf eða afmái þær.
Nú telur maður eða fyrirsvarsmaður félags, fvrirtækis eða stofnunar, að
nafn hans eða félags o. s. frv. sé fært á skrá, sem notuð er til útsendingar
dreifibréfa, tilkynninga, auglýsinga eða áróðurs, og getur hann þá óskað þess,
að nafnið sé afmáð af viðkomandi skrá, og er þá skylt að verða við því.
Nú neitar sá, sein ábyrgur er fyrir skrá, að fallast á kröfu samkv. 1. eða
2. málsgr. eða hefur eigi svarað slíkri kröfu innan 4 vikna, og getur aðili þá
krafist þess, að tölvunefnd kveði á um, hvort kröfu um afmáingu upplýsinga
eða leiðréttingu þeirra beri að taka til greina.
Nú fellst tölvunefnd á kröfu manns um leiðréttingu eða afmáingu, og leggur
hún þá fyrir skráningaraðila að leiðrétta upplýsingar eða afmá þær.
Fyrirsögnin „III. kafli Skráning á nöfnum og heimilisföngum manna eða hópa
manna i því skyni að láta upplýsingar um þá i té“ falli niður.
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22. 17., 18. og 19. gr. falli niður (sbr. þó 20. lið).
23. Fyrirsögnin „III. þáttur Skráning á upplýsingum um einkamálefni á vegum
opinberra aðila“ og „IV. kafli Upphaf skráningar“ falli niður.
24. 20., 21., 22. og 23. gr. falli brott.
25. Fyrirsögnin „V. kafli Skráning upplýsinga og varðveisla þeirra“ falli brott.
26. 24., 25. og 26. gr. falli niður.
27. Fyrirsögnin „VI. kafli Heimild skráðra aðila til að fá vitneskju um upplýsingar, er skráðar hafa verið um þá sjálfa“ falli brott.
28. 27. og 28. gr. falli niður.
29. 29. gr. verði 14. gr., en orðist svo:
Nú rís ágreiningur eða vafamál vakna í sambandi við heimild manna til
að fá upplýsingar samkvæmt 1. málsgr. 10. gr. eða 11. gr., og má þá leggja
málið fyrir tölvunefnd til úrlausnar.
30. Ný grein, 15. gr., orðist svo:
Heimilt er skráningaraðila að krefjast sanngjarns gjalds fyrir veitingu upplýsinga samkvæmt 1. málsgr. 10. gr. eða 11. gr.
Tölvunefnd getur sett ákvæði um hámarksgjald í þessu sambandi.
31. „VII. kafli Skráðar upplýsingar látnar í té öðrum einkaaðila en hinum skráða'*
verði: V. kafli Upplýsingar látnar í té öðrum en hinum skráða.
32. 30. og 31. gr. falli niður.
33. Ný grein, 16. gr. (sem kemur i stað 6. og 35. gr. frv.), orðist svo:
Eigi má skýra frá upplýsingum úr skrám, er lög þessi taka til, nema með
samþykki hins skráða aðila eða skráðra upplýsinga hafi verið aflað með
vitund þess skráða og á þann hátt, að honum gat ekki dulist að ætlunin væri að
ve'ta öðrum aðgang að upplýsingunum, enda falli slík upplýsingamiðlun undir
eðlilega starfsemi skráningaraðilans.
Heimilt er að skýra frá upplýsingum, ef ekki er unnt að rekja þær til ákveðinna einstaklinga eða lögpersóna.
Um miðlun upplýsinga úr skrám, er falla undir 1. málsgr. 5. gr., gilda ákvæði
þeirrar greinar. Enn fremur skal virða ákvæði 3. málsgr. 10. gr. Þá skerði ákvæði
1. málsgr. ekki ákvæði 3. málsgr. 7. gr.
Heimilt er að skýra frá upplýsingum, sbr. 1. málsgr., leiði slíkt af öðrum
lögum eða stjórnvaldsreglum. Enn fremur er heimilt að veita stjórnvaldsstofnun upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna eðlilegrar starfsemi stofnunarinnar. Ekki má þó láta í té upplýsingar, sem sérstök þagnarskylda hvílir á samkv.
lögum eða stjórnvaldsreglum.
34. 1. málsgr. 32. gr. verði að nýrri grein, 17. gr., en 2. og 3. málsgr. falli niður.
35. 1. niálsgr. 33. gr. verði að nýrri grein, 18. gr., en 2. málsgr. falli brott.
36. 34. og 35. gr. falli niður (sbr. þó 30. og 33. lið), og fyrirsögnin „VIII. kafli Skráðar
upplýsingar látnar í té til stjórnvaldsstofnana“ falli brott.
37. .,IV. þáttur IX. kafli Um tölvuþjónustu“ verði: VI. kafli Um tölvuþjónustu.
38. 36. gr„ er verði 19. gr„ breytist þannig:
a. 1. málsgr. orðist svo:
Einstaklingum, fyrirtækjum eða stofnunum, sem annast tölvuþjónustu
fyrir aðra aðila, er óheimilt að varðveita eða vinna úr upplýsingum um einkamálefni sem falla undir sérákvæði 4. gr„ eða 5. gr., eða undanþáguákvæði 3.
málsgr. 6. gr„ nema hafa til þess starfsleyfi er tölvunefnd veitir.
b. 2. málsgr. haldist óbreytt.
c. 3. málsgr. falli niður.
d. 4. málsgr. verði 3. málsgr.
39. 37. gr. falli niður.
40. 38. gr. verði 20. gr. og i stað tilvitnunar i 36. gr. komi: 19. gr.
41. „V. þáttur X. kafli Söfnun upplýsinga hér á landi til tölvuúrvinnslu erlendis“
verði: VII. kafli Söfnun upplýsinga hér á landi til tölvuúrvinnslu erlendis, og
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39. gr. verði 21. gr., en breytist þannig:
a. 1. og 2. málsgr. orðist svo:
Kerfisbundin söfnun og skráning upplýsinga um einkamálefni til geymslu
eða úrvinnslu erlendis er óheimil. Tölvunefnd getur þó heimilað hana, ef sérstaklega hagar til.
Skrár eða frumgögn, sein geyma upplýsingar þær, er greinir í 4. gr., má
eigi láta af hendi til geymslu eða úrvinnslu erlendis, nema samþykki tölvunefndar komi til.
b. 3. og 4. málsgr. haldist óbreyttar.
„VI. þáttur XI. kafli Um eftirlit með lögum þessum" verði: VIII. kafli Um eftirlit með lögum þessum.
40. gr. verði 22. gr. og orðist svo:
Dómsmálaráðherra skal skipa 3 manna nefnd, sem kölluð er tölvunefnd í
lögum þessum. Nefndin skal skipuð til fjögurra ára i senn. Formaður hennar skal
vera lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum til að vera dómari. Einn nefndarmaður skal vera sérfróður um tölvu- og skráningarmálefni. Varamenn eru
skipaðir með sama hætti til fjögurra ára í senn, og skulu varamenn fullnægja
sömu skilyrðum sem aðahnenn.
Starfsmaður dómsmálaráðuneytisins skal vera ritari nefndarinnar.
Tölvunefnd hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og leysir úr ágreiningsefnum, svo sem greinir í lögum þassum.
Ný grein, 23. gr., orðist svo:
Tölvunefnd veitir starfsleyfi samkvæmt 5. og 19. gr. og heimildir samkvæmt
3. málsgr. 6. gr., 3. máisgr. 7. gr. og 21. gr.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið eðlilegt gjald er greiða skal fyrir veitingu
leyfa og heimilda samkvæmt 1. málsgr.
41. gr. falli brott.
42. gr. verði 24. gr., þó þannig að 1. málsgr. orðist svo:
Ákvæði þessarar greinar gilda um skráningarstarfsemi er fellur undir ákvæði
4. gr. eða 1. málsgr. 5. gr.
43. gr. falli niður.
44. gr. verði 25. gr.
45. gr. verði 26. gr., þó þannig að 1. málsgr. orðist svo:
Tölvunefnd getur sett reglur um form og efni tilkynninga og umsókna samkvæmt lögum þessum.
46. gr. falli niður (sbr. þó 57. lið).
47. gr. verði 27. gr.
VII. þáttur Um refsingar og önnur viðurlög, gildistöku laganna og framkvæmd“
og XII. kafli Um refsingar og önnur viðurlög við brotum á lögunum" verði IX.
kafli Um refsingar og önnur viðurlög við brotum á lögunum.
48. gr. verði 28. gr„ en breytist þannig:
a. Tvær fyrstu málsgr. orðist svo:
Brot á 4.—6. gr., 8. gr., 11. gr„ 1. málsgr. og 2. málslið 2. málsgr. 12. gr„
3. málsgr. 13. gr„ 1. málsgr. 16. gr„ 1. og 3. málsgr. 19. gr„ 1. málsgr. 20.
gr., svo og 1. og 2. málsgr. 21. gr. varða sektum eða varðhaldi, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Sömu refsingu varðar að vanrækja að fara eftír úrlausn tölvunefndar
samkvæmt 2. málsgr. 12. gr. og 4. málsgr. 13. gr.
b. 4. málsgr. falli niður.
49. gr. verði 29. gr„ þó þannig að 1. inálsgr. orðist svo:
Þann, sem rekur starfsemi eða tekur þátt i starfsemi, sem greind er í 5. eða
19. gr., án leyfis, má auk refsingar svipta rétti til starfrækslu þeirrar, sem hann
hefur með höndum, enda gefi brot til kvnna nærlæga hættu á misnotkun manns
í sambandi við skráningarstarfsemi. Sama er um brot á 3. málsgr. 4. gr. Að öðru
leyti eiga ákvæði 1. og 2. málsgr. 68. gr, almennra hegningarlaga hér við.
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55. „XIII. kafli Gildistaka og lagaframkvæmd“ verði: X. kafli Gildistaka og lagaframkvæmd.
56. 50. gr. verði 30. gr., en orðist svo:
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1982 og falla úr gildi 31. desember 1985. Leita
skal starfsleyfa samkvæmt 5. og 19. gr. og heimilda samkvæmt 3. málsgr. 6. gr.,
3. málsgr. 7. gr. og 21. gr. vegna starfsemi, sem hafin er fyrir gildistöku laganna,
innan 3 mánaða frá gildistökunni.
Dómsmálaráðherra skal láta endurskoða lögin og leggja fram frumvarp þar
að lútandi fyrir Alþingi í þingbyrjun haustið 1984.
57. 51. gr. falli brott, en í staðinn komi ný gr., 31. gr., er orðist svo:
Dómsmálaráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd laga þessara.

Nd.

694. Nefndarálit

[306. mál]

um frv. til 1. um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Eins og verið hefur reglan um efnahagstillögur ríkisstjórnarinnar var frumvarpið um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana lagt
fram á elleftu stundu þannig að enginn tími hefur gefist til eðlilegrar umfjöllunar
um málið. Fram hefur þó komið að frumvarpið var samið án samráðs við allar
helstu sérfræðistofnanir um efnahagsmál. Sum ákvæði frumvarpsins eru talin sniðganga ákvæði stjórnarskrár, önnur álitin bjóða slíkri hættu heim og gæti á það reynt
fyrir dómstólum. Flestir umsagnaraðilar hafa lagst gegn frumvarpinu og dregið í efa
að framkvæmd þess fái staðist.
Sem viðnámsaðgerð gegn verðbólgu er frumvarpið léttvægt, enda er aðaltilgangur þess að ýta óleystum vandamálum á undan sér fram yfir 1. maí n. k. 1 frásögnum
ráðherra hefur verið upplýst að engin samstaða er í ríkisstjórninni um nauðsynlegar
ráðstafanir, sem frumvarpið tekur ekki til. Jafnframt hefur komið fram að samkomulag hefur enn ekki orðið um framkvæmd ráðstafana, sem vikið er að í frumvarpinu,
svo sem um hver ársfjórðungsleg markmið í verðlagsmálum skuli vera, hvernig nýta
skuli heimildir um sparnað í ríkisrekstri og hvort og hvernig auka skuli bindiskyldu
innlánsfjár.
Þegar ríkisstjórnin tók við völdum var í gildi verðstöðvun í landinu. Sú verðstöðvun var ítrekuð með bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar um s. 1. áramót. Engu
að síður hefur verðbólgan orðið yfir 60% á fyrsta starfsári ríkisstjórnarinnar. Frumvarpið um verðlagsaðhald og fleira er þriðja tilraun ríkisstjórnarinnar til þess að
stöðva verðhækkanir, en mun reynast jafnslæm þeim fyrri, enda er frumvarpinu
ætlað að taka gildi á sama tíma og ríkisstjórnin ákveður verulegar hækkanir á opinberri þjónustu sem fylgt verður eftir með almennum verðhækkunum. Þannig er
u. þ. b. 20% hækkun á smásöluverði landbúnaðarafurða væntanleg einum mánuði
eftir gildistöku frumvarpsins.
Fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar hafa mistekist og munu mistakast vegna þess
að þær eru einangraðar aðgerðir, en ekki hluti af heildstæðri efnahagsstefnu og í
engu samræmi við aðrar staðreyndir í islensku efnahagslifi. Án raunsærrar efnahagsstefnu er auk þess hætta á alvarlegum atvinnubresti.
Frumvarp ríkisstjórnarinnar er lítils virði. Ríkisstjórnin hefur hins vegar lagt
ofurkapp á að þetta marklitla frumvarp verði afgreitt fyrir 1. maí, og mun þingflokkur Alþýðuflokksins fyrir sitt leyti ekki leggjast gegn þvi að svo geti orðið.
Alþingi, 29. april 1981.
Sighvatur Björgvinsson.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

695. Nefndarálit

[306. mál]

um frv. til 1. um verölagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá 3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Það er engum efa bundið að málsmeðferð og öll vinnubrögð ríkisstjórnarinnar varðandi frumvarp þetta eru með einstökum hætti. í stað þess að leggja fyrir
Alþingi tillögur til lausnar vandamálunum, sem lengi hafa verið boðaðar og beðið
hefur verið eftir, er lagt fram frumvarp sem staðfestir algjört úrræðaleysi rikisstjórnarinnar í viðureigninni við verðbólguna.
Eftir fyrstu fjóra mánuði þessa árs er þjóðin jafnnær og áður um stefnu ríkisstjórnarinnar, enda ekkert samkomulag þar um, og á síðustu dögum fyrir 1. maí er
sett saman frumvarp, sem Alþingi er ætlað að samþykkja, nánast án umfjöllunar.
Hér er haldið uppteknum vinnubrögðum frá s. 1. ári, sem endurspegluðust þá í
útgáfu bráðabirgðalaga á gamlársdag, aðeins 10 dögum eftir að Alþingi fór í jólaleyfi.
Nú eru Alþingi ætlaðir aðeins þrír sólarhringar til umfjöllunar frumvarps ríkisstjórnarinnar og ekki hægt að skipuleggja svo störfin að þingmenn fái tækifæri til
þeirrar athugunar og umfjöllunar sem slík lagasetning krefst.
Þrátt fyrir athugasemdir fulltrúa Seðlabanka, viðskiptabanka og sparisjóða, fulltrúa atvinnulífsins, svo og sérfræðinga, sem kvaddir voru á fund nefndarinnar þann
eina dag sem nefndinni var ætlaður til starfa, gafst ekkert tækifæri til efnislegrar
umræðu um málið, þaðan af síður skoðunar. Rikisstjórnin hafði ákveðið að málið
skyldi afgreitt skv. pöntun og telur sér sjálfsagt hagstæðast að Alþingi hafi sem
minnstan tíma til umfjöllunar.
1 frv. fyrirfinnst ekkert af þeim meginúrræðum, sem blöð stjórnarflokkanna og
fjölmiðlar hafa sagt að til umræðu væru innan ríkisstjórnarinnar til viðnáms gegn
verðbólgunni, t. d. lækkun tolla eða söluskatts, svo ekki sé minnst á það sem framsóknarmenn hafa kallað af sinni hálfu raunverulega „niðurtalningu“ verðbólgunnar.
I þeim úrræðum felst að „telja niður“ alla þætti, þ. á m. verðbætur á laun á þriggja
mánaða fresti. Vinnubrögð ríkisstjórnarinnar sýna einnig þá togstreitu, sem ríkir
innan ríkisstjórnarinnar. Hún setti bráðabirgðalög á gamlársdag sem að sögn ráðherra var ekki farið að móta í einu eða neinu á aðfangadag jóla, og nú hefur hún
haft 4 mánuði til þess að framfylgja næsta áfanga í efnahagsáætlun sinni. Bráðabirgðalögin um áramótin fólu í raun í sér eitt úrræði í verðbólguhjöðnun, þ. e. a. s.
7% skerðingu kaups og flestra bóta almannatrygginga. Nú fyrirfinnst ekkert úrræði
til raunverulegrar hjöðnunar verðbólgu nema þriðja afbrigði svokallaðrar verðstöðvunar, sem í besta falli heldur aftur af verðhækkunum í bili, en leiðir til enn þá meira
verðhækkanaflóðs síðar, ef ekki á að stöðva atvinnuvegina. Slík er upplausnin, —
innbyrðis togstreita og sundurþykkja rikisstjórnarinnar. Afleiðingin er sú að verðbólgan heldur áfram að grafa undan heilbrigðum atvinnurekstri, draga úr lifskjörum
og sýkja íslenskt þjóðlíf.
I. Efni frumvarpsins.
Þetta frumvarp felur í sér eftirfarandi höfuðatriði:
1. Með frv. er ætlunin að lögfesta þriðja afbrigði ,,verðstöðvunar“ í tíð núverandi
ríkisstjórnar með nýrri nafngift. Verðbólgan fer þó vaxandi næstu mánuði skv.
spá Þjóðhagsstofnunar, og er það í fullu samræmi við reynslu af slíkum úrræðum. Viðnám gegn verðbólgu er ekki veitt með frv., heldur þvert á móti.
2. Frv. gerir ráð fyrir áframhaldandi spennitreyju lögbundinna verðlagshafta sem
drepa atvinnulífið í dróma og valda atvinnuleysi þegar fram í sækir.

3. Verðlagshöftunum er sérstaklega beint gegn innlendum iðnaði og innlendri þjónustustarfsemi og þar með gegn atvinnuöryggi islenskra launþega. Framleiðsluvörur útlendinga á íslenskum markaði eru nánast undanþegnar ósköpunum.
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4. Verðlagshöftin verða nú lögbundin við ákveðin ársfjórðungsleg heildarmörk
þannig að í landinu verði „heildarhækkun ekki umfram þessi tímasettu mörk“,
svo vitnað sé beint í framsöguræðu forsætisráðherra. Með þessu er tekinn upp
sá háttur, að lögbundin pólitísk markmið verði höfð að viðmiðun við ákvörðun
á verðlagningu á vörum og þjónustu, en horfið frá því að sannanlegur kostnaður
fyrirtækja, sem eru vel rekin, fáist uppi borinn og að þeir, sem best standi sig
í frjálsri samkeppni, hafi áhrif á vöruverð til hagsbóta neytenda.
5. Þessum verðlagshöftum á að fylgja fram með lögbannsaðgerðum, þótt ekkert
liggi fyrr um að lögleyft söluverð nægi til að firra fyrirtækin taprekstri.
6. Með frv. yrðu lögfestar heimildir til handa Seðlabanka Islands til þess að skylda
banka, sparisjóði og innlánsdeildir til að binda ótiltekinn hluta af aukningu
spariinnlána í Seðlabankanum. Hámark þessarar bindiskyldu er 28% af sparifjáraukningu skv. núgildandi lögum. Slík heimild án efri marka er nánast afsal
Alþingis á stjórn peningamála að þessu leyti i hendur framkvæmdavaldsins og
gæti leitt til stóraukinnar miðstýringar fjármagns í framkvæmd, enda frekleg
notkun hennar tæpast talin standast eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar.
7. í 5. gr. felast heimildir fyrir stjórn Seðlabankans til að mismuna innlánsstofnunum í bindiskyldu. Þetta ákvæði er svo fráleitt, að bankastjóri Seðlabankans
talaði um á fundi nefndarinnar, að bankinn óskaði ekki eftir slíkri „geðþóttaheimild“, jafnframt því sem upplýst var að stjórnendur Seðlabankans sáu fyrst
5. gr. frv. eftir að það kom úr prentun.
8. Gerð frumvarpsins er í samræmi við efni þess. Flaustrið er slíkt á síðustu stundu
að úr verður með ólíkindum flaustursleg og óhrjáleg lagasmíð, svo ekki sé meira
sagt. í 4. gr. frv. framselur Alþingi löggjafarvald til ríkisstjórnarinnar, sem
vafasamt er talið að standist ákvæði stjórnarskrárinnar. Svo gæti einnig reynst
um ákvæði í 1. og 5. gr. í framkvæmd.
1 veðri er látið vaka að þetta frv. sé liður í efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar um viðnám gegn verðbólgu. í því sambandi vekur athygli að ekkert ákvæði
frv. hefur bein áhrif á þróun verðlags þegar til lengdar lætur. Þau verðlagshöft,
sem frv. gerir ráð fyrir að lögfesta og eru eitt afbrigði „verðstöðvunar“, munu
þegar til lengdar lætur auka á vanda verðbólgunnar, auk þess sem þau eru einn
þáttur efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem er hættulegur atvinnuöryggi almennings ásamt með lögbundinni hávaxtastefnu og falskri gengisskráningu.
Þessa þætti efnahagsstefnu rikisstjórnarinnar mætti nefna uppskrift fyrir alvinnuleysi, eins og á hefur verið bent áður í málflutningi sjálfstæðismanna á
yfirstandandi þingi.
Reynslan sýnir gagnsleysi verðlagshafta yfir lengri tíma í viðureigninn við
verðbólgu. Glöggt dæmi er hvernig verðlagningu á sementi hefur verið háttað
undanfarin ár með þeim afleiðingum, að nú er verðhækkunarþörfin orðin langtum meiri en ella hefði orðið. Rekstrarstöðvun er yfirvofandi hjá Sementsverksmiðju ríkisins, óreiðuskuldir hlaðast upp með tilheyrandi vaxtasúpu, ekki er
til fé til hagræðingar og endurbóta, jafnvel ekki olíukaupa o. s. frv. Afleiðingin
er dýrara sement og vanmáttur fyrirtækisins til greiðslu hærri launa til starfsmanna sinna.
Nú þegar skipta á um nafn á „hertri verðstöðvun“, sem gilt hefur frá áramótum, liggja fyrir verðhækkunarbeiðnir hjá Verðlagsstofnun, sem nema hjá
einstökum aðilum allt að 85% og hjá flestum opinberum þjónustustofnunum
nærri 40%. Til þess að ná visitölu framfærslukostnaðar niður í 8—9% hækkun
1. maí er það ætlun ríkisstjórnarinnar að hækka verð opinberrar þjónustu um
nál. % af þeirri þörf sem opinberar stofnanir, eins og Hitaveita Reykjavíkur,
Landsvirkjun, Póstur og simi o. fl., telja sig þurfa til þess að komast hjá skuldasöfnun. 1 raun er hér verið að flytja til og fresta vandamálunum. Út yfir tekur
þó ef öllum öðrum hækkunum á meðfylgjandi lista, sem birtur er í fskj. og fjárhags- og viðskiptanefnd fékk í hendur hjá Verðlagsstofnun, á að fresta fram
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yfir 1. mai, svo að áhrif af þessum verðhækkunum komi ekki fram fyrr en í
útreikningi framfærsluvísitölu 1. ágúst!
Þannig er vandanum áfram skotið á frest, hluta raunverulegra verðhækkana
haldið undir yfirborðinu með þeim afleiðingum, að verðhækkanir skella á af
enn þá meiri þunga síðar, ef atvinnuvegirnir eiga að skrimta. 1 rauninni hafa
fyrirtækin barist í bökkum, ekki getað hagrætt né endurskipulagt reksturinn til
hagsbóta fyrir sig og starfsfólk sitt. Verðlagshöft magna fremur verðbólgu en
hitt, þegar til lengdar lætur, og framar öllu öðru skerða þau lífskjör almennings.
Þótt gripið sé til slíkra óyndisúrræða sem áframhaldandi verðlagshafta og eigi
að endurtaka feluleikinn fyrir 1. ágúst, verður flóð verðhækkana ekki stöðvað.
Verðbólguspá Þjóðhagsstofnunar er því þessi:
Hækkun framfærsluvísitölu:
1. ágúst 9%
1. nóv. 11%
í fyrra spáði þessi sama stofnun eftirfarandi hækkun framfærsluvísitölunnar:

1. ágúst 9%
1. nóv. 10%
Þannig hefur í raun ekkert áunnist í viðnámi gegn verðbólgunni þrátt fyrir
verðstöðvun og 7% kaupskerðingu frá því núverandi ríkisstjórn tók við völdum.
II. Afstaða sjálfstæðismanna.
Þegar bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar frá því á gamlárskvöld voru til afgreiðslu hér á Alþingi gerðu sjálfstæðismenn í nefndarálitum og með flutningi breytingartillagna grein fyrir sjónarmiðum sínum og tillögum í verðlagsmálum. Þar kom
fram með hvaða hætti sjálfstæðismenn legðu til að komist yrði út úr þessari verðstöðvun, sem lögbundin hefur verið s. 1. 10 ár, og atvinnuvegirnir leystir úr þeim
þrengingum sem þeir hafa verið settir í af núverandi ríkisstjórn. Jafnframt voru
bornar fram tillögur um skattalækkanir svo og lækkanir á vörugjaldi, sem hefðu
numið 25 milljörðum gkr., og samdrátt í ríkisútgjöldum á móti, sem hefði í för með
sér 2% lækkun framfærslu- og verðbótavísitölu 1. maí.
Þessar tillögur sjálfstæðismanna varu felldar, en flokksstjórnarfundur framsókn-

armanna gerði síðar nokkrar af tillögum okkar af sínum. Steingrimur Hermannsson,
formaður flokksins, taldi þær nú það helsta, sem að gagni gæti komið í viðureigninni
við verðbólguna, og lagði þær fram í ríkisstjórn, en hefur ekki fengið undirtektir þar.
Þrátt fyrir óverjandi vinnubrögð ríkisstjórnarinnar vilja sjálfstæðismenn gera
enn eina tilraunina til þess að koma í veg fyrir yfirvofandi stöðvun atvinnuveganna,
sem stefnir atvinnuörygginu í voða, með flutningi breytingartillagna við frumvarp
þetta er varða verðlagsmálin.
Við 1. gr. frv. flytjum við breytingartillögu þar sem gert er ráð fyrir aðlögunartímabili 1. maí til 1. ágúst sem nauðsynlegum aðdraganda að því markmiði i verðlagsmálum, sem stefnt var að með setningu laga nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sem sjálfstæðismenn og framsóknarmenn beittu
sér fyrir og fengu lögfest.
Þá er í breytingartillögunum mörkuð framtíðarstefna í verðlagsmálum. Er þar
lagt til að upphafleg ákvæði 8. og 12. greinar laga nr. 56/1978 taki gildi. Enn fremur
er gert ráð fyrir því, að samþykktir um hámarksálagningu, hámarksverð og aðra
framkvæmd verðlagseftirlits, sem í gildi eru 1. ágúst, falli úr gildi eftir 1. desember
n. k. nema verðlagsráð hafi tekið afstöðu til þeirra fyrir þann tíma. Eru ákvæði þessa

liðar i samræmi við þá framkvæmd verðlagsmála sem gert var ráð fyrir með setningu laga nr. 56/1978, þannig að hafist verði handa á ný á þeirri braut sem þá var
mörkuð.
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Við 4. gr. frv. er lagt til að niður fatli það ákvæði, sem talið er vafasamt að
standist ákvæði stiórnarskrárinnar.
Við erum andvígir 2. gr. frv. og telium að slik lavasetning sé andstæð þeim grundvallarsiónarmiðum, sem lisgja að baki þeim réttarfarsaðaerðum sem felast i lögunum
um kvrrsetninsu og löabann.
Þá erum við andvisir 5. ar. frnmvarnsins. Við teljum með ö'lu óverjandi að Alþingi afsaii sér því ákvörðunarvaldi í st.iórnun penineamála. Við teljum, að 28% af
þeirri sparifjá’’aukningu, sem spáð er 1981. eða um 450 millj. nkr.. muni fullkomlega
gera Seðlabankanum kleift að sinna endurlánakaunum eins og þau eru nú, og erum
sammála stiórnendum bankans. að fremur ætti að minnka endurkaun Seðlabankans
og lækka bindingu snarifiár innlánsstofnana á móti.
Við 3. gr„ um lækkun vörusialds á eosdrvkkinm. höfum við siðnr en svo atbuaasemdir, en hún svnir m. a. það handahóf og stefnulevsi, sem er einkennandi fvrir
störf núverandi ríkisstiórnar.
TJm það, sem ekki fékkst nnnlvst af áfonnnm ríkisstiórnarinnar um ein«taka
þætti sem við koma efnnhaesmálum og ekki krefiast laensetninear, aetum við að
siátfsöaðu ekkert dæmt T.ióst er bó af bvi, sem tænt var á. að ekki befur orðið samkomulaa um neinar ráðstafanir til viðnáms aean verðbólau, enda marssannað, nð
núverandi rikisstiórn Ivtnr boðnm oa bönnnm Albvðnbaudalaasins, sem i raun befur
ekki ábnan á bvi að ráða niðnrlösnm verðbólgnnnar o<? trvseia undirstöðuatvinnuveai bióðarinnar.

Albinai. 30. anril 1981.
Matthias Á. Matbiesen,
frsm.

Matthías Biarnason.

Albert Guðmundsson.

Fvlgiskial I.
Óafgreiddar verðhækkanabeiðnir.
Hækkunarbeiðnir i %
Hjá verðlagsráði:
30
1. Hámarksverð á saltfiski .......................................
7,7—21,1
2. Hámarksverð á brauðnm ...................................
19
3. Hámarksverð á sementi .......................................
25
4. Steyna án sements ...............................................
15
5. Sandur oa möl ......................................................
13,8—18,3
6. Niðursoðið fiskmeti .............................................
7. Olinfarmgjöld innanlands

8. Landvari
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

Skinafarmgiöld oa vöruafgreiðslugiöld .............
Farmaiöld sérlevfisbafa .....................................
Álagnina á innfluttar mat- oa vefnaðarvörur
Krónutöluálaaning í verðlaasákvæðum
Afareiðslugiöld v/vöruúttektar
Vinnuvélar
............................................................

Hiá Verðlagsstofnun í umboði verðlagsráðs:
1. Dósir fdósagerðin) ...............................................
2. Skór (Iðunn)
......................................................
3. Sælaæti (Linda. Sirius, Opal. Freyja) .................

4. Maískorn (Ora)

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

5. Framleiðsluvörur Rafha
....................................
6. Efnagerðarvörur (Reckord) ................................

7. Kolsýra (Eimur)

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

65
14.2—34,9 (meðalt. ca. 16%).
16 og 30

23,6

26

15
13
10—14
2,2
6,5
2,2—70
11,3
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Hækkunarbeiðnir í %
8
9.
JO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hreinlætisvörur (Frigg)
....................................
5,3
Plastumbúðir (Reykialundur) ............................
7,24
Einkennisfatnaður (Últíma) ................................
6
Vinnuföt (S.l.S.) ...................................................
15
Rafmagnsvörur o. fl. (Plastmótun)
.................
8
Félag dráttarbrauta og skipasmiðja .................
20
Bón og þvottur (Bliki) .......................................
19
Aðgöngumiðaverð að vínveitingahúsum .........
38
Bylgjupappakassar fKassagerð Reykjavikur)
Hreinlætisvörur (Mjöll, Sjöfn og Hreinn) ....
6
Plastos h/f
Amboð
Framl. vörur Ora ótaldar annars staðar .........
6,7—29
Kex (Frón)
..........................................................
8,S-14
Má’ningarvörur(Málning hf., Harpa, Slippfél.) 14,6—14,9
Tropicana
.............................................................
15
Floridana
.............................................................
18,5
Gaffalbitar (K.Jónsson) ......................................
40,7

Hjá ráðuneytum:
Áburður .................................................................
Póstur og simi
...................................................
Skipaútgerð rikisins
...........................................
Strætisvagnar Reykjavikur ................................
Gialdskrár hafna ..................................................
Hitaveita Reykjavíkur
.......................................
Landsvirkjun
......................................................
Rafmagnsveita Reykjavíkur ..............................

85
37
35
40
20
43
42,5
20,8 afleiðing af hækkun Landsvirkjunar
7—20

Sundstaðir ..............................................................
Á listann vantar yfirlit yfir orkufyrirtæki úti á landsbyggðinni.
Fylgiskjal II.

Fiárhags- og viðskiptanefnd n.d.
Hr. Halldór Ásgrimsson, form.
Alþingi,
101 Reykjavík.
29. apríl 1981.
Verzlunarráð íslands varar Alþingi mjög alvarlega við afleiðingum þess að lögleiða 1. og 2. gr. frumvarps til laga um verðslagsaðhald o. fl. (306. mál). Harkaleg
verðmvndnnarhöft síðustu mánuði og itrekuð afskipti rikisstjórnarinnar af störfum
verðlavsráðs og svnjanir um eðlilesar leiðréttingar á verði vöru og þjónustu hafa
skapað mikla rekstrarerfiðleika hjá fjölda fyrirtækja. Án leiðréttingar eru rekstrarstöðvanir á næsta leiti.
í 1. og 2. gr. frumvarpsins eru boðaðar áframhaldandi, og jafnvel enn harkalegri
að"erðir gean atvinnulífinu, sem Verzlunarráð fslands túlkar sem ógnun við atvinnufrelsi manna og grófa ösrun við frjálsa atvinnuhætti. Mun Verzlunarráð fslands ekki
láta afskinta'aust, að félasar þess verði í skjóli vafasamra lagaákvæða beittir ofríki
os va’dru'ðslu, án þess að koma þeim til aðstoðar eftir þeim lögmætu leiðum, sem að
gagni mega koma.
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í fjörutíu aldir hafa verðmyndunarhöft sannað gagnsleysi sitt i að ráða niðurlögum verðbólgu. Hagfræðin bendir einnig til sömu niðurstöðu og reynslan sýnir í
hagsögunni. Þvert á móti auka verðmyndunarhöft verðbólguna, leiða til óhagkvæmni
í atvinnulífinu, skapa iðulega vöruskort og jafnan lélegri vörugæði, þegar þeim er
beitt af hörku til lengri tíma, og bjóða heim valdníðslu, spillingu og lögbrotum.
Verðmyndunarhöft eru hins vegar kjörin leið til að beita atvinnulífið ofríki og koma
rekstri fyrirtækja á kné.
Verzlunarráð íslands leggur þvi á það ríka áherslu, að þeirri skaðlegu verðstöðvun, sem beitt hefur verið s. I. 10 ár, verði hætt og verðmyndunarákvæði laga nr. 56/
1978 verði látin taka gildi á þessu ári í upphaflegri mynd.

Með virðingu
Verzlunarráð íslands
Árni Árnason
framkvæmdastjóri.
Fylgiskjal III.
Fjárhags- og viðskiptanefnd neðri deildar,
Alþingi,
Revkjavík.
29. apríl 1981.
1 tilefni af frumvarpi til laca um verðlagsaðhald, lækkun vöruajalds oa bindiskvldu innlánsstofnana vekur Félae isl. stórkaupmanna athygli á þeirri hættu sem
felst i að skerða enn frekar tekiumöguleika fyrirtækja oa bá sérstaklega verzlunarinnar með óraunhæfum verðstöðvunaraðgerðum sem ekki taka mið af marasannaðri
nauðsyn fyrirtækja ti, eðlilegra tekiumöauleika í baráttu þeirra aean verðbólaunni.
Félag ísl. stórkaupmanna varar einnig við þvi að taka almennt ákvörðunarvald
í verðlagsmálum úr hendi verðlagsráðs og færa það vfir til rikisstjórnar og minnir
sérstakleaa á i þvi sambandi afdrif ákvarðana verðlagsráðs hvað varðar endurmat
vörubirgða og álagningu á varahlutum.
Félag isl. stórkaupmanna leggur til að 2. gr. frumvarnsins verði fel’d niður. Þessi
grein varðar deiluefni sem oftlegasf burfa úrskurðar dómstóla og cngin eðlileff rök
mæla með þvi nð til svo harkalesra aðgerða sem lögbanns sé grinið. har sem núgildandi lagaákvæði os venjuleg fiölmiðlaumfiöllun gefi fullnægjandi árangur.

VirðingarfvIIst,
Félac ísl. stórkaunmanna.
Jónas Þór Steinarsson.

Nd.

696, Breytinjrartillag’a

[306. máll

við frv. til laga um verðlagsaðhald. lækkun vörugjalds og bindiskvldu innlánsstofnana.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen, Matthíasi Rjarnasyni og Albert Guðmundssyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
a) Verð á vöru og þiónustu eða endursiald fvrir afnot af fasteignum eða lausafé
má ekki hækka fram til 1. áaúst 1981 frá þvi sem var 30. apríl 1981, nema
að fengnu samþykki réttra vfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neinar hækkanir umfram brýnustu nauðsyn.
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b) Þann 1. ágúst skulu upphafleg ákvæði 8. og 12. gr. laga nr. 56 frá 16. mai 1978,
um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sem breytt var
með 59. og 60. gr. laga nr. 13 frá 10. april 1979, um stjórn efnahagsmála, taka
gildi á ný.
c) Ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 56 frá 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, falla niður og í stað komi nýtt
ákvæði til bráðabirgða, er orðist svo:
Þær samþykktir um hámarksálagningu, hámarksverð og aðra framkvæmd verðlagseftirlits, sem í gildi eru 1. ágúst 1981, skulu halda gildi sínu
til 1. desember 1981 nema verðlagsráð hafi tekið afstöðu til þeirra fyrir
þann tíma.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga og lánsfjárlaga ársins 1981 er ríkisstjórninni
heimilt að lækka ríkisútgjöld um allt að 31 milljón króna.

Nd.

697. Nefndarálit

[270. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur haft frv. til athugunar og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Friðjón Þórðarson og Halldór Blöndal.
Alþingi, 29. april 1981.
Ingólfur Guðnason,
Sigurgeir Sigurðsson,
Vilmundur Gylfason.
form., frsm.
fundaskr.
Guðrún Helgadóttir.
Ólafur Þ. Þórðarson.

Ed.

698. Nefndarálit

[129. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 94/1933, um tékka.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með samþykkt þess.
Alþingi, 30. apríl 1981.
ólafur Ragnar Grimsson,
Kjartan Jóhannsson,
Guðm. Bjarnason,
form.
fundaskr.
frsm.
Davíð Aðalsteinsson.
Lárus Jónsson.

Þingskjal 699—702

Ed.
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699. Nefndarálit

[158. mál]

um frv. til 1. um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir meiri hl. hennar með samþykkt þess.
Alþingi, 30. apríl 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Ed.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.

700. Nefndarálit

[158. mál]

um frv. til 1. um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og varð ekki sammála um afgreiðslu þess. Undirritaðir nefndarmenn eru andvigir frv. Hér er um skatt að ræða sem var fyrst lagður
á af vinstri stjórn ólafs Jóhannessonar og er því hluti af þeim skattahækkunum sem
sú ríkisstjórn og núverandi ríkisstjórn bera ábyrgð á. Við leggjum til að frv. verði
fellt.
Alþingi, 30. april 1981.
Lárus Jónsson,
frsm.

Nd.

Ey. Kon. Jónsson.

701. Frumvarp til laga

[306. mál]

um verðiagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
(Eftir 2. umr. í Nd., 30. apríl.)
Samhljóða þskj. 671 með þessari breytingu:
5. gr. hljóðar svo:
Þrátt fyrir ákvæði 31. gr. laga nr. 13/1979 skal Seðlabanka íslands heimilt að
fengnu samþykki rikisstjórnarinnar að ákveða hærri og sveigjanlegri bindiskyldu
innlánsstofnana á timabilinu 1. mai 1981 til 30. april 1983 en kveðið er á um í lögunum.

Ed.

702. Breytingartillögur

[306. mál]

við frv. til laga um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá Matthíasi Bjarnasyni, Matthíasi Á. Mathiesen og Albert Guðmundssyni.

1. Við 2. gr. Orðin „eða yfirvofandi" í 1. mgr. falli brott.
2. Við 3. gr. I stað „17%“ i 1. mgr. komi: 15%.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).

388
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Ed.

703. Nefndarálit

[306. mál]

nm frv. til 1. um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið á sameiginlegum fundum nefnda beggja
deilda.
Til fundar við nefndirnar komu fulltrúar frá bankastjórn Seðlabankans, Sambandi viðskiptabanka og Sambandi sparisjóða sem gáfu ýmsar upplýsingar er vörðuðu 5. gr. frv. Á fund nefndanna komu einnig fulltrúar Vinnuveitendasambandsins
og Versíunarráðs. Einnig komu á fundinn hagstofustjóri, forstjóri Þjóðhagsstofnunar og efnahagsráðgjafi forsætisráðuneytisins.
Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 30. apríl 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.

Gunnar Thoroddsen.

Ed.

704. Nefndarálit

[306. mál]

um frv. til laga um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Hér ríkir nú óðaverðbólga og landflótti. Almenningur allur býr við óvissu um
kaup sitt og kjör.
Við þessar aðstæður leggur ríkisstjórnin fram frumvarp um enn einar bráðabirgðaráðstafanir í efnahagsmálum. Sem viðnámsaðgerð gegn verðbólgu er frumvarpið léttvægt, enda mun aðaltilgangur þess að ýta óleystum vandamálum á undan
sér fram yfir 1. mai n. k. Um framkvæmd frumvarpsákvæðanna er litið upplýst,
nema að rikisstjórnin hafi ekki tekið ákvarðanir þar um. Sama gildir um aðrar aðgerðir, sem rikisstjórnin segist vera að ræða. Um þær er ekki heldur samkomulag.
Þegar núverandi rikisstjórn tók til starfa var verðbólguhraðinn um 40% á ári.
Ríkisstjórnin hefur nú lýst þvi yfir, að hún vilji stefna að þvi, að hann verði þessi
sömu 40% á þessu ári. Þó er ljóst að ytri skilyrði þjóðarbúskapar okkar verða að
teljast góð. Þannig hafa verið gerðir samningar um skreiðarsölur, sem eru 10%
hærri en á fyrra ári, og um saltfisksölur, sem eru 20% hærri. Gengi dollarans hefur
styrkst á árinu en það hefur vitaskuld mjög jákvæð áhrif á þjóðarbúskapinn. Þessi
góðu ytri skilyrði veita vitaskuld sérstakar aðstæður til þess að ná meiri stöðugleika í efnahagsmálum og draga verulega úr verðbólgu. Þess sér hins vegar ekki
stað að ríkisstjórnin muni bera gæfu til að nýta þetta tækifæri. Fvrirliggjandi frumvarp er til vitnis um það.
Frumvarpið um verðlagsaðhald og fleira er þriðja tilraun ríkisstjórnarinnar
til þess að beita svonefndri verðstöðvun, en hún mun reynast jafnhaldiaus og hinar
fyrri, enda er frumvarpinu ætlað að taka gildi á sama tíma og ríkisstjórnin ákveður
verulegar hækkanir á opinberri þjónustu.
Þegar eru í gildi rúmar lagaheimildir til stjórnunar verðlagsmála og vandséð
hvaða tilgangi sífelldar orðalagsbreytingar og málalengingar um framkvæmd laganna þjóna. Slikt ber reyndar vott um sýndarmennsku öðru fremur.
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Fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar hafa mistekist og munu mistakast vegna þess
að þær eru einangraðar aðgerðir, en ekki hluti af heildstæðri efnahagsstefnu og i
engu samræmi við aðrar staðreyndir í íslensku efnahagslífi. Án raunsærrar efnahagsstefnu er auk þess hætta á alvarlegum atvinnubresti.
Frumvarp ríkisstjórnarinnar er smærra og efnisminna en aðdragandi þess gaf
tilefni til að ætla. Þetta frumvarp er lítils virði. Ríkisstjórnin hefur hins vegar lagt
ofurkapp á að þetta marklitla frumvarp verði afgreitt fyrir 1. maí og mun þingflokkur
Alþýðuflokksins fyrir sitt leyti ekki leggjast gegn því, að svo geti orðið.
Alþingi, 30. apríl 1981.
Kjartan Jóhannsson.

Ed.

705. Nefndarálit

[306. mál]

um frv. til 1. um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Fjárhags- og viðskiptanefndir beggja deilda hafa unnið sameiginlega að málinu.
Á fund nefndarinnar, þegar málið var afgreitt, kom greinargerð frá Þórði Friðjónssyni hagfræðiráðunaut forsætisráðuneytisins um framkvæmd laganna og verður gerð
grein fyrir henni í framsögu. Að öðru leyti vísast til nefndarálits sjálfstæðismanna
í neðri deild.
Við leggjum til, að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 30. apríl 1981.
Ey. Kon. Jónsson,

Lárus Jónsson.

frsm.

Ed.

706. Lög

[306. mál]

um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana.
(Afgreidd frá Ed. 30. apríl.)
Samhljóða þskj. 701 (sbr. 671).

Nd.

707. Nefndarálit

[56. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 15/1979, um breyt. á lögum nr. 101/1966, um
Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
Hér er um að ræða bráðabirgðalög útgefin 23. júní s. 1. Búnaðarþingi var sent
málið til umsagnar, ásamt breytingartillögu við 2. gr. frv., sem komin er frá stjórn
Stéttarsambands bænda. Búnaðarþing lagði til, að breytingartillagan yrði samþykkt
og lögin þannig staðfest. Einnig barst landbúnaðarnefnd umsögn frá Verslunarráði
íslands, ásamt greinargerð frá Helga V. Jónssyni hæstaréttarlögmanni, þar sem því
er haldið fram, að bráðabirgðalögin samrýmist ekki 40. gr. stjórnarskrárinnar.
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Landbúnaðarnefnd er búin að fjalla um þetta mál á mðrgum fundum. Á þá
fundi hafa komið prófessor Jónatan Þórmundsson, frá bændasamtökunum Gunnar
Guðbjartsson, Hákon Sigurgrímsson og Ingi Tryggvason, frá fóðurvöruinnflytjendum Arnór Valgeirsson, Hjörleifur Jónsson og Sigurður Eyjólfsson og frá landbúnaðarráðuneytinu Guðmundur Sigþórsson.
Mjög skiptar skoðanir eru um þetta mál í nefndinni. Meiri hluti hennar telur
þó rétt, að bændasamtökin hafi sem rýmstar heimildir til að stjórna framleiðslunni, og leggur til, að bráðabirgðalögin verði staðfest, með breytingum sem flutt er
tillaga um á sérstöku þingskjali.
Steinþór Gestsson og Pétur Sigurðsson munu skila séráliti. Árni Gunnarsson
skrifar undir nefndarálitið með fyrirvara.
Alþingi, 4. mai 1981.
Stefán Valgeirsson,
Árni Gunnarsson,
Skúli Alexandersson.
form., frsm.
fundaskr., með fyrirvara.
Eggert Haukdal.
Þórarinn Sigurjónsson.

Nd.

708. Breytingartillögur

[56. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 15/1979, um breyt. á lögum nr. 101/1966, um
Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
1. 1. gr. frumvarpsins orðist svo:
Á eftir 2. gr. laga nr. 101/1966 (sbr. lög nr. 15/1979) komi ný grein, er
orðist svo:
Verði búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði og
ekki fæst viðunandi verð fyrir umframframleiðslu á erlendum mörkuðum að
mati Framleiðsluráðs, er landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs og fulltrúafundar Stéttarsambands bænda, heimilt með reglugerð
að grípa til eftirtalinna tímabundinna ráðstafana:
a) Að ákveða mismunandi verð á búvöru til framleiðenda. í þvl sambandi
er m. a. heimilt að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn hluta framleiðslunnar, en útflutningsverð fyrir það sem umfram er.
Að greiða hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslumagn allt að ákveðnu marki, en síðan stiglækkandi eftir því sem framleiðslan vex þar fyrir ofan. Heimilt er að ákveða rétt frumbýlinga í samræmi
við bústofn þeirra.
Að innheimta framleiðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt
eftir bústærð ef ástæða þykir til.
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja
búskap, draga saman búvörutegundir eða hætta búskap. Enn fremur þeirra,
sem hafa mikinn fjármagnskostnað vegna bygginga sem teknar hafa verið i
notkun 1976 eða síðar.
Heimilt er að nota samtímis ofangreindar heimildir.
Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri
fjárhæð af andvirði innlagðrar búvöru, sem ákveðin er hverju sinni vegna
framkvæmdar ofangreindra heimilda, og standa skil á þeim fjárhæðum til
Framleiðsluráðs.

Þingskjal 708
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b) Að innheimta gjald af innfluttu kjarnfóðri. Gjald þetta skal annaðhvort
vera tiltekin fjárhæð á hverja þyngdareiningu kjarnfóðurs eða tiltekið hlutfall af tollverði kjarnfóðursins. Aldrei má gjald skv. þessari mgr. þó nema
meiru en sem svarar 200% af tollverði innflutts kjarnfóðurs. Að fengnum
tillögum Framleiðsluráðs getur landbúnaðarráðherra ákveðið endurgreiðslu
kjarnfóðurgjaldsins að hluía eða öllu leyti eða niðurfellingu þess til bænda,
m. a. mismunandi eftir svæðum vegna harðæris, uppskerubrests eða til að
auka framleiðslu búvöru, sem skortur er á, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
Skattstjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa
Framleiðsluráði upp í því formi, sem það ákveður, afurðamagn og bústofn
á hverju lögbýli og hjá öðrum framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna
sinna af landbúnaði. Einnig er þeim skylt að veita aðrar upplýsingar, sem
nauðsynlegar eru í þessu sambandi.
Sýslumenn, bæjarfógetar og í Reykjavik tollstjóri innheimta gjaldið við
innflutning. Landbúnaðarráðherra er þó heimilt að ákveða aðra innheimtuaðferð.
Sé ákvörðun tekin um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur
verið á samkvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það sem innheimt kann að hafa verið af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er
ákveðin. Á sama hátt skal taka gjald af birgðum söluaðila í upphafi gjaldtímabils.
Seljendur skulu senda Framleiðsluráði ársfjórðungslega skrá yfir alla
sölu, sé þess óskað. Tilgreina skal hverjir kaupendur eru, heildarmagn til
hvers kaupanda og einingarverð.
c) Framleiðsluráð fer með gæslu þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt
heimildum þessarar greinar, og ráðstafar því með samþykki landbúnaðarráðherra.
Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra,
sem minnka búvöruframleiðslu sína í því skyni að draga úr óhagkvæmri
framleiðslu, enda náist samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k.
jafnháa fjárhæð, sem og til að jafna halla, er verða kann á útflutningi, milli
söluaðila.
Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu
leyti sem fjármagninu er varið til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda.
Rísi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður
fyrir nefnd fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stéttarsambands bænda, tveir fulltrúar Búnaðarfélags Islands og formaður tilnefndur af landbúnaðarráðherra.
2. 2. gr. frumvarpsins orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
3. 3. gr. frumvarpsins orðist svo:
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella ákvæði þeirra svo og ákvæði
annarra laga, er breytt hafa ákvæðum laga nr. 101/1966, inn í meginmál þeirra
og gefa lögin út svo breytt.
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Ed.

709. Frumvarp til laga

[312. mál]

um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt með hliðsjón af lögum nr. 47/1976 um undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi, að beita sér fyrir stofnun hlutafélags er reisi
og reki sjóefnavinnslu á Reykjanesi til vinnslu á saltefnum og öðrum efnum, sem
til falla við þá vinnslu.
Heiti hlutafélagsins verði Sjóefnavinnslan h.f. Málefni Sjóefnavinnslunnar h.f.
heyra undir iðnaðarráðherra.
2. gr.
Ríkisstjórnin skal kveðja Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. til
samvinnu um stofnun og starfrækslu hlutafélags skv. 1. gr., en einnig er henni heimilt
að kveðja til aðra aðila, sem áhuga hafa á málinu.
Nú tekst ekki að afla meirihluta hlutafjár á almennum markaði innanlands og
leggur þá ríkisstjórnin til meirihluta hlutafjár í félaginu.
Hlutafé félagsins skal vera a. m. k. 25% af áætluðum stofnkostnaði verksmiðjunnar.
3. gr.
Hlutafélaginu er heimilt að hefja undirbúning að framleiðslu á natríumklórati
til útflutnings. Til samvinnu um þann undirbúning er því heimilt að kveðja aðila,
sem áhuga hafa á slíkri vinnslu.
4. gr.
Iðnaðarráðherra getur heimilað hlutafélaginu að reisa og reka raforkuver allt
að 5 MW að stærð, i tengslum við starfrækslu fyrirtækisins.

1.
2.
3.

4.

5. gr.
Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt:
Að leggja fram allt að 45 milljónum kr. af fé ríkissjóðs, sem hlutafé i nefndu
hlutafélagi og taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við lánskjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana.
Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð allt að 105 millj. kr., eða jafnvirði þess
í erlendri mynt.
Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.
Að greiða lán, sem Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. hefur
tekið vegna kostnaðar við rannsóknir á undanförnum árum. Yfirtaka rikissjóðs
á þeim skuldum skal ekki hafa áhrif á mat hlutabréfa skv. 6. gr.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.
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6. gr.
Slíta má Undirbúningsfélagi saltverksmiðju á Reykjanesi h.f., sbr. 2. mgr. 3. gr.
laga nr. 47/1976, með þeim hætti að sameina það Sjóefnavinnslunni h.f. og má
ákveða að hluthafar Undirbúningsfélagsins skipti á hlutabréfum sínum í því félagi
og jafngildi þeirra í hlutabréfum í Sjóefnavinnslunni h.f.
7. gr.
Eftirtalin frávik frá lögum um hlutafélög nr. 32/1978 skulu heimil:
1. Að tala stofnenda sé óháð 2. mgr. 3. gr. laganna.
2. Að tala hluthafa sé óháð 1. mgr. 17. gr. laganna.
8. gr.
Heimilt er að undanþiggja hlutabréf í félaginu stimpilgjaldi.
9. gr.
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1. gr.
skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
Fulltrúar i stjórn hlutafélagsins skulu skipaðir eða kjörnir á aðalfundi, svo og
varamenn þeirra. Verði um meirihlutaaðild ríkisins að ræða í félaginu skipar
iðnaðarráðherra formann stjórnar.
10. gr.
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna
tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja
í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnustað, svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

11- gr.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I. Inngangur.
Með frumvarpi þessu er stefnt að því að koma á fót sjóefnavinnslu hérlendis til
framleiðslu á salti og öðrum efnum sem tengjast þeirri vinnslu. Lagt er til að ríkisstjórninni sé heimilað að beita sér fyrir stofnun hlutafélags er reisi og reki verksmiðju sem framleiði um 40 000 tonn af salti á ári, um 9 000 tonn af kalsíumklóríð og
um 4 000 tonn af kalí auk klórafurða o. fl. efna. Áætlaður stofnkostnaður slíkrar
verksmiðju er 157,7 m.kr. Árlegar tekjur eru áætlaðar 34,7 m.kr. og rekstrarkostnaður
án afskrifta og vaxta 17,1 m.kr. Fjárhæðir þessar og að neðan miðast við verðlag
1. maí 1981 (byggingarvísitala 682 stig) nema annað sé tekið fram.
Fyrirhugað er að hefja framkvæmdir við 8 000 tonna byrjunaráfanga verksmiðjunnar á þessu ári, m. a. til að vinna að markaðsþróun fyrir sölu fisksalts í stórum
stíl. Á næsta ári er gert ráð fyrir að boruð verði ein vinnsluhola á verksmiðjusvæðinu til viðbótar þeirri sem fyrir er og að ljúka verkhönnun á 40 þúsund tonna verksmiðju. Byggingaframkvæmdir við þá verksmiðju gætu hafist í ársbyrjun 1983 og
verið lokið haustið 1984.
Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun væri æskilegt að geta varið 18 m.kr. til framkvæmda á árinu 1981, 20 m.kr. á árinu 1982, 70 m.kr. á árinu 1983 og 50 m.kr. á árinu
1984. Áætlun um byggingartíma verksmiðjunnar er sýnd á mynd 2.
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Gert er ráð fyrir að við verksmiðjuna starfi um 50 manns þegar verksmiðjan er
fullbúin. Fyrirhuguð staðsetning verksmiðjunnar er á Reykjanesi og er nánar sýnd
á mynd 1.
2. Forsaga.
2.1 Rannsóknir á saltvinnslu 1954—1974.
Rannsóknir á nýtingarmöguleikum jarðsjávarins á Reykjanesi ná a. m. k. aftur
til ársins 1956, en þá var gerð um 160 m djúp borhola á þessu svæði til að rannsaka
innihald vökvans. Margar skýrslur hafa verið samdar um saltverksmiðju, allt frá
árinu 1954, og er að finna skrá yfir þær í kafla 2.2 saltvinnsluskýrslu iðnaðarráðuneytisins frá mars 1981. Framan af voru rannsóknir þessar á vegum Raforkumálaskrifstofunnar (nú Orkustofnunar), en árið 1966 tók Rannsóknaráð ríkisins við
þeim. Rannsóknaráð gerði veigamiklar athuganir á hagkvæmni þess að stofna saltverksmiðju og ýmsan iðnað tengdan henni. Unnið var svo til látlaust að þessum
rannsóknum í 6 ár og lauk þeim árið 1972.
Haustið 1972 gaf Rannsóknaráð ríkisins ríkisstjórninni skýrslu um niðurstöður
af athugunum sínum og mælti með því að framleiðsla 250 000 tonna af salti og fylgiefnum þess yrði tekin til alvarlegrar athugunar. Lagði Rannsóknaráð ríkisins jafnframt til að tilraunum yrði haldið áfram með byggingu og rekstur tilraunaverksmiðju.
Magnús Kjartansson, þáverandi iðnaðarráðherra, lét óháða aðila gera endurskoðun
á tæknilegum forsendum málsins og fól Framkvæmdastofnun ríkisins mat á hagrænum hliðum þess og rekstraráætlunum. Niðurstöður þessara athugana lágu fyrir í
ársbyrjun 1974 og eru þær birtar í skýrslu sem gefin var út af iðnaðarráðuneytinu
í mars 1974.
2.2 Stofnun Undirbúningsfélags saltverksmiðju á Reykjanesi h.f.
Árið 1976 beitti þáverandi iðnaðarráðherra, Gunnar Thoroddsen, sér fyrir að
sett voru lög um Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi. í 1. gr. þeirra
laga segir:
„Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er hafi það markmið
að kanna aðstæður til þess að reisa og reka saltverksmiðju á Reykjanesi og
annast undirbúning þess að slíku fyrirtæki verði komið á fót.“
1 3. gr. Iaganna segir ennfremur:

„Hlutafélagið skal láta endurskoða þær niðurstöður sem fyrir liggja. Það skal
framkvæma eða láta framkvæma hvers konar viðbótarrannsóknir sem það telur
nauðsynlegar til undirbúnings að byggingu og rekstri saltverksmiðju, m. a.
skal félagið láta reisa og reka tilraunaverksmiðju. Þá skal undirbúningsfélagið
láta framkvæma ítarlegar markaðsathuganir.“
Boðað var til stofnfundar hlutafélagsins 15. febrúar 1977 í Njarðvík. Höfðu þá
um 500 aðilar skráð sig fyrir hlutafjárloforðum að upphæð 84 m.gkr. Meðal þeirra
voru ríkissjóður, sveitarfélög á Suðurnesjum, einstaklingar og fyrirtæki.
í fyrstu stjórn Undirbúningsfélags saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. voru kjörnir
eftirtaldir að’lar:
Frá iðnaðarráðuneyti, Guðmundur Einarsson, formaður; frá fjármálaráðuneyti,
Oddur Ólafsson; á stofnfundi, Friðrik Á. Magnússon, Gunnar Sveinsson og Finnbogi
Björnsson.
Baldur Líndal, efnaverkfræðingur, var ráðinn til starfa sem ráðunautur hjá félaginu og Finnboga Björnssyni falið að gegna framkvæmdalegum málum, en síðar var
hann ráðinn framkvæmdastjóri félagsins.
í maí 1977 var farið að huga að byggingu tilraunaverksmiðju. Alla aðstöðu
vantaði til þess að hefja slíka starfsemi á Reykjanessvæðinu, fyrir utan eina afkastamikla borholu (nr. 8) sem boruð var á árinu 1970, svo og kaldavatnsborholu í 1 km
fjarlægð. Hafinn var undirbúningur að byggingu tilraunasaltverksmiðju sem tók tiJ
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starfa í febrúar 1978. Jafnframt var samið um hita- og landsréttindi við ríkið og
sveitarfélögin á Suðurnesjum.
Strax í byrjun komu fram miklir erfiðleikar í tilraunaverksmiðjunni, vegna
kísilskeljunar í eimum verksmiðjunnar. Tilraunir til að bæta úr þessu vandamáli
hófust í júlí 1979 og í byrjun árs 1980 var sýnt að aðferð sú sem valin var til lausnar
á því gæti borið góðan árangur.
2.3. Skipan Saltvinnslunefndar.
Með bréfi dags. 31. janúar 1980 skipaði þáverandi iðnaðarráðherra, Bragi
Sigurjónsson, nefnd til þess að meta hagkvæmni þess að reisa og reka saltverksmiðju
á Reykjanesi í ljósi þeirra niðurstaðna, sem tilraunarekstur á þessu sviði hafði gefið.
Jafnframt var nefndinni ætlað að taka til athugunar hugsanleg framtíðarverkefni
í tengslum við saltverksmiðju. Var nefndinni falið að hafa samráð við stjórn Undirbúningsfélags saltverksmiðju á Reykjanesi við áðurnefndar athuganir.
í nefndina voru skipaðir:
Finnbogi Jónsson, verkfræðingur og hagfræð'ngur, iðnaðarráðuneyti, formaður;
Gamalíel Sveinsson, viðskiptafræðingur, tilnefndur af Þjóðhagsstofnun;
Sverrir Þórhallsson, efnaverkfræðingur, tilnefndur af Orkustofnun;
Þorvaldur Búason, eðlisfræðingur, tilnefndur af fjármálaráðuneyti.
1 lok apríl 1980 lá fyrir skýrsla frá Undirbúningsfélaginu um frumhönnun og
frumáætlun saltverksmiðju á Reykjanesi.
Lagði félagið til við iðnaðarráðherra að þegar yrði aflað heimildar Alþingis
um þátttöku ríkissjóðs í byggingu og rekstri 60 000 tonna verksmiðju og að 4 000
tonna áfangi hennar yrði byggður þá um sumarið. Mælti Saltvinnslunefnd gegn þvi
að málið yrði lagt fyrir Alþingi á þeim tíma, þar sem ýmsum grundvallarrannsóknum var þá enn ólokið.
í samráði við Undirbúningsfélag ð beitti Saltvinnslunefnd sér fyrir að gerðar
yrðu frekari rannsóknir og athuganir á ýmsum þáttum saltvinnslunnar svo og
ítarlegri markaðsathuganir. Niðurstöður þessara rannsókna lágu fyrir í febrúar 1981
og í lok mars s. á. skilaði Saltvinnslunefnd áliti um byggingu og rekstur saltverksmiðju á Reykjanesi.
Niðurstaða nefndarinnar er sú að tæknilega sé ekkert því til fyrirstöðu að hefja
framleiðslu á fisksalti hér á landi í stórum stíl. Hins vegar sé þörf á frekari vinnsluprófunum á aðskilnaði fínsalts, kalí og kalsíumklóríðs til að tryggja rétt val vinnsluaðferðar og tækja fyrir endanlega verksmiðju.
Nefndin telur að vegna markaðsástæðna sé bygging 40 þúsund tonna verksmiðju
heppilegri en 60 þúsund tonna verksmiðju.
Ef sá rekstur tekst vel megi stækka verksmiðjuna siðar. 1 lok nefndarálitsins
segir m. a.:
„í heild eru niðurstöður þær að líklegir afkastavextir saltverksmiðju liggi á
bilinu 7—10%. Ljóst er að bygging og rekstur saltverksmiðju á Reykjanesi yrði
ákveðin lyftistöng fyrir annan iðnað í landinu. I því samband hefur m. a. verið
fjallað um að hugsanlegt væri að smíða tækjabúnað saltverksmiðju að stórum hluta
innanlands. Þá hefur í kafla 8 verið fjallað um framtíðarverkefni í tengslum við
rekstur saltverksmiðju. M. a. var nefndur sá möguleiki að framleiða natríumklórat
hér á landi, en slík framleiðsla nýtir afurðir saltverksmiðju sem hráefni.“
Reykjanessaltið er að hluta til frábrugðið innfluttu salti, t. d. að því leyti að
í því eru engir roðagerlar. Nefndin telur að athuga þurfi sérstaklega hvort unnt sé
að nýía þá sérstöðu, t. d. með útflutningi á saltfiski í neytendapakkningum.
Að lokum leggur nefndin áherslu á að framleiðslukostnaður saltverksmiðjunnar
er að stórum hluta fastur kostnaður og því mikilvægt að eig ð fjármagn í hugsanlegri verksmiðju verði hátt hlutfall af stofnkostnaði.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Verði ákvörðun tekin um byggingu saltverksmiðju leggur nefndin til að framhaldið verði eftirfarandi:
1. Byggð verði 8 000 tonna saltverksmiðja til að vinna að markaðsþróun með
fisksalt í stórum stíl.
2. Núverandi tilraunaverksmiðja verði nýtt til þess að gera vinnslutilraunir með
kalíframleiðslu og framleiðslu á fínsalti.
3. Boruð verði ein vinnsluhola á svæðinu veturinn 1981—1982 og aukið við rannsóknir á svæðinu.
4. Undirbúin verði verkhönnun á 40 000 tonna verksmiðju og tilboða aflað í sölu á
afurðum.
Hér á eftir fylgir lýsing á tæknilegum og hagrænum þáttum þeirrar verksmiðju
sem fyrirhuguð er, svo og stutt greinargerð um framtíðarverkefni á sviði sjóefnavinnslu.
3. Tæknilegar forsendur.
3.1 Vinnsluaðferð.

Framleiðsluvörur verksmiðjunnar eru allar unnar úr jarðsjónum sem fæst úr
jarðhitasvæðinu á Reykjanesi og felst vinnslan i eimingu vatns úr sjónum og aðgreiningu efnanna. Orkan sem til þarf fæst jafnframt úr jarðsjónum sem er 280°C
stiga heitur. Til að framleiða eitt tonn af efnum þarf um 35 tonn af jarðsjó. Hlutfall
salts í jarðsjónum er svipað og í sjó en rnagn kalí og kalsíumklóríðs er nærri fjórfalt
hærra. Þessi breyttu hlutföll stafa af efnaskiptum við berg við háan hita. Úr jarðsjónum tapast aftur á móti önnur efni og er t. d. nánast ekkert magnesium í honum.
Við eiminguna eru notaðir margþrepa eimar, til þess að nýta gufuna sem best.
Svipuð tæki eru notuð í fiskimjölsverksmiðjum og eru nefnd soðkjarnatæki. Til
l'ramleiðslunnar er eingöngu notaður margrsyndur tækjabúnaður úr efna- og saltiðnaði, en efnasamsetning jarðsjávarins gerir það að verkum að lagt hefur verið
í umfangsmikla tilraunavinnslu og rannsóknir. Sambærileg vinnsla fer hvergi fram
í heiminum í dag.
Jarðsjórinn fer fyrst í tveggja þrepa eimi þar sem stór hluti vatnsins er fjarlægður úr jarðsjónum (mynd 3) og til þsss að koma í veg fyrir útfellingu kísils i
þessum eimum er saltsýru sprautað í löginn. Að lokinni eimingu í tveggja þrepa
eiminum er vitissóda blandað í saltlöginn og fellur þá kísillinn út sem grugg og er
aðskilinn frá leginum í svokölluðu kísilsetkeri. Því næst fer saltlögurinn í lokaeimingu og fæst þá mettaður saltlögur sem síðan er leiddur í opnar saltpönnur þar
sem framleiðsla fisksaltsins fer fram.
Fínsalt, kalí, bróm og kalsíumklóríð er unnið úr vökvanum sem þá er eftir með
frekari eimingu og aðskilnaði (sjá mynd 3).
Til vinnslunnar þarf 110 tonn af saltsýru og 45 tonn af vítissóda á ári og er
gert ráð fyrir að framleiða þessi efni með rafgreiningu á salti í verksmiðjunni.
3.2 Jarðhitanotkun.
Umfangsmiklar rannsóknir fóru fram á jarðhitasvæðinu á Reykjanesi fyrir 10
árum síðan, í tengslum við athugun á byggingu 250 000 tonna saltverksmiðju.
Hafa verið boraðar 8 rannsóknarholur á svæðinu, en þar af er aðeins ein
vinnsluhæf. Afkastar hún 55 kg/sek af jarðsjó og gufu eða um 75% af þörf 40 000
tonna verksmiðju. Hlutfall gufu í jarðsjónum er um 20%. Hún er notuð til eimingar
en jafnframt til raforkuframleiðslu, samtals um 1,2 MW.
Að mati Orkustofnunar má telja fullvíst að svæðið anni afköstum 40 000 tonna
saltverksmiðju. Hins vegar er nauðsynlegt að gufuöflun verði tryggð með frekari
vinnsluprófunum, og tilheyrandi rannsóknum áður en byggingarframkvæmdir við
stóra verksmiðju hefjast. Því er gert ráð fyrir að boruð verði ein vinnsluhola þegar
veturinn 1981—82.
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3.3 Framleiðsla á kalí og kalsíumklóríði.
í áliti Saltvinnslunefndar iðnaðarráðuneytisins kemur fram að ekki hafa verið
gerðar nægar vinnsluprófanir á aðskilnaði fínsalts, kalí og kalsiumklóríðs. Nefndin
dregur ekki í efa að unnt sé að ná tilskildum hreinleika á þessum efnum en segir
að val vinnsluaðferðar og tækja geti hæglega breyst. Þvi sé ekki hægt að líta á
vinnslurás á mynd 3 sem endanlega tilhögun. Leggur nefndin til að núverandi tilraunaverksmiðja verði notuð til frekari rannsókna á kalí- og kalsíumklóríðframleiðslunni samhliða rekstri 8 000 tonna verksmiðju. Til að unnt sé að ljúka verkhönnun 40 000 tonna verksmiðju á næsta ári og hefja framkvæmdir við hana í ársbyrjun 1983 er því mikilvægt að þegar í sumar verði hafist handa um framkvæmdir
við 8 000 tonna áfanga. Auk þess að Ijúka umræddum rannsóknum yrði unnið að
markaðsþróun fyrir fisksalt í stórum stíl.
4. Markaður.
4.1 Afurðir verksmiðjunnar.
Gert er ráð fyrir að fyrirhuguð verksmiðja verði rekin á fullum afköstum í 300
daga á ári. Þetta svarar til 82% nýtingar en varhugavert þykir að miða við hærri
nýtingartíma í byrjun. Hins vegar er ljóst að hagnaður verksmiðjunnar mundi
aukast verulega ef tækist að ná meiri nýtingu þar sem um helmingur af framleiðslukostnaði eru afskriftir og vextir.
Miðað við 300 daga nýtingu eru afköst verksmiðjunnar eftirfarandi:
Afurð:
Fisksalt
.....................
Fínsalt ........................
Matarsalt .....................
Kalsíumklóríð
.........

Kalí

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

Bróm ..........................
Vítissódi og klórafurðir

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

tonn/ár
38 000
2 000
150
9 000
4 000
115
725
53 990

4.2 Innlendur markaður.
Allar afurðir verksmiðjunnar yrðu seldar á innanlandsmarkaði að frátöldu

kalsíumklóríði og brómi, sem nánast enginn markaður er fyrir hér á landi enn sem
komið er.
Iðntæknistofnun hefur gert könnun á stærð saltmarkaðarins hér á landi. Á
árunum 1972—79 var meðalinnflutningur fisksalts til landsins um 50 þúsund tonn/
ár. Magnið var mjög breytilegt eftir árum, fór hæst í 66 þúsund tonn árið 1974 en
Iægst í um 35 þúsund tonn árin 1973 og 1976. Samkvæmt könnun Iðntæknistofnunar
er áætlað að heildarmarkaður fyrir fisksalt verði um 55 þúsund tonn árið 1985 þar
af um 25 000 tonn á Reykjanessvæðinu og 30 þúsund tonn úti á landi. Spá þessi var
gerð í ársbyrjun 1980 en síðan hafa orðið verulegar breytingar á fiskmörkuðum og
meiri aukning í saltfiskverkun en áætlanir gerðu ráð fyrir. Verksmiðjan mun því
ekki framleiða meira en sem nemur um 60% af innanlandsþörf fyrir fisksalt. Þeirri
markaðshlutdeild ætti að vera tiltölulega auðvelt að ná svo framarlega sem innlenda
saltið yrði selt á sambærilegu verði og það innflutta. Sá möguleiki er fyrir hendi að
tvöfalda afköst verksmiðjunnar síðar þegar frekari markaður er tryggður. Gert er
ráð fyrir að saltverksmiðjan taki að sér að flytja saltið í hús til kaupenda á Suðvesturlandi en taki enga þóknun fyrir það sérstaklega. Er miðað við að saltfiskverkendur greiði 483 krónur fyrir hvert tonn af íslensku salti. Til samanburðar var
verð á innfluttu salti í mars 1981 490 kr/tonn miðað við afhendingu frá skipshlið
en 590 kr/tonn miðað við afhendingu úr saltgeymslu. Samkeppnisstaða innlenda
saltsins verður því að teljast góð á Suðvesturlandi.
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Gert er ráð fyrir að verksmiðjan selji 20 þúsund tonn af fisksalti á SV-landi
en 18 þúsund tonn verði flutt sjóleiðis út á land. Áætlaður meðalflutningskostnaður
út á land er 171 króna/tonn og skilaverð til verksmiðjunnar þá:
Söluverð
......................................................................
Flutningskostnaður ...................................................
Skilaverð ......................................................................

483
171
312 kr/tonn

Aðrar afurðir sem seldar yrðu á innanlandsmarkaði eru finsalt, matarsalt, kalí,
vítissódi og klórafurðir. Áburðarverksmiðja ríkisins notar um 5 700 tonn af kalí á
ári og eru ekki talin vandkvæði á að selja þau 4 000 tonn sem saltverksmiðjan framleiðir til hennar.
4.3 Erlendur markaður fyrir kalsíumklóríð.

Hér á landi hefur kalsíumklóríð einkanlega verið notað til rykbindingar á
vegum og lítilsháttar til hálkueyðingar. Samtals er innanlandsnotkunin um 400—500
tonn á ári en áætluð framleiðsla saltverksmiðjunnar er 9 000 tonn á ári. Þannig er
gert ráð fyrir að meirihluti framleiðslunnar fari til útflutnings og eru líklegustu
markaðssvæðin Bretland og Norðurlöndin. Ef farið yrði út i framleiðslu á kalsíumalginati í tengslum við Þörungavinnsluna á Reykhólum myndi sú verksmiðja væntanlega nota um 3 þús. tonn af 70—76% kalsíumklóríði árlega. Á Norðurlöndunum
fer langstærstur hluti kalsíumklóríðnotkunarinnar til rykbindingar en á Bretlandi
til iðnaðar, m. a. alginatframleiðslu. Á meginlandi Evrópu er kalsíumklóríð mikið
notað til afísingar. Af nýjum notkunarsviðum má nefna olíuboranir í Norðursjónum. Á síðastliðnu ári fluttu Norðurlöndin inn u. þ. b. 125 þús. tonn af kalsíumklóríði en heildarnotkunin var um 270 þús. tonn. Innflutningur til Bretlands var
u. þ. b. 15 þús. tonn en framleiðslan innanlands um 170 þús. tonn. Samtals er heildarmarkaðurinn á Bretlandi og Norðurlöndum um 455 þús. tonn og virðist ekki líklegt
að hann breytist mikið á næstu árum.
Innflutningur á kalsíumklóríði til þessara landa var sem hér segir 1979:
Innflutningur á kalsíumklóríði til Bretlands og Norðurlanda 1979.

Magn (tonn)

Land

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

Noregur

Svíþjóð
Finnland
Danmörk
Bretland

55 000
38 000
25 000
7 000
15 000
140 000

Áætlað fob-verð fyrir 77—80% kalsíumklóríð er 1 090 kr/tonn.
4.4 Söluverðmæti.
Árlegt söluverðmæti verksmiðjunnar er áætlað eftirfarandi:
Magn (tonn)

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

Fisksalt
..............................
Fisksalt ..............................
Matarsalt ............................
Fínsalt .......................................
Kalí ............................................
Kalsíumklóríð ...........................
Vítissódi o. fl.........................

Bróm

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

Einingarverð kr/tonn

20 000
18 000
150
2000
4000
9000

115

Verðmæti (þús. kr.)

483
312
2 742
1542
891
1 097
6 855
Samtals

9 660
5 616
411
3 084
3 564
9 873
1696
788
34 692
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5. Stofn- og rekstrarkostnaður.
5.1 Stofnkostnaður.
Stofnkostnaður 40 þúsund tonna saltverksmiðju er áætlaður eftirfarandi:
(millj. kr.)
1. Borholur, safnæðar og rafstöð ...............................................
26.85
2. Vélar og tæki í verksmiðju ......................................................
76.65
3. Byggingar
..................................................................................
35.67
4. Raflína, rafbúnaður, raflagnir ...............................................
9.06
5. Lóðarfrágangur, frárennsli o. fl..................................................
1.45
6. Flutningakerfi utan verksmiðju
...........................................
7.97
Samtals
157.65
Hér er gert ráð fyrir að bora tvær vinnsluholur til viðbótar til þess að sjá verksmiðjunni fyrir gufu til reksturs og varaafls.
5.2 Starfsmenn.
Starfslið verksmiðjunnar er áætlað eftirfarandi
1. Verksmiðjustjórn ...............................................
2. Rekstur véla ......................................................
3. Viðhaldsstarfslið
...............................................
4. Mötuneyti
..........................................................
Samtals
Til viðbótar þessu koma starfsmenn við flutninga

14 starfsmenn
22 starfsmenn
7 starfsmsnn
2 starfsmenn
45 starfsmenn
á Suðvesturlandi.

5.3 Reksturskostnaður.
Reksturskostnaður er áætlaður samtals 17 083 þús. króna fyrir utan afskriftir og
vexti. Skiptist hann þannig á einstaka þætti:
(þús. kr.)
1. Ýmis aðföng
.................................................................
3 682
2. Gjald af orku- og hráefnaréttindum
........................
190
3. Laun og launatengd gjöld ...............................................
7 180
4. Flutningskostnaður á SV-landi ....................................
2 897
5. Aðkeypt viðhald og þjónusta
....................................
1023
6. Skrifstofukostnaður, tryggingar o. fl...............................
2 111
Samtals
17 083
6. Arðsemi.
Útreikningur á afkastavöxtum er sýndur í eftirfarandi töflu:

1.
2.
3.
4.
5.

Tafla: Afkastavextir 40 þúsund tonna saltverksmiðju.
Stofnkostnaður
..........................................................
157.7 m.kr.
Rekstrartekjur ..............................................................
34.7 m.kr.
Rekstrarkostnaður án afskrifta og stofnlánavaxta ..
17.1 m.kr.
Mismunur upp í fjármagnskostnað ........................
17.6 m.kr.
Afkastavextir m. v. 15 ára endingartíma.....................
7.3 %

Niðurstöður eru þær að afkastavextir 40 þúsund tonna verksmiðju eru áætlaðir
7.3% og er þá miðað við að bora þurfi tvær vinnsluholur til viðbótar. Miðað við
borun einnar holu lækkar stofnkostnaðurinn um 11,8 m.kr. og afkastavextirnir
hækka í um 8.5%.
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Hér er einungis miðað við viðbótarstofnkostnað við byggingu 40 þúsund tonna
verksmiðju þ. e. a. s. að hvorki er tekið tillit til þess að ný verksmiðja þurfi að greiða
skuldir undirbúningsfélagsins né að hlutafé undirbúningsfélagsins verði yfirfært
á nýtt félag. Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri eru skuldir Undirbúningsfélagsins nú
í apríl 9.5 m.kr. og endurmetið hlutafé 3 millj. króna. Ef öll þessi upphæð yfirfærist
á nýtt félag samsvarar það hækkun stofnkostnaðar um 12,5 millj. kr.
7. Hugsanleg framtíðarverkefni í tengslum við rekstur saltverksmiðju.
Framtíðarverkefnum við rekstur saltverksmiðju má skipta í tvo höfuðflokka:
a) Vinnsla og nýting á efnum, sem tæknilega er unnt að hagnýta úr jarðsjónum i
tengslum við rekstur saltverksmiðju (kísill, lithium, koldioxíð, gips).
b) Framleiðsla á efnum sem nýtir afurðir saltverksmiðju sem hráefni (natríumklórat, magnesiumklóríð, vítissódi, klór o. fl.).
Rétt er að benda á að í seinna tilvikinu er saltverksmiðja ekki nauðsynleg forsenda fyrir framleiðslu þeirra afurða sem upp eru talin, þar sem flytja mætti inn
það salt sem til framleiðslunnar þarf. Hins vegar er Ijóst að bygging og rekstur saltverksmiðju yrði ákveðin lyftistöng fyrir slíkan iðnað. Frumvarpið gerir ráð fyrir
að hafinn verði undirbúningur að framleiðslu á natríumklórati. Hér á eftir er aðeins
drepið lauslega á þau verkefni sem til greina koma.
7.1 Framleiðsla á magnesíumklóríði.
Iðnaðarráðuneytið fól Iðntæknistofnun í júlí 1980 að gera sérstaka athugun á
magnesíum og magnesíumklóríðframleiðslu hér á landi. Yrði það mjög stórt iðnaðarverkefni og verður að telja að hér geti verið um mjög áhugaverðan kost að ræða í
orkufrekum iðnaði.
Skýrsla er væntanleg frá Iðntæknistofnun um þetta mál á næstunni og verður
ekki fjallað frekar um það hér.
7.2 Kísill, lithium, koldioxíð og gips.
Áætlað er að um 2 þúsund tonn af kísil falli til við saltvinnsluna. Hér er um
efni að ræða sem enn hafa ekki fundist ákveðin not fyrir. Á vegum Orkustofnunar
og Iðntæknistofnunar hafa verið í gangi ákveðnar athuganir á notkunar- og sölumöguleikum fyrir kísilmjöl.
Jarðsjórinn á Reykjanesi inniheldur nokkurt magn af lithium. Erlendis er fyrirhuguð vinnsla á lithium úr jarðsjó ásamt vinnslu á kalí en óvíst er hvort hagkvæmt
sé að vinna það í verksmiðju af þeirri stærð sem fyrirhuguð er á Reykjanesi.
Jarðsjórinn inniheldur koldioxíð og væri unnt að ná því þar sem það fellur til
í eimum saltverksmiðjunnar. Möguleikar eru á að nýta þetta gas i gróðurhúsum, en
erlendis ar það notað til að auka vaxtarhraða plantna.
7.3 Framleiðsla á vítissóda og klórafurðum.
Eins og komið hefur fram hér að framan er gert ráð fyrir framleiðslu á vítissóda, saltsýru, hypoklóríti og klórgasi í verksmiðjunni. Með slíkri framleiðslu væri
þegar kominn ákveðinn vísir að klór-alkalíiðnaði hér á landi, en hann telst til orkufreks iðnaðar. Þar sem ekki er markaður fyrir klór hér á landi í verulegum mæli
og útflutningur miklum vandkvæðum bundinn virðast ekki miklir möguleikar í
þessum iðnaði umfram það sem gert er ráð fyrir í saltverksmiðjunni.
7.4 Framleiðsla á natríumklórati.
Natriumklóratframleiðsla er mjög orkufrekur iðnaður miðað við afurðaverðmæti
og öll hráefni til þeirrar framleiðslu fáanleg frá saltverksmiðju.

2311

Þingskjal 709

Talið er að heppileg stærð af verksmiðju hafi afkastagetuna 30 þúsund tonn á
ári og er áætlaður stofnkostnaður slikrar verksmiðju 20—25 millj. US$ eða um 130—
160 millj.kr. miðað við verðlag í apríl 1981. Raforkuþörfin er um 5 800 kWh/tonn
eða um 174 GWh (22MW) fyrir 30 þúsund tonna verksmiðju. Hráefnisnotkun er
eftirfarandi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fínsalt: 0,6—0,7 tonn/tonn
Saltsýra (33%): 90 kg/tonn
Natríumhydroxíð (100%): 35 kg/tonn
Köfnunarefni: 5 m3/tonn
Elektróður
Ferskvatn og kælivatn.

Áætlaður starfsmannafjöldi er um 33 menn. Áætlaður framleiðslukostnaður
(m. v. Kanada) er sýndur i töflu 7.1.
Tafla 7.1. Framleiðslukostnaður á natríumklórati.

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

Fjármagnskostnaður (12% vextir, 15 ár) ............................
Raforkukostnaður (15 mills/kWh) ...........................................
Launakostnaður (25 000 $/mannár) .......................................
Salt. saltsýra, natríumhydroxíð ...............................................
Viðhald ......................................................................................
Elektróður ................. .................................................................
Annað, flutningskostn., hagnaður o. fl....................................

$/tonn
120
90
30
45
25
15
75

Söluverð

400

%
(30)
(23)
( 8)
(11)
( 6)
( 4)
(18)
(100)

Helsta vandamálið í sambandi við framleiðslu á natriumklórati hér á landi
tengist flutningaþættinum. Samkvæmt alþjóðlegum reglum um meðferð hættulegra
efna á sjó verður að flytja þurrt natríumklórat í lokuðum einingum (t. d. salttunnum)
og má hver eining í hæsta lagi innihalda 400 kg. 1 flutningum innanlands er það
hins vegar oftast flutt í 20 tonna gámum. Ef fylgja ætti þessum reglum er ljóst
að kostnaður við að koma vörunni á markað yrði óheyrilega mikill og útilokað
yrði að byggja natríumklóratverksmiðju hér á landi. Hins vegar virðist unnt að
komast framhjá þessu vandamáli með þvi að flytja natríumklóratið sem 50% upplausn
í tankskipum. Þá þarf að vísu að ftytja helmingi meira magn en elta en athuganir sýna
að möguleiki er á að flytja natriumklóratupplausn til Suður-Randaríkjanna fyrir um
27$/tonn, sem jafng’ldir 54$/tonn af hreinu efni. Þrátt fyrir að flutningskostnaðurinn á markað yrði þannig um 13%% af framleiðsluverðmæti er hugsanlegt að hér
gæti orðið um hagkvæma framleiðslu að ræða, ef unnt reynist að tryggja markað.
Orkuverð í Suður-Randaríkjunum er nú um og yfir 30 mills á kWh. Ef flutningskostnaðurinn er umreiknaður i orkuverð jafngildir hann 9 mills/kWh. 1 þessu felst
að natríumklóratverksmiðja á íslandi sem greiddi 20 mills/kWh fvrir raforku eða
minna ætti að standast samkeppni við verksmiðju i USA sem greið’r 30 mills eða
meira á kWh, svo framarlega sem aðrir kostnaðarþættir eru þeir sömu (fjárfesting,
laun, hráefni).
Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
í þessari grein er fjallað um tilgang félagsins og er honum ætlað að vera mjög
víðtækur.
Reiknað er með að framleitt verði m. a. natríumklóríð, þ. e. fisksalt, matarsalt
og fínsalt, kalsíumklóríð, kalí, bróm og lítilsháttar klór, natríumhypoklórít, vítissódi
og saltsýra. Einnig kemur til greina önnur vinnsla efna sem unnt er að hagnýta
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í tengslum við rekstur verksmiðjunnar, svo sem kísils, lithiums og koldioxíðs. Loks
er gert ráð fyrir þeim möguleika að framleidd verði önnur efni, sem nýta afurðir
verksmiðjunnar, t. d. magnesíumklóríð og sódi.
Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir að Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. taki þátt
í stofnun og starfrækslu Sjóefnavinnslunnar h.f. og að ríkið eigi meirihluta hlutafjár
í því félagi, enda takist ekki að afla meirihluta hlutafjár frá öðrum aðilum.
Um 3. gr.
1 þessari grein er heimild til að hefja undirbúning að natríumklórat framleiðslu
hérlendis, en slík framleiðsla rúmast ekki innan 1. gr. frumvarpsins, enda yrði um
sérstakt fyrirtæki að ræða.

Um 4- gr.
í orkulögum nr. 58/1967 segir í 7. gr. að leyfi Alþingis þurfi til að reisa og reka
raforkuver stærra en 2 MW. Gert er ráð fyrir að hlutafélagið framleiði eigin raforku
samhliða vinnslu jarðefnanna, sem fást úr borholum verksmiðjunnar. Einnig er
gert ráð fyrir að félaginu verði heimilað að selja afgangsorku, sem það kann að
hafa, í samráði við hagsmunaaðila.

Um 5. gr.
Framlag rikissjóðs skv. þessari grein miðast við 40 000 tonna verksmiðju. Er
gert ráð fyrir að stofnkostnaður verksmiðjunnar verði um 158 m.kr. miðað við verðlag 1. maí 1981 (byggingarvísitala 682 stig). Reiknað er með að stofnkostnaður
við 8 000 tonna áfanga hennar, auk annars kostnaðar sem fellur á þessu ári, verði
um 18 m.kr. Skuldir Undirbúningsfélags saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. eru áætlaðar
um 9.5 m.kr. í apríl 1981.

Um 6. gr.
Reiknað er með að Sjóvinnslan h.f. yfirtaki e’gnir Undirbúningsfélags saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. og því félagi verði slitið í samræmi við ákvæði laga nr.
47/1976. Gert er ráð fyrir að það verði m. a. gert með sameiningu félaganna. í þessari grein er einnig heimild til að ákveða, að hluthafar Undirbúningsfélagsins skuli
skipta á hlutum sínum í því félagi og hlutum i Sjóefnavinnslunni h.f.

Um 7. gr.
Ekki er talin ástæða til að leggja hömlur á tölu stofnenda eða hluthafa í félaginu,
m. a. með hl’ðsjón af aðild rikisins að þvi.

Um 8. gr.
Vegna aðildar ríkissjóðs þykir eðlilegt að heimila að ekki verði greidd stimpilgjöld af hlutabréfum í félaginu.

Um 9. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 10. gr.
Stefna ber að því að vernda umhverfi væntanlegrar saltverksmiðju fyrir röskun
af hennar völdum og skapa þar sem best starfsskilyrði.

Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Ed.

710. Frumvarp til laga

[313. mál]

um steinullarverksmiöju.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)

1. gr.

Ríkisstjórninni er heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags er reisi og reki
steinullarverksmiðju og að leggja fram í því skyni allt að 40% af hlutafé þess.
Málefni steinullarverksmiðjunnar heyra undir iðnaðarráðherra.
2. gr.
Til samvinnu um stofnun eða starfrækslu hlutafélags skv. 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt að kveðja aðila, sem áhuga hafa á málinu.
3. gr.
Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt:
1. Að leggja fram allt að 14 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu
hlutafélagi og að taka lán i þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við lánskjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist 1 samræmi við hana.
2. Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals allt að 21 milljón kr., eða jafnvirði þess í erlendri mynt.
3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.
4. gr.
Eftirtalin frávik frá lögum um hlutafélög nr. 32/1978 skulu heimil:
1. Tala stofnenda skal óháð 2. mgr. 3. gr. laganna.
2. Tala hluthafa skal óháð 1. mgr. 17. gr. laganna.
5. gr.
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1.
gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
6. gr.
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna
tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja
í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnustað svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi þvi, sem hér er lagt fram, er stefnt að stofnsetningu steinullarverksnrðju á Islandi. Til greina koma tvær verksmiðjustærðir. Annars vegar verksmiðja með um 15 000 tonna afkastagetu á ári og hins vegar verksmiðja með um 5 000
tonna afkastagetu á ári. Stærri verksmiðjan er miðuð við verulegan útflutning, en
sú minni myndi framleiða aðallega fyrir innanlandsmarkað.
Framleiðslukostnaður minni verksmiðju er nokkru hærri en í stærri verksmiðju
miðað við full afköst beggja og stærri verksmiðjan að því leyti hagstæðari kostur.
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Hins vegar eru nokkur óvissuatriði varðandi útflutning og verður að telja nauðsynlegt að fyrir liggi samningar um sölu erlendis, áður en ríkisstjórn ákveði þátttöku
í stofnun hlutafélags um slíkan útflutning.
Heimildir um fjárframlög og ábyrgðir eru miðaðar við að þær dugi til þátttöku
í bygglngu stærri verksmiðjunnar, þótt með frumvarpinu sé engin afstaða tekin til
þess hvor ráðagerðin verði fyrir valinu. Gert er ráð fyrir að hlutafjárframlag úr ríkissjóði nemi allt að 40% af hlutafé félagsins.
Undirbúningsrannsóknir vegna þessa máls hófust af alvöru á árunum 1973—74
er hin svokallaða Gosefnanefnd, sem Magnús Kjartansson þáverandi iðnaðarráðherra
skipaði árið 1972, aflaði upplýsinga og tilboða í tæki og búnað til steinullarframleiðslu.
Verkefni þeirrar nefndar voru falin Iðnþróunarstofnun (siðan Iðntæknistofnun)
árið 1976.
Áhugaaðilar á Suðurlandi stofnuðu árið 1974 fyrirtækið Jarðefnaiðnað hf. Einn
af þeim úrvinnslumöguleikum sem fyrirtækið kannaði var framleiðsla á steinull.
Félagið fylgdist með og fékk upplýsingar um störf Gosefnanefndar, en hefur einnig
unnið sjálfstætt að málinu.
Um svipað leyti kom fram áhugi á steinullarframleiðslu á Norðurlandi. Bæjarstjórn Sauðárkróks sýndi hugmyndinni áhuga og var hún kynnt þar á degi iðnaðarins 1977. Beitti bæjarstjórnin sér fyrir athugun á að koma á steinullarverksmiðju
á Sauðárkróki og i framhaldi af því var stofnað Steinullarfélagið hf. sumarið 1979
með aðild sveitarfélaga í Skagafirði. Naut Sauðárkrókskaupstaður nokkurrar aðstoðar Iðntæknistofnunar Islands og Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins, en stóð
einnig sjálfstætt að vinnu í málinu.
Á árunum 1978 og 1979 beitti núverandi iðnaðarráðherra sér fyrir víðtækri
könnun málsins og í framhaldi af því var sú ákvörðun tekin, að iðnaðarráðuneytið
stæði að þeim athugunum sem nauðsynlegar væru vegna steinullarframleiðslu hérlendis og hefði um það samstarf við áhugaaðila. I júní 1979 fól iðnaðarráðherra
Iðntæknistofnun Islands að gera frumhagkvæmniathugun vegna steinullarframleiðslu og skilaði stofnunin lokaskýrslu sinni í febrúar 1980. Þar sem skýrslan var
jákvæð skipaði iðnaðarráðherra í mars s. á. nefnd til þess að meta nánar hagkvæmni
steinullarframleiðslu með hliðsjón af staðsetningu. I þessa „Steinullarnefnd“ voru
skipaðir:
Vilhjálmur Lúðvíksson, framkvæmdastjóri Rannsóknaráðs ríkisins, formaður.
Hörður Jónsson, framkvæmdastjóri í Iðntæknistofnun íslands.

Bjarni Einarsson, framkvæmdastjóri Byggðadeildar Framkvæmdastofnunar
ríkisins.
Svavar Jónatansson, verkfræðingur sem fulltrúi Jarðefnaiðnaðar hf.
Þorsteinn Þorsteinsson, bæjarstjóri, Sauðárkróki sem fulltrúi Steinullarfélagsins hf.
Nefndin skilaði áliti sinu i mars 1981 og hefur iðnaðarráðuneytið gefið það út
í heild.
Fer hér á eftir kafli úr nefndarálitinu, þar sem greint er frá störfum nefndarinnar
og helstu niðurstöðum ásamt tillögum um málsmeðferð:
„Störf nefndarinnar.
Skýrsla þessi er lokagreinargerð nefndar, sem upphaflega var skipuð með bréfi
iðnaðarráðuneytisins 14. mars 1980, til að kanna forsendur staðarvals fyrir steinullarverksmiðju á íslandi. Iðntæknistofnun Islands hafði talið hagkvæmt að reisa
slíka verksmiðju samkvæmt skýrslu, sem skilað var í janúar 1980.
I bréfi ráðuneytisins segir, að borin skuli saman hagkvæmni verksmiðju á
Sauðárkróki, sem reist yrði í samvinnu við Steinullarfélagið hf. og verksmiðju í
Þorlákshöfn, sem reist yrði í samvinnu við fyrirtækið Jarðefnaíðnað hf. á Suðurlandi.
Umræddir aðilar höfðu báðir látið í ljós áhuga á þátttöku ríkisins í stofnun fyrirtækis til reksturs steinullarverksmiðju.
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Nefndin greindi fyrst hvaða þættir gætu haft áhrif á staðsetningu verksmiðjunnar og skilaði um það álitsgerð ti ( ráðuneytisins með bréfi, dagsettu 23. apríl 1980.
Jafnframt fór nefndin yfir fyrirliggjandi gögn um forsendur og hagkvæmni steinullarverksmiðju og skilaði um það sérstakri álitsgerð með ofangreindu bréfi.
Þar var lagt til að vinnslueiginleikar hráefnis frá báðum stöðum yrðu fullreyndir
með tilraunum, og að flutningskostnaður á markað frá báðum stöðum yrði kannaður
og staðfestur. Jafnframt var lagt til, að Framkvæmdastofnun ríkisins yrði falið að
gera álit um mismunandi þjóðhagsleg áhrif staðsetningar á þessum tveim stöðum.
Með bréfi ráðuneytisins 29. apríl 1980 var nefndinni falið að hafa umsjón með
samanburðarathugun í samræmi við tillögur sínar. 1 6. kafla eftirfarandi greinargerðar eru niðurstöður þessarar könnunar skýrðar, en jafnframt er gefið hcildaryfirlit yfir forsendur og hagkvæmni steinullarverksmiðju. Markmið skýrslunnar er
að gefa heillegan grundvöll til ákvörðunar í málinu.
1 athugunum nefndarinnar hefur fyrst og fremst verið miðað við steinuliarverksmiðju, sem gæti framleitt 14 400 tonn á ári og flytti út það magn, sem ekki væri
markaður fyrir innanlands. Gæti það orðið allt að 9 400 tonn á ári. Skömmu áður en
nefndin hugðist Ijúka störfum barst bréf frá Steinullarfélaginu á Sauðárkróki, þar
sem farið var fram á, að einnig yrði gerður samanburður á smærri verksmiðju,
sem framleiddi svo til einvörðungu fyrir innlendan markað. Slík verksmiðja yrði
reist í samvinnu við franska fyrirtækið St. Gobain og með framleiðsluaðferð, sem
St. Gobain léti í té gegn framleiðslugjaldi. Þessi kostur er athugaður sérstaklega og eru
niðurstöður sýndar í kafla 7.
Nefndin hafði í fyrri tillögum sínum gert ráð fyrir að fela Elkem Spígerverket A/S
í Noregi (framleiðandi rafbræðsluofna) itarlega prófun á stórum hráefnissýnum
frá Sauðárkróki og Þorlákshöfn. Var það vegna visbendinga frá fyrri tilraunum
með lítil sýni, sem bentu til mismunandi gæða hráefnisins á þessum tveim stöðum.
Að vel athuguðu máli, og höfðu samráði við tæknimenn Elkem var fallið frá
þessu að sinni, þar sem umræddur mismunur væri ekki raunverulegur heldur háður
rekstrarskilyrðum í tilraunatækjum og ekki líklegt, að skorið yrði úr neinum
umtalsverðum mun á hráefni, jafnvel þótt stór sýni yrðu brædd. Ekki var talið
raunhæft að framleiða steinull úr hinum tveim mismunandi hráefnum til að sannreyna áhrif á gæði framleiðslunnar. Því var ákveðið að senda lítil sýni til Lectromelt
Corp. í Pittsburg, U. S. A. til samanburðarprófana við fyrri tilraunir, og jafnframt
kannað hvort amerísk framleiðslutæki gætu hentað íslenskri verksmiðju.
Hallgrímur Jónasson, jarðfræðingur og Magnús Magnússon, vélaverkfræðingur
frá Iðntæknistofnun íslands fóru til Bandaríkjanna i september 1980 til að fylgjast
með prófun íslensku hráefnanna og kynna sér tæki og framleiðsluaðferðir steinullar
þar i landi. Þeir heimsóttu einnig vélaframleiðendur í Evrópu.
Niðurstöður þessara prófana ásamt skýringum og samanburði á tilboðum og
tækjum erlendra framleiðenda eru í köflum 4 og 6 hér á eftir (9, 10). Þá átti fulltrúi
Iðntæknistofnunar í september síðastliðnum jákvæðar viðræður við erlenda aðila
um sölu íslenskrar steinullar til Englands og meginlands Evrópu.
1 starfi sínu hefur nefndin leitað til fjölmargra fyrirtækja og stofnana um upplýsingar. Má þar nefna meðal annars:
— Eimskipafélag Islands hf.
— Nesskip hf.
— Hafskip hf.
— Skipaútgerð ríkisins.
— Herjólf hf.
— Hafrannsóknastofnun.
— Björgun hf.
— Rafmagnsveitur ríkisins.
— Vegagerð ríkisins.
Niðurstöður nefndarinnar styðjast að umtalsverðu leyti við upplýsingar frá
þessum aðilum, einkum að því er varðar flutning og öflun aðfanga. Auk þess er að
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sjálfsögðu byggt á reynslu- og kostnaðartölum vélaframleiðenda Elkem A/S í Noregi
og Jungers Verkstads AB i Svíþjóð. Starfsmenn Almennu verkfræðistofunnar hf. hafa
og unnið að ákveðnum þáttum áætlunarinnar. Þá hefur og annað starfsfólk Þróunardeildar TSl lagt fram sinn skerf svo sem vélritun og yfirlestur. Kann nefndin þessu
fólki bestu þakkir fyrir framlag þess.
Nefndin hefur alls haldið 25 reglulega fundi. Aðalstarf nefndarinnar hefur hins
vegar verið á vegum nefndarmanna utan skráðra funda.
Samanteknar niðurstöður og tillögur.
1. Athuganir nefndarinnar benda til, að steinullarframleiðsla á íslandi til notkunar
innanlands og til útflutnings geti orðið arðbær og þjóðhagslega hagkvæm.
Nauðsynlegt er þó að ganga frá viðskiptasamningum um útflutning áður en tekin
er ákvörðun um byggingu verksmiðju.
2. Hagkvæm stærð verksmiðju er talin svara til 14 000—15 000 tonna ársframleiðslu. Arðsemi verksmiðju, sem miðuð væri einvörðungu við innlendan markað yrði verulega lakari.
3. Stofnkostnaður 14 000—15 000 tonna steinullarverksmiðju yrði um 106.8 m.kr.
og framleiðsluverðmæti um 55—60 m.kr. á ári, miðað við full afköst. Starfslið
yrði 68 manns samtals. Aflþörf slíkrar verksmiðju yrði um 5,5 MW.
4. Arðsemi fjárfestingar hefur verið reiknuð með ýmsum hætti og eru aðalniðurstöður þær, að innri raunvextir af heildarfjárfestingu eftir skatta yrði 8,5%
á föstu verðlagi, en 4% í 60% verðbólgu. Sjóðstaða fyrirtækisins yrði jákvæð
eftir 4 ár og ekki horfur á greiðsluerfiðleikum.
5. Líklegt er talið að innlendur markaður fyrir steinull þróist í allt að 7 500
t/ár á 15 árum, miðað við það verð, sem sett er á framleiðslu verksmiðjunnar
og líklega þróun notkunar innanlands. Verð á einangrunarefnum á innlendum
markaði mun lækka verulega og innflutningur steinullar og glerullar dragast
mjög mikið saman.
6. Samkvæmt athugunum á markaðsmöguleikum og verðlagi á steinull erlendis
og á grundvelli upplýsinga frá aðilum, sem tjá sig reiðubúna til kaupa á steinull
frá verksmiðju á íslandi, virðist raunhæfur grundvöllur fyrir útflutning til
Bretlands og meginlands Evrópu. Sem stendur er þó tímabundin sölutregða á
steinull vegna almenns samdráttar í efnahagslífi í þessum löndum. Væntanlegir
kaupendur eru bjartsýnir á að markaðurinn taki við sér innan tveggja ára.
Ekki hefur orðið verðfall á markaði þrátt fyrir þennan samdrátt.
Rétt er að geta þess að samkvæmt athugunum nefndarinnar er heildsöluverð á léttri steinull 70—100 kr/m3 á Norðurlöndum, en um 200 kr/m3 í Bretlandi
og á meginlandinu. Fyrirhugað heildsöluverð á léttri ull á innlendum markaði
er um 145 kr/m3. Útflutningur á steinull byggist á því að þessi verðmunur milli
markaðssvæða haldist, svo sem verið hefur lengi. Svo virðist sem sterk innbyrðis
tengsl stærstu steinullar- og glerullarframleiðenda í Evrópu viðhaldi þessum
mun, en nefndin treystir sér ekki til að meta hvort svo verði lengi áfram. Að mati
erlendra kaupenda eru ekki taldar líkur á breytingum.
Nefndin áréttar að þetta verði haft í huga við frágang viðskiptasamninga
áður en endanleg ákvörðun er tekin um byggingu verksmiðju, og af þeim aðila
sem hyggst reka hana.
7. Rekstrarkostnaður steinullarverksmiðju á íslandi er að mati nefndarinnar
sambærilegur við það, sem best gerist erlendis í verksmiðjum af sömu stærð.
Hagstætt orku- og hráefnisverð vegur nokkurn veginn upp á móti hærri kostnaði
af innfluttum aðföngum. Áhrif stærðarhagkvæmni hafa ekki verið könnuð
sérstaklega.
Samkeppnisstaða steinullarverksmiðju á erlendum markaði byggir fyrst og
fremst á hagkvæmum flutningi frá landinu. Vegna verulega vannýttrar flutningsgetu með skipum frá landinu og vaxandi gámaflutninga, bjóðast nú flutnings-
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gjöld sem eru sambærileg við flutningsgjöld samkeppnisaðila á Norðurlöndum
til markaða i öðrum löndum V-Evrópu.
8. Athuguð var sérstaklega hagkvæmni þess að framleiða einvörðungu fyrir innlendan markað og miðað við tvær framleiðsluaðferðir, annars vegar þá sömu
og reiknað er með í stórri verksmiðju og hins vegar aðferð, sem er i eigu franska
fyrirtækisins St. Gobain og boðin er til afnota gegn framleiðslugjaldi. Miðað við
ársframleiðslu, sem mest yrði 7 500 t/ári, yrði stofnkostnaður St. Gobain verksmiðju um 77,8 m.kr. og fjöldi starfsliðs mest 62, en framleiðsluverðmæti mest
um 38 m.kr. Arðsemi verksmiðju, sem rekin yrði við þessi skilyrði hefur verið
reiknuð hliðstætt því sem gert er fyrir stærri verksmiðjuna og getið er í lið
4. Aðalniðurstöður eru að innri raunvextir eftir skatta yrðu um 3% í stöðugu verðlagi og
1,5% (neikvæðir raunvextir) í 60% verðbólgu. Svipuð afkoma
yrði hjá stærri verksmiðjunni ef hún væri rekin einvörðungu fyrir innlendan
markað.
Gre'ðslustaða fyrirtækis, sem rekið yrði með þessum hætti, yrði mjög erfið
(neikvæð sjóðstaða i 13 ár).
Ef verksmiðja, sem bundin er við innlendan markað, á að skila sömu arðsemi
og sú, sem selur einnig til útflutnings, þarf verðið fyrir innlendan markað að
hækka um 18—19% frá því sem gert er ráð fyrir í aðaldæminu. Veruleg óvissa
er um ýmis tæknileg og rekstrarleg atriði varðandi möguleika á rekstri sem
bundinn yrði við innlendan markað.
9. Athuganir nefndarinnar hafa ekki leitt í ljós nein þau atriði, er stefnt geta i
hættu heilsu starfsliðs, miðað við að eðlilegar og þekktar ráðstafanir séu gerðar
til loftræstingar í verksmiðjunni. Áhrif á ytra umhverfi yrðu hverfandi önnur
en jarðrask af sandnámi.
10. Nefndin hefur kannað forsendur staðarvals, þ. e. þá þætti sem hafa áhrif á
rekstrarafkomu verksmiðjunnar. Kannaði nefndin áhrif staðsetningar annars
vegar í Þorlákshöfn og hins vegar á Sauðárkróki.
Könnuð voru gæði hráefna og kom ekki afgerandi munur í ljós, nema hvað
heldur meiri skeljasand þurfti með basaltsandi í Þorlákshöfn en á Sauðárkróki
til að fá hliðstæða eiginleika í basaltbráðina til steinullargerðar.
Samanburður var gerður á flutningskostnaði á aðföngum og afurðum, og
miðað við áætlun um þriðja starfsár verksmiðju og 12 200 tonna framleiðslu
það ár. N:ðnrstöður eru sýndar í eftirfarandi töflu og til samanburðar sýndur
flutningskostnaður áætlaður með hliðstæðum hætti fyrir staðsetningu í Reykjavík. Jafnframt er sýndur sá flutningskostnaður, sem reiknað er með í arðsemisútreikningi (meðaldæmi), sbr. lið 4 að frarnan.
Samanburður flutningskostnaðar á aðföngum og afurðum.

Aðföng:
Basaltsandur .........
Skeljasandur .........
Afurðir:
Á innlendan markað
fnnanlands á
erlendan markað ..
Samtals

Reykjavik
kr.

Reiknað i
Sauðárkrókur
meSalkr.
dæmi kr.

Þorlákshöfn
kr.

Mismunur
kr.

55 095
-=-(41 946)

459 000

134 784
224 690

176 189
167 694

121 094
209640

1 980 422

2 210 000

2 523 669

2 122 033

401 657

556 900

2 400 000

2 409 600

1 582 800

826 800

3 032 322

4 969 474

5 277 152

4 035 567

1 241 606

He'ldarmunur á innlendum flutningskostnaði aðfanga og afurða verksmiðju á
Sauðárkróki og í Þorlákshöfn verður skv. þessu kr. 1 241 600 hærri fyrir verksmiðju á Sauðárkróki en í Þorlákshöfn. Þetta nemur um 2,7% af söluverðmæti
verksmiðj unnar.
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Áhrif þessa mismunar á arðsemi verksmiðjunnar má i heildina meta þannig
að meðalsöluverð við verksmiðju sé 1,35% lægra fyrir Sauðárkrók eða 1,35%
hærra fyrir Þorlákshöfn en það meðaltalsdæmi sem getið er um hér að framan.
Miðað við 60% verðbólgu lækka þá innri raunvextir úr 9,5% (fyrir skatta) í
8,5% fyrir verksmiðju á Sauðárkróki, en hækka úr 9,5% í 10,25% fyrir verksmiðju í Þorlákshöfn. Þess ber þó að gæta að i reynd mun verksmiðjan sjálf
ekki þurfa að bera allan kostnað af flutningum á afurðum á innlendan markað,
og yrði þá munurinn lítið eitt lægri.
Á sama hátt mætti segja að verðið til kaupenda þyrfti að verða 1,35% hærra
fyrir Sauðárkrók, en mætti verða 1,35% lægra fyrir Þorlákshöfn til að halda
sömu arðsemi og meðaltalsdæmið.
Þessi mismunur getur ekki talist meiri en skekkjumörk sjálfrar áætlunarinnar þegar á heildina er litið, og verður þvi staðsetning verksmiðjunnar ein
sér ekki talin hafa úrslitaáhrif á afkomu hennar þótt vissulega sé staðsetning
í Þorlákshöfn nokkru hagstæðari.
1 töflunni er flutningskostnaður á aðföngum og afurðum miðað við staðsetningu í Reykjavík einnig sýndur. Er hann reiknaður með hliðstæðum hætti
og kostnaður fyrir hina tvo staðina. Niðurstaðan er sú að staðsetning i Reykjavík hefði í för með sér um 1 millj. kr. sparnað i heildarflutningum miðað við
staðsetningu i Þorlákshöfn. Hráefnið yrði að líkindum dýrara í Reykjavík, en
sparnaður vegna flutninga á framleiðslunni nokkur. Þess ber þó að gæta að
þessi munur segir ekki alla söguna, því að likindum yrði kostnaður við strandlóð á Reykjavíkursvæðinu mun hærri en við hafnarlóðir í Þorlákshöfn og á
Sauðárkróki og stofnkostnaður því eitthvað hærri. Ef ekki fengist strandlóð í
Reykjavík yrði flutningskostnaður í Reykjavík mun hærri.
Sé miðað við framleiðslu fyrir innanlandsmarkað eingöngu, virðist mismunur staðanna þriggja óverulegur að þessu leyti.
11. Rétt er að undirstrika að gert er ráð fyrir jafnri dreifingu flutnings á afurðum
allt árið. Slíkt verður þó sennilega ekki raunin vegna ójafnrar dreifingar á sölu
og hugsanlegra erfiðleika í flutningum. Truflanir á flutningum geta hugsanlega
skapað eitthvað meiri erfiðleika fyrir verksmiðju á Sauðárkróki, t. d. vegna hafísa eða vegna röskunar á áætlunum Skipaútgerðar ríkisins, sem hefur gert það
tilboð í flutninga frá Sauðárkróki, sem reikningar miðast við. Nefndin hefur
þó ekki talið raunhæft að reikna áhættu þessa til fjár.
12. Nefndinni var falið, auk athugana á áhrifum staðsetningar á stofn- og rekstrarkostnað verksmiðjunnar, að gera grein fyrir samanburði hinna tveggja staðsetningarkosta út frá þjóðfélagslegum viðhorfum, mannafla og áhrifum á
byggðaþróun. Það er álit nefndarinnar, byggt á niðurstöðum kafla 6.6, sem
unninn er af Bjarna Einarssyni, framkvæmdastjóra byggðadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins, að tvö atriði, er varða áhrif á byggðaþróun, séu staðsetningu
á Sauðárkróki í vil. Staðbundin áhrif til aukningar atvinnu verði þar meiri og
staðsetning þar stuðli að verulega bættri nýtingu strandferðaskipa og stuðli þar
með að aukinni hagkvæmni í flutningakerfi landsins. Hins vegar er rétt að benda
á, að bæði á Suðurlandi og Norðurlandi vestra er mikil nauðsyn á nýjum atvinnutækifærum, sérstaklega í iðnaði. í þessu nefndaráliti er einungis fjallað um
einn iðnþróunarmöguleika, steinullarverksmiðju og er því eðlilegt að endanlegt
mat ríkisvaldsins á staðsetningu hennar taki mið af því hvor staðurinn eigi
auðveldara með að finna annan kost jafngóðan innan svipaðs tíma.
13. Þegar þessar niðurstöður eru allar bornar saman telur nefndin, að arðsemisrök
og byggðaleg sjónarmið mæli ekki afgerandi með öðrum staðnum frekar en
hinum. Val á staðsetningu verksmiðjunnar hljóti því öðru fremur að byggjast
á vali á æskilegum samstarfsaðila er veitt geti rekstrarlega forystu og tekið
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ábyrgan þátt í fjármögnun fyrirtækisins og ákvörðunum varðandi uppbyggingu
og rekstur. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum gerir nefndin eftirfarandi tillögur um málsmeðferð.

1.
2.

3.

4.

5.

Tillögur um málsmeðferð.
Nefndin leggur til að iðnaðarráðherra hafi forgöngu um að lagt verði fram á
Alþingi stjórnarfrumvarp um heimild fyrir þátttöku ríkisins í fyrirtæki, sem
hafi að markmiði að reisa og reka steinullarverksmiðju á Islandi.
Með tilliti til liðar 12 í niðurstöðum, þ. e. að nefndin treystir sér ekki til að
benda á ákveðinn stað fyrir steinullarverksmiðju, er lagt til, að ríkisstjórnin
fái í áðurnefndu frumvarpi heimild Alþingis til þess að velja samstarfsaðila
(sjá þó lið 4).
Það er skoðun nefndarinnar að ríkissjóður eigi ekki að afhenda öðrum hvorum
aðilanum steinullarverksmiðju með fyrirheiti um fjármagn til stofnkostnaðar.
Nefndin er þeirrar skoðunar að áhugaaðilar verði að ieggja fram hlutafé, vera
tilbúnir til að taka fjárhagslega áhættu og taka sjálfstæða og ábyrga ákvörðun
um byggingu og rekstur slíkrar verksmiðju.
Þvi er lagt til að:
a) Hlutafé í fyrirtækinu verði að lágmarki 30% af stofnkostnaði.
b) Ríkissjóður leggi fram að hámarki 40% af hlutafé.
c) Ábyrgðir ríkisins af lánum vegna framkvæmda verði eigi hærri en fjórðungur
lánsfjár.
Rikisstjórnin gefi þeim áhugaaðila er hún velur til samstarfs kost á að safna
60% af hlutafé. Áhugaaðila verði veittur 3ja mánaða frestur til þessa verks. Að
loknum þessum þremur mánuðum skal hann leggja fram áætlun, er sýni hvernig
hann kjósi að staðið skuli að byggingu og rekstri verksmiðjunnar. Reynist þeim
aðila, er fyrstur er valinn til samstarfs, ókleift að standa við ofangreind skilyrði,
skal ríkisstjórnin gefa hinum aðilanum kost á hinu sama.
Takist hvorugum aðilanum að standa við ofangreind skilyrði, er lagt til að ríkisstjórnin taki málið i sínar hendur og teljist þá óbundin öllum hagsmunaaðilum
varðandi staðsetningu og velji sjálf samstarfsaðila og samstarfsform.“

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1., 2. og 3. gr.
Reiknað er með að ríkissjóður leggi fram allt að 40% af hlutafé og ábyrgist allt
að 25% lána fyrirtækisins. Stofnkostnaður er áætlaður um 107 m.kr. 1. jan. 1981,
eða um 116 m.kr. 1. april 1981. Framlög og ábyrgðir ríkissjóðs eru í samræmi við
þessar tölur. Miðað er við að hlutafé verði um 30% af stofnkostnaði fyrirtækisins.
Um 4. gr.
Ekki er talin ástæða til að leggja hömlur á tölu stofnenda eða hluthafa að
félaginu, m. a. með hliðsjón af aðild ríkisins að því.
Um 5. gr.
Um stjórn félagsins fer eftir samþykktum þess.
Um 6. gr.
Stefna ber að þvi að vernda umhverfi væntanlegrar steinullarverksmiðju fyrir
röskun af hennar völdum og skapa þar sem best starfsskilyrði.
Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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um stálbræðslu.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gerast eignaraðili að Stálfélaginu hf. og að leggja
fram i því skyni alit að 40% af hlutafé þess.
Málefni Stálfélagsins hf. heyra undir iðnaðarráðherra.

1 tengslum við aðild sína að hlutafélaginu er rikisstjórninni heimilt:
1. Að leggja fram allt að 12 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu
hlutafélagi og að taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við lánskjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana.
2. Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals 17.5 milljónum kr., eða jafnvirði
þess í erlendri mynt.
3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og
aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.
3. gr.
Eftirtalin frávik frá lögum um hlutafélög nr. 32/1978 skulu heimil:
1. Tala stofnenda skal óháð 2. mgr. 3. gr. laganna.
2. Tala hluthafa skal óháð 1. mgr. 17. gr. laganna.
4. gr.
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1.
gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
5. gr.
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna
tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja
í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnustað, svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Markmið þessa frumvarps er að ríkið taki þátt í að reisa og reka stálbræðslu
til framleiðslu á steypustyrktarstáli hérlendis. Reiknað er með að ríkið sé eigandi
allt að 40% af hlutafé félagsins. Einstaklingar, fyrirtæki og sveitarfélög verði eigendur að 60% hlutafjár.
Aðdragandi að stofnun stálbræðslu hérlendis er orðinn all langur. Stálfélagið h.f.
sem stofnað var 1970, hefur látið þetta mál til sín taka og gerði félagið á sínum tíma
hagkvæmnisáætlanir fyrir stofnun stálbræðslu hérlendis.
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Iðnaðarráðuneytið setti á fót hinn 10. júní 1980 verkefnisstjórn til þess að hafa
umsjón með gerð hagkvæmnisathugunar um byggingu og rekstur stálbræðslu, sem
nýta mundi innlent brotajárn. Verkefnisstjórn þessari var falið að gera stofn- og
reksturskostnaðaráætlun, athugun á markaðsmálum og kanna aðra óvissuþætti. Áður
hafði Almenna verkfræðistofan að beiðni iðnaðarráðuneytisins gert ítarlega kðnnun á innlendum brotajárnsmarkaði. Söfnun brotajárns hérlendis hófst 1949 að
forgöngu fyrirtækisins Sindra-Stáls h.f. í Reykjavík. Á tímabili voru fleiri aðilar
viðriðnir söfnun brotajárns, en í dag mun Sindra-Stál vera eini aðilinn sem safnar
brotajárni kerfisbundið. Aðalbækistöð fyrirtækisins fyrir söfnun og vinnslu brotajárns
er við Sundahöfn í Reykjavík, en auk þess hefur fyrirtækið aðstöðu á ísafirði,
Bolungarvík, Siglufirði, Akureyri, Hofsós, Raufarhöfn, Seyðisfirði og Reyðarfirði.
Ef tekið er meðaltal af útflutningi brotajárns frá árinu 1950 til 1980 þá hafa að
meðaltali verið flutt út um 3 500 tonn á ári. I áliti Almennu verkfræðistofunnar,
frá 28. febrúar 1980 kemur fram í niðurlagi:
„Rrotajárnssöfnun á Islandi hefur undanfarin ár verið um 4 000 tonn á ári. Ætla
má, að með samstilltu átaki og auknu fjármagni megi auka söfnun og vinnslu
upp í 9—10 000 tonn á nokkru árabili, þótt ekki skuli fullyrt um hagkvæmni þess
að svo komnu máli. Verksmiðja sem framleiðir 15 000 tonn af járni og notar 17 500—
18 000 tonn af hráefni virðist munu verða háð erlendum aðföngum að nokkru leyti
fram undir aldamót. Hvort hægt er að tryggja þau aðföng og hvort verksmiðjan er
arðbær við þau skilyrði yrði væntanlega meginviðfangsefni næsta áfanga þessa máls.
Til hins hníga þegar gild rök að brotajárnssöfnun á íslandi sé athyglisverður vaxtarsproti í íslensku athafnalífi jafnt í hagrænu, atvinnulegu og umhverfislegu tilliti“.
Verkefnisstjórn sú sem fyrr er getið, skilaði skýrslu til iðnaðarráðuneytisins
27. nóvember 1980. í niðurstöðum skýrslunnar kemur m. a. eftirfarandi fram:
„Núverandi innanlandsmarkaður fyrir steypustyrktarstál er um 13 000 tonn/ári.
Gert er ráð fyrir 2.1% árlegri aukningu hérlendis í notkun steypustyrktarstáls næsta
áratug (var 5% á árunum 1970—1980) og að markaðshlutdeild innlendrar verksmiðju verði um 90% af þeim markaði. Yrði framleiðslumagnið 12 700 tonn fyrsta
framleiðsluárið, ef framleiðsla hæfist 1983. Ekki er reiknað með útflutningi.
Reiknað er með að verksmiðjan kaupi allt að 40% af nauðsynlegu brotajárni
erlendis fyrstu árin, meðan islensk brotajárnsvinnsla er að þróast. Mun hlutfallið
af innfluttu brotajárni lækka jafnt og þétt á rekstrartímabilinu. Áætlað er að milli
áranna 1988—2000 falli hérlendis til að meðaltali 15000 tonn af nýtilegu brotajárni
á ári.
Hugsanlegt er að meðan á byggingu verksmiðjunnar stendur verði keyptar birgðir
af innlendu brotajárni sem gera myndu innflutning óþarfan fyrstu ár rekstrartímabilsins (a. m. k. 3 ár).
Stofnfjárþörf verksmiðjunnar er áætluð 67.7 m. sænskra kr. 1 áætluninni eru gerðar kröfur um að fjárfestingin skili sér á 15 árum, þ. e. að endingartími verksmiðjunnar
verði 15 ár og að meðalsöluverð steypustyrktarstáls verði 2187 S.kr./tonn (frá
verksmiðju). Áfkastavextir fjárfestingarinnar á 15 ára rekstrartímabilinu eru áætlaðir 10.6% (á föstu verðlagi). Ef meðalverð síðustu 2 ára helst allt rekstrartimabilið verða afkastavextir um 8%, en gert er ráð fyrir að stálmarkaðurinn, sem nú
býr við offramleiðslu og lágt verð, nái jafnvægi um miðjan áratug, og muni verð því
hækka á alþjóðamarkaði og afkastavextir verksmiðjunnar þar með.
Ef stjórnvöld eru reiðubúin að vernda framleiðsluna tímabundið fyrir verðfellingu (dumping) erlendra framleiðenda þannig að verksmiðjan búi við svipað afurðaverð og erlendir framleiðendur í sinum heimalöndum er rekstrargrundvöllur verksmiðjunnar tryggður. Að öðrum kosti gæti orðið um tímabundna erfiðleika að ræða.
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Kostir steypustyrktarstálsframleiðslu, sem ekki hafa verið metnir í fjármunum
í þessari áætlun, eru m. a.:
1. Umhverfisbætandi áhrif. (Nýtir brotajárn, sem annars safnast fyrir).
2. Aukin atvinna í landinu.
3. Eykur öryggi hvað varðar aðdrætti grundvallar byggingarefnis.
4. Gjaldeyrissparandi áhrif.
5. Eykur fjölbreytni atvinnulífsins og inn flyst þekking um grundvallar iðnaðarstarfsemi.
Ókostur innlendrar framleiðslu yrði fyrst og fremst, að þegar erlendis eru
erfiðleikar í stáliðnaðinum, gæti timabundið orðið hærra verðlag á innanlandsmarkaði miðað við það, sem yrði, ef um verðfellingu erlendu framleiðendanna
væri að ræða. Ef gripið yrði til verndunaraðgerða af hálfu stjórnvalda myndi verð
hannig hækka eða haldast hátt en þó að líkindum aðeins í takmarkaðan tíma.
Niðurstöður verkefnisstjórnar eru, að steypustyrktarstálverksmiðja sú, er hér
um ræðir, geti skilað viðunandi arði og reynst nokkuð stöðugt fyrirtæki."
Stofnkostnaður.
Stofnkostnaður verksmiðjunnar er áætlaður um 110 millj. kr. miðað við verðlag
1. apríl 1981. Er þá reiknað með vöxtum á byggingartima og tilboði í t?eki frá
Electro Invest. Miðað við annað tilboð yrði stofnkostnaður um 95 millj. kr. Almennt
er reiknað með því að stofnkostnaður verði um 100 millj. kr. og er hlutafjársöfnun
miðuð við það. En áformað er að hlutafé verði 30 millj. kr.
Við stálbræðsluna er reiknað með að starfi 63 menn. Aflþörf verksmiðjunnar er
um 10 MW. En til að framlsiða 1 tonn af steypustyrktarstáli þarf 900 kwst. þannig að
við 15 000 tonna framleiðslu notar verksmiðjan 13.5 Gwst.
Stofnkostnaður verksmiðjunnar skiptist þannig (verðlag 1. april 1981).
1. Byggingar ................................................................................
2. Tæki.
Hráefnisdeild .........................................................................
Bræðsludeild .............................................................................
Steypudeild .............................................................................
Valsdeild og spennubreytar ..................................................
Kranar og varahlutar ..........................................................
Flutningur, uppsetning, gangsetning o. fl............................
3. Vaxtakostnaður á byggingartíma...........................................

26 722 980
2 059 000
12 368 200
4 316 800
36 891 600
7 207 920
14043 800
6 935 280

Samtals
110 545 980
Stofnkostnaður hér er miðaður við tilboð í tæki frá Electro-Invest í Sviþjóð. En
verksmiðja með tækjum frá Danieli á Italiu kostar um 95 millj. kr.
Staðsetning.
Staðsetning verksmiðjunnar er áformuð innan Stór-Reykjavikursvæðisins, bæði
vegna nálægðar við markaðinn og þess að um 60% brotajárnsmagnsins fellur til á
höfuðborgarsvæðinu. Tveir staðir hafa helst komið til álita:
1. Korpusvæðið (Geldinganes, Grafarvogur, Gufunes).
2. Straumsvík (norðan Álverksmiðjunnar).
Báðir þessir staðir hafa flesta þá kosti sem krafist er þ. e.:
1. Nálægð hafnar.
2. Nálægð rafmagnslínu (132 kV, 220 kV).
3. Gott vegakerfi.
4. Svæði, sem ætlað er til iðnaðar.
5. Góðir möguleikar á byggingu viðlegubakka og/eða plani til niðurrifs skipsskrokka.
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Markaður fyrir steypustyrktarstál.
Stáliðnaður á í örðugleikum eins og stendur. En útlit er fyrir að eftirspurn á
stáli fari vaxandi og verð hækki verulega á komandi árum. Samkvæmt spám Chase
Econometrics er talið að verð á stálafurðum sé nú að meðaltali 10—15% of lágt
miðað við langtímajafnvægi. Á Vesturlöndum hefur magnaukning á ári á stáli
verið eftirfarandi og spá Chase Econometrics um þróunina:
1973—1979 = -hO.1%.
1979—1984 = 3.8%.
1985—1990 =
3.1%.
Grunnverð á steypustvrktarstáli frá 1970 sést á meðfylgjandi linuriti (brotna
lfnan sýnir meðalverð).
Hvað varðar stærð fslenska markaðarins fvrir steypustyrktarstál má gera ráð
fyrir aukningu f notkun þ. e. reiknað á kg stál/tonn steinsteypu. Innflutningur á
stevpustyrktarstáli hefur sveiflast nokkuð á undanförnum 15 árum, valda virkjunarframkvæmdir aðaliega þeim sveiflum. Á meðfylgiandi linuriti er sýnd þróun innflutnings og gerðar tvær spár um áframhaldandi þróun. Niðurstaðan af þessum spám
er að verksmiðjan komi til með að byggja á öruggum innanlandsmarkaði sem væri
i byrjun (1983) um 12—13 000 tonn en mun vaxa i um 17 000 tonn eftir 15 ár frá
gangsetningu verksmiðjuunar. Reiknað er með að verksmiðjan hafi allt að 90%
markaðshlutdeild innanfands. Ekki er gert ráð fyrir útflutningi, en þó eru fyrir
hendi möguleikar á útflutningi til nágrannalandanna svo sem Færevfa og Grænlands.
Innflutt steypustyrktarstál kemur nær eingöngu frá Noregi. Meðalverð tveggja
sfðustu ára til Islands hsfur verið lágt um 1 630 sænskar krónur/tonn á núgildandi
verðlagi. Verð norrænna framleiðenda á eigin heimamarkaði (þ. e. frá verksmiðiu)
er nú um 2 000 Skr./tonn eða meira en 20% hærra en meðalverð sfðustu ára til Islands.
Ef gert er ráð fyrir, að verðið á stevnustvrktnrstáli á Norðurlöndum sé nú 10—
15% undir langtfma jafnvægisverði, vrði „eðlilegt" verð 2 200—2 300 S.kr./tonn frá
verksmiðiu. Ef flvtia hvrfti inn stál á hessu verði gæti hað hvf hinsað komið kostað
vfir 2 400 S.kr./tonn, þegar iafnvægi rfkir i stálframleiðslunni. Vitað er, að þau fyrirtæki, sem nii selja á niðursettu verði á ís’andsmarkaði. búa við takmarkaða eftirsnurn
heima fvrir. Þegar framboðs-eftirsnurnar iafnvægi næst, mnn bvi verða verðhækkun
á innfluttu stevnustvrktarstáli, nema um sé að ræða einhvern óvenjulegan áhuga
erlendu framleiðendanna á stevoustyrktarstálsmarkaðnum hér. 1 þessari áætlnn er
gert ráð fvrir meðalverði til verksmiðiu kr. 2187 S.kr./tonn, sem miðast við fobverðið 1 715 S.kr./tonn á Norðurlöndum. Ef meðaltalsverð siðustu tveggja ára á innfluttu stevpustyrktarstáli, 1 900 N.kr. foh Noregur. myndi haldast áfram vrði arður
af rekstrinum sem svarar 8% afkastavöxtum af fiárfestingu. Yrði verð til verksmiðjunnar f þessu tilfelli um 2 075 S.kr./tonn af innanlandssðlu. Gefa þessir vextir
nægan arð, en tfmabundið gæti orðið um erfiðleika að ræða vegna lágs verðs og gæti
þá þurft að trvggja verksmiðiunni eðlilegt afurðaverð með þvf að beita reglum, sem
eru í viðskiptasamningum tslands (GATT og EFTA), s?m heimila stiórnvoldum
aðgerðir gegn „dumping" erlendra aðila.
I þessu tilviki þarf að koma til ákvörðnn stjórnvalda. Beitt yrði heimild samkvæmt 17. gr. EFTA samnings og 6. gr. GATT samnings, um undirboðs- og jöfnunartolla. Lagaheimild til þess að leggja á undirboðstolla er i 26.—31. gr. laga um tollskrá
o. fl. nr. 120/1976.
Þó má gera ráð fyrir, að nágrannalöndin fvlgi heimsmarkaðsþróuninni. sem
samkvæmt spám stefnir á brevtingn á markaðsástandinu til jafnvægis. Framboðseftirspurnar jafnvægi virðist ekki nást á næstu árum, en spáð er jafnvægi, þegar
Ifður að miðium áratugi. Miðað við gangsetningu 1983 gæti verksmiðjan þurft að
húa við undirboð stórra erlendra framleiðenda fyrstu tvð starfsárin, nema gripið
verði til aðgerða stjórnvalda.

A.V.
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Hráefnisöflun.
Samkvæmt áfangaskýrslu Almennu verkfræðistofunnar til iðnaðarráðuneytisins
frá 28. febrúar 1980 er gert ráð fyrir að söfnun og vinnsla brotajárns geti á nokkru
árabili vaxið upp í 10 000 tonn. Þegar kemur fram yfir árið 1988 ætti nýtanlegt brotajárnsmagn að vera komið i um 15 000 tonn á ári til jafnaðar. Á meðan á byggingu
verksmiðjunnar stendur er mögulegt að safna nokkrum birgðum, en til viðbótar
þyrfti verksmiðjan að flytja inn nokkurt brotajárnsmagn fyrstu starfræksluárin.
Reiknað er með að verksmiðjan geti framleitt um 15 000 tonn af steypustyrktarstáli á ári, en til þeirrar framleiðslu þarf um 17 500 tonn af brotajárni.
Vakin skal athygli á því, að meðaltal safnaðs brotajárns nemur 77 kg á íbúa á
ári á Norðurlöndum, sem þýðir um 17 000 tonn á Islandi. Ekki er ólíklegt að safnað
brotajárn hérlendis muni nálgast þetta meðaltal, þegar eftirspurnin vex með tilkomu verksmiðjunnar.
Útflutningur brotajárns er ekki leyfður frá Svíþjóð eða Noregi, en leyfður til að
mynda frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Sovétríkjunum, Póllandi og A-Þýskalandi.
Rekstur og afkoma.
1 rekstraráætlunum er reiknað með núverandi verði á vörum og þjónustu. Launakostnaður er miðaður við reynslutölur frá Járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga.
I sumum tilvikum hafa verið notuð meðaltalsgildi rekstrarkostnaðarliða yfir 15 ára
tímabil. Niðurstöður áætlunarinnar eru, að líkleg afkoma verksmiðjunnar verði sem
svarar 10.6% afkastavöxtum á 15 ára rekstrartímabili. Veigamestu athugasemdir við
þessar niðurstöður eru:
1. Niðurstaðan byggir á mati um liklegustu þróun forsendna á 15 ára rekstrartímabili.
2. Sé reiknað með, að verð til verksmiðjunnar miðist við meðal innflutningsverð
til íslands síðustu tvö árin, sem er undir langtima jafnvægisverði, þ. e. a. s. að
verð til verksmiðjunnar verði 2 075 S.kr./tonn allt rekstrartímabilið, verða afkastavextirnir um 8%. Þó að lágt verð sé nú á innfluttu steypustyrktarjárni er
óliklegt, að það haldist i langan tima.
3. í viðkvæmniathuguninni kemur fram, að ef brotajárnskostnaður hækkaði um 1/3
(33%), myndu afkastavextir fjárfestingarinnar að öðrum liðum óbreyttum vera
7.7%, sem er innan eðlilegra marka. (Athugasemd: Þar eð hér er reiknað með
föstu verðlagi eru afkastavextirnir sambærilegir við raunvexti, en ekki vexti
með verðbólguþætti).
Niðurstöður um viðkvæmni arðsemisáætlunar eru, að afkastavextir fjárfestingar verði yfir 5%, þó að:
a) Söluverð afurða lækki um 12% eða
b) framleiðslumagn lækki um 19% eða
c) hráefniskostnaður hækki um 35% eða
d) stofnkostnaður hækki um 43% frá því, sem líklegast er talið (aðaltilvik).
Heildarniðurstöður um afkomumöguleika verksmiðjunnar eru því, að reksturinn
skili arði á um 15 ára rekstrartímabili með a.m. k. 5% afkastavöxtum fjárfestingarinnar. Forsendur eru þær, að stjórnvöld verði reiðubúin að vernda starfsemina
tímabundið fyrir „dumping'* erlendis frá, með því að tryggja verksmiðjunni sambærilegt verð og er á heimamörkuðum erlendra framleiðenda með undirborðstollum
eða öðrum ráðstöfunum. Afkastavextir, sem nema um 10% af fjárfestingu, eru líklegir, en það fer eftir hversu fljótt markaðsástandið nær jafnvægi.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Athugasemdir viS einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. og 2. gr.
StofnkostnatSur verksmiCjunnar er áætlaður u. þ. b. 100 m.kr. Reiknað er með
að rikissjóður leggi fram allt að 40% af hlutafé félagsins en það er áætlað 30 millj.
og ábyrgist allt að um 25% af þeim lánum sem til þurfa að koma vegna byggingar
verksmiðjunnar. Framangreindar uppbæðir eru miðaðar við verðlag í apríl 1981, og
er gert ráð fyrir að þær breytist til samræmis við verðlagsbreytingar.
Um 3. gr.
Ekki er talin ástæða til að leggja hömlur á tölu stofnenda eða hluthafa í félaginu,
m. a. með hliðsjón af aðild ríkisins að þvi.
Um 4. gr.
Um stjórn félagsins fer eftir samþykktum þess.
Um 5. gr.
Stefna ber að þvi að vernda umhverfi væntanlegrar stálbræðslu fyrir röskun
af hennar völdum og skapa þar sem best starfsskilyrði.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Sþ.

712. Nefndarálit

[62. máll

um till. til þál. um upplýsinga- og merkingaskyldu við rikisframkvæmdir.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur orðið sammála um að mæla með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 4. maí 1981.
Eggert. Haukdal,
form.
EgiII Jónsson.

Sþ.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr., frsm.
ólafur Þ. Þórðarson.

Magnús H. Magnússon.
Friðrik Sophusson.

713. Nefndarálit

[125. mál]

um till. til þál. um tilraunageymi til veiðarfærarannsókna.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin varð sammála um að mæla með samþykkt þingsályktunartillögunnar.
Alþingi, 4. maí 1981.
Eggert Haukdal,
form.
Egill Jónsson.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr., frsm.
ólafur Þ. Þórðarson.

Magnús H. Magnússon.
Friðrik Sophusson.
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[315. mál]

um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- gr.
Fjármálaráðherra f. h. rikissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð
lán sem Bjargráðasjóður tekur, allt að 15 millj. króna. Lánið má vera verðtryggt
miðað við lánskjaravísitölu eða jafngildi 15 millj. króna í erlendri mynt. Ábyrgðin
skal vera með þeim kjörum og skilmálum sem ráðherra ákveður og tekur hún jafnt
til greiðslu afborgana, verðtryggingar, vaxta og annars kostnaðar.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Eins og kunnugt er varð verulegt tjón víða um land í óveðri sem gekk yfir
landið aðfaranótt 17. febrúar s. 1. Hinn 19. febrúar s. 1. óskaði ríkisstjórnin eftir þvi
við Samband íslenskra sveitarfélaga að það tæki saman yfirlit yfir tjón sem urðu
í óveðrinu aðfaranótt 17. febrúar. Skrifstofa Sambands ísl. sveitarfélaga hefur nú
tekið saman yfirlit yfir tjónið og nær yfirlitið til alls 86 sveitarfélaga, aðallega á
svæðinu frá Rangárvallasýslu að sunnan, vestur og norður um allt til Eyjafjarðar.
í yfirlitinu eru greindir 616 tjónþolar, meginhlutinn einstaklingar, en meðal tjónþola eru einnig allmörg fyrirtæki, opinberir aðilar, ríki og sveitarfélög. Tjónayfirlitið er byggt á skýrslum sem borist hafa skrifstofu Sambands ísl. sveitarfélaga, þ. e.
fyrst og fremst matsgjörðum dómkvaddra matsmanna en í öðrum tilvikum af matsgjörðum matsmanna tryggingarfélaganna og mati úttektarmanna í einstökum hreppum. 1 undantekningartilvikum eru tjónaupplýsingar byggðar á öðrum gögnum.
1 yfirlitinu er einungis um að ræða tjón sem nema 5 000 kr. eða hærri fjárhæð
hjá einstökum tjónþola. Lægri tjónum var sleppt svo og bifreiðatjónum. Tjón sem
skýrslur hafa borist um og teknar eru inn í yfirlitið nema 16 377 641 kr. Þar af nema
afurðatjón (aðallega í gróðurhúsum) 1 180950 kr. Enn vantar upplýsingar um tjón
í Kópavogi, Njarðvík og Keflavík. Ef frá framangreindri tjónafjárhæð, 16 377 641 kr., er
dregin fjárhæð sem nemur 5 000 kr. á hvern tjónþola (eða 5 000x616), eða 3 080 000
kr., næmu tjónin þannig reiknuð 13 257 671 kr., en til viðbótar má reikna með einhverri fjárhæð vegna tjóna sem skýrslur hafa ekki borist um. Eins og fram kemur
af framansögðu varð tjón í óveðrinu hinn 17. febrúar s. 1. mjög verulegt og þungbært
fyrir marga þá sem fyrir því urðu. Rikisstjórnin hefur nú falið Bjargráðasjóði að
annast lánafyrirgreiðslu til þeirra tjónþola er verst urðu úti. Til þess að gera Bjargráðasjóði mögulegt að annast þessa lánafyrirgreiðslu er nauðsynlegt að afla honum
lánsfjár og jafnframt ábyrgðarheimilda vegna fyrirhugaðrar lántöku, en Bjargráðasjóður hefur ekki aðrar tryggingar fyrir lánum er sjóðurinn tekur.

Sþ.

715. Tillaga til þingsályktunar

[316. mál]

um staðarval stóriðnaðar á Norðurlandi.
Flm.: Lárus Jónsson, Halldór Blöndal.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna sérstaklega nauðsyn eflingar
atvinnulífs á Norðurlandi eystra og kosti þess að velja þar stóriðnaði stað, t. d. í
grennd Akureyrar eða Húsavfkur.
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Samdráttar hefur víða gætt í atvinnulífi á liðnum vetri. Ástandið er greinilega
langtum verst á Norðausturlandi ef marka má opinberar tölur um atvinnuleysisskráningu. Ef frá eru taldir þeir sjávarútvegsstaðir, sem skortir hráefni, hefur
atvinnuleysi orðið mest í stærstu kaupstöðunum, t. d. voru 120 manns á atvinnuleysisskrá á Akureyri í janúar. Þessi samdráttur á vafalítið rætur að rekja til öfugsnúinnar efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, t. d. í vaxtamálum, gengis- og verðlagsmálum, auk húsnæðismála. Að því leyti er vandinn tímabundinn. Ástæða er þó til
að ætla að til viðbótar sé um verulegan frambúðarvanda að ræða í eflingu atvinnulífsins, einkum á Akureyri og Húsavík, þar sem vaxtarbroddurinn er í iðnaðar- og
þjónustugreinum.
Á Akureyri voru um 60% vinnuaflsins hjá 11 stærstu fyrirtækjum bæjarins árið
1970, en nú eru 70% vinnuaflsins hjá einvörðungu 7 fyrirtækjum, þ. á m. sjúkrahúsinu og Akureyrarbæ. Þessi stóru fyrirtæki: Útgerðarfélag Akureyringa, Verksmiðjur SÍS, Slippstöðin, Niðursuðuverksmiðja K. Jónsson & Co„ svo nokkur séu
nefnd, eiga öll í erfiðleikum vegna atvinnumálastefnu ríkisstjórnarinnar. T. d. mun
lækkun lána til innlendrar skipasmíði og öll fyrirgreiðsla stjórnvalda á sviði skipasmíða verða Slippstöðinni þung í skauti, en þar vinna 300 manns. Kjarni málsins
er þó sá, að öll fyrrnefnd fyrirtæki virðast ekki líkleg til þess að vaxa umfram
núverandi stærð og umsvif, jafnvel þótt úr rætist með atvinnustefnu stjórnvalda.
Þess er m. ö. o. ekki að vænta, að hjá þeim verði til nauðsynleg ný atvinnutækifæri á
næstu árum, ef ungt fólk, sem kemur á vinnumarkaðinn, á að geta fest rætur og
heimili á Akureyri.
Svipuðu máli gegnir um Húsavík. Þar virðist fiskiðnaðurinn vart bæta við sig
verulegu vinnuafli og aðrar iðngreinar á Húsavík flestar bundnar þjónustu við
heimamarkað. Nýr vaxtarbroddur er því nauðsynlegur þar til eflingar atvinnulífsins
ekki síður en á Akureyri og hafa bæjaryfirvöld þar sýnt á þessu sérstakan skilning
með athugunum á að koma á fót nýjum iðngreinum á Húsavík, m. a. pappírsverksmiðju, sem kunnugt er.
Afar þýðingarmikil rök fyrir því að velja stórfyrirtækjum stað í grennd við
öfluga þéttbýlisstaði felast í þeirri staðreynd, að einmitt þar hefur ný atvinnustarfsemi mest áhrif til eflingar annarra iðn- og þjónustugreina. Slíkt staðarval hefur
þvi mest áhrif á byggðaþróun í landinu sem unnt er að ná með einni ákvörðun.
Akureyri er sem kunnugt er stærsti þéttbýlisstaður utan höfuðborgarsvæðisins og
þar er fyrir öflugastur iðnaður og þjónustugreinar á landsbyggðinni. Áætla má að
fyrirtæki, sem veitir 400 manns atvinnu, muni örva aðra atvinnustarfsemi í Eyjafirði
þannig að um 600 ný atvinnutækifæri hlytust af staðarvali slíks stórfyrirtækis til
viðbótar. Þannig yrði fjöldi nýrra atvinnutækifæra 1000 og ibúafjölgun a. m. k. 3000
manns vegna staðarvalsins. Á hinn bóginn yrði íbúafjölgun minni og færri ný atvinnutækifæri sem hlytust af staðarvali slíks fyrirtækis í 1000 manna héraði, en félagslegar
aðstæður allar gjörbreytast þar sem hefðbundnar atvinnugreinar væru væntanlega
einar til staðar i sliku byggðarlagi. Um framangreindar niðurstöður á þeim áhrifum,
sem staðarval stórfyrirtækja hefur í atvinnu- og byggðaþróun, liggja fyrir reynsluathuganir, m. a. í Noregi.
Orkufrekur iðnaður kemur auðvitað sérstaklega til greina í framangreindu
skyni. Þar sem orkukerfi landsins verður allt samtengt innan skamms yrði staðarval slíkra stórfyrirtækja í grennd við Akureyri eða Húsavík lítt háð stórvirkjunarstöðum, en um orkuþáttinn í þessu sambandi vísast til frv. sjálfstæðismanna um
nýjar stórvirkjanir á þessum áratug.
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[7. mál]

um horfna menn.
(Eftir 2. umr. í Nd., 4. maí.)
Samhljóða þskj. 7 með þessum breytingum:
6. gr. hljóðar svo:
Kröfu um, að opinber stefna verði gefin út, er unnt að bera upp við héraðsdómara, í Reykjavík borgardómara, þegar 3 ár eru liðin frá því, að síðast spurðist
til hins horfna manns eða vitað var, að hann væri á lífi.
Nú þykir sýnt, að hinn horfni maður hafi ratað í lífsháska eða miklar líkur
eru að öðru leyti á, að hann sé látinn, t. d. vegna þess að skip eða loftfar, sem hann
hefir verið á eða í, hefir farist, og er frestur samkvæmt 1. málsgr. þá 4 mánuðir.
Sóknaraðilar samkvæmt 1. málsgr. geta verið maki hins horfna, niðjar hans,
þ. á m. kjörniðjar, aðrir erfingjar og aðrir þeir, sem hafa lögmætra hagsmuna að
gæta af því að fá dómsúrlausn um, að hinn horfna mann skuli telja látinn. Dómsmálaráðuneytið getur og haft uppi kröfu, þegar gæsla almannahags gerir þess þörf
eða þegar það telur réttmætt að gera kröfuna vegna tilmæla vandamanna.
12. gr. hljóðar svo:
Dómari kveður sóknaraðila og réttargæslumann hins horfna til dómþings þess,
sem ákveðið er í hinni opinberu stefnu samkv. 11. gr. Skulu þar lögð fram stefna
og frekari gögn, ef því er að skipta, og veita skal sóknaraðila og réttargæslumanni
hins horfna kost á að reifa gögn og flytja mál með sama hætti og almennt er um
einkamál í héraði.
Að svo búnu kveður dómari upp dóm í málinu, ef fallist er á að telja skuli hinn
horfna mann látinn, en úrskurð, ef kröfu aðilja er hrundið.
í dómi, sem kveður á um, að horfinn mann skuli telja látinn skal tekin afstaða
til þess, frá hvaða tíma telja skuli andlát manns. Skal í því efni miða við síðasta
dag í þeim mánuði, sem frestur rann út samkv. 6. gr. 1. málsgr. eða þann dag, þegar
sennilegast er, að andlát manns hafi borið að höndum, sbr. 6. gr. 2. málsgr., eða
síðasta dag þess mánaðar, er 4 mánaða frestur rennur út samkv. þeirri málsgrein,
eftir atvikum.

Nú hverfur sóknaraðili frá kröfu sinni um, að dómur kveði um, að horfinn
maður skuli talinn látinn, og skal þá veita dómsmálaráðuneyti kost á að halda áfram
málinu.
14. gr. hljóðar svo:
Nú kemur í ljós eftir að dómur hefir gengið, er kveður svo á, að horfinn maður
skuli talinn látinn, að maður þessi er á lífi. Getur hann þá næstu 5 ár eftir það tímamark, sem dómur miðar réttaráhrif dánarlíkna við, endurheimt eign sína frá þeim,
sem fengið hefir hana að arfi.
Nú er leitt í Ijós, að hinn horfni hefir látist á öðrum tíma en við er miðað í dóminum, og getur þá sá aðili, sem rétt hefði átt til arfs, ef raunverulegt dánardægur
hefir verið lagt til grundvallar, krafist eignar úr hendi þess, sem fengið hefir eign
i hendur sem arf, innan sömu tímamarka og þeirra, sem greinir í 1. málsgrein.
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Nd.

717. Frumvarp til laga

[123. máll

nm hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
(Eftir 2. umr. í Nd., 4. maí.)
I. KAFLI
Hlutverk.
1. gr.
1.1. Lögum þessum er ætlað að skapa grundvöll til þess að tryggja landsmönnum svo
heilnæm lífsskilyrði sem á hverjum tíma eru tök á að veita.
1.2. Með markvissum aðgerðum skal vinna að þessu, m. a. með því að tryggja sem
best eftirlit með umhverfi, húsnæði og öðrum vistarverum, almennri hollustu
matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara og vernda þau lífsskilyrði, sero
felast í ómenguðu umhverfi, hreinu lofti, úti og inni, og ómenguðu vatni. Ennfremur með því að veita alhliða fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir
almenning.
1.3. Lög þessi ná yfir alla starfsemi og framkvæmd, sem hefur eða haft getur í för
með sér mengun lofts, láðs eða lagar, að svo miklu leyti, sem það er ekki falið
öðrum með sérlögum eða alþjóðasamþykktum.
1.4. Með mengun er átt við þegar örverur, efni og efnasambönd geta valdið óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða
óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til óþæginda vegna ólyktar,
hvers konar hávaða og titrings, geislunar og varmaflæðis.
2. gr.
2.1. Til þess að stuðla sem best að framkvæmd laga þessara setur ráðherra heilbrigðisreglugerð um atriði, sem sérlög ná ekki yfir, sem gildir fyrir allt landið,
landhelgi og lofthelgi.
2.2. í heilbrigðisreglugerð skulu vera almenn ákvæði um:
1. Hreinlæti og þrifnað utan húss.
2. Neysluvatn, vatnsból, vatnsveitur og baðvatn.
3. Salerni og frárennsli.
4. Meðferð og eyðingu sorps og annars úrgangs.
5. Meindýr og eyðingu þeirra svo og ónytjadýr, vargfugla og aflifun þeirra.
6. Ibúðarhúsnæði.
7. Gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði.
8. Matvæli og aðrar neyslu- og nauðsynjavörur svo og húsakynni, tæki og allt
er snertir matvælaframleiðslu og matvælaiðnað, þar með talin notkun aukaefna í matvæli, matvörugeymslur og matvæladreifing, sbr. og reglug nr.
250/1976 ásamt síðari breytingum.
9. Matvælaeftirlit og efna- og gerlafræðilegar rannsóknir vegna þess.
10. Meðferð og notkun matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara, sem
ekki uppfylla settar reglur.
11. Skóla og aðra kennslustaði.
12. Rakarastofur, hárgreiðslustofur, nuddstofur og hvers konar aðrar snyrtistofur.
13. Barnaheimili, upptökuheimili og leikvelli.
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14. Heilbrigðisstofnanir, stofnanir fyrir þroskahefta, drykkjusjúka og tilsvarandi, lækningastofur, dvalarheimili fyrir aldraða skv. lögum þar um o. þ. u. 1.
15. íþróttastöðvar, iþróttahús, sundhallir, sundlaugar, baðhús, gufubaðstofur og
almenna baðstaði o. þ. u. 1.
16. Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna.
17. Samkomuhús, þ. á m. kirkjur.
18. Kirkjugarða, líkhús og bálstofur, svo og meðferð lika.
19. Báta og skip, vélknúin ökutæki, flugvélar o. þ. u. 1.
20. Gripahús og alifuglabú.
21. Hávaða og titring, m. a. frá hvers konar starfsemi og farartækjum.
22. Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem ekki fellur að öllu leyti undir mengunarvarnareglugerð skv. 3. gr.
23. Þátttöku heilbrigðisnefnda í sóttvörnum og framkvæmd þeirra.
24. Önnur sambærileg atriði.
Ennfremur skal setja ákvæði um:
25. Valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda og heilbrigðisfulltrúa
og Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir.
26. Viðmiðunarreglur og staðla um efna- og gerlainnihald matvæla og annarra
neyslu- og nauðsynjavara.
27. Reglur um töku sýna og úrvinnslu þeirra.
28. Undanþágur og heimiidir til slíks og hvaða takmörkun slíkt skuli háð,
jafnframt viðuriög og málsmeðferð.
3. gr.
3.1. Til þess að stuðla sem best að framkvæmd mengunarvarna setur ráðherra mengunarvarnaregiugerð að höfðu samráði við önnur ráðuneyti, sem fara með einstaka
málaflokka, er snerta umhverfismál.
3.2. 1 mengunarvarnareglugerð skulu vera almenn ákvæði um:
1. Starfsieyfi fyrir allan atvinnurekstur, sem haft getur í för með sér mengun,
þar sem m. a. skulu vera ákvæði um staðarval, mengunarvarnir í einstökum
atvinnugreinum og um rekstur og viðhald mengunarvarnaútbúnaðar.
2. Eftirlit, skráningu og tilkynningarskyldu.
3. Úttekt á hugsanlegri mengunarhættu.
4. Meðferð vatns og sjávar í iðnaði.
5. Úrgangsefni, svo sem eyðingu sorps og annars úrgangs.
6. Frárennsli og skolp.
7. Varnir gegn loftmengun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur fyrir
leyfilega loftmengun.
8. Hávaða og titring, þar sem fram koma viðmiðunarreglur fyrir leyfilegan
hávaða og titring með hliðsjón af umhverfi.
9. Geislun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur um takmörkun geislunar.
10. Varmamengun, þar sem fram skulu koma reglur um takmörkun sliks.
11. Önnur sambærileg atriði.
Ennfremur skal setja ákvæði um:
12. Undanþáguheimildir og hvaða takmörkum slíkt skuli háð, jafnframt viðurlög og málsmeðferð.
13. Valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda, heilbrigðisfulltrúa og
Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir.
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II. KAFLI
Stjórn og skipan.

4. gr.
4.1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum.
4.2. Landlæknir er ráðgjafi ráðherra og ríkisstjórnar um allt er að hollustuháttum
og heilbrigðiseftirliti lýtur.
5. gr.
5.1. Sveitarfélög annast og standa undir kostnaði við heilbrigðiseftirlit í héruðum,
að svo miklu leyti sem ekki gilda hér um sérstök lög.
5.2. Ekkert sveitarfélag skal vera án viðhlítandi heilbrigðiseftirlits og þjónustu
heilbrigðisfulltrúa.
5.3. Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. nóvember ár hvert gera fjárhagsáætlun fyrir
næsta ár og áætlun um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu sem
miðast við íbúatölu 1. desember árið á undan.
5.4. Heilbrigðisnefndir skulu gera fyrir fram áætlanir um allar fjárfrekar framkvæmdir innan umdæmisins í samræmi við 3. tl. þessarar greinar.
6. gr.
6.1. I landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir kosnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Um skipan heilbrigðisnefnda og kosningar í þær fer sem hér segir:
6.2. Reykjavíkursvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Reykjavfk, skipuð sjö fulltrúum kosnum af borgarstjórn.
Starfssvæði: Reykj avíkurborg.
2) Seltjamarnes, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður.
6.3. Vesturlandssvæði.
Þar starfa 5 nefndir:
1) Akranes, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur. Akraneskaupstaður
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á
starfssvæðinu i sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu kjósa tvo.
2) Borgarnes, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Borgarneshreppur, Borgarhreppur, Álftaneshreppur, Hraunhreppur, Kolbeinsstaðahreppur, Eyjahreppur, Andakílshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur,
Hvítársiðuhreppur, Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur. Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa, kosinn af sveitarstjórn, en hinir fjórir skulu kosnir af fulltrúum allra hreppa á starfssvæðinu
í sýslunefndum Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu og Snæfellsnessýslu.
3) Ólafsvík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Ólafsvíkurhreppur, Fróðárhreppur, Staðarsveit, Breiðuvíkurhreppur og Neshreppur. Ólafsvíkurhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Neshreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Snæfellsnessýslu kjósa tvo.
4) Stykkishólmur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Helgafellssveit, Stykkishólmshreppur, Skógarstrandarhreppur,
Miklaholtshreppur, Eyrarsveit og Flateyjarhreppur. Stykkishólmshreppur skal
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eiga tvo fulltrúa og Eyrarsveit einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar
annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Snæfellsnessýslu og AusturBarðastrandarsýslu kjósa tvo.
5) Búðardalur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur, Haukadalshreppur, Laxárdalshreppur, Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur, Klofningshreppur,
Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Laxárdalshreppur skal eiga einn fulltrúa
kosinn af sveitarstjórn. Fjórir skulu kosnir af fulltrúum allra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Dalasýslu.
6.4. Vestfjarðasvæði.
Þar starfa 6 nefndir:
1) Austur-Barðastrandarsýsla, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sýslunefnd
Austur-Barðastrandarsýslu.
Starfssvæði: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur, Gufudalshreppur og Múlahreppur.
2) Patreksfjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur,
Tálknafjarðarhreppur, Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur. Patrekshreppur skal eiga tvo fulltrúa, Tálknafjarðarhreppur einn og Suðurfjarðahreppur
einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í
sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu kjósa einn.
3) Vestur-ísafjarðarsýsla, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Auðkúluhreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Þingeyrarhreppur á einn
fulltrúa, Flateyrarhreppur einn og Suðureyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar hinna hreppanna í sýslunefnd Vestur-ísafjarðarsýslu
kjósa tvo.
4) Bolungarvík, skipuð þrem fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Bolungarvíkurkaupstaður.
5) ísafjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Isafjarðarkaupstaður, Súðavíkurhreppur, ögurhreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. Isafjarðarkaupstaður
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa í
sýslunefnd Norður-Isafjarðarsýslu kjósa tvo.
6) Hólmavík, skipuð þrem fulltrúum.
Starfssvæði: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur, Hólmavíkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur.
Hólmavíkurhreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Fulltrúar
hinna hreppanna í sýslunefnd Strandasýslu á starfssvæðinu kjósa tvo.
6.5. Norðurlandssvæði vestra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Hvammstangi, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri-Torfustaðahreppur, Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur,
Þorkelshólshreppur og Bæjarhreppur. Hvammstangahreppur skal eiga tvo
fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar hinna hreppanna á starfssvæðinu
í sýslunefnd Vsstur-Húnavatnssýslu og Strandasýslu kjósa þrjá.
2) Blönduós, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduóshreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur,
Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur. Blönduóshreppur skal
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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eiga tvo fulltrúa og Höfðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum. FuIItrúar
annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu kjósa
tvo.
3) Sauðárkrókur, skipuð fimm fulltrúum,
Starfssvæði: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður,
Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur, Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur og
Fellshreppur. Sauðárkrókskaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Skagafjarðarsýslu kjósa þrjá.
4) Siglufjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Siglufjarðarkaupstaður, Haganeshreppur og Holtshreppur. Siglufjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Haganeshreppur einn og Holtshreppur einn kosna af sveitarstjórnum.

6.6. Eyjafjarðarsvæði.
Þar starfa 3 nefndir:
1) Dalvík, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og
Hriseyjarhreppur. Dalvíkurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn og fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu kjósa einn.
2) Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Ólafsfjarðarkaupstaður.
3) Akureyri, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur,
Skriðuhreppur, öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur,
Saurbæjarhreppur, öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna af
bæjarstjórn, en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu i sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og Suður-Þingeyjarsýslu kjósa tvo.
6.7. Norðurlandssvæði eystra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Húsavík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Aðaldælahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykjahreppur, Reykdælahreppur og Skútustaðahreppur. Húsavíkurkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu kjósa tvo.
2) Kópasker, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Kelduneshreppur, öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og Presthólahreppur. Presthólahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn
en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu kjósa tvo.
3) Þórshöfn, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur.
Þórshafnarhreppur skal eiga tvo fulltrúa, kosna af sveitarstjórn, og fulltrúar
annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu kjósa
einn.
4) Raufarhöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Raufarhafnarhreppur.
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6.8. Austurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur,
Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdalshreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur. Egilsstaðahreppur skal
eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn, en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefndum Norður- og Suður-Múlasýslu kjósa þrjá.
2) Seyð’sfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar.
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur.
3) Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðarhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
4) Neskaupstaður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Neskaupstaður, Mjóafjarðarhreppur, Norðfjarðarhreppur. Neskaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, en fulltrúar hinna
hreppanna á starfssvæðinu í sýslunefnd Suður-Múlasýslu kjósa einn.
5) Es'kifjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðahreppur. Eskifjarðarkaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Helgustaðahreppur
einn kosinn af sveitarstjórn.
6) Reyðarfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Reyðarfjarðarhreppur.
7) Fáskrúðsfjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur og Stöðvarhreppur. Búðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar hinna hreppanna á starfssvæðinu í sýslunefnd Suður-Múlasýslu kjósa einn.
8) Höfn Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur,
Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá fulltrúa
kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu i sýslunefnd
Austur-Skaftafellssýslu kjósa tvo.
9) Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geithellnahreppur og Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur einn
kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar hinna hreppanna á starfssvæðinu í sýslunefnd Suður-Múlasýslu kjósa einn.
6.9. Suðurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur.
Hvammshreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Fulltrúar hinna
tveggja hreppanna í sýslunefndum Vestur-Skaftafellssýslu og Rangárvallasýslu kjósa einn.
2) Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur,
Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur skal eiga einn
fulltrúa kosinn af sveitarstjórn og fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu
i sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu kjósa tvo.
3) Hvolsvöllur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur-
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4)

5)

6)

7)
8)
9)

Landeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Hvolhreppur skal
eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd Rangárvallasýslu kjósa tvo.
Hella, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur, Ásahreppur og Djúpárhreppur. Rangárvallahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn
af sveitarstjórn, en fulltrúar annarra hreppa á starfssvæðinu í sýslunefnd
Rangárvallasýslu kjósa tvo.
Laugarás, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur og Laugardalshreppur. Fulltrúar hreppanna á starfssvæðinu í sýslunefnd Árnessýslu kjósa alla fulltrúana.
Selfoss, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosskaupstaður, Grafningshreppur, Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur og Þingvallahreppur. Selfosskaupstaður
skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Eyrarbakkahreppur einn og
Stokkseyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Fulltrúar annarra hreppa
á starfssvæðinu í sýslunefnd Árnessýslu kjósa einn.
Hveragerði, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Hveragerðishreppur.
Þorlákshöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af ölfushreppi.
Starfssvæði: ölfushreppur og Selvogshreppur.
Vestmannaeyjar, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Vestmannaeyjar.

6.10. Suðurnesjasvæði.
Þar starfar ein nefnd skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Keflavíkurkaupstaður, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Njarðvikurkaupstaður, Hafnahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og Grindavíkurkaupstaður. Hvert sveitarfélag kýs einn fulltrúa.
6.11. Hafnarfjarðarsvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Hafnarfjörður, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Hafnarfjarðarkaupstaður.
2) Garðabær, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Garðakaupstaður og Bessastaðahreppur.
Garðakaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Bessastaðahreppur einn kosinn af hreppsnefnd.
6.12. Kópavogssvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Kópavogur, skipuð ftmm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Kópavogskaupstaður.
2) Mosfellssveit, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Mosfellshreppur skal eiga þrjá fulltrúa, Kjalarneshreppur einn og Kjósarhreppur
einn kosna af sveitarstjórnum.
6.13. Ráðherra getur í samráði við hlutaðeigand’ sveitarstjórnir og að fengnu áliti
Hollustuverndar rikisins ákveðið með reglugerð breytingar á skipan sveitarfélaga í heilbrigðisnefndir og um kosmngar fulltrúa i þær.
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6.14. Þau sveitarfélög, sem eiga ekki fulltrúa í heilbrigðisnefnd, skulu eiga rétt
til að sitja fundi og koma á framfæri sjónarmiðum sinum í nefndum sé fjallað
um málefni er snerta þau.
6.15. Heimilt er að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda innan hvers svæðis. í slíkum
tilvikum skulu viðkomandi sveitarfélög gera með sér samning um stofnun einnar
nefndar. Skal þar m. a. kveða á um tölu nefndarmanna, sem aldrei mega þó vera
fleiri en níu, um kosningu þeirra svo og skiptingu kostnaðar af störfum nefndarinnar, sbr. 5. gr.
6.16. Heilbrigðisnefnd skiptir með sér störfum.
6.17. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sér um að kosningar í heilbrigðisnefndir fari fram.
7. gr.
7.1. Heilbrigðisnefnd ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum þessara laga, heilbrigðisreglugerðar, mengunarreglugerðar, heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga, sömuleiðis ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum, sem heilbrigðisnefndum er eða
kann að vera falið að annast um framkvæmd á.
Heilbrigðisnefndir skulu sérstaklega vinna að:
1. Bættri heilbrigðisvernd i héraðinu.
2. Bættum mengunarvörnum í héraðinu.
3. Fræðslu um hollustuháttamál.
4. Samvinnu við önnur yfirvöld og aðila er vinna að þessum málum beint eða
óbeint.
8. gr.
8.1. Sveitarstjórnir, bygginganefnd’r og önnur yfirvöld héraðanna skulu leita álits
heilbrigðisnefndar um hvers konar ráðstafanir og framkvæmdir, sem lög þessi,
heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og samþykktir sveitarfélaga samkvæmt lögum þessum taka til.
9. gr.
9.1. Heilsugæslulæknar (yfirlæknar) skulu vera faglegir ráðunautar heilbrigðisnefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir,
þegar þeim þykir þörf, og að þar verði tekin fyrir tiltekin mál.
9.2. Héraðslæknar. hver í sínu læknishéraði, segja fyrir um og skipuleggja þjónustu
heilsugæslulækna við heilbrigðisnefndir.
9.3. Heilbrigðisnefndum og svæðisnefndum ber að senda viðkomandi sveitarstjórnum og héraðslæknum afrit fundargerða þegar að loknum fundum.
9.4. Heilbrigðisfulltrúar (framkvæmdastjórar) skulu sitja fundi heilbrigðisnefnda
og svæðisnefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir
verði haldnir og tekin verði þar fyrir tiltekin mál.
9.5. Héraðsdýralæknum er heimilt að sitja fundi heilbrigðisnefnda með málfrelsi og
tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir og að tiltekin mál verði
tekín fyrir.
9.6. Heilbrigðisnefnd getur leitað þeirrar sérfræðiaðstoðar og kvatt á sinn fund þá
aðila, sem hún telur þörf á.
9.7. Formaður heilbrigðisnefndar skal sjá um að nefndarmenn og aðrir, sem sækja
eiga fundi nefndarinnar, séu boðaðir.
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10. gr.
10.1. Heilbrigðisnefndir skulu halda fundi eigi sjaldnar en ársfjóröungslega.
10.2. Afgreiðsla í heilbrigðisnefnd telst fullnægjandi sé helmingur nefndarmanna við
staddur.
10.3. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður afgreiðslu máls.
10.4. Um vanhæfni heilbrigðisnefndarmanna til afgreiðslu mála gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga.
11. gr.
11.1. Á hverju heilbrigðiseftirlitssvæði, sbr. 23. gr., skal starfa svæðisstjórn skipuð
formönnum heilbrigðisnefnda á svæðinu auk héraðslæknis (borgarlæknis í
Reykjavík), sem er formaður. Á Reykjavíkursvæði tilnefnir heilbrigðisráð 3
fulltrúa og heilbrigðisnefnd Seltjarnarneskaupstaðar 1 fulltrúa. Á Suðurnesjasvæði fer heilbrigðisnefnd með störf svæðisnefndar auk héraðslæknis, sem er
formaður.
11.2. Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á ári.
11.3. Verkefni svæðisnefnda er að skipuleggja og samræma heilbrigðiseftirlit á svæðinu í samræmi við 24. og 26. gr. laga þessara og ákvæði reglugerða sem settar
verða.
12. gr.
12.1. Svæðisnefndir skulu fyrir 1. júní ár hvert senda Hollustuvernd rikisins skýrslu
varðandi starfsemi nefndarinnar næsta almanaksár á undan og um áformaða
starfsemi. Skýrslur þessar skulu gerðar á þar til gerð eyðublöð, sem Hollustuvernd ríkisins lætur útbúa.
III. KAFLI
Hollustuvernd ríkisins.
13. gr.
13.1. Ríkið starfrækir stofnun, sem nefnist Hollustuvernd rikisins.
13.2. Stofnunin hefur yfirumsjón með almennu heilbrigðiseftirliti, matvælaeftirliti,
mengunarvörnum og rannsóknum þessu tengdu og sér um framkvæmd þess í
samræmi við lög þess:, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og ákvæði
annarra laga og reglna, er þessi mál snerta og heilbrigðisyfirvöldum er falið
að sjá um framkvæmd á.
13.3. Stofnunin skal vinna að samræmingu alls heilbrigðiseftirlits i landinu, m. a. á
þann hátt að koma á samvinnu allra þeirra stofnana, er að málum þessum starfa.
Skal stofnunin sérstaklega gæta hagkvæmni í ðllu eftirliti á sviði hollustuháttamála, m. a. með þvi að fyrirbyggja tvíverknað og skörun eftir því sem frekast
er unnt.
13.4. Stofnunin fer þvi aðeins með beint heilbrigðiseftirlit að um sérhæfð verkefni sé
að ræða og lög mæli svo fyrir eða ráðherra ákveði það, og að höfðu samráði
við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir.
13.5. Stofnunin er til ráðuneytis yfirstjórn heilbrigðismála, heilbrigðisnefndum og
öðrum, sem með opinbert heilbrigðiseftiriit fara.
13.6. Stofnunin skal sjá um að haldið sé uppi skipulegri fræðslu fyrir almenning um
mál, er varða hollustuhætti.
13.7. Stofnunin skal, svo sem þurfa þykir, beita sér fyrir námskeiðum til að fræða
þá aðila, er að þessum málum starfa í landinu.
13.8. Stofnunin skal sjá um að menntun og fræðslu fyrir heilbrigð’sfulltrúa verði
komið á og hefur um það samráð við þær deildir Háskóla íslands, sem annast
kennslu, er því tengist, og aðra sérfróða aðila.

Þingskjal 717

2343

13.9. Stofnunin skal hafa sem nánasta samvinnu við heilbrigðisnefndir og heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaganna og veita þeim alla þá þjónustu um hollustuháttamál,
sem hún getur og aðstæður gera nauðsynlegar.
13.10. Stofnunin gefur árlega út skýrslu um starfsemi sína á liðnu ári ásamt upplýsingum um ástand hollustuháttamála í landinu.
13.11. Stofnunin annast upplýsingar og tilkynningar til fjölmiðla. Skulu þær vera
efnislega rökstuddar og þess gætt að einstakar atvinnugreinar, stofnanir eða
fyrirtæki líði ekki tjón og álitshnekki að óþörfu.
14. gr.
14.1. Stofnuninni skal skipuð sérstök stjórn sem í eiga sæti sjö menn. Sameinað
Alþingi kýs tvo, landlæknir tilnefnir einn, Samband íslenskra sveitarfélaga
einn, Heilbrigðisfulltrúafélag íslands einn og Samtök heilbrigðisstétta einn.
Ráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður.
Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skipunartími stjórnar er fjögur ár.
14.2. Stjórn stofnunarinnar hefur undir yfirstjórn ráðherra æðsta vald í málefnum
stofnunarinnar.
15. gr.
15.1. Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum tillögum stjórnar. Einungis má skipa mann sem hefur menntun og/eða reynslu á sviði hollustuháttamála og í stjórnun.
15.2. Forstjóri annast daglega stjórnun stofnunarinnar. Hann situr fundi stjórnar
með málfrelsi og tillögurétti. Hann undirbýr fundi stjórnar og sér um framkvæmd ákvarðana hennar.
16. gr.
16.1. í tengslum við almenna skrifstofu skal unnið að áætlanagerð, útgáfu upplýsinga og fræðsluefnis i samráði við deildir stofnunarinnar.
16.2. Þar skal vera bókasafn stofnunarinnar með sem fullkomnustum bókakosti.
17. gr.
17.1. Stofnuninni skal skipt í þrjár deildir, heilbrigðiseftirlit, rannsóknastofu og
mengunarvarnir og skal starfa forstöðumaður yfir hverri.
17.2. Heilbrigðiseftirlit hefur yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum heilbrigðisreglugerðar, sbr. 2. gr. 2. tl., að svo miklu leyti sem slikt er ekki falið öðrum
deildum stofnunarinnar, sbr. 17. gr. 3. og 4. tl.
Heilbrigðiseftirlit annast ennfremur framkvæmd laga nr. 27/1977 um aðgerðir til þess að draga úr tóbaksreykingum.
17.3. Rannsóknastofa annast þær efna- og gerlafræðilegar rannsóknir, sem lög þessi
gera ráð fyrir á sviði matvæla-, neyslu- og nauðsynjavara og mengunar. Ennfremur annast rannsóknastofa sérstök rannsóknaverkefni, eftir því sem stjórn
stofnunarinnar ákveður hverju sinni.
17.4. Mengunarvarnir hafa yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum i mengunarreglugerð, sbr. 3. gr. 2. tl.
Mengunarvarnir annast ennfremur:
1. Tillögur að starfsleyfum og úrvinnslu gagna hvað snertir mengunarvarnir.
2. Starfsemi geislavarna skv. reglug. nr. 5/1968, sbr. lög nr. 95/1962.
3. Skipulagningu og umsjón með framkvæmd mengunarrannsókna i samræmi
við lög þessi svo og annarra mengunarrannsókna, eftir nánari ákvörðun
stjórnar stofnunarinnar.
18. gr.
18.1. Ráðherra setur stofnuninni starfsreglur að fengnum tillögum stjórnar hennar.
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19. gr.
19.1. Við stofnunina starfa þrír forstöðumenn.
1. Forstöðumaður heilbrigðiseftirlits skal hafa háskólamenntun og viðhlítandi
sérþekkingu í heilbrigðisvernd og hafa reynslu á því sviði.
2. Forstöðumaður rannsóknastofu skal hafa háskólamenntun á sviði gerlaeða efnafræði og sérþekkingu og starfsreynslu á því sviði.
3. Forstöðumaður mengunarvarna skal hafa háskólamenntun á sviði verk- eða
efnafræði og sérþekkingu og reynslu á sviði mengunarvarna.
19.2. Ráðherra skipar forstöðumenn að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar.
19.3. Forstöðumenn skulu sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.
20. gr.
20.1. Framkvæmdastjóri ræður starfsfólk á skrifstofu.
20.2. Stjórnin ræður menn með sérþekkingu að deildum stofnunarinnar að fengnum tillögum viðkomandi forstöðumanna.
20.3. Forstöðumenn ráða annað starfsfólk hinna einstöku deilda.
21. gr.
21.2. Eiturefnanefnd, skv. lögum nr. 85/1968, Áfengisvarnaráði, skv. lögum nr.
82/1969, og Manneldisráði, skv. lögum nr. 45/1978, skal sköpuð aðstaða innan
stofnunarinnar og vinna i nánu samstarfi við hana, en halda fullu sjálfstæði
skv. fyrrgreindum lögum.
21.2. Stofnunin skal, eftir því sem við á, hafa samvinnu við Náttúruverndarráð,
Vinnueftirlit og Siglingamálastofnun um öll mál, er varða mengunarvarnir við
atvinnurekstur, skipulag mengunarvarna og skyld málefni.
IV. KAFLI
Samþykktir sveitarfélaga.
22. gr.
22.1. Sveitarfélög geta sett sér eigin heilbrigðissamþykktir um þætti, sem ekki er
fjallað um í heilbrigðisreglugerð, sbr. 2. gr., eða til þess að gera um einstök
atriði ítarlegri kröfur en þar er gert.
22.2. Heimilt er auk annars að setja i slíkar samþykktir ákvæði um:
1. Bann eða takmörkun hundahalds.
2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps.
3. Gjaldtöku vegna leyfa, leigu eða veittrar þjónustu.
4. Sérstakar ábyrgðartryggingar.
22.3. Upphæð gjalda samkv. þessum kafla skal ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem
ráðherra staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign í tvö ár eftir gjalddaga, sé leyfi. leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar.
22.4. Hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd semur drög að slíkum samþykktum og breytingum þar á og leggur fyrir viðkomandi sveitarstjórn, sem afgreiðir þau til ráðherra
í formi samþykktar. Synji ráðherra staðfestingar endursendir hann samþykktina til sveitarstjórnar með leiðbeiningum um, hvað þurfi til að til staðfestingar
komi.
22.5. Samþykktir og gjaldskrár samkvæmt þessum kafla skulu birtar í B-deild
Stjórnartiðinda.
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V. KAFLI
Heilbrigðiseftirlitssvæði og heilbrigðisfulltrúar.
23. gr.
23.1. Landið skiptist í heilbrigðiseftirlitssvæði í samræmi við svæðisskiptingu 6.
gr. 2.—12. tl.
24. gr.
24.1. Svæðisnefnd viðkomandi svæðis, sbr. 11. gr., ákveður aðsetur heilbrigðisfulltrúa
innan svæðisins.
24.2. Sé aðsetur heilbrigðisfulltrúa ákveðið þar sem heilsugæslustöð er skal heilbrigðiseftirlit starfrækt frá stöðinni.
24.3. Um skiptingu kostnaðar milli viðkomandi sveitarfélaga á eftirlitssvæði fer
samkvæmt íbúafjölda.
24.4. Starf heilbrigðisfulltrúa telst fullt starf. Að jafnaði skulu ekki koma fleiri
en 10 000 íbúar á einn og sama fulltrúa.
24.5. Einn heilbrigðisfulltrúi hvers svæðis skal vera framkvæmdastjóri eftirlitsins á svæðinu.
25. gr.
25.1. Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins og
að ósk viðkomandi sveitarfélaga, kveðið á um aðra skiptingu heilbrigðiseftirlitssvæða en gert er í 23. gr. Skal þá tekið tillit til þess að ekki komi að jafnaði
fleiri en 10 000 íbúar á einn og sama hollustufulltrúa. Ennfremur skal taka tillit
til umfangs og nauðsynjar á heilbrigðiseftirliti, stærð svæða og samgangna.
26. gr.
26.1. Svæðisnefndir hinna einstöku eftirlitssvæða skipuleggja heilbrigðiseftirlit innan
svæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir og sveitarstjómir, að
höfðu samráði við Hollustuvernd rfkisins.
26.2. Svæðisnefndir viðkomandi eftirlitssvæða ráða heilbrigðisfulltrúa að fengnum
tillögum heilbrigðisnefnda svæðisins. Skal áður leita umsagnar Hollustuverndar
ríkisins um hæfni þeirra.
26.3. Svæðisnefndir setja heilbrigðisfulltrúum erindisbréf að höfðu samráði við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir og Hollustuvernd rfkisins.
26.4. Eingöngu má ráða sem heilbrigðisfulltrúa menn með sérmenntun á sviði
heilbrigðiseftirlits.
26.5. Ef ekki er völ á sérmenntuðum manni, getur Hollustuvernd rikisins heimilað
að ráðinn sé annar maður til bráðabirgða, en hafa skal hann reynslu á þessu
sviði.
26.6. Ráðherra setur að fengnum tillögum Hollustuverndar rfkisins, reglugerð um
sérmenntun, réttindi og skyldur heilbrigðisfulltrúa.
VI. KAFLI
Valdsvið og þvingunarúrræði.
27. gr.
A. HEILBRIGÐISNEFNDIR.
27.1. Til þess að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar skv. lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð, heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga eða
eigin fyrirmælum skv. þessum ákvæðum, getur heilbrigðisnefnd beitt eftirfarandi aðgerðum:
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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27.2.

27.3.
27.4.

27.5.

27.6.
27.7.

27.8.

27.9.

27.10.
27.11.
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1. Veitt áminningu.
2. Veitt áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta.
3. Stöðvað viðkomandi starfsemi eða notkun að öllu leyti eða að hluta til,
með aðstoð lögreglu ef með þarf.
Stöðvun skal því aðeins beitt að ura alvarlegri tilvik eða ítrekuð sé að ræða,
eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests. Sé um sllkt brot að
ræða, getur heilbrigðisnefnd afturkallað starfsleyfi viðkomandi rekstrar teljist
rík ástæða til.
Þar sem innsiglun er beitt við stöðvun skulu heilbrigðisnefndir nota sérstök
innsigli, er auðkenni þær.
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur
hún ákveðið honum dagsektir þar til úr er bætt. Dagsektir renna í sveitarsjóð.
Hámark dagsekta skal ákveðið í heilbrigðisreglugerð og mengunarvarnareglugerð.
Ef aðili vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur fyrirskipað í samræmi við þessi lög og reglur, er nefndinni heimilt að láta vinna verkið á
kostnað hins vinnuskylda. Kostnaður skal til bráðabirgða greiddur úr sveitarsjóði en innheimtast síðar hjá hlutaðeigandi.
Kostnað og dagsektir skv. 27. gr. 4. og 5. tl. má innheimta með lögtaki.
Sé vinna sú, sem heilbrigðisnefnd lætur framkvæma skv. 27. gr. 5. tl., til komin
vegna vanhirðu, óþrifa eða heilsuspillandi aðstæðna í húsi, á lóð eða í farartæki, er kostnaður tryggður með lögveðsrétti í viðkomandi húsi, lóð eða
farartæki tvö ár eftir að greiðslu er krafist.
Heilbrigðisnefndum skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þ. á m.
sýna- og myndatöku, að öllum þeim stöðum, sem lög þessi, heilbrigðisreglugerð,
mengunarvarnareglugerð og heilbrigðissamþykktir ná yfir og geta leitað aðstoðar lögreglu ef með þarf.
Heilbrigðisnefndum er heimilt að gefa fyrirmæli um meðferð og notkun matvæla
og annarra vara þar sem settum reglum hefur ekki verið fylgt. Nefndirnar
geta lagt hald á slíkar vörur og fyrirskipað förgun þeirra teljist slíkt nauðsynlegt.
Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að veita heilbrigðisnefndum allar nauðsynlegar upplýsingar, sem krafist er vegna heilbrigðiseftirlitsins.
Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að afhenda heilbrigðisnefndum nauðsynleg
sýni vegna heilbrigðiseftirlitsins endurgjaldslaust.
28. gr.
B. HEILBRIGÐISFULLTRÚAR.

28.1. Heilbrigðisfulltrúar hafa sama rétt til skoðunar og eftirlits innan síns eftirlitssvæðis og viðkomandi heilbrigðisnefndir, sbr. 27. gr. 8. tl.—11. tl.
28.2. Heilbrigðisfulltrúi getur beitt sömu aðgerðum til þess að knýja fram úrbætur og
greinir frá í 27. gr. 1. tl. Meti hann ástandið svo alvarlegt að beita verði stöðvun,
sbr. 27. gr. 1. tl. 3., skal hann tilkynna það viðkomandi heilbrigðisnefnd og leita
staðfestingar hennar eins fljótt og við verður komið.
29. gr.
C. HOLLUSTUVERND RÍKISINS.
29.1. Telji stjórn stofnunarinnar nauðsyn ráðstöfunar skv. lögum þessum, sem varðar
almenningsheill og viðkomandi heilbrigðisnefnd lætur ekki málið til sín taka
eða gengur ekki nægilega ríkt eftir framkvæmdum, þrátt fyrir ábendingar
stofnunarinnar, skal hún gera tillögur til ráðherra um framkvæmd ráðstöfunarinnar.
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29.2. Telji stofnunin svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eCa notkun
að aðgerð þoli enga bið er henni heimilt, til bráðabirgða að stöðva starfsemi
eða notkunina þegar í stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir, en tilkynna
skal hún það tafarlaust hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd. Fallist heilbrigðisnefnd
ekki á ráðstöfunina skal stofnunin að fenginni greinargerð heilbrigðisnefndar,
sem skal vera skrifleg, skjóta málinu til úrskurðar ráðherra. Málskotsfrestur
stofnunarinnar er tvær vikur eftir að greinargerð heilbrigðisnefndar berst og
frestur heilbrigðisnefndar til þess að tiikynna um ágreining er tvær vikur.
29.3. Ráðherra getur heimilað rýmri frest til málskots en kveðið er á um i 29. gr.
2. tl. sé sótt um slíkt og mæli ríkar ástæður með.
29.4. Málskot frestar ekki upphaflegri ákvörðun stofnunarinnar.
29.5. Fulltrúar stofnunar;nnar eiga rétt til setu á fundum heilbrigðisnefnda og annarra opinberra nefnda, sem um mál skv. lögum þessum fara, með tillögurétti
og málfrelsi.
29.6. Fulltrúum stofnunarinnar er heimilt, sbr. 13. gr. 4. tl., í samráði við heilbrigðisnefndir að taka sýni þar sem starfræksla og notkun fer fram og lög þessi,
heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og heilbrigðissamþykktir sveitarfélaga ná til, sbr. 27. gr. 8., 10. og 11. tl.
VII. KAFLI
Málsmeðferð, úrskurðir og viðurlðg.
30. gr.
30.1. Rísi upp ágreiningur um framkvæmd laga þessara, heilbrigðisreglugerðar,
mengunarvarnareglugerðar, heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga og ákvarðana
heilbrigðisyfirvalda, annar en skv. 29. gr. 1.—2. tl. og 31. gr., er heimilt að vísa
málinu til stjórnar Hollustuverndar ríkisins til úrskurðar. Séu aðilar ekki sáttir
við úrskurð stjórnarinnar er heimilt að vísa málinu til sérstakrar úrskurðarnefndar, er starfar skv. lögum þessum, sbr. 30. gr. 2. tl. Málskot skv. þessum
tölulið frestar ekki upphaflegri ákvörðun.
30.2. í úrskurðarnefnd eiga sæti þrír menn:
Embættisgengur lögfræðingur, tilnefndur af Hæstarétti og er hann jafnframt
formaður. Einn skal tilnefndur af Sambandi ísl. sveitarfélaga og einn af landlækni.
30.3. Ráðherra skipar nefndina til fjögurra ára i senn.
30.4. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
30.5. Nefndinni er heimilt að kveðja tvo sérfróða menn til ráðgjafar telji hún þörf
á við úrlausn einstakra mála.
31. gr.
31.1. Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi, sem
lög þessi taka til, og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli heilbrigðisnefndar
og takist ekki að samræma fyrirmælin skal leggja málið til fullnaðarúrskurðar
ráðherra. Þetta gildir þó ekki sé um að ræða eftirlit með starfsemi samkvæmt
lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, og
lögum nr. 108/1974, um framleiðslueftirlit sjávarafurða.
31.2. Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/1980
og lög nr. 108/1974, skal ágreiningur borinn upp í sérstakri samstarfsnefnd, sem
í eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins, Vinnueftirlits rfkisins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða. Skal samstarfsnefndin koma sér saman um framkvæmd heilbrigðiseftirlits í takmarkatilvikum og gæta þess, að þessir aðilar
fari ekki hver inn á annars svið né mismunandi kröfur séu gerðar um sömu
atriði. Rísi upp ágreiningur i nefndinni og verði hann ekki jafnaður sker heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra úr. Samstarfsnefndinni er enn fremur heimilt
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að gera tillögur til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu
hinna einstöku eftirlitsaðila þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma
saman eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
31.3. Rísi upp ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórnar um tillögur
eða framkvæmd hollustuháttaráðstafana skulu aðilar visa málinu til Hollustuverndar ríkisins til málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita fullnaðarúrskurðar ráðherra.
32. gr.
32.1. Fyrir brot gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð,
heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga svo og fyrirmælum heilbrigðisnefnda
og annarra rétthæfra aðila, gefnum skv. ákvæðum i nefndum lögum og reglum,
skal refsa með sektum, en með varðhaldi, séu sakir miklar.
33. gr.
33.1. Með mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð,
mengunarvarnareglugerð eða heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga, skal farið að
hætti opinberra mála.
VIII. KAFLI
Ýmis ákvæði.
34. gr.
34.1. Hollustuvernd rikisins getur samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast
rannsóknir fyrir heilbrigðiseftirlitið í landinu, að svo miklu leyti sem HoIIustuvernd ríkisins annar þvi ekki.
35. gr.
35.1. Ráðherra getur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins sett nánari ákvæði
um framkvæmd laga þessara i reglugerð.
IX. KAFLI
Gildistaka.
36. gr.
36.1. Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög
nr. 12/1969, um hollustuhætti og he’lbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977, um matvælarannsóknir rikisins, svo og ósamrýmanleg ákvæði annarra laga.
Ákvæði til bráðabirgða.
1. Þegar i stað skal hefjast handa við að undirbúa gildistöku laga þessara. Skal
ráðherra i þeim tilgangi skipa f'mm manna framkvæmdanefnd, sem i eiga sæti:
Einn fulttrúi landlæknis, einn frá Mat.vælarannsóknum rikisins, einn frá Sambandi islenskra sveitarfélaga. e'nn frá Heilbrigðisfulltrúafélagi tslands og einn
fulltrúi án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Skal nefnd þessi
starfa þar til stjórn Hollustuverndar rikisins hefur tekið til starfa.
2. Reglugerðir samkvæmt lögum þessum skal setja svo fljótt sem kostur er. Þar
til þær hafa verið staðfestar skulu þær reglugerðir, sem nú gilda um þau mál
er lög þessi taka til, vera i fullu gildi. enda brjóti ákvæði þeirra eigi i bága við
ákvæði laga þessara.
3. Þar til reglugerð um mengunarvarnir hefur verið staðfest gilda ákvæði reglugerðar nr. 164/1972, um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra
efna, og eins skulu fyrirtæki, sem hafa starfsleyfi skv. þeim ákvæðum, halda
óbreyttu starfsleyfi.
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4. Samþykktir sveitarfélaga, staðfestar af ráðherra, skv. lögum nr. 12/1969, um
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, og lögum nr. 7/1953, um hundahald og varnir
gegn sullaveiki, halda gildi sínu fari þær ekki í bága við ákvæði laga þessara.
5. Heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaganna, sem eru í starfi við gildistöku laganna.
skulu að fullu halda réttindum sínum þrátt fyrir ákvæði 26. gr. 4. tl. um menntun,
enda hafi þeir verið ráðnir til starfa í samræmi við gildandi lög.
6. Stefnt skal að því á næstu fimm árum að fella starfsemi eiturefnanefndar,
áfengisvarnaráðs og manneldisráðs, sbr. 21. gr. 1. tl., undir starfsemi hollustunefndar ríkisins með breytingum á gildandi lögum þar um.
7. Hollustuvernd ríkisins skal þegar eftir gildistöku laganna standa fyrir námskeiði
fyrir heilbrigðisfulltrúa, sem hafa ekki tilskilda sérmenntun skv. lögum þessum.
8. Hollustuvernd ríkisins skipuleggur þegar í stað í samvinnu við heilbrigðis- og
fræðsluyfirvöld nám heilbrigðisfulltrúa.
9. Ríkisstjórnin láti fara fram athugun á hvort sameina eða samræma megi frekar
en gert er með lögum þessum starfsemi aðila, sem fara með ýmiss konar hollustuhátta- og heilbrigðiseftirlit og eftirlit til varnar skaðlegum áhrifum umhverfis
á heilsufar manna. Jafnframt fari fram könnun á möguleikum til frekari samræmingar löggjafar um þessi mál. Skal könnun þessari lokið innan þriggja ára
frá gildistöku laga þessara.
10. Lög þessi skulu endurskoðuð innan fimm ára frá gildistöku.

Sþ.

718. Fyrirspumir.

[317. mál]

I. Til fjármálaráðherra um rikisreikninginn 1980.
Frá Matthiasi Á. Mathiesen.
Hyggst fjármálaráðherra leggja óendurskoðaðan A-hluta ríkisreikningsins
1980 fram fyrir þinglok?
II. Til viðskiptaráðherra um verðhækkanir á verðstöðvunartímabili o. fl.
Frá Karli Steinari Guðnasyni og Karvel Pálmasyni.
1. Hvaða verðhækkanir og hve miklar leyfðu ríkisstjórn og verðlagsyfirvöld á
vöru og þjónustu á tímabilinu 31. des. s. 1. til 30. apríl?
2. Hvaða og hve miklar beiðnir um hækkanir á vörum og þjónustu lágu óafgreiddar hjá verðlagsyfirvöldum 30. apríl s. 1.?

Nd.

719. Nefndarálit

[56. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 15/1979, um breyt. á lögum nr. 101/1966, um
Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.
Nefndin hefur haft þetta frumvarp til athugunar frá 24. nóvember í haust er
því var vísað til hennar. í nefndinni var það ekki tekið til umfjöllunar fyrr en
3. febrúar s. 1., en þá var frumvarpið rætt ásamt breytingartillögu sem Framleiðsluráð landbúnaðarins hafði beint til nefndarinnar og var kynnt af fulltrúum þess á
fundinum.
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Á fundi 10. febrúar var frumvarpinu ásamt fram kominni breytingartillögu
vísað til umsagnar ýmissa aðila.
Nefndin hefur rætt frv. á sex reglulegum fundum, farið yfir þær umsagnir,
sem henni bárust, og kvatt til fundar við sig fulltrúa bændasamtakanna, landbúnaðarráðuneytisins, sölumenn fóðurvara og Jónatan Þórmundsson prófessor, sem á
fundinum varaði alþingismenn við að fela framkvæmdavaldinu eða öðrum aðilum
að taka ákvarðanir um skatta, upphæð þeirra og breytingar.
Að athugun lokinni gátu nefndarmenn ekki orðið sammála um afstöðu til
frumvarpsins. Með þessu áliti minni hl. nefndarinnar látum við fylgja til frekari
skýringar þessi skjöl:
Merkt I, lögfræðileg greinargerð með umsögn Verslunarráðs íslands, lögð fram
á fundi 12. mars.
Merkt II, tillaga Framleiðsluráðs, lögð fram 3. febrúar.
Merkt III, tillaga landbúnaðarráðuneytisins, lögð fram 13. apríl.
Merkt IV, tillaga sem formaður n. kynnti utan fundar 30. apríl.
Merkt V, bráðabirgðalögin í upphaflegri mynd.
Undirritaðir nefndarmenn eru andvígir frv. af tveimur ástæðum sérstaklega.
Við erum á móti því, að kjarnfóðurskatti sé beitt nema til þess liggi ríkar ástæður
og þó því aðeins að þeim skatti sé ráðstafað til ákveðinna verkefna og að þau verði
tilgreind i lögum. 1 annan stað föllumst við á það sjónarmið þeirra lögmanna, sem
við höfum leitað til og hafa gefið umsögn um frv. munnlega og skriflega, að
frumvarp þetta svo og breytingartillögur meiri hl. nefndarinnar standist ekki ákvæði
stj órnar skrárinnar.
Að mati undirritaðra er það eitt næg ástæða til að vera frumvarpinu mótfallnir
°g leggjum við til að það nái ekki fram að ganga.
Alþingi, 4. mai 1981.
Steinþór Gestsson,
frsm.

Pétur Sigurðsson.

Fylgiskjal I.
Helgi V. Jónsson
hæstaréttarlögmaður
og löggiltur endurskoðandi
GETUR ALÞINGI FRAMSELT TIL RlKISSTJÓRNAR, EINSTAKRA RÁÐHERRA
EÐA LÆGRA SETTRA STJÓRNVALDA HEIMILD TIL ÁKVÖRÐUNAR SKATTA?
I. Ástæðan fyrir spurningu þessari.
Á undanförnum árum hefur orðið vart við ákvæði í lögum um skattamál,
sem heimila ráðherrum eða jafnvel lægra settum stjórnvöldum að ákvarða skatta
á þegnana. í þessu sambandi hafa komið til athugunar þessi lög:
1. Lög nr. 8/1976, um flugvallagjald, sbr. lög nr. 110/1978 og lög nr. 18/1980,
um breytingu á þeim lögum.
2. Lög nr. 79/1974, um fjáröflun til vegagerðar, sbr. lög nr. 78/1977, um breytingu á þeim lögum.
3. Bráðabirgðalög nr. 63/1980, um breytingu á lögum nr. 15/1979, um breytingu
á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu,
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
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II. Ákvæði stjórnarskrárinnar.
í 77. gr. segir: „Skattamálum skal skipameð lögum“, ogí 40. gr. segir: „Engan
skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum.“
Markmið þessara ákvæða stjórnarskrárinnar er að tryggja að skattamál verði
ekki ákvörðuð af öðrum en löggjafanum og er þá fyrst og fremst verið að
útiloka framkvæmdavaldshafa. Þessi ákvæði stjórnarskrárinnar koma þó ekki
i veg fyrir að skattamálum sé skipað með bráðabirgðalögum samkvæmt 28. gr.
stjórnarskrárinnar, en þar segir m. a.: „Þegar brýna nauðsyn ber til, getur
forsetinn gefið út bráðabirgðalög milli þinga. Ekki mega þau þó ríða í bág
við stjórnarskrána. Ætíð skulu þau lögð fyrir næsta Alþingi á eftir.“
Að því má sjálfsagt leiða, að í ákvæði 42. gr. stjórnarskrárinnar, sem ákveður
að fyrir hvert reglulegt Alþingi skuli leggja fram frumvarp til fjárlaga fyrir það
fjárhagsár, sem í hönd fór, hafi upphaflega ekki verið gert ráð fyrir að verið
væri að skipa skattamálum á fjárhagsárinu með bráðabirgðalögum. Þetta hefur
þó tíðkast og í æ ríkari mæli nú síðustu ár. Er slík aðferð viðurkennd af dómstólum og það jafnvel þó að skilyrðum stjórnarskrárinnar um að brýna nauðsyn
hafi borið til sé ekki augljóslega fullnægt.
Samkvæmt þessu verður skattamálum eingöngu skipað með almennum lögum og bráðabirgðalögum, enda hljóti þau samþykki Alþingis. Þannig verður
skattur ekki ákvarðaður með fjárlögum. Um þýðingu þessara ákvæða 40. og
77. gr. stjórnarskrárinnar segir Ólafur Jóhannesson í riti sínu Stjórnskipun
Islands frá 1960, bls. 289: „Málefnum þeim, sem stjórnarskráin sjálf felur löggjafanum, verður því aðeins skipað með lögum, og löggjafanum er óheimilt að
framselja framkvæmdavaldshafa ákvörðunarvald um þau efni.“
Þá segir ólafur Jóhannesson enn fremur á sömu blaðsíðu í bókinni að það sé
viðurkennd grundvallarregla í íslenskum rétti, að skerðing á eignum eða frjálsræði einstakra aðila geti aðeins átt sér stað samkvæmt lögum eða heimild í
löguin. Dr. Ármann Snævarr staðfestir þessa grundvallarreglu á bls. 424—425 í
riti sínu Almenn lögfræði, 3. útgáfa síðara bindi, frá 1972.
Spurning sem vaknar er hvort löggjafinn geti framselt framkvæmdarvaldinu rétt sinn til ákvörðunar skatta með því að taka það fram í lögum sínum.
Segja má að orðalag 40. gr. stjórnarskrárinnar virðist banna slíkt framsal. Tel
ég að Ólafur Jóhannesson sé á þeirri skoðun, en á bls. 290 í bók sinni segir
hann: „Þegar stjórnarskráin sjálf kveður eigi á um það, að tilteknum málum
skuli ráðstafað með lögum, má segja, að löggjafanum sé leyfilegt að heimila
framkvæmdarvaldshöfum að setja almennar réttarreglur um tiltekin efni eftir
þvi sem nánar er ákveðið í lögum, einkanlega ef slíkt framsal styðst við venju.“
I fyrra bindi sínu að Almennri lögfræði frá 1976 fjallar dr. Ármann Snævarr
um reglugerðir sem réttarheimild og segir þar m. a.: „Hinu er ekki að leyna,
að handhafar lagasetningarvalds geta gengið svo langt í þvi að afsala sér
valdi sínu að stjórnlögum til framkvæmdavalds, að ekki sé við það hlítandi. Ef
Alþingi samþykkti t. d. lög um nýjan skatt og svo væri mælt í lögunum að
fjármálaráðuneytið setti reglugerð um skattstigann, myndi slíkt ekki fá staðist.“
Á bls. 370—371 í bók sinni ræðir Ólafur Jóhannesson um heimild löggjafans
til að framselja reglugerðargjafa eiginlegt lagasetningarvald og leitast við að
gera grein fyrir þeim takmörkunum sem framsalsheimild séu sett. M. a. segir
hann: „Þess er áður getið, að ýmis stjórnarskrárákvæði mæli svo fyrir, að tilteknum efnum eigi að skipa með lögum. Almenna löggjafanum er þó óheimilt að fela
ríkisstjórn eða öðrum stjórnvöldum að skipa slíkum málefnum með reglugerð."
Samkvæmt því, er hér hefur verið rakið, tel ég að niðurstaðan hljóti að
vera sú, að 40. gr. stjórnarskrárinnar komi í veg fyrir framsal löggjafarvaldsins
á heimild til ákvörðunar skatta í hendur ríkisstjórn og framkvæmdarvaldshafa. Þetta gildir jafnt um nýja skatta og breytingar og niðurfellingu á eldri
sköttum.
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III. Eins og fram kemur undir I. hér að framan hafa þrenn lög verið skoðuð í þessu
sambandi.
1. Lög um flugvallagjald nr. 8/1976 voru fyrst sett 27. febrúar 1976 og segir
þar m. a. í 1. gr. að greiða skuli sérstakt gjald, flugvallagjald, er renni til
ríkissjóðs, vegna hvers manns, sem ferðast með loftfari frá íslandi til annarra
landa. í 2. gr. segir að gjaldið skuli vera 1 500 gkr. fyrir hvern farþega, sem
ferðast frá íslandi, en lægra gjald er ákveðið fyrir börn og í 3. gr. vegna ferða
innanlands og til Færeyja og Grænlands.
í 3. gr. segir enn fremur að ráðherra sé heimilt að breyta gjaldi skv. grein
þessari og 2. gr. með reglugerð.
Með lögum nr. 110/1978 var gerð breyting á lögum þessum. Með 1. gr.
var ákveðið að tekjum skv. lögunum skyldi varið til eflingar flugmála, með
2. gr. laganna að gjaldið skyldi hækka m. a. í 5 500 gkr. fyrir hvern fullorðinn
farþega. í 3. gr. var gjaldið ákveðið fyrir farþega innanlands eða til Færeyja
og Grænlands, en jafnframt var tekin út sú heimild sem var í eldri lögunum
til handa ráðherra um breytingu gjaldsins.
Með lögum nr. 18/1980 var gjaldið skv. 2. gr. enn hækkað í gkr. 8 800
fyrir fullorðinn farþega. í 3. gr. var gjald fyrir farþega innanlands og til
Færeyja og Grænlands einnig hækkað, en í 2. mgr. greinarinnar segir:
„Flugvallagjald skv. 2. gr. og skv. þessari grein skal vera grunntaxti.
Ráðherra er heimilt að hækka gjaldið allt að því að það hækki í réttu hlutfalli
við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu byggingarkostnaðar, sbr. lög nr.
93 31. desember 1975. Grunntaxti flugvallagjalds er miðaður við visitölu
1. janúar 1980, þ. e. 398 stig.“
Það er ljóst að það framsal, sem lög nr. 8/1976 gerðu upphaflega ráð
fyrir til handa ráðherra um breytingar á gjaldinu, stóðst ekki, sbr. það sem
sagt er undir lið II hér að framan.
Hins vegar verður að telja að ekki liggi eins Ijóst fyrir um þá heimíld
sem fram kemur í lögum nr. 18/1980. Þar er ráðherra heimilað að breyta
gjaldinu, en þó má hækkun gjaldsins ekki vera meiri en nemur hækkun byggingarvisitölu. Það að gefa ráðherra möguleika á að hækka gjaldið minna en
sem nemur hækkun byggingarvísitölu tel ég setja stoðir undir það, að ákvæðið
brjóti 1 bága við stranga túlkun á 40. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem þá er
verið að gefa ráðherra möguleika á að ákvarða skatt, en greinin ákveður að
Iög þurfi til að breyta eða fella niður skatt.
Þessa heimild hefur ráðherra notfært sér með útgáfu reglugerðar nr.
599/1980, frá 30. nóvember 1980, en þar er flugvallagjaldið m. a. hækkað I
gkr. 11 200 fyrir hvern fullorðinn farþega, en hefði getað hækkað í gkr.
11 917 miðað við hækkun visitölunnar. Hefur ráðherra með setningu reglugerðarinnar haldið sig innan við þau mörk, sem ákveðin eru í lögunum um
fjárhæð gjaldsins, en um leið er hann með því að fara ekki i fulla vísitölu
að breyta raungildi gjaldsins.
2. Með lögum nr. 78/1977 var m. a. sú breyting gerð á 5. gr. laga nr. 79/1974,
um fjáröflun til vegagerðar, að sett er nýtt ákvæði í 4. mgr. greinarinnar,
svohljóðandi: „Bensingjald skv. 1. gr. og árgjald þungaskatts skv. þessari
grein skulu vera grunntaxtar. Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi allt
að því að þau hækki í réttu hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á
vísitölu byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 93 31. desember 1975. Grunntaxtar
bensíngjalds og árgjalds þungaskatts eru miðaðir við vísitölu 1. október 1977,
þ. e. 159 stig."
Ráðherra hefur nokkrum sinnum sett reglugerð með tilvísun til laga
þessara, og með reglugerð 511/1980, frá 8. október 1980, var t. d. ákveðið að
bensíngjald skyldi vera gkr. 112.47 af hverjum litra. Miðað við breytingu
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vísitölunnar hefði gjaldið þó átt að geta hækkað i gkr. 123.73, en greinilegt
er að miðað er við vísitölu í september þegar gjaldið var ákveðið.
Að öðru leyti má segja að sama gildi um lög þessi og segir undir tl. 1
hér að framan.
3. Með lögum nr. 15/1979 var m. a. gerð sú breyting á lögum nr. 101/1966,
um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu o. fl., að með b)-lið 1. gr.
laganna var ákveðið að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Skyldi
gjaldið vera allt að 100% á innkaupsverð vörunnar. 1 2. mgr. b)-liðs 1. greinar
segir enn fremur m. a.: „Ákvarðanir, sem varða gjaldtöku af kjarnfóðri,
skulu teknar af fulltrúafundi Stéttarsambands bænda og vera háðar samþykki landbúnaðarráðherra." Þá segir í 1. mgr. c)-liðs 1. greinar: „Gæsla
og ráðstöfun þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt heimildum þessarar
greinar, skal vera í höndum Framleiðsluráðs landbúnaðarins.1* í framhaldi af
setningu laga þessara var sett reglugerð nr. 348/1979 sem fjallar nánar um
framkvæmd laganna og verksvið Framleiðsluráðs landbúnaðarins í því sambandi en þar segir m. a. svo í 6. og 7. mgr. 4. gr.: „Fulltrúafundur Stéttarsambands bænda skal árlega taka ákvörðun um gjald á innflutt kjarnfóður og
einnig um hversu mikið magn kjarnfóðurs skuli látið án gjaldtöku miðað við
hverja framleiðslueiningu búvöru eða búfjáreiningu. Framleiðsluráð skal leita
staðfestingar landbúnaðarráðherra á ákvörðunum þessum.“
Með bráðabirgðalögum nr. 63/1980 var m. a. gerð breyting á fyrstu málsgrein b)-liðar 1. gr. laga nr. 15/1979 sem orðist svo:
„Að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Gjaldið má vera allt að
200% á innkaupsverð vörunnar. Heimilt er að endurgre ða framleiðendum
gjaldið að hluta eftir reglum, sem framleiðsluráð ákveður. Er m. a. heimilt að
ákveða mismunandi endurgreiðslu eftir innlögðum afurðum, eftir bústærð,
landshlutum og eftir búgreinum í einstökum landshlutum.“ Þá segir í ákvæði
til bráðabirgða í lögunum: „Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. b)-liðar 1. gr., er
landbúnaðarráðherra heimilt við gildistöku laga þessara að ákveða að leggja
gjald á innflutt kjarnfóður, þótt ákvörðun fulltrúafundar Stéttarsambands
bænda um það efni liggi ekki fyrir.“ í framhaldi af lögum þessum var sett
reglugerð nr. 311/1980 um breytingu á reglugerð nr. 348/1979, en 8. ágúst s. 1.
var reglugerð nr. 311/1980 felld úr gildi og í hennar stað sett reglugerð nr.
457/1980.
Ljóst er að framsal á valdi til ákvörðunar gjalds samkvæmt lögum þessum
gengur enn lengra en fram kemur í lögum þeim, sem upp voru talin undir
tölulið 1 og 2 hér að framan. Verður því að telja að lög þessi og reglugerðir
settar með heimild í þeim lögum séu vafasöm að þessu leyti.
Hér hefur verið stiklað á stóru og nákvæm athugun ekki farið fram, enda mundi
hún krefjast töluverðs tíma.
Reykjavík, 7. janúar 1981.
Helgi V. Jónsson, hrl.
Fylgiskjal II.

Tillaga
um breytingu á 2. gr. bráðabirgðalaga nr. 63 1980.
Að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Gjaldið má alls vera sem svarar
200% á innkaupsverð — cif-verð — vörunnar. Landbúnaðarráðherra er heimilt að
ákveða með reglugerð, að hluti gjaldsins skuli innheimtur við tollafgreiðslu annaðhvort sem ákveðinn hundraðshluti af innkaupsverði eða sem ákveðin krónutala
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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á þyngdareiningu og í öðru lagi verði hluti gjaldsins innheimtur á sölustigi sem
ákveðin krónutala á þyngdareiningu. Skylt er landbúnaðarráðherra að leita tillagna
Framleiðsluráðs um upphæð og álagningarfyrirkomulag gjaldsins.
Landbúnaðarráðherra er heimilt, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs, að ákveða
mismunandi (gjaldlækkun eða) endurgreiðslu kjarnfóðurgjalds eftir innlögðum
afurðum, eftir bústærð, eftir landshlutum og eftir búgreinum í einstökum landshlutum.
Fylgiskjal IIL

Breytingartillögur
við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 15/1979 um breyting á lögum nr. 101/
1966 um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarafurðum o. fl.
1. 1. gr. frumvarpsins orðist svo:
Á eftir 2. gr. 1. nr. 101/1966 komi ný grein, er verði grein 2 A. Grein þessi,
sbr. 1. nr. 15/1979, orðist svo:
Verði búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði og
ekki fæst viðunandi verð fyrir umframframleiðslu á erlendum mörkuðum að
mati landbúnaðarráðuneytisins og Framleiðsluráðs, er landbúnaðarráðherra, að
fengnum tillögum Framleiðsluráðs og fulltrúafundar Stéttarsambands bænda,
heimilt með reglugerð að grípa til eftirtalinna tímabundinna ráðstafana:
a) Að ákveða mismunandi verð á búvöru til framleiðenda. í því sambandi er
m. a. heimilt að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn
hluta framleiðslunnar, en útflutningsverð fyrir það sem umfram er.
Að greiða hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslumagn allt að ákveðnu marki, en siðan stiglækkandi eftir því sem
framleiðslan vex þar fyrir ofan. Heimilt er að ákveða rétt frumbýlinga í
samræmi við bústofn þeirra.
Að innheimta framleiðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt
eftir bústærð ef ástæða þykir til.
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja
búskap, draga saman búvöruframleiðslu eða hætta búskap. Enn fremur þeirra,
sem hafa mikinn fjármagnskostnað vegna byggingarframkvæmda, sem teknar
hafa verið í notkun 1976 eða síðar.
Heimilt er að nota samtímis ofangreindar heimildir.
Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri
fjárhæð af andvirði innlagðrar búvöru, sem ákveðin er hverju sinni vegna
framkvæmdar ofangreindra heimilda, og standa skil á þeim fjárhæðum til
Framleiðsluráðs.
b) Að innheimta gjald af innfluttu kjarnfóðri. Gjald þetta skal annaðhvort vera
tiltekin fjárhæð á hverja þyngdareiningu kjarnfóðurs eða tiltekið hlutfall
af tollverði kjarnfóðursins. Aldrei má gjald skv. þessari mgr. þó nema meiru
en sem svarar 200% af tollverði innflutts kjarnfóðurs. Að fengnum tillögum
Framleiðsluráðs getur landbúnaðarráðherra ákveðið endurgreiðslu kjarnfóðurgjaldsins að hluta eða öllu leyti eða niðurfellingu þess til bænda, m. a.
mismunandi eftir svæðum vegna harðæris, uppskerubrests eða til að auka
framleiðslu búvöru, sem skortur er á, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs
landbúnaðarins.
Skattstjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa
Framleiðsluráði upp í því formi, sem það ákveður, afurðamagn og bústofn á
hverju lögbýli og hjá öðrum framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna
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sinna af landbúnaði. Einnig er þeim skylt aS veita aðrar upplýsingar, sem
nauðsynlegar eru í þessu sambandi.
Sýslumenn, bæjarfógetar og i Reykjavík tollstjóri innheimta gjaldið við
innflutning.
Sé ákvörðun tekin um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur
verið á samkvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það, sem innheimt
kann að hafa verið af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er ákveðin. Á
sama hátt skal taka gjald af birgðum söluaðila í upphafi gjaldtímabils.
Innlendir aðilar, sem framleiða fóðurmjöl, skulu senda Framleiðsluráði
ársfjórðungslega skrá yfir alla sölu á þeirri framleiðslu innanlands. Skal
tilgreina hverjir kaupendur eru, heildarmagn til hvers aðila og einingarverð.
c) Gæsla þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt heimildum þessarar greinar,
skal vera í höndum Framleiðsluráðs. Ráðherra ákveður ráðstöfun fjárins að
fengnum tillögum Framleiðsluráðs.
Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra,
sem minnka búvöruframleiðslu sína í því skyni að draga úr óhagkvæmri
framleiðslu, enda náist samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k.
jafnháa fjárhæð, sem og til að jafna halla, er verða kann á útflutningi, milli
söluaðila.
Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu
leyti sem fjármagninu er varið til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda.
Risi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður
fyrir nefnd fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stéttarsambands bænda, tveir fulltrúar Búnaðarfélags Islands og formaður tilnefndur
af landbúnaðarráðherra.
2. 2. gr. frumvarpsins orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
3. 3. gr. frumvarpsins orðist svo:
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi, skal fella ákvæði þeirra svo og ákvæði
annarra laga, er breytt hafa ákvæðum 1. nr. 101/1966, inn í meginmál þeirra og
gefa lögin út svo breytt.

Fylgiskjal IV.

Nd.

Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 15/1979, um breyt. á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum
o.fl.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
1. 1. gr. frumvarpsins orðist svo:
Á eftir 2. gr. laga nr. 101/1966 (sbr. lög nr. 15/1979) komi nú grein, er orðist svo:
Verði búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði og
ekkj fæst viðunandi verð fyrir umframframleiðslu á erlendum mörkuðum að
mati Framleiðsluráðs, er landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs og fulltrúafundar Stéttarsambands bænda, heimilt með reglugerð
að grípa til eftirtalinna tímabundinna ráðstafana:
a) Að ákveða mismunandi verð á búvöru til framleiðenda. 1 þvi sambandi er
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m. a. heimilt að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn
hluta framleiðslunnar, en útflutningsverð fyrir það sem umfram er.
Að greiða hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslumagn allt að ákveðnu marki, en síðan stiglækkandi eftir því sem framleiðslan vex þar fyrir ofan. Heimilt er að ákveða rétt frumbýlinga í samræmi
við bústofn þeirra.
Að innheimta framleiðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt
eftir bústærð ef ástæða þykir til.
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap, draga saman búvörutegundir eða hætta búskap. Enn fremur þeirra,
sem hafa mikinn fjármagnskostnað vegna bygginga sem teknar hafa verið i
notkun 1976 eða síðar.
Heimilt er að nota samtímis ofangreindar heimildir.
Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri
fjárhæð af andvirði innlagðrar búvöru, sem ákveðin er hverju sinni vegna
framkvæmdar ofangreindra heimilda, og standa skil á þeim fjárhæðum til
Framleiðsluráðs.
b) Að innheimta gjald af innfluttu kjarnfóðri. Gjald þetta skal annaðhvort vera
tiltekin fjárhæð á hverja þyngdareiningu kjarnfóðurs eða tiltekið hlutfall
af tollverði kjamfóðursins. Aldrei má gjald skv. þessari mgr. þó nema meiru en
sem svarar 200% af tollverði innflutts kjarnfóðurs. Að fengnum tillögum
Framleiðsluráðs getur landbúnaðarráðherra ákveðið endurgreiðslu kjarnfóðurgjaldsins að hluta eða öllu leyti eða niðurfellingu þess til bænda, m. a.
mismunandi eftir svæðum vegna harðæris, uppskerubrests eða til að auka
framleiðslu búvöru, sem skortur er á, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs
landbúnaðarins.
Skattstjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa
Framleiðsluráði upp í því formi, sem það ákveður, afurðamagn og bústofn
á hverju lögbýli og hjá öðrum framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna
sinna af landbúnaði. Einnig er þeim skylt að veita aðrar upplýsingar, sem
nauðsynlegar eru í þessu sambandi.
Sýslumenn, bæjarfógetar og í Reykjavík tollstjóri innheimta gjaldið við
innflutning. Landbúnaðarráðherra er þó heimilt að ákveða aðra innheimtuaðferð.
Sé ákvörðun tekin um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur
verið á samkvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það sem innheimt kann að hafa verið af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er ákveðin. Á sama hátt skal taka gjald af birgðum söluaðila í upphafi gjaldtímabils.
Seljendur skulu senda Framleiðsluráði ársfjórðungslega skrá yfir alla
sölu, sé þess óskað. Tilgreina skal hverjir kaupendur eru, heildarmagn til
hvers kaupanda og einingarverð.
c) Framleiðsluráð fer með gæslu þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt
heimildum þessarar greinar og ráðstafar því með samþykki landbúnaðarráðherra.
Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra,
sem minnka búvöruframleiðslu sína í því skyni að draga úr óhagkvæmri
framleiðslu, enda náist samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k.
jafnháa fjárhæð, sem og til að jafna halla, er verða kann á útflutningi, milli
söluaðila.
Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu
leyti sem fjármagninu er varið til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda.
Rísi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður
fyrir nefnd fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stétt-
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arsambands bænda, tveir fulltrúar Búnaðarfélags tslands og formaður tilnefndur af landbúnaðarráðherra.
2. 2. gr. frumvarpsins orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
3. 3. gr. frumvarpsins orðist svo:
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella ákvæði þeirra svo og ákvæði
annarra laga, er breytt hafa ákvæðum laga nr. 101/1966, inn í meginmál þeirra
og gefa lögin út svo breytt.
Fylgiskjal V.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun
og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Forseti Islands
gjörir kunnugtz Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér að vegna niðurgreiðslna
erlendis á fóðurvörum og þess ástands sem við er að fást í framleiðslu og
markaðsmálum landbúnaðarins, beri brýna nauðsyn til að setja bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á
landbúnaðarvörum o. fl.
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar:
1. gr.
Fjórða málsgrein a) liðar 1. gr. orðist svo:
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap,
draga saman búvöruframleiðslu eða hætta búskap. Enn fremur þeirra, sem hafa
mikinn fjármagnskostnað vegna byggingaframkvæmda, sem teknar hafa verið í
notkun 1976 eða síðar.
2. gr.
Fyrsta málsgrein b) liðar 1. gr. orðist svo:
Að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Gjaldið má vera allt að 200%
á innkaupsverð vörunnar. Heimilt er að endurgreiða framleiðendum gjaldið að hluta
eftir reglum, sem framleiðsluráð ákveður. Er m. a. heimilt að ákveða mismunandi
endurgreiðslu eftir innlögðum afurðum, eftir bústærð, eftir landshlutum og eftir
búgreinum í einstökum landshlutum.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða:
Þrátt fyrir ákvæði 2. málsgr. b)-liðar 1. gr., er landbúnaðarráðherra heimilt við
gildistöku laga þessara að ákveða að leggja gjald á innflutt kjarnfóður, þótt áltvörðun
fulltrúafundar Stéttarsambands bænda um það efni liggi ekki fyrir.
Gjört að Bessastöðum, 23. júnt 1980.
Eristján Eldjárn.
(L. S.)

________________

Pálmi Jónsson.
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Ed.

720. Nefndarálit

[4. mál]

um frv. til 1. um breyt. á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur fjallaÖ um frumvarp þetta sem er á þingskjali 4. Leggur
nefndin einróma til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum er
nefndin flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 5. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Ed.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.

Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir.

721. Breytingartillögur

[4. mál]

við frv. til 1. um breyt. á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955.
Frá allsherjarnefnd.
1. 8. gr. 1. efnismálsgr. orðist svo:
Fésektarrefsing, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fyrnist, þegar
liðin eru 3 ár frá því að unnt var að fullnægja dómi, úrskurði eða sátt samkvæmt
aimennum ákvæðum laga. Ef fésekt er 5000 krónur eða hærri er fyrningarfrestur
þó 5 ár.
2. 13. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1981.

Ed.

722. Nefndarálit

[292. mál]

um frv. til laga um Þróunarsamvinnustofnun Islands.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd hefur fjallað um frumvarp til laga um Þróunarsamvinnustofnun íslands og mælir einróma með samþykkt þess eins og það liggur fyrir á þingskjali 603.
Alþingi, 5. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.

Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir.
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723. Nefndarálit

[311. mál]

um frv. til 1. um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr.
41/1973, lög nr. 24/1976 og lög nr. 52/1980.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta og mælir einróma með samþykkt þess,
eins og það liggur fyrir á þingskjali 689.
Alþingi, 5. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Sþ.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.

Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir

724. Tillaga til þingsályktunar

[318. mál]

um eflingu atvinnulífs og uppbyggingu nýiðnaðar á Vestfjörðum.
Flm.: Sighvatur Björgvinsson, Matthías Bjarnason.
Alþinei ályktar að fela rikisstjórninni að láta gera áætlun um eflingu atvinnulífs og aukna fjölbreytni atvinnustarfsemi á Vestfjörðum. í áætluninni verði tillit
tekið til sérkenna atvinnulifsins á Vestfiörðum, ábersla lövð á fvllri nvtingu vestfirskra náttúrugæða ásamt með þekkingu og reynslu Vestfirðinga á sviði útgerðar
og fiskvinnslu og þeirri aðstöðu, sem þar hefur verið sköpuð, til frekari úrvinmhi
sjávarafurða og til nviðnaðar.
Að lokinni áætlunargerðinni skal rikisstjórnin leggja hana fyrir Alþingi ásamt
tillögu um framkvæmd hennar, þ. á m. nm hvernig að hugsanlegri fiármognun skuli
staðið.
Greinargerð.
Eins og kunnugt er hefur að undanförnu verið unnið að vmsum athusunum á
vegum stjórnva’da um nÝjar stórvirkjanir og ný atvinnutækifæri og atvinnuunnbyggingu, sem þeim tengiast. f þvi sambandi liggja nú f rir áætlanir og ráðagerðir
um frekari virkjanir og vatnsmiðlunarframkvæmdir á Þjórsársvæðinu. virkiun í
Blöndu, Fliótsdalsvirkiun, hugmvndir um virkjun i Villinganesi og ráðagerðir og
áætlanir um ýmsar smærri virkjunarframkvæmdir, þ. ám. jarðgufuvirkjanir, svo
sem i Svartsengi og viðar.
f tengslum við þessar virkiunarhugmvndir hafa stiórnvöld undirbúið og athnvað
•vmsar stórframkv'æmdir á sviði atvinnnmála. og má bar t. d. nefna magnesiumvinnslu
á Austurlandi i tengslum við Fl’ótsdalsvirkmn, stálbræðslu. steinullarverksmiðiu,
stækkun álversins í Straumsvik eða bvggingu nýs álvers annars staðar á landinu og
svo má lengi telia.
Nú háttar þannig til í orku- og atvinnumálum í landinu, að einn landshluti sker
sig har úr sökum örvggislevsís í raforkumálum. einhæfni atv’innuvega og brottflutnings fóiks. Sá landshluti er Vestfirðir.
Á Vestfiörðum hefur ekki verið bvggt raforkuver síðan Mjólkárvirkiunarframkvæmdunum lauk. Smávirkiun var á dagskrá i Suður-Fossá á Rauðasandi fyrir nokkr-
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um árum, en við þá framkvæmd hefur nú verið hætt. Ýmsar athuganir hafa verið
gerðar á virkjunarkostum i Vestfjarðakjördæmi, bæði á sunnanverðum Vestfjörðum, í Djúpi og í Strandasýslu. Sennilega hafa fleiri frumkannanir í vatnsvirkjunarmálum verið gerðar á Vestfjörðum en á flestum öðrum stöðum á landinu af svipaðri
stærð og ýmsar þessar frumkannanir hafa lofað góðu, þótt engir virkjunarkostir á
Vestfjörðum geti talist til stórvirkjana, en þar við hefur setið. Athuganirnar hafa
aldrei orðið meira en grófar frumkannanir svo ekkert liggur fyrir um mat virkjunarkostanna eða annað sem gæti orðið til þess að hægt væri að taka ákvörðun um
næstu virkjunarframkvæmd á Vestfjörðum í mjög náinni framtíð.
Á meðan hefur hins vegar raforkuþörf Vestfirðinga farið vaxandi með ári hverju.
Mikil uppbygging hefur verið í undirstöðuatvinnugrein landshlutans: fiskveiðum og
fiskiðnaði, og eru nú ýmsar fullkomnustu fiskvinnslustöðvar á íslandi staðsettar á
Vestfjörðum. Raforkuþörf vestfirsks atvinnulífs hefur vaxið að sama skapi án þess
að ný virkjun hafi verið byggð á svæðinu, þannig að svo var komið að tvo s. 1. vetur
hafa allar dísilrafstöðvar á Vestfjörðum verið keyrðar vikum saman til þess að svara
þörfum fjórðungsins. Margar þessar stöðvar eru orðnar bæði gamlar og úr sér gengnar og geta bilað hvenær sem er, auk þess sem þær eru olíufrekari en nýrri stöðvar
og mjög dýrar í rekstri. Þá hafa þessar stöðvar ávallt verið ætlaðar sem varastöðvar
— til þess hugsaðar að gripa inn í orkuframleiðsluna um stutta hríð ef eitthvað
gengi úrskeiðis — en ekki til þess að vera í svo til samfelldum rekstri. Með þessu
móti hefur það gerst, að vikum saman um vetrartíma hefur ekkert varaafl verið til
á öllu vestfirska rafveitusvæðinu og hefur þá ekkert mátt út af bregða í raforkumálunum svo stórtjón hlytist ekki af.
Vestfirðingar væntu þess, að úr mundi rætast með svonefndri Vesturlínu. Vissulega hefur hún afstýrt hreinu neyðarástandi, en þegar hún komst í gagnið gerðist
það nokkuð jafnsnemma að skortur varð á raforku á Landsvirkjunarsvæðinu, svo
Landsvirkjun hafði lítið að selja Vestfirðingum, og auk þess var Orkubúi Vestfjarða
gert að kaupa raforku eftir línu þessari á mun hærra verði en öðrum viðskiptaaðilum. Fer þannig saman í landshlutanum orkuskortur og mikið öryggisleysi í raforkumálum annars vegar og hins vegar hærra orkuverð en flestum öðrum landsmönnum er gert að greiða. Þrátt fyrir þessar staðreyndir hafa allar umræður um
virkjanir og aðgerðir í virkjunarmálum sniðgengið Vestfirði — það landssvæði sem
þó þarf sennilega mest á slfkum framkvæmdum að halda.
1 tengslum við þessar orkuumræður hafa umræður og hugmyndir um eflingu
atvinnulifs og uppbyggingu nýrra atvinnugreina einnig sniðgengið Vestfirði þótt
fyrir liggi, að frá bæði atvinnulegu og búsetulegu sjónarmiði sé þörfin fyrir öflugt
og fjölbreytt atvinnulif sennilega hvergi meiri en þar. Umræðan um eflingu atvinnulífs og uppbyggingu nýrra atvinnugreina hefur mjög fallið í þann farveg, að saman
fari slíkar framkvæmdir og bygging stórra virkjana á sama svæði. Slikt er þó síður
en svo einhlítt. Að vísu skapa stórvirkjunarframkvæmdir áður óþekkta möguleika
í atvinnumálum, en bæði er, að alla þá möguleika þarf ekki endilega að nýta svo
að segja á bökkum þeirra fallvatna, sem virkja á — allir íslendingar eiga jafnan
rétt til þess að geta notið góðs af auðlindum þjóðarinnar — og eins að hagkvæmt
getur verið að nýta aðstöðu og þekkingu, sem fyrir er i landinu, til nýsköpunar í
atvinnustarfsemi og styrkingar atvinnulífs án þess að gera þurfi í því sambandi
ráð fyrir mjög orkufreku fyrirtæki.
Aðalatvinnuvegur Vestfirðinga er sjósókn og fiskvinnsla. Vestfirðir liggja vel
við ýmsum auðugustu fiskimiðum við strendur Islands og vestfirskir sjómenn hafa
að baki langa reynslu í sjósókn og mikla þekkingu bæði á aðstæðum á Vestfjarðamiðum og eins á meðferð og beitingu afkastamikilla veiðarfæra. Sambærilega sögu
er að segja af landverkafólki, útgerðaraðilum og fiskverkendum. Á Vestfjörðum
er fiskvinnslan orðin stóriðja, sem grundvallast á sérþekkingu, náttúrlegum aðstæðum og mikilli tækni, en í öllum þessum efnum eru Vestfirðingar í fremstu röð.
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Slíkur stóriðnaður sem útgerð og fiskvinnsla á Vestfjörðum er orðin býður upp
á margvísleg nýiðnaðartækifæri. Má þar t. d. nefna veiðarfæraiðnað og tilraunir, gerð
dráttarbrauta og eflingu viðgerðarþjónustu fyrir fiskiskip, rafeindaiðnað í sambandi
við hinn flókna og dýra tækjabúnað fiskiskipa og verkunarstöðva, hvers kyns þjónustuiðnað í sambandi við atvinnuveginn og fleira. Þá eru fjölmörg ónýtt atvinnutækifæri í sambandi við frekari úrvinnslu sjávarfangs — bæði afurða, sem til falla,
og nýtingu annarra sjávarafurða en þeirra hefðbundnu. Þá má nefna stórkostlega,
en að mestu ókannaða möguleika á fiskrækt og ræktun sjávarfiska i vestfirskum
fjörðum, sem margir hverjir eru auðugir að æti. Hér hafa aðeins verið nefnd nokkur dæmi, en mörg fleiri eru tiltæk.
Stjórnvöld hafa að mestu látið þessi mál fram hjá sér fara. Vestfjarðaáætlun
Var fyrsta landshlutaáætlun, sem hrundið var í framkvæmd, en aðeins var lokið við
gerð 1. kafla þeirrar áætlunar, sem fjallaði um samgöngumál. Framkvæmdum við
þann kafla áætlunarinnar er löngu lokið og hafa Vestfirðinsar mátt þreyja bæði
þorrann og góuna án þess að siá framhaldið. Þeir hafa þó sjálfir. en af vanefnum,
brotist i ýmsum nýiðnaðarframkvæmdum og stundnm þurft að berjast þar einir,
jafnvel í samkepnni við rfkisstvrkta aðila, en þó fyllilega haldið sínum hlut þótt
þeir hafi orðið að kosta alla þróunarvinnu af eigin fé. f þessu sambandi má npfna
uppbvggingu rafeindaiðnaðar á vegum Pólsins á fsafirði, þar sem áræðnir og duglegir einstaklinsar hafa nýtt sér að hafa við bæiardvrnar þá bekkinsu off aðstöðn.
sem sækia má til fullkomnustu fiskvinnslustöðva á fslandi, os í samvinnu við frvstihúsin við Diúp hafið framleiðslu á rafeindsivognm os húnaði. sem er eftirsóttur um
allt land os gæti verið vísirinn að umfangsmiklnm útflutninssiðnaði þar sem framleiddur vrði miög verðmætur varningur «em í senn krsfst aukins mannafla og bvggir
á islenskri sérþekkingn og islenskum séraðstæðum. sem við höfum umfram flestar
aðrar þióðir. Hversu vel mætti ekki nvta þá aðstöðu — nábýlið við fullkomnustu
frvstihús á landinu og samvinnuna við há aðila íslenska, sem einna mesta og besta
revnsln hafa af ábatasömum stórrekstri i útgerð og fiskvinnslu — sem þetta litla
vestfirska fvrirtæki hefur notfært sér með góðum árangri, ef vilji og stuðningur
við slikt væri fyrir hendi af opinberri hálfu og bað væri gert með markvissum hætti.
Fiölmörg slik tækifæri bjóða vestfirskar aðstæður upp á þótt atvinnulif sé bar nú
einhæft, — tækifæri. sem nýta mætti til þess i senn að stvrkja það atvinnulif. sem
fyrir er. og til kess að gera hað fjölbrevttara og litrikara og við hæf’ fleiri en fullhraustra karla og kvenna á besta aldri, sem bin erfiða atvinnustarfsemi Vestfirðinga byggir á.
Ýmislegt bendir nú til að hið hefðbundna atvinnulíf á Vestfjörðum kunni að
eiga erfiðara uppdráttar á næstunni en verið befur á þeim miklu uppgangstímum,
sem að baki eru. Sveitarstjórnarmenn viða á Vestfiörðnm eru farnir að hafa af bessu
áhyggjur nokkrar, og vist er um hað, að atvinnulifið vestra stendur nú ekki eins
traustum fótum og oft áður. Einmitt þess vegna er tímabært að kanna sérstaklega
upnbyggingu atvinnulífsins á Vestfjörðum og möguleikana á að efla það og auka
fiölbrevtni þess. Þar sem ráðagerðir eru nú uppi um stórframkvæmdir á þeim sviðum á ýmsum oðrum landssvæðum, sem eru ekki eins viðkvæm búsetulega og atvinnulpga og Vestfirðir, er ástæðan fvrir sambvkkt og framkvæmd beirrar tillögu.
sem hér er gerð, enn brýnni svo stjórnvöld skilii ekki þennan landshluta eftir útundan i þeim miklu framkvæmdum á sviði orku- og atvinnumála, sem ráðagerðir
eru nú um.

Alþt. 1980. A. (103. löggjftfarþing).
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725. Breytingartillögur

[123. máll

við frv. til laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
Frá Matthiasi Bjarnasyni, Skúla Alexanderssyni, Sighvati Björgvinssyni
og Páli Péturssyni.
Við 6. gr.
1. Við 6.3.1. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
2. Við 6.3.2. Síðasti málsliður orðist svo:
Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um fjóra.
3. Við 6.3.3. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
4. Við 6.3.4. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
5. Við 6.3.5. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um fjóra.
6. Við 6.4.1.
a) Orðin „kosnum af sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu“ falli brott.
b) Aftan við liðinn bætist: Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um
alla fulltrúana.
7. Við 6.4.2. Siðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
8. Við 6.4.3. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
9. Við 6.4.5. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
10. Við 6.4.6. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
11. Við 6.5.1. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.
12. Við 6.5.2. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
13. Við 6.5.3. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.
14. Við 6.6.1. I stað orðanna „og fulltrúar... kjósa einn“ komi: Hreppsnefndir á
starfssvæðinu komi sér saman um einn.
15. Við 6.6.3. í stað orðanna „en fulltrúar ... kjósa tvo“ komi: Hreppsnefndir á
starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
16. Við 6.7.1. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
17. Við 6.7.2. í stað orðanna „en fulltrúar ... kjósa tvo“ komi: Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
18. Við 6.7.3. I stað orðanna „og fulltrúar... kjósa einn“ komi: Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
19. Við 6.8.1. I stað orðanna „en fulltrúar... kjósa þrjá“ komi: Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.
20. Við 6.8.4. í stað orðanna „en fulltrúar... kjósa einn" komi: Hreppsnefndir
á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
21. Við 6.8.7. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
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22. Við 6.8.8. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
23. Við 6.8.9. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
24. Við 6.9.1. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
25. Við 6.9.2. í stað orðanna „og fulltrúar... kjósa tvo“ komi: Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
26. Við 6.9.3. 1 stað orðanna „en fulltrúar... kjósa tvo“ komi: Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
27. Við 6.9.4. 1 stað orðanna „en fulltrúar... kjósa tvo“ komi: Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
28. Við 6.9.5. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana.
29. Við 6.9.6. Síðasti málsliður orðist svo:
Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.

Ed.

726. Nefndarálit

[37. mál]

um frv. til 1. um breyt. á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga
opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir með því að það verði samþykkt. Gunnar
Thoroddsen, Eyjólfur Konráð Jónsson og Davið Aðalsteinsson voru fjarverandi.
Alþingi, 6. mai 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form.

Ed.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Lárus Jónsson.

727. Nefndarálit

Guðm. Bjarnason,
frsm.

Í169. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 34 18. febr. 1953, um verðjöfnun á olíu og bensíni.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með samþykkt þess. Eyjólfur Konráð Jónsson,
Davið Aðalsteinsson og Gunnar Thoroddsen voru fjarverandi.
Alþingi, 6. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Guðm. Bjarnason.

Lárus Jónsson,
frsm.
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728. Nefndarálit

[263. mál]

um frv. lil 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir Islands hönd samning
um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um að Ieggja til að frv. verði samþykkt. Eggert Haukdal
var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 6. maí 1981.
Ólafur Þ. Þórðarson,
Ingólfur Guðnason,
Garðar Sigurðsson,
fundaskr.
frsm.
form.
Vilmundur Gylfason.
Friðrik Sophusson.
Jósef H. Þorgeirsson.

Ed.

729. Nefndarálit

[183. mál]

um frv. til laga um kirkjubyggingasjóð.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til meðferðar og mælir með þvi, að það verði
samþykkt. Gunnar Thoroddsen var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 6. maí 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
Salome Þorkelsdóttir,
fundaskr.
form.
Jón Helgason.
Karl Steinar Guðnason.

Þorv. Garðar Kristjánsson,
frsm.
Aðalsteinsson.
Davíð

730. Nefndarálit

Nd.

[305. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt eins
og það liggur fyrir á þingskjali 670.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru hv. þingmenn Ingólfur Guðnason, Halldór
Blöndal og Friðjón Þórðarson.
Alþingi, 6. maí 1981.
Guðrún Helgadóttir,
varaform., frsm.

Sigurgeir Sigurðsson,
fundaskr.
ólafur Þ. Þórðarson.

Vilmundur Gylfason.

Nd.
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731. Nefndarálit

[180. mál]

um frv. til laga um sérstaka meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita fyrir
ökutæki o. fl.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta á nokkrum fundum sínum og fengið
til viðtals við sig Ólaf W. Stefánsson úr dómsmálaráðuneytinu og þá Gunnar Eydal
og Guttorm Þormar frá Reykjavíkurborg. Enn fremur hefur nefndin athugað umsagnir um frumvarpið frá nokkrum aðilum.
Nefndin er sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins með breytingartillögum sem fyrir liggja á sérstöku þingskjali og nánari grein verður gerð fyrir i
framsögu.
Alþingi, 6. maí 1981.
Ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Vilmundur Gylfason.

Nd.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Garðar Sigurðsson.
Friðrik Sophusson.

732. Breytingartillögur

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Eggert Haukdal.

[180. mál]

við frv. til laga um sérstaka meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita fyrir
ökutæki o. fl.
Frá allsherjarnefnd.
1. 2. gr. orðist svo:
Ekki skal beita refsingum samkvæmt umferðarlögum eða öðrum lögum
vegna atvika þeirra, sem greinir i 1. mgr. 1. gr. laga þessara, heldur skal lagt á
gjald vegna þeirra eftir reglum, sem dómsmálaráðherra setur um fjárhæð gjaldsins og hvernig það skuli lagt á og innheimt.
2. 3. gr. orðist svo:
1. Lögreglustjórar sjá um álagningu gjalds samkvæmt 2. gr., innheimtu þess,
tilkynningu til skuldara og allar aðgerðir, sem nauðsynlegar eru samkvæmt
lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim.
2. Við framkvæmd laga þessara, þar á meðal álagningu gjalda, nýtur lögreglustjóri aðstoðar lögreglumanna samkvæmt ákvæðum laga um lögreglumenn
og laga um meðferð opinberra mála.
3. Þar sem sveitar- eða bæjarstjórn notar heimild 3. mgr. 65. gr. umferðarlaga
til þess að setja reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana, getur lögreglustjóri löggilt sérstaka stöðumælaverði eftir reglum, sem dómsmálaráðherra setur, til þess að leggja á gjald skv. 2. gr. Stöðumælaverðir taka laun
úr sveitar- eða bæjarsjóði, enda renna stöðumælagjöld svo og gjöld skv. 2. gr.
í sveitar- eða bæjarsjóð.
3. Við 7. gr. 2. töluliður falli niður og 3. töluliður verði 2. töluliður.
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733. Nefndarálit

[215. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað þetta frumvarp og fengið umsögn Klemensar Tryggvasonar hagstofustjóra.
Nefndin er sammála um að mæla með því að frumvarpið verði samþykkt með
breytingartillögu, sem nefndin flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 6. maí 1981.
Ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Vilmundur Gylfason.

Ingólfur Guðnason,
fundaskr.
Friðrik Sophusson.
Eggert Haukdal.

734. BreytingartiIIaga

Nd.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Garðar Sigurðsson.

[215. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 35/1960, um lögheimili.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr. hljóði svo:
3. málsgr. 2. gr. laga nr. 35/1960, um lögheimili, orðist svo:
Það telst eigi heimili, þó maður dveljist í skóla, sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili
eða annarri slíkri stofnun, vinnuhæli eða fangahúsi, eða ef hann dvelst eingöngu eða
aðallega til lækninga eða til heilsubótar. Sama gildir um dvöl í sérhönnuðum heimilum
og íbúðum aldraðra og öryrkja byggðum í tengslum við þjónustumiðstöð aldraðra
eða heilsugæslustöð, og það jafnt þótt maður sé eigandi þess húsnæðis, sem hann
dvelst í. Sama máli gegnir og um dvalarstað vegna árstiðarbundinnar atvinnu, svo
sem vetrarvinnu, kaupamennsku og vetrarvistar eða annarrar vetrardvalar vegna
atvinnu, enda hverfi maðurinn til lögheimilis síns að slíkri dvöl lokinni.

Nd.

735. Nefndarálit

[237. mál]

um frv. til 1. um þýðingarsjóð.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og orðið sammála um að mæla með samþykkt þess með þeim breytingartillögum, sem fluttar eru á sérstöku þingskjali.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Friðjón Þórðarson.
Alþingi, 29. apríl 1981.
Ingólfur Guðnason,
form.
Vilmundur Gylfason.

Sigurgeir Sigurðsson,
fundaskr.
Ólafur Þ. Þórðarson.

Guðrún Helgadóttir,
frsm.
Halldór Blöndal

Þingskjal 736—737
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736. Breytingartillögur
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[237. mál]

við frv. til 1. um þýðingarsjóð.
Frá menntamálanefnd.
1. 3. gr. hljóði svo:
Hlutverk sjóðsins er að lána eða styrkja útgefendur til útgáfu vandaðra
erlendra bókmennta á íslensku máli, jafnt skáldverka sem viðurkenndra fræðirita.
Greiðslur skulu útgefendur nota til þýðingarlauna.
2. Ný grein, er verði 4. gr., hljóði svo:
Menntamálaráðherra skal skipa 3 menn í stjórn sjóðsins til tveggja ára i
senn, einn tilnefndan af samtökum útgefenda, einn tilnefndan af Rithöfundasambandi íslands og einn án tilnefningar, og skal hann vera formaður stjórnarinnar.
3. 5. gr. (sem verði 6. gr.) hljóði svo:
Menntamálaráðuneytið selur reglugerð um framkvæmd laga þessara, að
höfðu samráði við Rithöfundasamband íslands og samtök útgefenda. Skal þar
kveðið á um vörslu sjóðsins og úthlutanir.
4. Ný grein, er verði 7. gr., hljóði svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

737. Frumvarp til laga

[319. mál]

um Sinfóníuhljómsveit íslands.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Hljómsveitin heitir Sinfóníuhljómsveit Islands. Heimilí hennar og varnarþing er í Reykjavík.
Sinfóníuhljómsveit Islands er sjálfstæð stofnun með sérstakan fjárhag og lýtur
sérstakri stjórn. Málefni hennar heyra undir menntamálaráðuneytið.
2. gr.
Starf Sinfóníuhljómsveitarinnar miði að því að auðga tónmenningu Islendinga
með því að efla áhuga og þekkingu á æðri tónlist, íslenskri og erlendri, og auðvelda mönnum að njóta hennar, m. a. með hljómlistarflutningi viðsvegar um landið.
Tengja ber starf hljómsveitarinnar tónlistarkennslu i landinu svo sem kostur er.
3. gr.
Að rekstri Sinfóníuhljómsveitar tslands standa eftirtaldir aðilar og greiða þeir
rekstrarkostnað hennar í eftirgreindum hlutföllum:
a) Ríkissjóður 56%
b) Ríkisútvarp 25%
c) Borgarsjóður Reykjavikur 18%
d) Bæjarsjóður Seltjarnarness 1%
Með samþykki rekstraraðila getur menntamálaráðuneytið heimilað fleiri sveitarfélögum aðild að rekstri hljómsveitarinnar.
Efna má til samvinnu Sinfóníuhljómsveitar Islands við Þjóðleikhúsið og aðra
aðila á viðskiptagrundvelli um uppfærslur.
Samningur sé gerður milli Sinfóníuhljómsveitarinnar og Ríkisútvarpsins um
réttindi Rikisútvarpsins varðandi flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar á móti

2368

Þingskjal 737

framlagi útvarpsins samkv. þessari grein og sé i samningnum miðað við þá hefð og
venjur sem í þeim efnum hafa mótast á undanförnum árum.
Sinfóníuhljómsveitin skal kappkosta að afla sjálfstæðra tekna af tónleikahaldi
og stefna að því að eigi minna en 12% af útgjöldum hljómsveitarinnar fáist greidd
af slíkum tekjum hennar.
4. gr.
Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar skal skipuð fimm mönnum, einum tilnefndum
af Reykjavíkurborg, einum tilnefndum af starfsmannafélagi hljómsveitarinnar, einum tilnefndum af fjármálaráðuneytinu og einum tilnefndum af Ríkisútvarpinu.
Menntamálaráðuneytið skipar formann án tilnefningar. Menntamálaráðuneytið
skipar stjórnina til fjögurra ára og ákveður henni þóknun sem greiðist af rekstrarfé
hlj ómsveitarinnar.
5. gr.
Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður sér framkvæmdastjóra og ber hann
ábyrgð á störfum sínum gagnvart henni. Hann skal ráðinn til 4 ára i senn en endurráðning er heimil. Stjórn hljómsveitarinnar ákveður verksvið framkvæmdastjóra.
6. gr.
Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður fastan hljómsveitarstjóra og aðalhljómsveitarstjóra og skipar verkum með þeim.
Stjórnin ræður hljóðfæraleikara, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra, í
minnst 65 stöðugildi. Aðra hljóðfæraleikara ræður stjórnin eftir því sem viðfangsefni krefjast, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra og innan þeirra marka sem
fjárframlög heimila, enda hafi viðfangsefnið verið samþykkt í fjárhagsáætlun.
Um launakjör og vinnutíma starfsmanna hljómsveitarinnar fer eftir kjarasamningum þeirra og fjármálaráðherra.
Heimilt er að ráða tónskáld til starfa í þágu hljómsveitarinnar í takmarkaðan
tíma eða fá verk til flutnings hjá tónskáldum.
7. gr.
Við verkefnaval Sinfóníuhljómsveitar Islands skal stjórn hennar njóta aðstoðar
verkefnavalsnefndar. Skal hún skipuð 7 mönnum, einum tilnefndum af Tónskáldafélagi íslands, einum tilnefndum af Ríkisútvarpinu, einum tilnefndum af starfsmönnum hljómsveitarinnar, einum tilnefndum af Reykjavíkurborg. Ráðinn hljómsveitarstjóri og konsertmeistari skulu einnig skipa nefndina en formaður hennar
er tilnefndur af menntamálaráðuneytinu og skal hann hafa staðgóða tónlistarmenntun.
Verkefnavalsnefndin skal skila áætlun um verkefni hljómsveitarinnar og gera
kostnaðaryfirlit fyrir eitt ár í senn og skal leggja það fyrir stjórn til samþykktar
eigi síðar en 1. júní ár hvert. Þóknun fyrir störf nefndarinnar greiðist af rekstrarfé
sto fnunarinnar.
8. gr.
Stjórn hljómsveitarinnar skal leggja starfs- og fjárhagsáætlun fyrir fjárveitingaraðila með nægum fyrirvara til þess að gögn liggi fyrir þegar fjárlög eru undirbúin og afgreidd og fjárhagsáætlanir viðkomandi sveitarfélaga. Framkvæmdastjóri
hýr starfs- og fjárhagsáætlunina í hendur stjórnarinnar. Stjórnin ber ábyrgð á að
fjárreiður og reikningshald sé í góðu lagi. Efnahags- og rekstrarreikningur skal
gerður að loknu hverju almanaksári og sendur rikisendurskoðun til endurskoðunar.
Við gildistöku þessara laga telst Sinfóníuhljómsveit Islands eiga höfuðstól samkvæmt efnahagsreikningi hljómsveitarinnar pr. 31. desember 1980.
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9. gr.
Heimilt er að semja við ríkisbókhaldið um að það taki að sér bókhald Sinfóníuhljómsveitarinnar. Starfsfólk á skrifstofu og til aðstoðar við æfingar, tónleika,
nótnavörslu og annað skal framkvæmdastjóri ráða að fengnu samþykki ráðninganefndar ríkisins.
10. gr.
Sinfóníuhljómsveit Islands skal árlega fara í tónleikaferðir um landið. Gera skal
sérstaka fjárhagsáætlun vegna ferðanna. Hluti skemmtanaskatts (10%) samkvæmt
7. gr. laga nr. 58/1970 um skemmtanaskatt rennur til greiðslu kostnaðar ferðanna.
11. gr.
Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd
laga þessara.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 20. september 1980 skipaði menntamálaráðherra, Ingvar Gíslason, nefnd
til að endurskoða frumvarp um Sinfóníuhljómsveit íslands, sem lagt hefur verið
fram á Alþingi en ekki náð afgreiðslu. Skyldi nefndin gera tillögur að nýju frumvarpi, þar sem tekið væri á atriðum sem verið hafa umdeilanleg og tafið framgang
málsins, á þann hátt að ætla mætti að frumvarpið næði fram að ganga.
1 nefndina skipaði hann Gerði Steinþórsdóttur, varaborgarfulltrúa, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Sverri Garðarsson formann Félags íslenskra hljómlistarmanna og Inga R. Helgason hrl., sem nú er fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn
Sinfóníuhljómsveitarinnar. Var skipun í þessa nefnd gerð að höfðu samráði við
Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra og Ragnar Arnalds fjármálaráðherra sem báðum er umhugað um að Sinfóníuhljómsveit fslands sé búinn eðlilegur lagagrundvöllur.
Nefndin hóf þegar störf og hefur haldið allmarga fundi og einnig fengið á fundi
til sín forystumenn sveitarstjórna á höfuðborgarsvæð’nu. Ennfremur hefur hún
rætt við aðila sem kunnugir eru málinu og þegið ráð úr ýmsum áttum. Nefndin
hefur nú lokið störfum 6. apríl 1981 og er sammála í öllum greinum varðandi frumvarpið og athugasemdir við það.
Nefndin viðaði að sér mörgum gögnum og fór yfir þau lagafrumvörp sem lögð
hafa verið fram á árunum 1977—79 á 99., 100., 101. og 102. löggjafarþingi. Nefndir
þær sem stóðu að fyrrnefndum frumvörpum voru þessar:
Nefnd skipuð af Vilhjálmi Hjálmarssyni menntamálaráðherra 26. október 1976:
Birgir Thorlacius ráðuneytisstjóri, formaður, Andrés Björnsson útvarpsstjóri, ólafur B. Thors, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, Pálmi Jónsson, alþingismaður og
örn Marinósson, fulltrúi. Nefndin lauk störfum 26. april 1977.
Nefnd skipuð af Ragnari Arnalds menntamálaráðherra 31. ágúst 1978: Kristinn
Hallsson, fulltrúi, formaður, Jón Böðvarsson, deildarstjóri og Gunnar Egilson, hljóðfæraleikari. Nefndin lauk störfum 3. apríl 1979.
Eins og áður segir fékk nefnd sú sem að þessu lagafrumvarpi stendur það veganesti að gera frumvarp sem ætla mætti að víðtæk samstaða næðist um utan þings og
innan. Með hliðsjón af því urðu meginþættir i störfum nefndarinnar svo sem hér
segir:

1) Sjálfstæð stofnun. Megintilgangur frumvarpsins er að setja á stofn Sinfóníuhljómsveit íslands sem sjálfstæða menningarstofnun, er starfi undir menntamálaráðuneytinu. Með frumvarpi þessu er stefnt að því að tryggja fjárhagsgrundvöll
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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hljómsveitarinnar, setja stofnuninni hæfileg markmið og verkefni með lögum og
gera henni kleift að taka upp samninga við aðra á sviði menningarmála. Frumvarpið
stefnir að því að allur rekstur hljómsveitarinnar verði sjálfstæður og hafi það fyrst
og fremst að markmiði að þjóna þvi menningarhlutverki sem sinfóníuhljómsveitir
um allan heim gegna.
Allt það í fyrri frumvörpum sem lýtur að þessu meginmarkmiði er tekið
óbreytt upp í þetta frumvarp og við það bætt ýmsu sem á að styrkja og tryggja
þennan höfuðtilgang frumvarpsins. Um þetta hafa menn verið sammála og talið
nauðsynlegt að koma þessari menningarstarfsemi á lagagrundvöll.
2) Rekstraraðild og fjárframlög. Þótt menn séu sammála um að Sinfóníuhljómsveit sé æskileg og nauðsynleg eru á hinn bóginn skiptar skoðanir um hvernig eigi
að standa undir kostnaði við hana. Vísað er hér til kaflans um aðdraganda og sögu
Sinfóníuhljómsveitarinnar hér á eftir.
Hún er vaxin upp úr tónlistar- og menningarlífi Reykjavíkur en sinnir þó á
sinn hátt þörfum landsmanna allra og er orðin öflugur bakhjarl í tónlistarlífi þjóðarinnar. Tónlistarmenn og áhugamenn um tónlist hafa barist sleitulaust fyrir stofnun og tilvist hljómsveitarinnar undanfarna áratugi, en brotið var blað í þróunarsögu hljómsveitarinnar á árinu 1950 þegar Ríkisútvarpið ákveður að leggja til hennar
200 þús. kr. og Reykjavíkurborg 150 þús. kr. Segja má að með þessum hætti séu
þessir aðilar í fjárhagslegu tilliti foreldrar eða guðfeður hljómsveitarinnar en þeir
hafa æ síðan stutt hana með framlögum i likum hlutföllum. Ríkissjóður bættist í
hópinn 1952 og tók að sér þriðjung 1961 og helming 1971.
Höfundar fyrri frumvarpa hafa talið eðlilegt að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, en ekki Reykjavíkurborg ein, legðu Sinfóníuhljómsveitinni til fé á móti
ríkissjóði og Ríkisútvarpi. Eru mörg rök fyrir þessu sjónarmiði, m. a. þau, að íbúar
alls höfuðborgarsvæðisins hafa sömu aðstöðu til að sækja reglulega hljómleika
hljómsveitarinnar og betri aðstöðu en íbúar annars staðar á landinu. Um þetta náðist
ekki samkomulag og þetta atriði varð að ásteytingarsteini á þingi.
Varð það eitt af aðalverkefnum nefndarinnar að kanna til hlítar hver afstaða
sveitarfélaganna væri í raun til fjárframlaga í þágu Sinfóníuhljómsveitarinnar. 1
stuttu máli varð niðurstaða nokkurra funda sú, að Hafnarfjörður, Kópavogur og
Garðabær neituðu alfarið að leggja nokkuð af mörkum í þessu skyni. Afstaða þeirra
byggðist ekki á andstöðu við Sinfóníuhljómsveitina sem slíka heldur voru forystumennirnir þeirrar skoðunar að hér væri um að ræða verkefni, sem ríkið eitt ætti
að kosta. Á hinn bóginn tilkynntu Seltjarnarnes og Reykjavikurborg þann vilja sinn
að leggja fram fé til rekstrar Sinfóníuhljómsveitarinnar i framtíðinni eftir þeim
hlutföllum sem þessi sveitarfélög myndu hafa greitt miðað við íbúafjölda, ef öll
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hefðu greitt 25% af útgjöldum hljómsveitarinnar.
Borgarstjórn Reykjavíkur fjallaði um málið 2. apríl 1981 og þar var samþykkt
með 13 samhljóða atkvæðum umsögn borgarráðs um frumvarpsdrög þessi þar sem
m. a. segir: „Þótt ýmis rök megi að því færa, að hljómsveitin sé að öllu leyti kostuð
af ríkisvaldinu mun Reykjavíkurborg ekki nú fremur en áður skorast undan þátttöku í rekstri hennar“.
Samkvæmt þvi sem að framan hefur verið rakið varð nefndinni fullljós endanleg afstaða sveitarfélaganna til framlaga í þessu skyni og af þeim ástæðum er lagt
til að Reykjavíkurborg leggi fram 18% og Seltjarnarnes 1% af rekstrarkostnaði
hljómsveitarinnar, að frádregnum eigin tekjum hennar og skemmtanaskatti.
Lagt er jafnframt til að ríkið greiði þá 56% af kostnaði og Ríkisútvarpið 25%
í samræmi við fyrri tillögur og þá afstöðu sveitarfélaganna sem áður er lýst.
Hér er því rekstraraðildin ákveðin með samkomulagi og ætti ekki að verða deilumál á Alþingi.
3) Fjárhagsgrundvöllur. Með þessu frumvarpi er stefnt að því að skapa traustan
fjárhagsgrundvöll fyrir Sinfóniuhljómsveit Islands. Hingað til hafa tekjur hljóm-
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sveitarinnar byggst á munnlegu ótímabundnu samkomulagi rekstraraðila. Ekki hefur
verið hægt að ráða hljóðfæraleikara til hljómsveitarinnar nema til eins árs í senn
og í öllum fjárhagslegum efnum hefur ríkt mikil óvissa. Starf Sinfóníuhljómsveitarinnar þarf hins vegar að skipuleggja langt fram í tímann, bæði vegna stjórnenda og einleikara, svo og verkefna, í þvi skyni að samhæfa starfið öðrum tónlistarviðburðum og til þess að forðast handahóf í rekstrinum. Þetta hefur verið
mjög erfitt vegna fjárhagsóvissunnar. Ef Sinfóníuhljómsveitin hefði ekki verið í
vist hjá Ríkisútvarpinu undanfarin ár hefði þetta úthald ekki verið mögulegt.
Ef frumvarp þetta verður að lögum markar það mikilvægan áfanga í sögu
hljómsveitarinnar þar sem þessari starfsemi er þá búinn lagagrundvöllur. Tekjur
hljómsveitarinnar eiga að verða tryggðar. Tekjurnar eru af tvennum toga: Fyrst
eru tekjur af eigin tónleikahaldi og upptökum fyrir útvarp. Þar munar mestu um
greiðslur Ríkisútvarpsins en þær tekjur eiga að samsvara því að útvarpið keypti tónlistarflutning Sinfóníuhljómsveitarinnar á venjulegu verði, enda getur Ríkisútvarpið
ráðið efni á eigin upptöku. Ef eigin tekjur hljómsveitarinnar 1980, þ. e. 8.8% af
kostnaði, eru lagðar við greiðslur Ríkisútvarpsins 25% í framtíðinni, kemur i ljós
að eigin tekjur af starfsemi hljómsveitarinnar eru rúmlega þriðjungur af kostnaði
hennar og stefnt er að því að auka þær tekjur. Síðan eru styrktartekjur frá tveimur
sveitarfélögum og ríkinu. Tekjur frá sveitarfélögum eru í samræmi við það sem
verið hefur áður, að vísu heldur minni, en eiga að verða tæplega fimmtungur kostnaðar. Frá ríkinu kemur beint framlag í fjárlögum og síðan lögbundinn hluti af
soiuskatti og nemur þetta hvorttveggja vel rúmlega helmingi alls kostnaðar.
Lögð er höfuðáhersla á í frumvarpi þessu að stjórn hljómsveitarinnar og verkefnavalsnefnd geri ýtarlegar áætlanir um verkefni og kostnað og leggi þær áætlanir
fyrir rekstraraðila í tæka tíð svo að það liggi fyrir þegar framlögin eru ákveðin
fyrir hvert ár.
Þegar tekjurnar eru tryggðar á þann veg sem gert er ráð fyrir í frumvarpi
þessu, ætti fjárhagsóvissan að hverfa og skipulagning starfsins að verða auðveldari
og hnitmiðaðri.
4) Lágmarksstærð. Eitt markverðasta ákvæði þessa frumvarps er lagaleg staðfesting á lágmarksstærð hljómsveitarinnar. Um stærðina hafa menn deilt og nefndir
klofnað. Mönnum hefur jafnvel dott’ð í hug að hafa stærðina breytilega og ákveða
i fjárlögum fyrir eitt ár í senn. 1 fyrsta frumvarpinu var lagt til að stærð hljómsveitarinnar yrði allt að 65 stöðugildum en hér er gert ráð fyrir að 65 stöðugildi
séu lágmarkstala fastra hljóðfæraleikara. Heimilt sé að bæta við aukamönnum ef
verkefni krefjast þess og að þvi tilskildu að kostnaður sé innan fjárhagsáætlunar.
Þetta ákvæði á að tryggja lágmarksgæði og tala stöðugilda er við það miðuð að
hægt sé að nefna hljómsveitina Sinfóníuhljómsveit.
Athugasemdir við einstakar greinar og bregtingar á frumvarpinu frá 1979.
Um 1. gr.
Hljómsveitin hefur siðan 1. mars 1956 borið heitið Sinfóníuhljómsveit Islands
og því er haldið hér enda á hún að þjóna öllu landinu þótt heimili hennar og varnarþing sé í Reykjavík. Málefni hljómsveitarinnar hafa jafnan heyrt undir menntamálaráðuneytið, en kjaramál eru þó á sviði fjármálaráðuneytisins sbr. það sem sagt
er um það efni í 5. og 9. gr. frumvarpsins.
Hér er lagt til að Sinfóníuhljómsveit íslands verði sjálfstæð stofnun með sjálfstæða stjórn og sjálfstæðan fjárhag.
Um 2. gr.
Tilgangurinn með starfi Sinfóníuhljómsveitarinnar er að glæða og efla áhuga
á æðri tónlist í landinu, veita mönnum þá menntun og gleði sem góðri tónlist er
samfara og búa islenskum hljómlistarmönnum og tónskáldum starfsvettvang. Leggja
ber áherslu á að sem flestir landsmenn fái notið starfs hljómsveitarinnar t. d. með
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því að hún efni til hljómleika oft og víða og eigi greiðan aðgang að útvarpinu. I 2.
gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að tengja beri starf hljómsveitarinnar tónlistarkennslu í landinu svo sem kostur er. Er þetta mjög mikilvægt lagaatriði og
leggur stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar á herðar ríkar skyldur í þessum efnum.
Hér er átt við tónlistarkennslu jafnt í tónlistarskólum og almennum skólum i landinu.
Um 3. gr.
Hér er ráðgert að breyta núgildandi tilhögun um rekstraraðild og frá því sem
lagt var til í frumvarpinu frá 1979.
Fellt er niður ákvæðið um stofnkostnað og greiðslu hans úr fyrra frumvarpi
til þess að leggja áherslu á að fjárframlög rekstraraðila lúti eingöngu að rekstri
hljómsveitarinnar en stuðningurinn nái ekki til fjárfestinga í stofnkostnaði svo sem
hljómleikasal eða hljómleikahúsi. Á hinn bóginn telst til rekstrarútgjalda nauðsynleg nótnakaup, kaup á nótnastatívum, stólum, skrifstofuáhöldum og öðrum áhöldum
sem nauðsynleg eru í rekstri eða starfi hljómsveitarinnar. Þetta nær ekki til hljóðfærakaupa enda leggja hljóðfæraleikarar sjálfir til þau hljóðfæri sem þeir leika á.
Hljómsveitin hefur hins vegar keypt pákur og nokkur slagverkshljóðfæri og telst
það þegar höfuðstóll hljómsveitarinnar, ef frumvarp þetta verður að lögum sbr.
ákvæði 8. gr. þess.
1 frumvarpinu 1977 og 1978 var lagt til að rekstraraðilar yrðu svo sem hér segir
og framlög þeirra yrðu í eftirgreindum hlutföllum:
Ríkissjóður
...........................................................................................
50%
Ríkisútvarp
............................................................................................
25%
Rorgarsjóður Reykjavíkur, Bæjarsjóður Hafnarfjarðar, Garðabæjar,
Kópavogs og Seltjarnarness
............................................................
25%
Þá var einnig lagt til að Reykjavíkurborg yrði greiðsluaðili framlaga fyrir öll
sveitarfélögin og innheimti þeirra hluta síðan eftir á og átti skiptingin að vera í hlutfalli við íbúatölu sveitarfélaganna. Hlutfallsleg skipting íbúafjölda í sveitarfélögunum
á höfuðborgarsvæðinu 1. desember 1979 og útreiknað prósentustig þeirra á framlaginu til Sinfóníuhljómsveitarinnar leit svona út:
Reykjavikurborg
.................
Kópavogur
..............................
Hafnarfjörður
.......................
Garðabær
..............................
Seltjarnarnes
........................

72.44%
11.13%
10.24%
3.84%
2.34%
100%

íbúa
íbúa
íbúa
íbúa
íbúa

18.11%
2.78%
2.56%
0.96%
0.59%
25%

stig.
Stig.
Stig.
Stig.
stig.

Eftir framlagningu frumvarpsins 1977, en það fékk ekki afgreiðslu á því þingi,
lýsti Reykjavíkurborg því yfir í bréfi dags. 12. janúar 1979 til menntamálaráðuneytisins að Reykjavíkurborg gæti sætt sig við þá kostnaðarskiptingu, sem gilt hefði
ef frumvarpið hefði náð fram að ganga. 1 almennum athugasemdum hér að framan
kemur fram, að sveitarstjórnir Hafnarfjarðar, Kópavogs og Garðabæjar neituðu að
taka þátt í samvinnu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um að veita Sinfóniuhljómsveit Islands fjárhagslegan stuðning sem næmi 25% af nettó rekstrarútgjöldum
hennar á móti ríkissjóði og Ríkisútvarpi, en Reykjavikurborg og Seltjarnarnes vildu
leggja hljómsveitinni lið. Að þessari niðurstöðu fenginni er hér lagt til að framlög
Reykjavíkurborgar og Seltjarnarness séu í svipuðum hlutföllum sem þau hefðu
greitt, ef öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hefðu verið með, en framlag
rikisins hækkað um það er þau hefðu borgað sem skárust úr leik. Þetta hefur í för
með sér að hlutfall Reykjavikurborgar er 18% og hlutfall Seltjarnarness er 1%.
Ákvæði um að heimila fleiri sveitarfélögum að gerast aðilar að rekstri Sinfóníuhljómsveitar íslands eftir að frumvarpið er orðið að lögum er óbreytt úr fyrri
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frumvörpum en i því falli að slíkt gerðist myndi hlutur rikisins minnka þar til komið
væri að 25% markinu sem sveitarfélögin legðu af mörkum til hljómsveitarinnar.
Ákvæðið í frumvörpum 1977/1979 um að Reykjavík sé greiðsluaðili og innheimtuaðili á framlagi sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins er hér fellt niður.
Framlag Ríkisútvarpsins er óbreytt frá frumvarpinu 1979 eða 25% en í frumvarpinu frá 1977 var hlutfall þetta 28%. Það prósentustig sem hér er miðað við 25%
er nálægt því að vera verðmæti þeirra réttinda sem Ríkisútvarpið hefur á útsendingum hljómleika Sinfóníuhljómsveitar íslands og þeim upptökum sem sérstaklega
eru gerðar fyrir Ríkisútvarpið af hálfu Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Samkvæmt framansögðu er hér lagt til að framlag ríkisins verði 56% af rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar.
Heimildarákvæðið um samvinnu Sinfóníuhljómsveitar Islands við Þjóðleikhúsið og aðra aðila um uppfærslu söngleikja á viðskiptagrundvelli er óbreytt í
þessu frumvarpi að öðru leyti en því að sleppt er orðalaginu um að framlög hljómsveitarinnar í þessu skyni skuli greiðast af rekstrarfé hennar. Hér þurfa því aðilar
að semja á venjulegum viðskiptagrundvelli en þstta heimildarákvæði ber að sjálfsögðu að túlka þannig að Sinfóníuhljómsveit ísíands eigi að stuðla að og auðvelda
svo sem kostur er tónlistarflutning í samvinnu við aðra aðila svo sem Þjóðleikhúsið,
Islensku óperuna og Islenska dansflokkinn eftir því sem við verður komið og um
semst á viðskiptagrundvelli.
Þá er hér gert ráð fyrir því að hljómsveitin kappkosti að afla sjálfstæðra tekna af
tónleikahaldi og stefnt skuli að því að eigi minna en 12% af útgjöldum hljómsveitarinnar fáist greidd af slíkum tekjum hennar. Ætíð er vafasamt að setja fjárhagsmarkmið eins og þetta í lög, en rétt þykir að gera það hér til áherslu og leiðbeiningar
fvrir stjórn Sinfóníuhljómsveitar íslands. Með þessu ákvæði sr henni uppálagt að
stefna að því að eigin tekjur hljómsveitarinnar verði sem mestar og keppa að 12%
markinu. Þegar fjárhagsáætlun hljómsveitarinnar 1956 var gerð var reiknað með
5.8% tekjum af tónleikahaldi hennar og hafa eigin tekjur hljómsveitarinnar verið
lengst af síðan kringum þetta prósentustig. Núverandi stjórn hljómsveitarinnar
hefur reynt að auka þessar tekjur sem mest má verða og hefur árangurinn orðið sá,
að árið 1978 námu e:gin tekjur 6.24% af útgjöldum, árið 1979 námu eigin tekjur 7.21%
af útgjöldum og árið 1980 námu eigin tekjur 8.88% af útgjöldum.
Um 4. gr.
Hér er að nokkru breytt frá því sem gert var ráð fyrir í fyrri frumvörpum. Skv.
þessu frumvarpi skal stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar skipuð 5 mönnum og eiga
rekstraraðilar fulltrúa i stjórninni auk starfsmannafélags hljómsveitarinnar. Hér
skal tekið fram að Seltjarnarnes óskaði ekki eftir hlutdeild i stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar og er ráð fyrir því gert að forráðamenn sveitarfélaganna hafi samráð
um afstöðu í stjórninni enda þótt Reykjavíkurborg skipi ein stjórnarmanninn. Hér
er lagt til að menntamálaráðuneytið skipi formann stjórnarinnar án tilnefningar,
en fellt er niður ákvæði um að formaðurinn skuli hafa staðgóða tónlistarmenntun.
Auðvitað er það gott ef formaður stjórnar Sinfóniuhljómsveitarinnar hefur staðgóða
tónlistarmenntun en hann þarf ekki siður að hafa menntun og þekkingu í aðrar áttir
og einkanlega að því er lýtur að fjárumsýslu og almennum rekstri.
Um 5. gr.
Ákvæði þessarar greinar þarfnast ekki skýringar en þau eru óbreytt frá fyrri
frumvörpum.
Um 6. gr.
Hér er heimilað að ráða fastan hljómsveitarstjóra og aðalhljómsveitarstjóra að
Sinfóniuhljómsveitinni. Þetta heimildarákvæði er óbreytt úr fyrri frumvörpum og
er nauðsynlegt í því skyni að tryggja listræna leiðsögn og samfellu í starfi hljómsveitarinnar.
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Hér er einnig heimilað að ráða 65 fasta hljóðfæraleikara til hljómsveitarinnar.
Þetta er lögbundið lágmark og er eitt meginatriði frumvarpsins. Ef þetta verður að
lögum er verið að stofnsetja Sinfóníuhljómsveit, það er hljómsveit, sem er fær um
að takast á við flest sinfónísk verkefni tónbókmenntanna. I Sinfóníuhljómsveit eru
16 hljóðfæraflokkar og fjöldi hljóðfæra i hverjum flokki ræðst af tónverkum þeim
sem leikin eru. Það er óumdeilanlegt að mati nefndarinnar að eigi hljómsveitin að
vera fær um að flytja sinfónísk verk þá kemst hún ekki af með færri en 65 hljóðfæraleikara. Mörg verkefni krefjast mun fleiri hljóðfæraleikara og má þá skv. þessari
grein ráða aukamenn ef það er innan marka áætlaðra fjárveitinga.
Þá er óbreytt ákvæðið úr fyrri frumvörpum um heimild til að ráða tónskáld til
starfa í þágu hljómsveitarinnar og panta verk frá tónskáldum til flutnings hjá hljómsveitinni.
Um 7. gr.
Um verkefnaval hefur stjórn Sinfóníuhljómsveitar íslands ákvörðunarvald en
henni til ráðuneytis er sérstök nefnd sem skipuð er 7 mönnum, sem taldir eru upp
i greininni. Er talið rétt að Tónskáldafélag Islands eigi þarna aðild svo og starfsmenn
hljómsveitarinnar. Menntamálaráðuneytið skipar formann verkefnavalsnefndar og
er því skilyrði bætt við í þetta frumvarp frá fyrri frumvörpum að hann hafi staðgóða
tónli starmenntun.
Mjög nauðsynlegt er að verkefnavalsnefnd fari eftir ákvæðum 2. málsgr. 7. greinar
í þessu frumvarpi og sjái um að áætlun og kostnaðaryfirlit fyrir hvert starfsár verði
lagt fyrir stjórn hljómsveitarinnar eigi síðar en 1. júní ár hvert, svo að kostur sé
með eðlilegum hætti að leggja þær áætlanir fyrir rekstraraðila.
Samkvæmt þessari grein hefur verkefnavalsnefnd það hlutverk á hendi að gera
tillögur um alla starfsemi hljómsveitarinnar, þ. á m. verkefni hennar, stjórnendur,
einleikara, einsöngvara og samstarf við kóra, Þjóðleikhús og aðra aðila.
Um 8. gr.
Hér er lögð áhersla á að starfs- og fjárhagsáætlun Sinfóníuhljómsveitarinnar sé
gerð með nægum fyrirvara til þess að sú áætlun sé fyrir hendi til hliðsjónar þegar
aðilar fjalla um fjárframlög til hljómsveitarinnar. Er miðað við að slík áætlun sé
a. m. k. til 1 árs fram i tímann. Þá fjallar greinin um reikningsskil og endurskoðun.
Sjái stjórn hljómsveitarinnar einhvern tíma á starfsárinu, að áætlanir hennar
komi ekki til með að standast, ber henni að gera rekstraraðilum sinum aðvart og
óska eftir aukafjárveitingu.
Rétt þykir að lokum að setja ákvæði um eignir og skuldir hljómsveitarinnar
sem reikningslegt upphaf Sinfóníuhljómsveitar Islands sem verður sjálfstæð stofnun,
ef frumvarp þetta verður að lögum. Helstu efnislegir fjármunir hljómsveitarinnar
eru áhöld og hljóðfæri reiknuð 31. desember 1980 að frádregnum afskriftum á gkr.
Í3 751 209.00.
Um 9. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru hin sömu og í frumvarpinu frá 1979. Hér er ákvæði
um starfsemi hljómsveitarinnar sem sjálfstæðrar stofnunar og þarfnast ekki frekari
skýringar.
Um 10. gr.
Ákvæðí þessarar greinar er nákvæmlega eins og ákvæði 10. gr. frumvarpsins
frá 1979. Fvrst komu í lög árið 1952 ákvæði um að hluti skemmtanaskatts rynni
til Sinfóniuhljómsveitarinnar. Siðar var lögunum um skemmtanaskatt breytt með
lögum nr. 57/1957, þar sem í 3. gr. þeirra laga segir að innheimta skuli skemmtanaskatt með 10% álagi, sem renni til Sinfóniuhljómsveitar íslands. í núgildandi lögum
um skemmtanaskatt nr. 58/1970 segir í 7. gr. að 10% af skemmtanaskatti skuli renna
til Sinfóníuhljómsveitar Islands.
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í 2. gr. þessa frumvarps segir að hljómsveitin skuli meðal annars standa fyrir
tónlistarflutning; víðsvegar um landið. Nú er skemmtanaskatturinn greiddur af öllum
landsmönnum og er því ekki óeðlilegt að sá hluti hans sem rennur til hljómsveitarinnar verði látinn standa undir kostnaði við ferðirnar eins og til hrekkur.
Um 11. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Um 12. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
Fylgiskjal I.
Rétt þykir að rekja hér stuttlega sögu Sinfóníuhljómsveitarinnar og er stuðst
við samantekt Guðmundar Jónssonar óperusöngvara, ársskýrslu Rikisútvarpsins
1975 og fleiri gögn.
Aðdragandinn að stofnun og starfi Sinfóníuhljómsveitarinnar er orðinn býsna
langur, ef alls er gætt. Starfsaldur hljómsveitarinnar í núverandi búningi er hins
vegar talinn frá 9. mars 1950 og hélt þvi hljómsveitin hátíðlegt 30 ára afmæli sitt
á s. 1. ári. Þessi fæðingardagur er talinn frá fyrstu tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar hinn 9. mars 1950. Þá hét hún að vísu Sinfóníuhljómsveit Reykjavíkur,
það var ekki fyrr en 1. mars 1956 að hún hlaut nafnið Sinfóníuhljómsveit íslands.
Á árinu 1876 var að líkindum gerð fyrsta tilraun hérlendis til að mynda
hljómsveit. Þá var stofnað „Lúðraþeytarafélag Reykjavíkur“ og voru hljóðfærin
sex í þeirri fyrstu sveit. Forys'umaður, kennari og stjórnandi var Helgi Helgason
tónskáld. Lúðraþeytarafélagið starfaði um árabil við miklar vinsældir.
Á árinu 1912 voru tvær lúðrasveitir sfofnaðar í Reykjavík og á því ári voru
haldnir þar tónleikar þar sem „Hljóðfæraflokkur Oscars Johansens" lék lög eftir
Sibelius, Ole Bull o. fl. Oscar Johansen, danskur fiðluleikari, sem hér starfaði
nokkur ár í byrjun aldarinnar, mun hafa fengið til liðs við sig nokkra áhugasama
hljóðfæraleikara og æft þá saman. Árni Thorsteinsson segir í minningum sínum
að „hinn smekkvísi og vandaði flutningur Johansens á stærri og smærri tónverkum“
hafi haft mikil og þroskandi áhrif á tónlistarsmekk bæjarbúa á þessum árum. Ekki
starfaði þessi „hljóðfæraflokkur“ þó nema skamma hríð.
Á árinu 1921 var von á Kristjáni IX. konungi til Islands og var þá leitað til
Þórarins Guðmundssonar að hann næði saman og æfði hljómsveit sem léki síðan
í veislu konungi til heiðurs. Úr þessu varð 20 manna hljómsveit og í framhaldi af
leik hennar var svo stofnuð „Hljómsveit Reykjavíkur" síðar á árinu 1921. Enda
þótt tónleikahald væri óreglulegt hafði hún ótrúlega mikil áhrif þann aldarfjórðung
sem hún starfaði. Óþarft er að tíunda það fórnarstarf sem íslenskir hljóðfæraleikarar inntu af hendi á þessum árum, en hætt er við að ýmislegt hefði verið hér
fátæklegra ef engin hefði verið hljómsveitin. Nægir að nefna Alþingishátíðina, ýmsa
söngleiki í Iðnó, „Sköpunina“ og „Árstíðirnar" eftir Haydn, „Messias“ eftir Hánd.el
og „Jóhannesarpassiuna" eftir Bach.
Á árinu 1946 var þessum málum svo komið að Hljómsveit Reykjavíkur var
hætt störfum vegna ýmislegra erfiðleika, en i sambandi við Tónlistarskólann starfaði strengjasveit og voru kennarar skólans máttarstoðir hennar. Félag íslenskra
hljóðfæraleikara hafði sett saman hljómsveit sem var mjög skammlíf. Siðan stofnuðu
hljóðfæraleikarar Sinfóníuhljómsveit Reykjavíkur, en einnig hún virtist varla geta
átt langt líf fyrir höndum. Mestallt þetta starf fram að þessu var borið uppi af
áhuganum einum og var lítt eða ekki launað. Hljómsveitarmenn þurftu flestir að
sjá sér farborða með annarri vinnu sem misjafnlega samrýmdist þessu áhugastarfi
og hlaut það að koma niður á starfsaðstöðu og starfsárangri hljómsveitarinnar.
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Á árinu 1947 voru uppi ráðagerðir um stofnun Sinfóníuhljómsveitar og stæðu
Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið og Tónlistarfélag'ð sameiginlega að rekstri hljómsveitarinnar, sem að auki nyti sérstaks skatts sem lagður yrði á aðgöngumiða að
kvikmyndahúsum. Menntamálanefnd neðri deildar Alþingis bar fram á þingi 1948
frumvarp um rekstrarsjóð Sinfóníuhljómsveitar íslands en það frumvarp varð
ekki útrætt.
Hinn 7. febrúar 1950 var á fundi útvarpsráðs samþykkt tillaga borin fram af þáverandi útvarpsstjóra og tónlistardeild um að verja allt að 200 þús. kr. í tilraunaskyni
til starfrækslu Sinfóníuhljómsveitar frá febrúarbyrjun til 15. júní 1950. Þegar þessi
samþykkt var gerð höfðu hljómsveitarmálin verið rædd á sex fundum ráðsins í
árslok 1949 og í ársbyrjun 1950. Því er ekki að leyna að ekki voru allir á einu máli
um þessa ráðstöfun. Óttuðust sumir að þessi samþykkt hlyti að koma niður á annarri
dagskrá útvarpsins þegar svo miklum hluta fjárins væri varið til rekstrar hljómsveitarinnar. Á þessu sama ári veitti Reykjavíkurborg 150 þús. kr. til rekstrar hljómsveharinnar og var það stuðningur sem um munaði. Hinn 9. mars 1950 hélt svo
Sinfóníuhljómsveitin fyrstu tónleika sína. Frá upphafi var litið svo á að hljómsve tin væri sérstök stofnun en í nánum tengslum við Ríkisútvarpið. Stjórn hljómsveitarinnar skipuðu þrír menn tilnefndir af Ríkisútvarpinu, bæjarráði Reykjavíkur og hljóðfæraleikurunum.
Á árinu 1952 var fyrst veittur ríkisstyrkur til hljómsveitarinnar og var það
ákveðinn hundraðshluti af skemmtanaskatti.
Vorið 1955 var ljóst orðið að til stórvandræða horfði um framtíð hljómsveitarinnar. ört vaxandi dýrtíð á þessum árum hafði gert rekstur hljómsveitarinnar æ
erfiðari og jók á óvissuna um framtíð hennar. Þáverandi menntamálaráðherra,
Bjarni Benediktsson, skipaði þá fimm manna nefnd, Birgi Thorlacius, Sigtrygg
Klemensson, Ragnar Jónsson, Guðlaug Rósinkranz og Vilhjálm Þ. Gíslason til að
fjalla um málið og haustið 1955 lagði nefndin til að „Sinfóníuhljómsveitin yrði rekin
sem sjálfstætt fyrirtæki í eitt ár til reynslu“.
Hinn 1. mars 1956 hóf síðan hljómsveitin störf að nýju en starfsemin hafði að
mestu leyti legið niðri frá hausti 1955. Var hljómsveitinni sett 7 manna hljómsveitarráð, skipað fulltrúum þeirra aðila sem áttu hagsmuna að gæta. Fyrsta starfsárið var gert ráð fyrir 900 þús. kr. framlagi Ríkisútvarpsins og 400 þús. kr. frá
Þjóðleikhúsinu gegn ákveðnu vinnuframlagi hljómsveitarinnar. Aðrir tekjustofnar
voru 10% álag á skemmtanaskatt sem nam 550 þús. kr., framlag úr bæjarsjóði
Reykjavikur 400 þús. kr., framlög tryggð af Tónlistarfélaginu 150 þús. kr. og tónleikatekjur 150 þús. kr. Fastráðnir voru 28 hljóðfæraleikarar i fullt starf, 11 á
hálfum launum og að auki var gert ráð fyrir allt að 16 lausráðnum hljóðfæraleikurum fyrir einstaka tónleika, eða samtals 55 hljóðfæraleikarar.
Á árinu 1961 breyttist enn skipan þessara mála. Fjárhagsörðugleika átti hljómsve’tin sífellt við að stríða, og safnaði hún vaxandi skuldabagga sem að lokum varð
lítt viðráðanlegur. Sumarið 1961 var því horfið að því að fela Ríkisútvarpinu reksturinn og hefur sú skipan haldist æ síðan. Þá voru teknir upp fastir áskriftartónleikar
og ýmsir lið:r í rekstrinum betur skipulagðir en áður. Samkomulag varð milli
Ríkisútvarpsins og menntamálaráðuneytisins f. h. ríkissjóðs um að Ríkisútvarpið
annaðist rekstur Sinfóniuhljómsveitar íslands en enginn formlegur samningur var um
þetta gerður. Hér var um ótímabundið samkomulag að ræða og stóð Reykjavíkurborg
að þvi og hefur virt æ siðan. Þetta samkomulag fjallaði aðallega um tvennt:
a) Að Ríkisútvarpið annaðist daglegan rekstur Sinfóníuhljómsveitarinnar.
b) Að föst sk'pan yrði tekin upp um fjárframlög til hljómsveitarinnar þannig að
4 aðilar legðu hljómsveitinni til rekstrarfé í þessum hlutföllum: Ríkissjóður
36.6%, Ríkisútvarpið 28.0%, Borgarsjóður Reykjavíkur 21.4% og Þjóðleikhúsið 14%.
Á árinu 1969 var farið að síga á ógæfuhlið um reksturinn, en í þetta skipti ekki
aðallega af fjárhagsástæðum heldur af erfiðleikum i skipulagningu á vinnu hljóm-
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sveitarinnar. Þáverandi menntamálaráðherra, dr. Gylfi Þ. Gíslason, skipaði fimm
manna nefnd á þessu ári til að finna lausn á rekstrarvandamálum hljómsveitarinnar. í nefndinni voru Guðlaugur Þorvaldsson, prófessor, formaður; Gunnar Vagnsson, framkvæmdastjóri; Jón G. Tómasson, skrifstofustjóri; Gísli Blöndal, hagsýslustjóri og Gunnar Egilson, hljóðfæraleikari. Nefndin starfaði í 15 mánuði og kannaði
ítarlega allar hliðar á rekstri hljómsveitarinnar. Þá hafði Þjóðleikhúsið verið rekstraraðili að hljómsveitinni frá árinu 1956 eða í tæp 15 ár og átt kröfu á vinnu hljómsveitarinnar í sína þágu allan þann tíma. Var rekstri hljómsveitarinnar þannig komið
að ekki var hægt með góðu móti að láta hana sinna öðrum verkefnum en áskriftartónleikum vegna þarfa leikhússins á vinnu hljómsveitarmanna sem var innifalin
í starfsskyldu þeirra. Ýmsum þáttum sem þurfti að sinna svo sem barnatónleikum
og tónleikaferðum út á land varð að halda í algjöru lágmarki eða fella niður vegna
þess að ekki var hægt að segja til um þörf Þjóðleikhússins nema nokkra daga
fram i timann. Útilokaði það alla skipulagningu á starfi hljómsveitarinnar. Ennfremur kom í Ijós að vinnuskyldukvöðin kom ójafnt niður á hljómlistarfólki, eða
allt frá engri sýningu hjá einum hljómsveitarmanni upp í 60 sýningar hjá öðrum
og allt þar á milli. Ógjörningur var að koma i veg fyrir misskiptingu á vinnunni
því að þörf Þjóðleikhússins miðaðist við ákveðin hljóðfæri. Niðurstaða nefndarinnar
frá 1969 varð því sú að nauðsynlegt væri að Þjóðleikhúsið hyrfi sem rekstraraðili
og rikið tæki á sig framlög Þjóðleikhússins sem ákveðin höfðu verið 1961 og gerði
þar með hljómsveitinni kleift að starfa eðlilega.
Á árinu 1971 var því í framhaldi af tillögum nefndarinnar frá 1969 gerð sú
breyting á samkomulaginu frá 1961 að ríkissjóður greiddi 50.6%, borgarsjóður
21.4% og Ríkisútvarpið 28% og hafa þau hlutföll haldist síðan. Frá árinu 1971 hefur
Þjóðleikhúsið samið sérstaklega um tónlistarflutning við Sinfóníuhljómsveitina og
aðra aðila.

Ed.

738. Frumvarp til laga

["123. máll

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
(Eftir 3. umr. í Nd., 6. maí.)
Samhljóða þskj. 717 með þessari breytingu:
6. gr. hljóðar svo:
6.1. í landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir kosnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Um skipan heilbrigðisnefnda og kosningar í þær fer sem hér segir:
6.2. Reykjavíkursvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Reykjavík, skipuð sjö fulltrúum kosnum af borgarstjórn.
Starfssvæði: Reykjavíkurborg.
2) Seltjarnarnes, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður.
6.3. Vesturlandssvæði.
Þar starfa 5 nefndir:
1) Akranes, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur. Akraneskaupstaður
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu
komi sér saman um tvo.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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2) Borgames, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Borgarneshreppur, Borgarhreppur, Álftaneshreppur, Hraunhreppur, Kolbeinsstaðahreppur, Eyjahreppur, Andakílshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur,
Hvítársíðuhreppur, Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur. Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um
fjóra.
3) Ólafsvík, skipuð fimm fulltrúum.
Síarfssvæði: Ólafsvíkurhreppur, Fróðárhreppur, Staðarsveit, Breiðuvíkurhreppur og Neshreppur. Ólafsvíkurhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Neshreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á
starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
4) Stykkishólmur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Helgafellssveit, Stykkishólmshreppur, Skógarstrandarhreppur,
Miklaholtshreppur, Eyrarsveit og Flateyjarhreppur. Stykkishólmshreppur skal
eiga tvo fulltrúa og Eyrarsveit einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæð’nu komi sér saman um tvo.
5) Búðardalur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur, Haukadalshreppur, Laxárdalshreppur, Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur,
Klofningshreppur,
Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Laxárdalshreppur skal eiga einn fulltrúa
kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi
sér saman um fjóra.

6.4. Vestfjarðasvæði.
Þar starfa 6 nefndir:
1) Austur-Barðastrandarsýsla, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur, Gufudalshreppur og Múlahreppur. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana.
2) Patreksfjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur,
Tálknaf jarðarhreppur, Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur. Patrekshreppur skal eiga tvo fulltrúa, Tálknafjarðarhreppur einn og Suðurfjarðahreppur
einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu
komi sér saman um einn.
3) Vestur-ísafjarðarsýsla, skipuð fímm fulltrúum.
Starfssvæði: Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Auðkúluhreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Þingeyrarhreppur á einn
fulltrúa, Flateyrarhreppur einn og Suðureyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman
um tvo.
4) Bolungarvík, skipuð þrem fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Bolungarvíkurkaupstaður.
5) ísafjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: ísafjarðarkaupstaður, Súðavikurhreppur, ögurhreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. ísafjarðarkaupstaður
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu
komi sér saman um tvo.
6) Hólmavík, skipuð þrem fulltrúum.
Starfssvæði: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur, Hólmavíkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og óspakseyrarhreppur.
Hólmavikurhreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
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6.5. NorSurlandssvæði vestra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Hvammstangi, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri-Torfustaðahreppur, Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur,
Þorkelshólshreppur og Bæjarhreppur. Hvammstangahreppur skal eiga tvo
fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa komi sér saman
um þrjá.
2) Blönduós, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduóshreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur,
Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur. Blönduóshreppur skal
eiga tvo fulltrúa og Höfðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
3) Sauðárkrókur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður,
Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur, Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur og
Fellshreppur. Sauðárkrókskaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um
þrjá.
4) Siglufjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Siglufjarðarkaupstaður, Haganeshreppur og Holtshreppur. Siglufjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Haganeshreppur einn og Holtshreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
6.6. Eyjafjarðarsvæði.
Þar starfa 3 nefndir:
1) Dalvík, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og
Hríseyjarhreppur. Dalvíkurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
2) Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Ólafsfjarðarkaupstaður.

3) Akureyri, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur,
Skriðuhreppur, öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur,
Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna af
bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
6.7. Norðurlandssvæði eystra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Húsavík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Aðaldælahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykjahreppur, Reykdælahreppur og Skútustaðahreppur. Húsavíkurkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
2) Kópasker, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Kelduneshreppur, öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og Presthólahreppur. Presthólahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
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3) Þórshöfn, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur. Þórshafnarhreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
4) Raufarhöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Raufarhafnarhreppur.

6.8. Austurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur,
Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdalshreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur. Egilsstaðahreppur skal
eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.
2) Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar.
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur.
3) Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðarhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
4) Neskaupstaður, skipuð fimm fuiltrúum.
Starfssvæði: Neskaupstaður, Mjóafjarðarhreppur, Norðfjarðarhreppur. Neskaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á
starfssvæðinu komi sér saman um einn.
5) Eskifjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðahreppur. Eskifjarðarkaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Helgustaðahreppur
einn kosinn af sveitarstjórn.
6) Reyðarfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Reyðarfjarðarhreppur.
7) Fáskrúðsfjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur og Stöðvarhreppur. Búðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir hinna
hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
8) Höfn Homafirði, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur,
Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá fulltrúa
kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi
sér saman um tvo.
9) Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geithellnahreppur og Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur einn
kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu
komi sér saman um einn.
6.9. Suðurlandssvæðt
Þar starfa 9 nefndir:
1) Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur.
Hvammshreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir
hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
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2) Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur,
Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur skal eiga einn
fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu
komi sér saman um tvo.
3) Hvolsvöllur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Landeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Hvolhreppur skal eiga einn
fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
4) Hella, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur, Ásahreppur og Djúpárhreppur. Rangárvallahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn
af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér
saman um tvo.
5) Laugarás, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, Biskupstungnahreppur, Grimsneshreppur og Laugardalshreppur. Hreppsnefndir
á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana.
6) Selfoss, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosskaupstaður, Grafningshreppur, Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur og Þingvallahreppur. Selfosskaupstaður
skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Eyrarbakkahreppur einn og
Stokkseyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra
hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
7) Hveragerði, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Hveragerðishreppur.
8) Þorlákshöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af Ölfushreppi.
Starfssvæði: Ölfushreppur og Selvogshreppur.
9) Vestmannaeyjar, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Vestmannaeyjar.
6.10. Suðurnesjasvæði.
Þar starfar ein nefnd skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Keflavíkurkaupstaður, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Njarðvíkurkaupstaður, Hafnahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og Grindavíkurkaupstaður. Hvert sveitarfélag kýs einn fulltrúa.
6.11. Hafnarfjarðarsvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Hafnarfjörður, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Hafnarfjarðarkaupstaður.
2) Garðabær, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Garðakaupstaður og Bessastaðahreppur.
Garðakaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Bessastaðahreppur einn kosinn af hreppsnefnd.
6.12. Kópavogssvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Kópavogur, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Kópavogskaupstaður.
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2) Mosfellssveit, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Mosfellshreppur skal eiga Jirjá fulltrúa, Kjalarneshreppur einn og Kjósarhreppur
einn kosna af sveitarstjórnum.

6.13. Ráðherra getur í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og að fengnu áliti
Hollustuverndar ríkisins ákveðið með reglugerð breytingar á skipan sveitarfélaga i heilbrigðisnefndir og um kosningar fulltrúa í þær.
6.14. Þau sveitarfélög, sem eiga ekki fulltrúa í heilbrigðisnefnd, skulu eiga rétt
til að sitja fundi og koma á framfæri sjónarmiðum sínum í nefndum sé fjallað
um málefni er snerta þau.
6.15. Heimilt er að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda innan hvers svæðis. í slikum
tilvikum skulu viðkomandi sveitarfélög gera með sér samning um stofnun einnar
nefndar. Skal þar m. a. kveða á um tölu nefndarmanna, sem aldrei mega þó
vera fleiri en níu, um kosningu þeirra svo og skiptingu kostnaðar af störfum
nefndarinnar, sbr. 5. gr.
6.16. Heilbrigðisnefnd skiptir með sér störfum.
6.17. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sér um að kosningar í heilbrigðisnefndir fari fram.

Ed.

739. Lög

[129. mál]

um breyting á lögum nr. 94/1933, um tékka.
(Afgreidd frá Ed. 6. mai.)
Samhljóða þskj. 154.

Ed.

740. Lög

[158. mál]

um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði.
(Afgreidd frá Ed. 6. maí.)
Samhljóða þskj. 196.

Ed.

741. Frumvarp til laga

[4. málj

um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955.
(Eftir 2. umr. í Ed., 6. maí.)
Samhljóða þskj. 4 með þessum breytingum:
8. gr. hljóðar svo:
Ný grein, 83. gr. a., orðist svo:
Fésektarrefsing, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fyrnist, þegar
liðin eru 3 ár frá því að unnt var að fullnægja dómi, úrskurði eða sátt samkvæmt
almennum ákvæðum laga. Ef fésekt er 5000 krónur eða hærri er fyrningarfrestur
þó 5 ár.
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Fjárnám eða önnur trygging, sem aflað hefur verið fyrir sektinni fyrir lok fyrningarfrests, heldur þó gildi sínu.
Vararefsing við fésekt, sbr. 53. gr., fellur niður samkvæmt ákvæðum 1. mgr.,
nema fullnusta hennar sé hafin innan þar greindra tímamarka.
Eignarupptaka, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fellur niður þegar
liðin eru 5 ár frá því að unnt var að fullnægja ákvörðun um eignarupptöku. I dómi
er þó heimilt að ákveða að frestur sé allt að 10 árum. Ákvæði 2. mgr. gildir einnig
um eignarupptöku.
Sá tími, sem fullnusta frestast vegna ákvæða skilorðsdóms eða skilyrtrar náðunar, telst ekki með fyrningarfresti.
13. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1981.

Nd.

742. Lög

[264. mál]

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Islands hönd Norðurlandasamning um félagslegt öryggi.
(Afgreidd frá Nd. 6. maí.)
Samhljóða þskj. 522.

Nd.

743. Frumvarp til laga

[56. mál]

um breytingu á lögum nr. 15/1979, um breytingu á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
(Eftir 2. umr. í Nd., 6. maí.)
1- gr.
Á eftir 2. gr. laga nr. 101/1966 (sbr. lög nr. 15/1979) komi ný grein, er orðist svo:
Verði búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði og ekki
fæst viðunandi verð fyrir umframframleiðslu á erlendum mörkuðum að mati Framleiðsluráðs, er landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs og fulltrúafundar Stéttarsambands bænda, heimilt með reglugerð að grípa til eftirtalinna timabundinna ráðstafana:
a) Að ákveða mismunandi verð á búvöru til framleiðenda. í þvi sambandi er m. a.
heimilt að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn hluta
framleiðslunnar, en útflutningsverð fyrir það sem umfram er.
Að greiða hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslumagn allt að ákveðnu marki, en siðan stiglækkandi eftir því sem framleiðslan
vex þar fyrir ofan. Heimilt er að ákveða rétt frumbýlinga í samræmi við bústofn
þeirra.
Að innheimta framleiðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt eftir
bústærð ef ástæða þykir til.
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap,
draga saman búvörutegundir eða hætta búskap. Enn fremur þeirra, sem hafa
mikinn fjármagnskostnað vegna bygginga sem teknar hafa verið í notkun 1976
eða siðar.
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Heimilt er að nota samtímis ofangreindar heimildir.
Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri fjárhæð
af andvirði innlagðrar búvöru, sem ákveðin er hverju sinni vegna framkvæmdar
ofangreindra heimilda, og standa skil á þeim fjárhæðum til Framleiðsluráðs.
b) Að innheimta gjald af innfluttu kjarnfóðri. Gjald þetta skal annaðhvort vera
tiltekin fjárhæð á hverja þyngdareiningu kjarnfóðurs eða tiltekið hlutfall af tollverði kjarnfóðursins. Aldrei má gjald skv. þessari mgr. þó nema meiru en sem
svarar 200% af tollverði innflutts kjarnfóðurs. Að fengnum tillögum Framleiðsluráðs getur landbúnaðarráðherra ákveðið endurgreiðslu kjarnfóðurgjaldsins að
hluta eða öllu leyti eða niðurfellingu þess til bænda, m. a. mismunandi eftir svæðum vegna harðæris, uppskerubrests eða til að auka framleiðslu búvöru, sem
skortur er á, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
Skattstjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa Framleiðsluráði upp í því formi, sem það ákveður, afurðamagn og bústofn á hverju
lögbýli og hjá öðrum framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna sinna af landbúnaði. Einnig er þeim skylt að veita aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru í þessu
sambandi.
Sýslumenn, bæjarfógetar og í Reykjavík tollstjóri innheimta gjaldið við
innflutning. Landbúnaðarráðherra er þó heimilt að ákveða aðra innheimtuaðferð.
Sé ákvörðun tekin um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur verið á
samkvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það sem innheimt kann að
hafa verið af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er ákveðin. Á sama hátt skal
taka gjald af birgðum söluaðila í upphafi gjaldtímabils.
Seljendur skulu senda Framleiðsluráði ársfjórðungslega skrá yfir alla sölu,
sé þess óskað. Tilgreina skal hverjir kaupendur eru, heildarmagn til hvers kaupanda og einingarverð.
c) Framleiðsluráð fer með gæslu þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt heimildum þessarar greinar, og ráðstafar því með samþykki landbúnaðarráðherra.
Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra,
sem minnka búvöruframleiðslu sina í því skyni að draga úr óhagkvæmri framle:ðslu, enda náist samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k. jafnháa
fjárhæð, sem og til að jafna halla, er verða kann á útflutningi, milli söluaðila
Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu leyti
sem fjármagninu er varið til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda.
Rísi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður fyrir
nefnd fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stéttarsambands
bænda, tveir fulltrúar Búnaðarfélags íslands og formaður tilnefndur af landbúnaðarráðherra.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
3. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella ákvæði þeirra svo og ákvæði annarra
laga, er breytt hafa ákvæðum laga nr. 101/1966, inn i meginmál þeirra og gefa lögin
út svo breytt.
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[2. mál]

um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
(Eftir 2. umr. í Ed., 6. maí.)
I. KAFLI
Gildissvið laganna.
L gr.
Lög þessi taka til hvers konar ksrfisbundinnar skráningar á upplýsingum
varðandi einkamálefni einstaklinga, svo og fjárhagsmálefni einstaklinga, stofnana,
fyrirtækja eða annarra lögpersóna, sexn sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari.
Lögin taka bæði til skráningar af hálfu atvinnurekenda, fyrirtækja, félaga og
stofnana og til skráningar á vegum opinberra aðila. Með kerfisbundinni skráningu
upplýsinga er átt við söfnun og skráningu ákveðinna og afmarkaðra upplýsinga
í skipulagsbundna heild.
Ákvæði laganna eiga við um upplýsingar um einkamálefni, er varða tiltekinn
aðila, þótt hann sé ekki nafngreindur, ef hann er sérgreindur með nafnnúmeri eða
skráningarauðkenni, sem unnt er að persónugreina fyrir þá, sem búa yfir greiningarlykli.
2. gr.
Æviskrárritun samkvæmt lögum nr. 30/1956 fellur utan marka laga þessara,
svo og skráning í þágu ættfræðirannsókna og æviskrárrita.
II. KAFLI
Heimild til skráningar.
3. gr.
Kerfisbundin skráning upplýsinga, er 1. gr. tekur til, er því aðeins heimil að
slík skráning sé eðlilegur þáttur í starfsemi viðkomandi aðila og taki einungis til
þeirra, er tengjast starfi hans eða verksviði, svo sem viðskiptamanna, starfsmanna
eða félagsmanna.
4. gr.
Óheimilt er að skrá upplýsingar, er varða þjóðflokk manna, kynþátt og litarhátt, svo og skoðanir þeirra á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum efnum
og á trúmálum, nema sérstök lagaheimild standi til þess. Skráning er þó heimil, ef
hinn skráði hefur látið í té upplýsingar eða þeirra er aflað með samþykki hans og
við þær aðstæður, að honum getur eigi dulist, að ætlunin er að skrá þær með þeim
hætti, er greinir i 3. gr. Það er enn fremur skilyrði, að aðila sé brýn nauðsyn vegna
starfsemi sinnar að skrá upplýsingarnar.
Ákvæði 1. málsgr. eiga einnig við um upplýsingar varðandi brotaferil manna,
kynlíf þeirra og heilsuhagi, notkun þeirra á áfengi og öðrum vímugjöfum og svipuð
einkalífsatriði. Opinberum aðilum, þ. á m. læknum og sjúkrahúsum, er þó heimil
skráning án viturdar eða samþykkis hins skráða, standi til þess sérstök lagaheimild
eða skráning sé ótvírætt nauðsynleg vegna notagildis skránna, sbr. 3. gr.
5. gr.
Söfnun og skráning upplýsinga, sem varða fjárhag manna og lögpersóna eða
lánstraust, er óheimil án starfsleyfis er tölvunefnd veitir, enda sé ætlunin að veita
öðrum fræðslu um þau efni.
Eigi er heimilt að færa í skrá samkvæmt 1. málsgr. aðrar upplýsingar en nafn
manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer, stöðu, atvinnu
og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess að skýra viðkomÁlþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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andi frá þessu. Ef önnur atriði eru tekin á skrá, ber aðila að skýra viðkomandi, sem
greindur er í fyrsta skipti á skrá, frá þessu innan 4 vikna frá skráningu og gera
honum grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um efni skráningar, sbr. 11. gr.
Upplýsingar um fjárhag og atriði, er varða mat á lánstrausti, má aðeins láta
öðrum í té bréflega. Þegar fastir viðskiptamenn eiga í hlut, má þó veita upplýsingar
munnlega, en nafn og heimilisfang fyrirspyrjanda skal þá skráð og gögn um það
varðveitt í a. m. k. 6 mánuði.
Skriflegar upplýsingar, sem veittar eru samkvæmt 3. málsgr., skulu vera dagsettar og eðlilegs fyrningartíma þeirra getið.
6. gr.
Eigi er heimilt að tengja saman skrár, er falla undir ákvæði laga þessara, nema
um sé að ræða skrár sama skráningaraðila. Með sama skráningaraðila er hér átt við
sama fyrirtæki, félag eða stofnun hins opinbera. Með samtengingu skráa er hér jafnt
átt við vélræna sem og handunna færslu upplýsinga milli skráa.
Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. er heimilt að tengja við skrá upplýsingar um nafn,
nafnnúmer, fyrirtækjanúmer, svo og heimilisfang eða aðsetur, enda þótt slíkar upplýsingar séu sóttar í skrá annars aðila.
Tölvunefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. málsgr. þegar sýnt er fram
á að brýna nauðsyn beri til, sbr. 3. gr. og 4. málsgr. 16. gr.
III. KAFLI
Skráning upplýsinga og varðveisla þeirra.
7. gr.
Beita skal virkum ráðstöfunum, er komi í veg fyrir að upplýsingar séu misnotaðar
eða komist til óviðkomandi manna.
Skráðar upplýsingar skal afmá, sem vegna aldurs þeirra eða af öðrum ástæðum
hafa glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað að gegna. Skrár, sem
sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru réttar, en
úreltar upplýsingar skal afmá.
Tölvunefnd getur leyft að afrit eða útskriftir úr skrám verði varðveittar i Þjóðskjalasafni eða öðrum skjalasöfnum með nánar ákveðnum skilmálum.
8. gr.
Nú hafa upplýsingar eða mat varðandi fjárhag og lánstraust verið látnar í té til
annarra og þær reynast rangar eða villandi. Er ábyrgum aðila samkv. 5. gr. þá skylt
að senda án tafar ölium þeim, sem fengið hafa slíkar upplýsingar frá honum síðustu
6 mánuði, svo og hinum skráða, skriflega leiðréttingu. Hinn skráði skal og fá í hendur
greinargerð frá aðila um, hverjum leiðréttingar hafi verið sendar.
9. gr.
Nú geyma tilteknar skrár upplýsingar, sem líklegt þykir, að muni hafa notagildi
fyrir erlend ríki, og skal þá koma við öryggisráðstöfunum, sem gera kleift að eyðiIeggja skrár án tafar, ef styrjöld brýst út eða uggvænt þykir, að til styrjaldarátaka
komi.
IV. KAFLI
Um rétt skráðra aðila.
10. gr.
Nú telur aðili að upplýsingar um einkamálefni hans séu færðar i tiltekna skrá.
Getur hann þá óskað þess við þann, sem ábyrgur er fyrir skráningu, að honum sé
skýrt frá efni upplýsinganna. Er skylt að verða við þeim tiimælum án ástæðulausrar
tafar.
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Nú telur maður, að upplýsingar um hagi sína séu ritaðar í sjúkraála eða önnur
sjúkraregistur eða sjúkraskrár, og vill hann fá vitneskju um efni þeirra. Skal hann
þá óska þess við heimilislækni sinn, eða annan þann lækni, sem fjallað hefur um
heilsuhagi hans, að hann leiti eftir upplýsingum þessum frá þeim, sem ábyrgur er
fyrir skráningu. Þessi aðili skýrir lækninum frá upplýsingunum, svo að honum sé
kleift að koma þeim á framfæri við viðkomanda.
Ákvæði 1. málsgr. gildir ekki, ef hagsmunir hins skráða af því að fá vitneskju
um efni upplýsinga þykja eiga að vikja að nokkru eða öllu fyrir ótvíræðum almenningshagsmunum eða öðrum veigamiklum einkahagsmunum. Ef svo er háttað um
nokkurn hluta upplýsinga, en eigi aðra hluta þeirra, þá skal beiðanda veitt vitneskja
um þá hluta, sem eigi þykir varhugavert að skýra frá.
Tölvunefnd getur ákveðið, að skrár séu þegnar undan ákvæðum þessum, ef ætla
má, að sérregla 3. málsgr. muni hafa í för með sér, að tilmælum um upplýsingar úr
slíkum skrám verði almennt hafnað.
11- gr.
Nú telur aðili að upplýsingar um hann séu skráðar samkvæmt 5. gr. og er þá
skráningaraðila skylt að beiðni hans að skýra honum frá efni þeirra upplýsinga og
þess mats, sem aðilinn hefur látið frá sér fara til annarra á siðustu 6 mánuðum varðandi hagi beiðanda. Aðilanum er einnig skylt að greina hinum skráða frá því, hverjar
upplýsingar eru skráðar um hagi hans, þar með talið mat á fjárhag hans.
Nú hefur aðili samkv. 5. gr. í vörslum sínum frekari gögn um skráðan mann eða
stofnun en þau, sem beiðni lýtur að, og er honum þá skylt að gera beiðanda grein
fyrir þeim.
Hinn skráði aðili á eigi kröfu til þess, að honum sé skýrt frá því, hvaðan upplýsingarnar stafa.
12. gr.
Nú óskar sá, sem tekinn hefur verið á skrá samkv. 5. gr., að skráningaraðili afmái
eða leiðrétti atriði, er varða fjárhag hans eða mat á lánstrausti hans, og er honum
þá skylt að svara því án ástæðulausrar tafar og í síðasta lagi innan 4 vikna frá því,
að tilmæli bárust.
Nú synjar aðili, sem er ábyrgur fyrir skráningu, tilmælum samkv. 1. málsgr.,
og getur hinn skráði þá innan 4 vikna frá móttöku svars eða innan 4 vikna frá lokum
svarafrests samkv. 1. málsgr. óskað eftir því við tölvunefnd, að hún skeri úr um
kröfu um afmáingu upplýsinga eða leiðréttingu þeirra. Ákvæði 8. gr. eiga við, ef fallist
er á kröfuna.
13. gr.
Nú telur skráður aðili, að upplýsingar um hann í skrám, er lög þessi taka til, séu
efnislega rangar eða villandi, og getur hann þá krafist þess, að sá, sem ábyrgur er
fyrir skráningu, færi þær i rétt horf eða afmái þær.
Nú telur maður eða fyrirsvarsmaður félags, fyrirtækis eða stofnunar, að nafn
hans eða félags o. s. frv. sé fært á skrá, sem notuð er til útsendingar dreifibréfa, tilkynninga, auglýsinga eða áróðurs, og getur hann þá óskað þess, að nafnið sé afmáð
af viðkomandi skrá, og er þá skylt að verða við því.
Nú neitar sá, sem ábyrgur er fyrir skrá, að fallast á kröfu samkv. 1. eða 2. málsgr.
eða hefur eigi svarað slíkri kröfu innan 4 vikna, og getur aðili þá krafist þess, að
tölvunefnd kveði á um, hvort kröfu um afmáingu upplýsinga eða leiðréttingu þeirra
beri að taka til greina.
Nú fellst tölvunefnd á kröfu manns um leiðréttingu eða afmáingu, og leggur hún
þá fyrir skráningaraðila að leiðrétta upplýsingar eða afmá þær.
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14. gr.
Nú rís ágreiningur eða vafamál vakna í sambandi við heimild manna til að fá
upplýsingar samkvæmt 1. málsgr. 10. gr. eða 11. gr., og má þá leggja málið fyrir
tölvunefnd til úrlausnar.
15. gr.
Heimilt er skráningaraðila að krefjast sanngjarns gjalds fyrir veitingu upplýsinga samkvæmt 1. málsgr. 10. gr. eða 11. gr.
Tölvunefnd getur sett ákvæði um hámarksgjald í þessu sambandi.
V. KAFLI
Upplýsingar látnar í té öðrum en hinum skráða.
16. gr.
Eigi má skýra frá upplýsingum úr skrám, er lög þessi taka til, nema með samþykki hins skráða aðila eða skráðra upplýsinga hafi verið aflað með vitund þess
skráða og á þann hátt, að honum gat ekki dulist að ætlunin væri að veita öðrum
aðgang að upplýsingunum, enda falli slík upplýsingamiðlun undir eðlilega starfsemi
skráningaraðilans.
Heimilt er að skýra frá upplýsingum, ef ekki er unnt að rekja þær til ákveðinna
einstaklinga eða lögpersóna.
Um miðlun upplýsinga úr skrám, er falla undir 1. málsgr. 5. gr., gilda ákvæði
þeirrar greinar. Enn fremur skal virða ákvæði 3. málsgr. 10. gr. Þá skerði ákvæði 1.
málsgr. ekki ákvæði 3. málsgr. 7. gr.
Heimilt er að skýra frá upplýsingum, sbr. 1. málsgr., leiði slíkt af öðrum lögum
eða stjórnvaldsreglum. Enn fremur er heimilt að veita stjórnvaldsstofnun upplýsingar
sem nauðsynlegar eru vegna eðlilegrar starfsemi stofnunarinnar. Ekki má þó láta í té
upplýsingar, sem sérstök þagnarskylda hvílir á samkv. lögum eða stjórnvaldsreglum.
17. gr.
Heimilt er að veita lækni eða tannlækni, sem hefur mann til læknismeðferðar,
upplýsingar úr sjúkraál sjúkrahúss eða öðrum sjúklingaskrám þess varðandi mann
þennan. Upplýsingar geta einnig, þegar læknir á i hlut, tekið til annarra manna,
einkum vandamanna viðkomandi manns, þegar slíkt er talið skipta máli vegna
læknismeðferðar á hinum skráða manni.
18. gr.
Nú er sýnt fram á af hálfu einstaklings, fyrirtækis, félags eða stofnunar, að
þessum aðilum sé þörf á tilteknum skráðum upplýsingum vegna ákveðins dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja, og er þá heimilt að láta í té upplýsingar
til þess, sem lagahagsmuni hefur af upplýsingum, enda sé ótvírætt, að þörfin á
að fá þær vegi þyngra en tillitið til þess, að uppjýsingum sé haldið leyndum. Þetta
á þó ekki við um upplýsingar, sem þagnarskylda rikir um samkvæmt sérstökum
lagaákvæðum eða stjórnvaldsreglum.
VI. KAFLI
Um tölvuþjónustu.
19. gr.
Einstaklingum, fyrirtækjum eða stofnunum, sem annast tölvuþjónustu fyrir
aðra aðila, er óheimilt að varðveita eða vinna úr upplýsingum um einkamálefni sem
falla undir sérákvæði 4. gr., eða 5. gr., eða undanþáguákvæði 3. málsgr. 6. gr., nema
hafa til þess starfsleyfi er tölvunefnd veitir.
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Með tölvuþjónustu er átt viS sérhvern starfsþátt í sjálfvirkri gagnavinnslu með
tölvutækni.
Aðili samkvæmt 1. málsgr. má ekki án samþykkis verkbeiðanda nota upplýsingar, sem hann fær í sambandi við framkvæmd umbeðins verks, í öðru skyni en
til að leysa það sérstaka verkefni, sem verkbeiðni lýtur að. Er honum óheimilt að
varðveita gögn um þær hjá öðrum eða láta þær öðrum í hendur. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem vegna skyndilegrar bilunar á tölvubúnaði, er aðila þó
heimilt að láta framkvæma tölvuvinnslu hjá öðrum, enda þótt siðargreindi aðilinn
hafi ekki starfsleyfi til slíkrar vinnslu. Gögnin og vinnsla þeirra skulu þó eftir sem
áður vera á ábyrgð þess, sem upphaflega tók að sér verkið, að því er varðar
ákvæði laga þessara.
20. gr.
Starfsmenn við tölvuþjónustufyrirtæki samkvæmt 19. gr. eru þagnarskyldir um
þau atriði, sem þeir komast að við störf sín, og skulu undirrita þagnarheit, áður
en þeir taka til starfa.
Nú vinnur tölvuþjónustufyrirtæki, sem ekki er rekið af opinberum aðila, að
verkefnum fyrir slika aðila, og eru starfsmenn þess þá þagnarskyldir um þau
atriði, sem þeir komast að við framkvæmd verkefnisins, með sama hætti og þeir
opinberu starfsmenn, sem unnið hafa að því. Brot starfsmanns á þagnarskyldu
varðar, þegar svona stendur á, refsingu samkvæmt 136. gr. almennra hegningarlaga.
VII. KAFLI
Söfnun upplýsinga hér á landi til tölvuúrvinnslu erlendis.
21. gr.
Kerfisbundin söfnun og skráning upplýsinga um einkamálefni til geymslu eða
úrvinnslu erlendis er óheimil. Tölvunefnd getur þó heimilað hana, ef sérstaklega
hagar til.
Skrá eða frumgögn, sem geyma upplýsingar þær, er greinir í 4. gr., má eigi
láta af hendi til geymslu eða úrvinnslu erlendis, nema samþykki tölvunefndar
komi til.
Leyfi samkv. 1. og 2. málsgr. má því aðeins veita, að tölvunefnd telji, að afhending skráa eða gagna skerði ekki til muna vernd þá, sem lögin búa skráðum
mönnum eða lögpersónum.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið í reglugerð, að ákvæði 1. og 2. málsgr. eigi
ekki við um tilteknar skrár eða upplýsingasvið eða að ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamningar lúta að slíku eða tillit til alþjóðlegs
samstarfs mælir með því.
VIII. KAFLI
Um eftirllt með lögum þessum.
22. gr.
Dómsmálaráðherra skal skipa 3 manna nefnd, sem kölluð er tölvunefnd í
lögum þessum. Nefndin skal skipuð til fjögurra ára í senn. Formaður hennar skal
vera lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum til að vera dómari. Einn nefndarmaður skal vera sérfróður um tölvu- og skráningarmálefni. Varamenn eru skipaðir
með sama hætti til fjögurra ára í senn, og skulu varamenn fullnægja sömu skilyrðum sem aðalmenn.
Starfsmaður dómsmálaráðuneytisins skal vera ritari nefndarinnar.
Tölvunefnd hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og leysir úr ágreiningsefnum, svo sem greinir i lögum þessum.
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23. gr.
Tölvunefnd veitir starfsleyfi samkvæmt 5. og 19. gr. og heimildir samkvæmt
3. málsgr. 6. gr., 3. málsgr. 7. gr. og 21. gr.
Dómsmálaráðherra getur ákveðið eðliJegt gjald er greiða skal fyrir veitingu
leyfa og he:milda samkvæmt 1. málsgr.
24. gr.
Ákvæði þessarar greinar gilda um skráningarstarfsemi er fellur undir ákvæði
4. gr. eða 1. málsgr. 5. gr.
Tölvunefnd getur lagt fyrir aðila að hætta skráningu eða láta ekki öðrum í té
uppJýsingar úr skrám sínum eða gögnum, enda gangi starfsemin í berhögg við
ákvæði Iaga þessara að mati tölvunefndar, svo og að einstakar upplýsingar á skrám
séu afmáðar eða skrár i heild sinni séu eyðilagðar.
Tölvunefnd getur enn fremur lagt fyrir ábyrgan skráningaraðila að afmá skráningu um einstök atriði eða leiðrétta hana, enda sé um atriði að ræða, sem annaðhvort er óheimilt að taka á skrá eða tölvunefnd telur röng eða villandi.
Tölvunefnd getur bannað að viðhafa nánar tiltekna aðferð við söfnun upplýsinga
til tölvuvinnslu eða við að koma á framfæri upplýsingum til annarra, enda telji
hún, að aðferð sú, sem viðhöfð er, hafi i för með sér verulega hætlu á, að skráning
eða upplýsingamiðlun verði röng eða villandi, eða að um sé að ræða atriði, sem
eigi má taka á skrá.
Tölvunefnd getur lagt fyrir aðila. sem ábyrgð ber á starfsemi, er lýtur lögunum,
að koma við sérstökum úrræðum til tryggingar því, að e'gi verði skráð atriði, sem
óheimilt er að taka á skrá, eða miðlað verði upplýsingum um slik atriði. Hinu sama
gegnir um atrið:, sem eru röng eða villandi. Enn fremur er tölvunefnd rétt að
krefjast þess af ábyrgum skráningaraðila, að hann hlutist til um ráðstafanir, sem
komi i veg fyrir eða dragi úr hættu á, að skráðar upplýsingar verði misnotaðar
eða konrst til vitundar óviðkomandi mönnum.
25. gr.
Úrlausnir tölvunefndar verða eigi bornar undir aðrar stjórnvaldsstofnanir.
26. gr.
Tölvunefnd getur sett reglur um form og efni tilkynninga og umsókna samkvæm' lögum þessum.
Nú er tölvunefnd ætlað að veita samþykki til einstakra aðgerða samkvæmt
lögum þessum, og er henni þá heimilt að binda samþykkið skilyrðum og tímabinda það.
27. gr.
Tölvunefnd gefur út öðru hverju skýrslu um starfsemi sina.
Tölvunefnd ge+ur enn fremur birt almenningi umsagnir og álitsgerðir, svo og
tillögur, er hún hefur látið uppi samkvæmt lögunum.
IX. KAFLI
Um refsingar og önnur viðurlög við brotum á lögunum.
28. gr.
Brot á 4.-6. gr„ 8. gr„ 11. gr„ 1. málsgr. og 2. málslið 2. málsgr. 12. gr„ 3. málsgr.
13. gr., 1. málsgr. 16. gr„ 1. og 3. málsgr. 19. gr„ 1. málsgr. 20. gr„ svo og 1. og
2. málsgr. 21. gr. varða sektum eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
Sömu refsingu varðar að vanrækja að fara eftir úrlausn tölvunefndar samkvæmt
2. málsgr. 12. gr. og 4. málsgr. 13. gr.
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Sömu refsingu varðar enn fremur að virða ekki skilyrði, sem sett er fyrir
leyfi til starfrækslu, er lýtur lögum þessum eða stjórnvaldsreglum, settum samkvæmt þeim, svo og að sinna ekki þoði eða banni, sem uppi hefur verið haft samkvæmt lögum þessum eða stjórnvaldsreglum, settum samkvæmt þeim.
Nú er brot framið i starfsemi, sem hlutafélag, samvinnufélag eða annað atvinnufyrirtæki hefur með höndum, og má þá leggja sektarrefsingu á félagið sem
slíkt.
29. gr.
Þann, sem rekur starfsemi eða tekur þátt í starfsemi, sem greind er í 5. eða
19. gr., án leyfis, má auk refsingar svipta rétti til sfarfrækslu þeirrar, sem hann
hefur með höndum, enda gefi brot til kynna nærlæga hættu á misnotkun manns
i sambandi við skráningarstarfsemi. Sama er um brot á 4. gr. Að öðru leyti eiga
ákvæði 1. og 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga hér við.
Gera má upptæk með dómi tæki, sem stórfelld brot á lögum þessum eru framin
með, svo og hagnað af broti, og eiga ákvæði 69. gr. alm. hegningarlaga hér við.
X. KAFLI
Gildistaka og lagaframkvæmd.
30. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1982 og falla úr gildi 31. desember 1985. Leita
skal starfsleyfa samkvæmt 5. og 19. gr. og heimilda samkvæmt 3. málsgr. 6. gr.,
3. málsgr. 7. gr. og 21. gr. vegna starfsemi, sem hafin er fyrir gildistöku laganna,
innan 3 mánaða frá gildistökunni.
Dómsmálaráðherra skal láta endurskoða lögin og leggja fram frumvarp þar
að lútandi fyrir Alþingi í þingbyrjun haustið 1984.
31. gr.
Dómsmálaráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd laga þessara.

Nd.

745. Nefndarálit

[297. mál]

um frv. til laga um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti.
Frá landbúnaðarnefnd.
Landbúnaðarnefnd hefur rætt frumvarp þetta á fundi sinum 6. maí 1981 og
mælir með samþykkt þess eins og það liggur fyrir á þingskjali 631. Pétur Sigurðsson
skrifar undir með fyrirvara.
Alþingi, 6. maí 1981.
Stefán Valgeirsson,
form.
Skúli Alexandersson.

Árni Gunnarsson,
Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.
frsm.
Steinþór Gestsson.
Eggert Haukdal.
Pétur Sigurðsson,
með fyrirvara.
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746. Nefndarálit

[154. mál]

um till. til þál. um vararaforku.
Frá atvinnumálanefnd.
Tillagan var send til umsagnar Orkustofnunar, Orkubús Vestfjarða, Rafmagnsveitna ríkisins og Landsvirkjunar. Tvær síðastnefndu stofnanirnar sendu umsagnir
og voru þær báðar jákvæðar.
Nefndin er sammála um afgreiðslu málsins og leggur til, að ályktunartillagan
verði samþykkt.
Sérstaklega telur nefndin, að í áætluninni eigi að gera ráð fyrir í þessu skyni
nýtingu skipa- og dísilrafstöðva, sem til eru í eigu landsmanna.
Þess skal getið, að með ítarlegri umsögn Rafmagnsveitna ríkisins fylgdu eftirtalin
gögn:
a) Athugun á raforkunotkun frá skipum i Þorlákshöfn og tengingu þeirra við kerfi
RARIK.
b) Ástimplað afl véla í eigu RARIK, Landsvirkjunar, Laxárvirkjunar, Orkubús
Vestfjarða og smárafveitna.
c) Greinargerð um dísilstöðvar í 5 ára framkvæmdaáætlun RARIK.
Alþingi, 7. maí 1981.
Eggert Haukdal,
form.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.,
með fyrirvara.
Egill Jónsson.
ólafur Þ. Þórðarson.
Magnús H. Magnússon.

Nd.

747. Breytingartillaga

Friðrik Sophusson,
frsm.
Halldór Ásgrímsson.

[56. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 15/1979, um breyt. á lögum nr. 101/1966, um
Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Frá Halldóri Blöndal.
Við 1. gr. Niður falli orðin:
„Skattstjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa Framleiðsluráði upp í því formi, sem það ákveður, afurðamagn og bústofn á hverju lögbýli og
hjá öðrum framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna sinna af landbúnaði. Einnig
er þeim skylt að veita aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru í þessu sambandi.“

Ed.
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748. Nefndarálit

[45. mál]

um frv. til 1. um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga og hagfræðinga.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því, að það verði samþykkt með breytingartillögu sem nefndin flytur á sérstöku þingskjali.
Karl Steinar Guðnason og Gunnar Thoroddsen voru fjarverandi.
Alþingi, 7. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Salome Þorkelsdóttir,
Davíð Aðalsteinsson.
form., frsm.
fundaskr.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Jón Helgason.

Ed.

749. Breytingartillaga

[45. mál]

við frv. til 1. um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
Frá menntamálanefnd.
2. gr. frumvarpsins orðist svo:
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 1. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarprófi í viðskiptafræði eða hagfræði við háskóla eða annan æðri skóla.
Þó má veita mönnum, sem starfað hafa sem viðskiptafræðingar eða hagfræðingar eigi skemur en sex ár, leyfi til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga,
enda þótt þeir fullnægi eigi prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar
greinar.
Áður en leyfi er veitt samkv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar skal leita álits þriggja
manna nefndar, sem menntamálaráðherra skipar á eftirfarandi hátt: Einn nefndarmaður samkv. tilnefningu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga, annar samkv.
tilnefningu viðskiptadeildar Háskóla íslands og þriðji án tilnefningar og skal hann
vera formaður nefndarinnar.

Nd.

750. Frumvarp til laga

[180. mál]

um sérstaka meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita fyrir ökutæki o. fl.
(Eftir 2. umr. í Nd., 7. maí.)
Samhljóða þskj. 280 með þessum breytingum:
2. gr. hljóðar svo:
Ekki skal beita refsingum samkvæmt umferðarlögum eða öðrum lögum vegna
atvika þeirra, sem greinir í 1. mgr. 1. gr. laga þessara, heldur skal lagt á gjald vegna
þeirra eftir reglum, sem dómsmálaráðherra setur um fjárhæð gjaldsins og hvernig
það skuli lagt á og innheimt.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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3. gr. hljóðar svo:
1. Lögreglustjórar sjá um álagningu gjalds samkvæmt 2. gr., innheimtu þess, tilkynningu til skuldara og allar aðgerðir, sem nauðsynlegar eru samkvæmt lögum
þessum eða reglum settum samkvæmt þeim.
2. Við framkvæmd laga þessara, þar á meðal álagningu gjalda, nýtur lögreglustjóri
aðstoðar lögreglumanna samkvæmt ákvæðum laga um lögreglumenn og laga um
meðferð opinberra mála.
3. Þar sem sveitar- eða bæjarstjórn notar heimild 3. mgr. 65. gr. umferðarlaga til
þess að setja reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana, getur lögreglustjóri löggilt sérstaka stöðumælaverði eftir reglum, sem dómsmálaráðherra setur,
til þess að leggja á gjald skv. 2. gr. Stöðumælaverðir taka laun úr sveitar- eða
bæjarsjóði, enda renna stöðumælagjöld svo og gjöld skv. 2. gr. í sveitar- eða
bæjarsjóð.
7. gr. hljóðar svo:
1. Gjald samkvæmt 2. gr. nýtur lögtaksréttar og lögveðs i viðkomandi ökutæki.
2. Áður en til lögtaks eða nauðungarsölu kemur, skal þessum skilyrðum fullnægt:
a) Senda skal skráðum eiganda (og umráðamanni, ef kunnugt er um, að hann
sé annar en skráður eigandi) í ábyrgðarbréfi, sem borið skal út, ítrekun upphaflegrar gjaldkröfu, með tilkynningu um, að lögtaks eða nauðungarsölu verði
beiðst, ef gjaldið verði ekki greitt innan tveggja vikna ásamt áföllnum kostnaði, sem tilgreindur skal í bréfinu. 1 bréfi þessu skal þess jafnframt getið,
ef gjaldið ásamt kostnaði samkvæmt framangreindu verður fært á lögveðaskrá
sem skuld er á ökutækinu hvíli, sbr. ákvæði c-liðar 8. gr.
b) Ef viðtakandi ábyrgðarbréfs samkvæmt a-lið finnst ekki, skal póststofa
endursenda bréfið án tafar. Skal þá birta skráðum eiganda (umráðamanni)
samskonar áskorun um greiðslu og tilkynningu um lögtak, nauðungarsölu og
skráningu á lögveðaskrá, allt innan 2 vikna frests frá birtingu. Greina skal
skuldina eins og hún er þá orðin með áföllnum kostnaði. Áskorun þessi og
tilkynning skal birt af stefnuvottum í samræmi við reglur um stefnur í almennum einkamálum.

Nd.

751. Frumvarp til laga

[215. mál]

um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
(Eftir 2. umr. í Nd., 7. maí.)
1- gr.
3. málsgr. 2. gr. laga nr. 35/1960, um lögheimili, orðist svo:
Það telst eigi heimili, þó maður dveljist í skóla, sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili
eða annarri slíkri stofnun, vinnuhæli eða fangahúsi, eða ef hann dvelst eingöngu eða
aðallega til lækninga eða til heilsubótar. Sama gildir um dvöl i sérhönnuðum heimilum
og íbúðum aldraðra og öryrkja byggðum í tengslum við þjónustumiðstöð aldraðra
eða heilsugæslustöð, og það jafnt þótt maður sé eigandi þess húsnæðis, sem hann
dvelst í. Sama máli gegnir og um dvalarstað vegna árstiðarbundinnar atvinnu, svo
sem vetrarvinnu, kaupamennsku og vetrarvistar eða annarrar vetrardvalar vegna
atvinnu, enda hverfi maðurinn til lögheimilis sins að slíkri dvöl lokinni.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

2395

Þingskjal 752—753

Sþ.

752. Nefndarálit

[108. mál]

um till. til þál. um ítarlega athugun á samkeppnisaðstöðu Islendinga.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna á fundum sínum og leggur til að hún verði samþykkt
óbreytt.
Alþingi, 7. maí 1981.
Eggert Haukdal,
form.
Ólafur Þ. Þórðarson.

Nd.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr., frsm.
Halldór Ásgrímsson.
Egill Jónsson.

Friðrik Sophusson.
Magnús H. Magnússon.

753. Frumvarp til laga

[237. máll

um þýðingarsjóð.
(Eftir 2. umr. í Nd., 7. maí.)
1. gr.
Stofna skal sjóð til þýðinga á erlendum bókmenntum.
2. gr.
Tekjur sjóðsins skulu vera framlag ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum hvers árs,
þó aldrei lægra en 500 þúsund krónur á verðlagi ársins 1981.
3. gr.
Hlutverk sjóðsins er að lána eða styrkja útgefendur til útgáfu vandaðra erlendra
bókmennta á íslensku máli, jafnt skáldverka sem viðurkenndra fræðirita.
Greiðslur skulu útgefendur nota til þýðingarlauna.
4. gr.
Menntamálaráðherra skal skipa 3 menn í stjórn sjóðsins til tveggja ára í
senn, einn tilnefndan af samtökum útgefenda, einn tilnefndan af Rithöfundasambandi íslands og einn án tilnefningar, og skal hann vera formaður stjórnarinnar.
5. gr.
Veitt skal úr sjóðnum i fyrsta sinn árið 1983.
6. gr.
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, að höfðu
samráði við Rithöfundasamband íslands og samtök útgefenda. Skal þar kveðið á
um vörslu sjóðsins og úthlutanir.
7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed.

754. Nefndarálit

[231. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin mælir með samþykkt frv. ásamt með þeim breytingartillögum sem
hún flytur á sérstöku þingskjali. Hins vegar er ágreiningur í nefndinni vegna fjármögnunar J.ess kostnaðar, sem samþykkt frumvarpsins hefur í för með sér. Einstakir
nefndarmenn áskilja sér því rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum um málið.
Alþingi, 7. maí 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Lárus Jónsson.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
fundaskr.,
með fyrirvara.
Salome Þorkelsdóttir.
með fyrirvara.

Jón Helgason.

Helgi Seljan.

755. Breytingartillögur

[231. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Á undan 1. gr. komi ný grein, sem verði 1. gr. og orðist svo:
Aftan við 11. gr. laganna bætist þrjár nýjar málsgreinar, er orðist svo:
Nú telur umsjónarnefnd eftirlauna, að störf, sem umsækjandi um ellilífeyri
eða látinn maki umsækjanda um makalifeyri hefur stundað á tímabilinu 1970—
1980, hafi verið tryggingarskyld samkvæmt 5. gr. laganna, en iðgjöld hafa þó
ekki verið greidd af þeim til lífeyrissjóðs, og skal þá reikna hlutaðeigandi rétt
samkvæmt þessum kafla er svarar til 60% þeirra tekna sem um ræðir, þó aldrei
meira en 0.6 stig hvert e’nstakt ár,

Ákvæði 5. málsgr. skulu gilda á hliðstæðan hátt, ef réttindi samkvæmt
I. kafla hafa glatast vegna endurgreiðslu iðgjalda, sem átt hefur sér stað á tímabilinu frá 19. maí 1969 til 22. júní 1977- Telji hlutaðeigandi lífeyrissjóður, að
endurgreiðslan hafi komið í stað bótagreiðslu, og sé hann reiðubúinn að taka á
sig skuldbindingar í samræmi við iðgjaldagreiðslurnar, er umsjónarnefnd þó
heimilt að úrskurða lífeyri samkvæmt I. kafla i samræmi við þær.
Frá og með 1. janúar 1981 verði réttindi samkvæmt þessum kafla einungis
áunnin með iðgjaldagreiðslum til lífeyrissjóða.
2. Á undan 1. gr. komi ný grein, sem verði 2. gr. og orðist svo:
Á eftir 1. málsgr. 16. gr. laganna komi ný málsgrein, svohljóðandi:
Nú upplýsir lífeyrissjóður, sem afgreiðir umsókn sarnkvæmt I. kafla, að réttindatími sé á sviði fleiri en eins lífeyrissjóðs, og getur þá umsjónarnefnd að
beiðni sjóðsins úrskurðað um skiptingu greiðslna milli hlutaðeigandi sjóða,
en gefa skal hún hlutaðeigandi sjóðum kost á að láta í ljós álit sitt áður en
úrskurður er kveðinn upp3. Á undan 1. gr. komi ný grein, sem verði 3. gr. og orðist svo:
1. töluliður 1. málsgr. 25. gr. laganna falli niður.
4. í stað 2. gr. komi ný grein, sem verði 5. gr. og orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 2. gr. um réttindi vegna tímabilsins
1970—1980 skulu gilda frá 1. janúar 1980 að telja.

Þingskjal 756—758

Sþ.

756. Þingsályktun
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[57. mál]

um að takmarka aðgang erlendra herskipa og herflugvéla að 12 mílna landhelgi
íslands.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 61.

Sþ.

757. Þingsályktun

[64. mál]

um Iaunasjóð rithöfunda.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Alþingi ályktar að skipuð verði hið fyrsta, að tilhlutan menntamálaráðuneytisins,
nefnd til að athuga og endurskoða lög nr. 29/1975, um launasjóð rithöfunda, og
reglugerð þeim lögum samkvæmt. Endurskoðunin skal unnin að höfðu samráði við
samtök rithöfunda.
Nefndin skal skipuð eftir tilnefningu þingflokkanna að viðbættum einum manni
skipuðum af menntamálaráðherra án tilnefningar, og skal hann vera formaður nefndarinnar. Nefndin skal skila áliti áður en næsta reglulegt Alþingi kemur saman.

Sþ.

758. Þingsályktun

[55. mál]

um mörkun opinberrar stefnu i áfengismálum.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar undirbúa tillögur
að stefnu hins opinbera í áfengismálum, sem byggist á þeim grundvallaratriðum:
að draga úr heildarneyslu vínanda,
að stórauka skipulagðar rannsóknir, fræðslu og umræður um áfengismál,
að auka stuðning við áhugamannasamtök um áfengismál,
að skilgreina eðlilega meðferð áfengissjúklinga og kveða á um flokkun meðferðarstofnana,
að leggja ríkisvaldinu, sem verslar með áfengi, þær skyldur á herðar að vinna
gegn ofneyslu áfengis með fyrirbyggjandi starfi, t. d. fræðslustarfsemi, svo
og að liðsinna þeim, er eiga við áfengisvandamál að stríða.
Tillögur um slíka heildarstefnumótun í áfengismálum verði unnar í samráði við
heilbrigðisyfirvöld, Áfengisvarnaráð, samtök um áfengisvarnir og vandamál áfengisneytenda, svo sem Stórstúku íslands, Samtök áhugamanna um áfengismál, AAsamtökin o. fl., löggæslu- og dómsmálayfirvöld, menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti, Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Læknafélag íslands og aðra þá aðila
sem afskipti hafa af dreifingu og sölu áfengra drykkja og meðferð áfengismála og
vandamála áfengissjúklinga.
Tillögur þessar og greinargerð skal senda Alþingi í sérstakri skýrslu ásamt
tillögum ríkisstjórnarinnar um aðgerðir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.
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Sþ.

759. Þingsályktun

[121. mál]

um geðheilbrigðismál, skipulag og úrbætur.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka nú þegar til gagngerrar endurskoðunar öll geðheilbrigðismál hér á landi.
í þessu skyni skipi heilbrigðismálaráðherra nefnd og skulu aðstandendur geðsjúkra eiga fulla aðild að nefndinni.
Skal nefndin gera áætlanir um skipulagningu og úrbætur í þessum málum og
skila áliti fyrir árslok 1981.

Sþ.

760. Þingsályktun

[62. mál]

um upplýsinga- og merkingaskyldu við ríkisframkvæmdir.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 67.

Ed.

761. BreytingartillÖgur

[2. mál]

við frv. til laga um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
Frá allsherjarnefnd.
1. Við 5. gr- 2. málsgr. orðist svo:
Eigi er heimilt að færa í skrá samkvæmt 1. málsgrein aðrar upplýsingar
en nafn manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer,
stöðu, atvinnu og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess
að skýra viðkomandi frá. Ef önnur atriði eru tekin á skrá ber aðila að skýra
viðkomandi, sem greindur er í fyrsta skipti á skrá, frá því innan fjögurra vikna frá
skráningu og gera honum grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um efni
skráningar, sbr. 11. gr.
2. Við 7. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Afmá skal skráðar upplýsingar, sem vegna aldurs eða af öðrum ástæðum
hafa glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað að gegna. Skrár,
sem sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru réttar,
en úreltar upplýsingar skal afmá.
3. Við 21. gr. 4- málsgr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra getur, að fenginni umsögn tölvunefndar, ákveðið í reglugerð, að ákvæði 1. og 2. málsgr. eigi ekki við um tilteknar skrár eða upplýsingasvið eða að ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamningar lúta að slíku eða tillit til alþjóðlegs samstarfs mælir með því.
4. Við 22. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra skal skipa 3 manna nefnd, sem kölluð er tölvunefnd
í lögum þessum. Nefndin skal skipuð til 4 ára í senn. Formaður hennar skal
vera lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum til að vera dómari. Einn nefndarmaður skal vera sérfróður um tölvu- og skráningarmálefni. Hann skal tilnefndur
af Skýrslutæknifélagi Islands. Varamenn eru skipaðir með sama hætti til fjögurra
ára í senn, og skulu varamenn fullnægja sömu skilyrðum sem aðalmenn.
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5. Við 27. gr. Greinin orðist svo:
Tölvunefnd skal árlega birta skýrslu um starfsemi sína. í skýrslunni skal
birta þau starfsleyfi, sem nefndin hefur veitt, reglur, sem hún hefur sett, og
úrskurði, sem hún hefur kveðið upp. 1 ársskýrslu tölvunefndar skal og greina
frá þeirri starfsemi nefndarinnar annarri, er ætla má að almenningur láti sig
varða eða hafi hagsmuni af að vita.

Ed.

762. Nefndarálit

[203. mál]

um frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Allsherjarnefnd mælir með samþykkt frumvarpsins, með breytingartillögu sem
flutt er á sérstöku þingskjali.
Við fyrstu umræðu um málið kom fram breytingartillaga við 2. gr. frumvarpsins. Nefndarmenn hafa óbundnar hendur um afstöðu til tillögunnar.
Alþingi, 8. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson

Ed.

Ey. Kon. Jónsson,
Stefán Jónsson.
fundaskr.
Salome Þorkelsdóttir.
Jón Helgason.
Egill Jónsson.

763. BreytingartiIIaga

[203. mál]

við frv. til laga um veitingu rikisborgararéttarFrá alisherjarnefnd.

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

Við 1. gr. í greinina bætist í stafrófsröð:
Boysen, Astrid, barn í Reykjavík, f. í Reykjavík 8. febrúar 1969.
Castros, Julie Victoria, barn í Reykjavík, f. í U. S. A. 24. mars 1975.
Danheim, Margrét Dalhoff, húsmóðir í Reykjavík, f. í Reykjavík 13. mars 1938.
Depuydt, Hervé-Maurice Alexandre Claude, kennari í Reykjavík, f. í Frakklandi
13. október 1957. Fær réttinn 18. nóv. 1981.
Diano, Christina Kristensen, barn í Keflavík, f. Keflavík 8. febr. 1979.
Diano, Theodora Kristensen, barn í Keflavík, f. á Spáni 10. júlí 1973.
Garner, Margaret Anne, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 19. janúar 1942.
Guðmundson, Sólbjartur Thorbergsson, vélgæslumaður á Akranesi, f. í Færeyjum
20. ágúst 1950.
Guðrún Dóra Ingvarsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Líbanon 29. janúar 1980.
Helgi Sigurður Karlsson, barn í Reykjavík, f. í Líbanon 25. apríl 1980.
Hintze, Hanne, húsmóðir í Mosfellssveit, f. í Danmörku 4. ágúst 1937.
Inaba, Takako, kerfisfræðingur í Kópavogi, f. í Japan 1. júní 1946.
Kunz, Keneva Ann, kennari í Hafnarfirði, f. í Kanada 28. júní 1953.
Leplar, Cynthia Carrie, húsmóðir i Reykjavik, f. í Reykjavik 5. september 1953.
Lockhart, Peter James, verslunarmaður á Seltjarnarnesi, f. í Englandi 5. maí
1918.

Þingskjal 763—765
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16. Mazmanian, Robert, verkamaður í Reykjavík, f. i Líbanon 6. apríl 1959. Fær
réttinn 8. des. 1981.
17. Midjord, Fríbjörg, húsmóðir í Breiðdal, f. í Færeyjum 18. júní 1943.
18. Olsen, Henry Svenning Winther, sjómaður í Stykkishólmi, f. í Færeyjum 3. nóvember 1940.
19. Pretlove, Brenda Darlene, húsmóðir í Garðakaupstað, f. í Englandi 15. janúar 1952.
20. Raschofer, Alois, kjötiðnaðarmaður í Reykjavík, f. í Austurríki 10. desember
1936.
21. Ridgewell, Peter John Colin, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 18. nóvember 1942.
22. Ryan, Thomas William, verkamaður í Hafnarfirði, f. í Bandaríkjunum 22. janúar
1960.
23. Sokolov, Nikolaj Alexandrovitz, sameindalíffræðingur í Reykjavík, f. í Sovétríkjunum 22. apríl 1946. Fær réttinn 8. nóv. 1981.
24. Szebesta, Karol Zdzislaw, sjómaður í Reykjavík, f. i Póllandi 21. ágúst 1947.
Fær réttinn 28. des. 1981.
25. Sönderholm, Inger, nemi í Reykjavík, f. í Reykjavik 6. mars 1962.
26. Villalobos, Ricardo Eloy, tækniteiknari í Reykjavík, f. í Perú 27. október 1945.
27- Zawadzki, Ryszard Janusz, verkamaður í Vestmannaeyjum, f. í Póllandi 2. nóv.
1950.

Sþ.

764. Þingsályktun

[125. mál]

um tilraunageymi til veiðarfærarannsókna.
(Afgreidd frá Sþ. 7. maí.)
Samhljóða þskj. 150.

Sþ.

765. Nefndarálit

[280. mál]

um till. til þál. um aukningu orkufreks iðnaðar og stefnumótun í stóriðjumálum.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Á öndverðu þessu þingi voru fluttar tvær tillögur til þingsályktunar um stóriðjumál, þingmenn Alþýðuflokksins fluttu tillögu um aukningu orkufreks iðnaðar (8. mál)
og 19 þingmenn Sjálfstæðisflokksins fluttu tillögu um stefnumótun í stóriðjumálum
(31. mál). Tillögur þessar voru ræddar á 6 fundum nefndarinnar og til viðræðu um
efni þeirra komu ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytisins og verkfræðingur i ráðuneytinu. Umsagnir bárust frá iðnaðarráðuneyti, Náttúruverndarráði og Félagi isl.
iðnrekenda. Meiri hluti nefndarinnar varð sammála um að sameina þessar tvær
tillögur í eina og var hún flutt sem sjálfstæð tillaga.
Undirritaðir nefndarmenn mæla með samþykkt tillögunnar, en minni hlutinn
mun skila séráliti.
Alþingi, 8. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.

Birgir Isl. Gunnarsson,
fundaskr., frsm.
Steinþór Gestsson-

Halldór Blöndal.

Þingskjal 766—768

Ed.
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766. Breytingartillaga

[231. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97/ 1979, um eftirlaun til aldraðra.
Frá Karli Steinari Guðnasyni og Salome Þorkelsdóttur.
1. gr. orðist svo:

Á eftir 25. gr. laganna komi ný grein, er verði 26. gr., svohljóðandi:
Frá og með 1. desember 1980 skulu þeir, sem réttar njóta skv-1. kafla laga þessara,
fá viðbót er nemur 3 stigum umfram þann stigafjölda, sem önnur ákvæði þessara
laga kveða á um.
Viðbót þessi tekur bæði til grunnlífeyris skv. I. kafla laganna og til sérstakrar
uppbótar skv. 21. gr. laganna og skal borin uppi af ríkissjóði.
Viðbót skv. 2. gr. skerðir ekki þann rétt, sem 6. mgr. 12. gr. segir til um.
Þegar um er að ræða rétt skv. 13. gr. laganna skal veita viðbót skv. þessari grein
í hlutfalli við þann rétt, sem reiknaður er skv. I. kafla laganna.

Sþ.

767. Nefndarálit

[163. mál]

um till. til þál. um fræðslu og upplýsingar um efnahagsmál.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir um tillöguna frá útvarpsráði og Þjóðhagsstofnun.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 8. maí 1981.

Jóhanna Sigurðardóttir,
Birgir Isl. Gunnarsson,
formfundaskr.
Guðrún Helgadóttir.
Steinþór Gestsson.
Halldór Blöndal.

Sþ.

768. Nefndarálit

Guðm. G. Þórarinsson,
frsm.
Páll Pétursson.

[140. mál]

um till. til þál. um athugun á því, hver áhrif breytingar á skólahaldi hafa haft á
árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum.
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur fengið umsögn frá Kennarasambandi Íslands. Þá kom Birgir
Thorlac'us ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytis til viðræðu við nefndina um
málið. Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 8. maí 1981.

Jóhanna Sigurðardóttir,
form.

Birgir Ísl. Gunnarsson,
fundaskr.

Guðm. G. Þórarinsson.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Guðrún Helgadóttir.
Páll Pétursson.

Steinþór Gestsson,
frsm.
Halldór Blöndal.
301
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Ed.

769. Nefndarálit

[213. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 35 23. maí 1975, um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970,
um dýralækna.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frv., fengið umsagnir um það frá Búnaðarfélagi íslands
og rætt við yfirdýralækni. Að fengnum meðmælum þessara aðila leggur nefndin til
að frumvarpið verði samþykkt með svofelldum
BREYTINGUM:
1. Vlð 1. gr. Greinin orðist svo:
1. gr. laganna (sbr- lög nr. 38/1972, lög nr. 34/1975, lög nr. 35/1975 og lög
nr. 38/1972, lög nr. 34/1975, lög nr. 35/1975 og lög nr. 74/1976) breytist þannig:
í stað 17. töluliðar (Austurlandsumdæmi nyrðra) komi tveir töluliðir, sem
orðist svo:

17. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaðahreppi og Vopnafjarðarhreppi og Skriðdalshreppur, Vallahreppur,
Egilsstaðahreppur og Eiðahreppur í Suður-Múlasýslu.
18. Norðfjarðarumdæmi: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður, Norðfjarðarhreppur, Helgustaðahreppur, Eskifjarðarkaupstaður og Reyðarfjarðarhreppur.
I stað 25. töluliðar (Laugarásumdæmi) komi tveir töluliðir, sem hljóði svo:
26. Laugarásumdæmi: Skeiðahreppur, B’skupstungnahreppur, Grimsneshreppur, Laugardalshreppur og Þingvallahreppur.
27. Flúðaumdæini: Hrunamannahreppur og Gnúpverjahreppur.
2- Fyrirsögnin orðist svo:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna, með
síðari breytingum.
Alþingi, 7. maí 1981.
Egill Jónsson,
form., frsm.

Ey. Kon. Jónsson

Sþ.

Eiður Guðnason,

Davíð Aðalsteinsson.

fundaskr.,

með fyrirvara.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Jón Helgason.

770. Nefndarálit

Helgi Seljan.

[222. mál]

um till. til þál. um ókeypis simaþjónustu (frínúmer) opinberra stjórnsýslustofnana.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin fékk umsögn um tillöguna frá Neytendasamtökunum og Jón Skúlason
póst- og símamálastjóri kom á fund nefndarinnar til viðræðu um málið.
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Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu og verður breytingartillaga flutt á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 8. maí 1981.
Birgir ísl. Gunnarsson,
Halldór Blöndal.
fundaskr.
Páll Pétursson.
Steinþór Gestsson.
Guðm. G. Þórarinsson.

Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
Guðrún Helgadóttir

Sþ.

771. Breytingartillaga

[222. mál]

við till. til þál. um ókeypis símaþjónustu (frínúmer) opinberra stofnana.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hún láti kanna hvort unnt sé að
koma við svonefndum „frínúmerakerfum“ síma hjá þeim opinberu stofnunum, sem
allur almenningur þarf að hafa nrkil samskipti við.
Niðurstöður og t:llögur verði lagðar fyrir næsta reglulegt Alþingi.

Sþ.

772. Nefndarálit

[267. mál]

um till. til þál. um menntun fangavarða.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir um tillöguna frá dómsmálaráðuneyti, Félagasamtökunum Vernd, Fangavarðafélagi íslands og Geðhjálp.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með einni breytingartillögu, sem flutt
verður á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 8. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
Guðrún Helgadóttir-

Sþ.

Birgir Isl. Gunnarsson,
Halldór Blöndal.
fundaskr.
Páll Pétursson.
Steinþór Gestsson.
Guðm. G. Þórarinsson.

773. Breytingartillaga

[267. mál]

við till. til þál. um menntun fangavarða.
Frá allsherjarnefnd.
2. málsgr. tillögugreinarinnar orðist svo:
Nefndin skal skipuð fulltrúum eftirtalinna aðila: einum frá menntamálaráðuneyti, tveimur fulltrúum fangavarða eða stéttarfélags þeirra, annar þeirra skal vera
starfandi fangavörður, og einum frá Félagasamtökunum Vernd.
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Nd.

774. Lög

[263. máil

um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir íslands hönd samning um varnir
gegn mengun sjávar frá landstöðvum.
(Afgreidd frá Nd. 8. maí.)
Samhljóða þskj. 521.

Nd.

775. Lög

[4. mál]

um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955.
(Afgreidd frá Nd. 8. maí.)
Samhljóða þskj. 74 (sbr. 4).

Ed.

776. Lög

[169. máll

um breytingu á lögum nr. 34 18. febrúar 1953, um verðjöfnun á olíu og bensíni.
(Afgreidd frá Ed. 8. mai.)
Samhljóða þskj. 211.

Ed.

777. Lög

T37. mál]

um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga opinberra
starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977.
(Afgreidd frá Ed. 8. maí.)
Samhljóða þskj. 536.

Ed.

778. Lög

um kirkjubyggingasjóð.
(Afgreidd frá Ed. 8. maí.)
Samhljóða þskj. 580 (sbr. 283).

[183. mál]
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Ed.

779. Frumvarp til laga

[45. mál]

um rétt manna til að kalla s:g viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
(Eftir 2. umr. í Ed., 8. maí.)
1. gr.

Rétt til að kalla sig viðskiptafræðinga, hagfræðinga eða nota heiti, sem felur i
sér orðin viðskiptafræðingur eða hagfræðingur, hafa þeir menn hér á landi, sem fengið
hafa til þess leyfi ráðherra. Þeir sem lokið hafa prófi úr viðskiptadeild Háskóla
íslands þurfa ekki slíkt leyfi ráðherra.
2. gr.

Engum má veita leyfi það, sem um ræðir i 1. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarprófi í viðskiptafræði eða hagfræði við háskóla eða annan æðri skóla.
Þó má veita mönnum, sem starfað hafa sem viðskiptafræðingar eða hagfræðingar eigi skemur en sex ár, leyfi til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga,
enda þótt þeir fullnægi eigi prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar
greinar.
Áður en leyfi er veitt samkv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar skal leita álits þriggja
manna nefndar, sem menntamálaráðherra skipar á eftirfarandi hátt: Einn nefndarmaður samkv. tilnefningu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga, annar samkv.
tilnefningu viðskiptadeildar Háskóla íslands og þriðji án tilnefningar og skal hann
vera formaður nefndarinnar.
3. gr.
Ráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um notkun starfsheita, sem fela í sér
orðin viðskiptafræðingur eða hagfræðingur.

4. gr.
Hver sem notar heiti, er leyfi þarf til skv- iögum þessum, án þess að hafa
fengið slíkt leyfi, skal sæta sektum. Sektirnar renna í ríkissjóð.
5. gr.
Með mál út af brotum þessum skal fara að hætti opinberra mála.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

780. Nefndarálit

[280. mál]

um till. til þál. um aukningu orkufreks iðnaðar og stefnumótun í stóriðjumálum.
Frá minni hl. allsherjarnefndar.
Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Minni hlutinn telur að þar
sem ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka orkustefnunefnd, sem vinnur að þvi verkefni,
sem tillagan fjallar um, sé ekki tímabært að kjósa aðra nefnd til sama verks og
leggur því til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 8. maí 1981.

Páll Pétursson,
frsm.

Guðm. G. Þórarinsson.

Guðrún Helgadóttir.
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781. Nefndarálit

[50. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 64/1965, um rannsóknir í þágu atvinnuveganna.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Sjávarútvegsnefnd Nd. hefur rætt frv. ítrekað á fundum sínum og fengið á sinn
fund forstjóra Hafrannsóknastofnunar, Jón Jónsson, og tvær umsagnir.
Það er sameiginleg skoðun nefndarmanna að hér sé hreyft athyglisverðu máli,
sem ekki er vansalaust fyrir fiskveiðiþjóð eins og Islendinga að láta afskiptalaust
með öllu.
Nefndarmenn taka undir þá skoðun Hafrannsóknastofnunar, að ekki sé þörf á
að breyta 17. gr. laganna um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, heldur beri, eins
og raunar kemur skýrt fram í hugmyndum flutningsmanna, að auka rannsóknir á
þessu sviði, en til þess vanti fjármagn.
Sjávarútvegsnefnd Nd. telur rétt og skylt að láta safna öllum tiltækum gögnum sem finnast um ræktun fisks í sjó.
I síðari umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar mælir stofnunin með að Hafrannsóknastofnunin fái fjárveitingu á næsta ári til þess að lausráða sérfræðing til að athuga
gaumgæfilega allt það sem gert hefur verið á þessu sviði austan hafs og vestan,
gera úttekt á þekkingu okkar varðandi fiskeldi í sjó við ísland og meta hvort hægt
sé að færa sér í nyt þá reynslu og þekkingu, sem aðrar þjóðir búa yfir i þessum
efnum.
Sjávarútvegsnefnd leggur til að þessu sinni að þetta spor verði stigið nú. Nefndm
leggur því til að frv. verði vísað t;l ríkisstjómarinnar í trausti þess, að hún beiti
sér fyrir fjárveitingu til þess að þessu markmiði verði náð.
Páll Pétursson, Halldór Ásgrímsson og Karvel Pálmason voru fjarverandi
afgreiðslu málsins.
Alþingi, 8. maí 1981.
Garðar Sigurðsson,
form., frsm.

Matthías Bjarnason.

Pétur Sigurðsson.

Halldór Blöndal.

Nd.

782. Frumvarp til laga

[2. mál]

um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
(Eftir 3. umr. í Ed., 8. maí.)
Samhljóða þskj. 744 með þessum breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Söfnun og skráning upplýsinga, sem varða fjárhag manna og lögpersóna eða
lánstraust, er óheimil án starfsleyfis er tölvunefnd veitir, enda sé ætlunin að veita
öðrum fræðslu um þau efni.
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Eigi er heimilt að færa í skrá samkvæmt 1. málsgr. aSrar upplýsingar en nafn
manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer, stöðu, atvinnu
og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess að skýra viðkomandi frá. Ef önnur atriði eru tekin á skrá ber aðila að skýra viðkomandi, sem greindur
er í fyrsta skipti á skrá, frá þvi innan fjögurra vikna frá skráningu og gera honum
grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um efni skráningar, sbr. 11. gr.
Upplýsingar um fjárhag og atriði, er varða mat á lánstrausti, má aðeius láta
öðrum í té bréflega. Þegar fastir viðskiptamenn eiga í hlut, má þó veita upplýsingar
munnlega, en nafn og heimilisfang fyrirspyrjanda skal þá skráð og gögn um það
varðveitt í a. m. k. 6 mánuði.
Skriflegar upplýsingar, sem veittar eru samkvæmt 3. málsgr., skulu vera dagsettar og eðlilegs fyrningartíma þeirra getið.
7. gr. hljóðar svo:
Beita skal virkum ráðstöfunum, er komi í veg fyrir að upplýsingar séu misnotaðar
eða komist til óviðkomandi manna.
Afmá skal skráðar upplýsingar, sem vegna aldurs eða af öðrum ástæðum hafa
glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað að gegna. Skrár, sem
sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru réttar, en
úreltar upplýsingar skal afmá.
Tölvunefnd getur leyft að afrit eða útskriftir úr skrám verði varðveittar í Þjóðskjalasafni eða öðrum skjalasöfnum með nánar ákveðnum skilmálum.
21. gr. hljóðar svo:
Kerfisbundin söfnun og skráning upplýsinga um einkamálefni til geymslu eða
úrvinnslu erlendis er óheimil. Tölvunefnd getur þó heimilað hana, ef sérstaklega
hagar til.
Skrá eða frumgögn, sem geyma upplýsingar þær, er greinir í 4. gr„ má eigi
láta af hendi til geymslu eða úrvinnslu erlendis, nema samþykki tölvunefndar komi til.
Leyfi samkv. 1. og 2. málsgr. má því aðeins veita, að tölvunefnd telji að afhending skráa eða gagna skerði ekki til muna vernd þá, sem lögin búa skráðum
mönnum eða lögpersónum.
Dómsmálaráðherra getur, að fenginni umsögn tölvunefndar, ákveðið í reglugerð,
að ákvæði 1. og 2. mgr. eigi ekki við um tilteknar skrár eða upplýsingasvið eða að
ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamningar lúta að
slíku eða tillit til alþjóðlegs samstarfs mælir með þvi.
22. gr. hljóðar svo:
Dómsmálaráðherra skal skipa 3ja manna nefnd, sem kölluð er tölvunefnd í
lögum þessum. Nefndin skal skipuð til 4 ára í senn. Formaður hennar skal vera
lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum til að vera dómari. Einn nefndarmaður skal
vera sérfróður um tölvu- og skráningarmálefni. Hann skal tilnefndur af Skýrslutæknifélagi íslands. Varamenn eru skipaðir með sama hætti til fjögurra ára í senn,
og skulu varamenn fullnægja sömu skilyrðum sem aðalmenn.
Starfsmaður dómsmálaráðuneytisins skal vera ritari nefndarinnar.
Tölvunefnd hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og leysir úr ágreiningsefnum, svo sem greinir í lögum þessum.
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27. gr. hljóðar svo:
Tölvunefnd skal árlega birta skýrslu um starfsemi sína. 1 skýrslunni skal birta
þau starfsleyfi, sem nefndin hefur veitt, reglur, sem hún hefur sett, og úrskurði,
sem hún hefur kveðið upp. í ársskýrslu tölvunefndar skal og greina frá þeirri starfsemi
nefndarinnar annarri, er ætla má að almenningur láti sig varða eða hafi hagsmuni af
að vita.

Sþ.

783. Nefndarálit

[202. mál]

um till. til þál. um kjör þingmannanefndar, er vinni að auknu samstarfi Islendinga,
Færeyinga og prænlendinga.
Frá utanrikismálanefnd.
Nefndin hefur rætt tillöguna og er sammála um að mæla með samþykkt hennar
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Eyjólfur Konráð Jónsson.
Alþingi, 11. maí 1981.
Geir Hallgrímsson,
form.
Halldór Ásgrímsson.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Albert Guðmundsson.

Benedikt Gröndal,
frsm.
Guðrún Helgadóttir.
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[320. mál]

um raforkuver.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81).

1. gr.
Ríkisstjóminni er heimilt að semja við Landsvirkjun um að reisa og reka eftirtaldar
vatnsaflsvirkjanir, en takist slíkir samningar ekki verði Rafmagnsveitur ríkisins virkjunaraðili.
— Virkjun við Blöndu í Blöndudal (Blönduvirkjun), með allt að 180 MW afli.
— Virkjun við Jökulsá í Fljótsdal (Fljótsdalsvirkjun), með allt að 330 MW afli.
— Virkjun Héraðsvatna við Villinganes (Villinganesvirkjun), með allt að 40 MW afli.
Á sama hátt getur ríkisstjómin heimilað Landsvirkjun:
— Að stækka Hrauneyjafossvirkjun í allt að 210 MW afl.
— Að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur orkuveranna á Þjórsársvæðinu og koma vinnslugetu þeirra í eðlilegt horf, m. a. með Kvíslaveitu, stækkun
Þórisvatnsmiðlunar og stíflu við Sultartanga.
— Að virkja á ármótum Þjórsár og Tungnaá við Sultartanga (Sultartangavirkjun), með allt
að 130 MW afli.
Einnig getur ríkisstjómin heimilað Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins, Hitaveitu
Suðumesja og/eða öðmm aðilum er standa að virkjun jarðvarma, að reisa og reka jarðvarmavirkjanir til raforkuframleiðslu á háhitasvæðum eða stækka slík orkuver, sem fyrir em,
um samtals 50 MW, enda fullnægi aðili skilyrðum sem ríkisstjómin kann að setja fyrir slíkum
heimildum í því skyni að tryggja hagkvæman heildarrekstur raforkukerfisins.
Virkjunaraðila er heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatna- og háhitasvæðum
þeirra virkjana sem lög þessi taka til í því skyni að tryggja rekstur orkuveranna gegn truflunum og til að ná fram áætlaðri vinnslugetu.
Virkjunaraðila er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitur til að tengja framangreind
orkuver við núverandi landskerfi og Rafmagnsveitum ríkisins og/eða Landsvirkjun er
heimilt að styrkja landskerfið að því marki, sem nauðsynlegt er talið til að flytja orkuna til
afhendingarstaða út frá landskerfinu.
Ríkisstjómin getur ennfremur heimilað Rafmagnsveitum ríkisins, Landsvirkjun og
Orkubúi Vestfjarða að reisa varastöðvar með samtals allt að 50 MW afli á næstu 10 árum í
því skyni að tryggja viðunandi öryggi notenda gagnvart bilunum.
2. gr.
Ríkisstjóminni er heimilt að láta ljúka undirbúningi og hönnun þeirra mannvirkja til
útboðs, sem um getur í 1. gr.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ákvarðanir um framkvæmdir í virkjunarmálum, þar á meðal um framkvæmdaröð, skulu
staðfestar af Alþingi.
Ríkisstjóminni er heimilt að ábyrgjast f. h. ríkissjóðs lán, er virkjunaraðilar kunna að
taka til greiðslu stofnkostnaðar vegna mannvirkja, er um getur í 1. gr. allt að 2000 m.kr. eða
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Ríkisstjóminni er einnig heimilt að taka lán f. h. ríkissjóðs, er komi að hluta eða að öllu
leyti í stað ábyrgðar skv. 3. mgr. og endurlána virkjunaraðilum með þeim kjömm og
skilmálum, sem hún ákveður.
Fjáröflun til einstakra framkvæmdaþátta verður nánar ákvörðuð í lánsfjárlögum hver ju
sinni.
Þá er ríkisstjóminni á árinu 1981 heimilt að ábyrgjast lán eða taka lán og endurlána
virkjunaraðila allt að 50 m.kr. til undirbúnings ofangreindra virkjana umfram það fjármagn,
sem þegar hefur verið ákveðið í þessu skyni.
3. gr.
Heimilt er að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af efni, vélum og tækjum til virkjana
og orkuveitna skv. 1. gr.
4. gr.
Virkjunar- og rekstraraðili skv. 1. gr. er undanþeginn tekjuskatti, stimpilgjöldum,
útsvari, aðstöðugjaldi og öðmm gjöldum til ríkis, sýslusjóðs og sveitarfélaga að því er varðar
framkvæmdir skv. 1. gr. Þó skal greiða sýslusjóðum og sveitarfélögum þau gjöld, sem rekstraraðila er gert að greiða vegna húseigna skv. öðmm lagafyrirmælum.
5. gr.
Ráðherra getur tekið eignamámi eða heimilað virkjunaraðila að taka eignamámi
vatnsréttindi, lönd, mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg em til framkvæmda, samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignamáms fari eftir lögum nr. 11/1973 um framkvæmd eignamáms. Um mat eignamámsbóta skal fara eftir ákvæðum 140. gr. vatnalaga nr.
15/1923.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Fmmvarp þetta gerir ráð fyrir heimildum til að reisa og reka fjörar vatnsaflsvirkjanir, auk
heimildar til stækkunar Hrauneyjafossvirkjunar og ráðstafana til að tryggja betur en nú er
rekstur orkuveranna á Þjórsársvæðinu og auka orkuvinnslugetu þeirra. Einnig felur það í sér
almennar heimildir um jarðvarmavirkjanir og varaaflsstöðvar.
Við undirbúning fmmvarpsins var haft samráð við ýmsa aðila er um orkumál fjalla og
starfshópa á vegum iðnaðarráðuneytisins. Einnig var tekið mið af stöðu undirbúnings og
rannsókna varðandi einstakar virkjanir.
í greinargerð þessari er sett fram stefnumótun í virkjanamálum til langs tíma, þ. e. næstu
10—15 ára, en að víðtækri stefnumótun ríkisstjómarinnar um orkumál og orkunýtingu er nú
unnið af ráðuneytinu og sérstakri orkustefnunefnd í samræmi við ákvæði stjómarsáttmála.
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Raforkuspá.
Orkuspámefnd hefur nú nýlega lokið endurskoðun á raforkuspá þeirri til aldamóta, sem
hún sendi frá sér í nóvember 1978. Allar forsendur fyrri spár hafa verið endurmetnar, þar á
meðal spá um mannfjölda á landinu og um mannafla, þ. e. fjölda starfandi fólks í atvinnulífínu og um skiptingu hans á atvinnugreinar. Nefndin hefur einnig gert sérstaka húshitunarspá fyrir sama tíma og er raforkuþörfin til húshitunar metin á grundvelli hennar.
Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu, að þörfin fyrir raforku til almennra nota og
þess orkufreks iðnaðar, sem nú er í landinu muni verða þessi:
Árið 1985 .................................................................. 3904 GWh
Árið 1990 .................................................................. 4514 GWh
Árið 1995 .................................................................. 5161 GWh
Árið 2000 .................................................................. 5925 GWh
Þessi spá er mjög nálægt spánni frá 1978, en þó aðeins lægri, eða um 6% um næstu
aldamót. í nokkrum tilvikum er frávikið mun meira en þetta frá fyrri spá, en annars er
breytingin að jafnaði 6%. Þannig er raforkuþörf til almennra heimilisnota og í þjónustugreinum í atvinnulífinu áætluð nokkru lægri en áður, sumpart vegna þess, að nú er spáð færri
íbúum á íslandi um aldamót en gert var 1978 (um 282 þús. nú, en um 294 þús. áður), en
sumpart vegna bættrar orkunýtingar. Raforkuþörf hins almenna iðnaðar er aftur á móti talin
meiri en áður var gert ráð fyrir, vegna þess að nú er reiknað með fleira starfsfólki í iðnaði en
fyrr. Þrátt fyrir minni mannafla í heild en í fyrri spá er þessi fjölgun til marks um að iðnaði er
nú ætlaður mun stærri hluti heildarmannaflans en áður.
Raforkuspáin er reist á ýmsum almennt viðurkenndum forsendum varðandi efnahagsþróun hér á landi næstu 20 ár, svo sem um fulla atvinnu handa öllum við arðbær störf, að
ekki verði um að ræða fólksflótta úr landi, um svipaða afkomu fólks í mismunandi atvinnugreinum, og að lífskjör hér á landi verði svipuð og í grannlöndum okkar.
Orkuspámefnd miðar við það í útreikningum sínum, að iðnaður annar en fiskiðnaður
muni um aldamót þurfa að sjá 6000 starfsmönnum fyrir atvinnu umfram þann fjölda sem nú
starfar við iðnað, eða veita 300 ný atvinnutækifæri árlega til jafnaðar. Það er svipuð aukning
og verið hefur í iðnaði undanfarin 15 ár. Nefndin setur fram tvenn mörk sem hún telur að
raforkuþörf iðnaðarins muni liggja á milli. Miðast hin neðri við að hefðbundinn iðnaður muni
geta séð öllu nýju starfsfólki í iðnaði fyrir atvinnu, en hin efri við að fjórðungur þess muni
starfa í nýjum orkufrekum iðnaði.
Spátölur þær um atvinnuþróun, sem að framan voru taldar, miðast við neðri mörk
iðnaðarspárinnar. Efri mörk hennar hækka þessar tölur um því sem næst það sem hér greinir
(innan sviga neðri mörkin skv. framansögðu):
Árið 1985 um nálægt

500 GWh eða samtals allt að 4432 GWh
(3904 GWh)
Árið 1990 um nálægt 1000—1500 GWh eða samtals allt að 6040 GWh
(4514 GWh)
Árið 1995 um nálægt
2400 GWh eða samtals allt að 7573 GWh
(5161 GWh)
Árið 2000 um nálægt
3700 GWh eða samtals allt að 9616 GWh
(5925 GWh)
Mörkun virkjunarstefnu.
Án þess að leggja sérstaklega dóm á þessa endurskoðun raforkuspárinnar, sem er
mikilli óvissu undirorpin eins og allar spár til svo langs tíma, telur ríkisstjórnin að miða beri
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stefnuna í virkjunarmálum við það að forsendur séu til framkvæmda við virkjanir, í þeim
mæli sem fram kemur hér á undan. Með því móti má ætla að raforka umfram þarfir almenna
markaðarins og þess orkufreka iðnaðar sem nú er fyrir hendi í landinu geti numið
1300—2400 GWh/ári eftir 15 ár. Óhjákvæmilegt er að hraðinn við virkjanaframkvæmdir
ráðist í verulegum mæli af þeim nýtingarkostum sem vænlegir þykja hverju sinni. í þeim
efnum er margt óvissu undirorpið sé litið til lengri tíma. Benda má á að verði þróun mála sú á
þessum eða næsta áratúg, að hagkvæmt reynist að framleiða hér innlent eldsneyti í stað
innflutts bensíns, þá er tájið að slík framleiðsla krefjist um 1600 GWh/ári af raforku. Slíkt
hlyti að hafa veruleg áhrif á hraða virkjanaframkvæmda. Hafa ber einnig í huga að orkunotkun fiskiskipastólsins svarar til um 2200 GWh í raforku á ári.
Eðlilegt er að landsmenn setji sér það markmið að jafna orkureikninginn gagnvart
útlöndum fyrir lok aldarinnar, sumpart með framleiðslu á eldsneyti hér innanlands eftir því
sem hagkvæmt getur talist og með tilliti til öryggis í orkumálum, svo og með útflútningi
orkufrekra afurða til gjaldeyrisöflunar. Með þessu væri jafnframt náð því markmiði að þjóð
sem býr ríkulega að orku að tiltölu við fólksfjölda eins og íslendingar gangi ekki á orkuforða
annarra þjóða.
Það svigrúm sem orkuspáin gefur til kynna má nota hvort heldur sem er og jöfnum
höndum til að sjá fyrir þörfum nýrrar orkufrekrar iðju og þörfum annars iðnaðar, þjónustugreina eða heimila, ef þessar þarfir reynast meiri en orkuspáin gerir ráð fyrir.
Rökin fyrir því, að hafa slíkt svigrúm í stefnunni í virkjunarmálum til næstu ára eru fyrst
og fremst þau, að virkjanir eru tímafrekar framkvæmdir, sem þurfa langan undirbúningstíma. Þannig er mjög erfitt, eða jafnvel ógerlegt, að mæta með stuttum fyrirvara þörfum, sem
ekki voru séðar löngu fyrir, ef virkjað er naumt eftir orkuspá. Aftur á móti er tiltölulega
auðvelt að hægja á, ef þarfimar ætla að reynast minni en spáð var. í annan stað eru rökin
fyrir þessari stefnu, að margir þeirra iðnaðarkosta, sem til athugunar eru á vegum iðnaðarráðuneytisins, krefjast umtalsverðrar raforku, og því aðeins verður unnt að mæta þörfum
þeirra sem hagkvæmir og ráðlegir kunna að reynast við nánari könnun að virkjunaráætlanir
séu sæmilega rúmar. Aukin innlend orkunýting umfram almenna markaðinn, samkvæmt
framansögðu, er innan þeirra marka sem við Islendingar getum ráðið við þannig að við
höfum fullt forræði yfir þeim iðnaði, er þar væri um að ræða, en auk þess er eðlilegt að gera
ráð fyrir að nýta raforku í stað olíu í núverandi iðnfyrirtækjum í nokkrum mæli.
Virkjanir þær, sem leitað er heimilda fyrir eru í þremur landshlutum, Suðurlandi,
Norðurlandi og Austurlandi. Með frumvarpi þessu er í fyrsta sinn leitað heimildar fyrir
meiriháttar virkjunum utan Suðvesturlands, og mörkuð sú stefna að dreifa virkjunum um
landið og virkja utan eldvirkra svæða í samræmi við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.
Forsendur þeirrar stefnu er sú uppbygging samhangandi flutningskerfis fyrir raforku, er nær
til allra landshluta, sem átt hefur sér stað nú að undanförnu með lagningu lína á Landsvirkjunarsvæðinu og Byggðalínanna. Því verki verður haldið áfram svo sem kveðið er á um í
stj órnarsáttmálanum.
Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir svigrúmi til raforkuframleiðslu á háhitasvæðum, sem
m. a. tengist annarri nýtingu þessara svæða, svo sem vegna hitaveitna og efnavinnslu.
Dreifing meiriháttar virkjana um landið býður upp á meira öryggi fyrir hina ýmsu
landshluta og traustari rekstur kerfisins en ef þær eru allar á einu landshorni. Með því gefst
einnig færi á að nýta mismunandi rennsliseiginleika íslenskra fallvatna eftir landshlutum.
Lágrennslistímabil fylgjast oft ekki að um allt land, þar eð ekki viðrar eins á landinu öllu
samtímis. Samtengd raforkuver, sem dreifð eru um landið, geta þannig samanlagt unnið
meiri raforku en ef þau væru einangruð eða öll í sama landshluta, vegna þess að rennslissveiflur jafnast nokkuð út yfir landið í heild. Á mikilvægi þessa atriðis höfum við verið
rækilega minnt nú í vetur.
Segja má að ekki sé rétt að gera of mikið úr þeirri hættu sem samfara er eldsumbrotum
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hér á landi, og sem þjóðin verður að sjálfsögðu að laga sig að. Þótt svo giftusamlega hafi til
tekist, að ekki hefur orðið meiriháttar tjón af eldsumbrotum á þessári öld nema í
Vestmannaeyjum, má það á hinn bóginn ekki leiða til kæruleysis í þessum efnum. Hér er um
að ræða náttúruhamfarir sem mannanna verk mega sín lítils gagnvart. Sjálfsagt er því að
skipuleggja jafn lífsnauðsynlega starfsemi og raforkuvinnslu með þeim hætti að henni sé sem
minnst hætta búin af eldsumbrotum, ekki síst ef hagkvæmar virkjanir bjóðast utan eldvirkra
svæða. Frumvarp þetta miðar að þessu markmiði.
í norðlægum löndum eins og íslandi verður raforka ekki unnin úr vatnsafli á hagkvæman hátt nema fyrir hendi séu nægilega stór miðlunarlón til að geyma vatn frá sumri til
vetrar. Þetta er hliðstætt því að ekki er unnt að stunda búskap á íslandi án þess að hafa
hlöður.
Miðlunarþörfin ræðst af árstíðasveiflum rennslisins og samsetningu raforkumarkaðarins. Almennur markaður krefst að öðru jöfnu meiri miðlunar en markaður með orkufrekum iðaði. Miðlunarþörfinni má lýsa með svonefndu miðlunarstigi, þ. e. hlutfallinu milli
þeirrar orku, sem geymd er samanlagt í öllum miðlunarlónum þegar þau eru full, og árlegrar
vinnslugetu raforkukerfisins. í Noregi þykir hagkvæmast að hafa þetta hlutfall rúmlega 60%.
Þar eru víðast hvar miklar árstíðasveiflur í rennsli ánna. Hér á íslandi eru þessar sveiflur mun
minni suðvestanlands en í Noregi. Þær eru meiri á Norðurlandi en sunnan heiða og Austurland er sá hluti íslands, sem mest virðist nálgast norskar aðstæður. Það vill því heppilega til,
að á Austurlandi eru aðstæður til að gera stórar vatnsuppistöður. Miðlunarstig Fljótsdalsvirkjunar fullgerðrar er ráðgert um 75%, en um 70% í fyrri áfanga. Miðlunarstig Blöndu
með 435 G1 miðlun er 38%. Enn hefur ekki farið fram nákvæm úttekt á hagkvæmasta
miðlunarstigi íslenska raforkukerfisins í framtíðinni, en búist er við að það sé milli 30 og
40%. Núverandi miðlunarstig kerfisins í heild er um 16%. Það hækkar í um 21% með
lúkningu Hrauneyjafossvirkjunar og þeim aðgerðum á Þjórsársvæðinu sem gert er ráð fyrir í
frumvarpinu og sem gerðar yrðu samhliða byggingu næstu meiriháttar virkjunar. Það myndi
síðan hækka í 23—24% með Blönduvirkjun (290—435 G1 miðlun), sem næstu virkjun á
eftir Hrauneyjafossi, en með Fljótsdalsvirkjun á undan Blönduvirkjun myndi það hækka í
30—33% (543—745 G1 miðlun). Er þá miðlunarstigið farið að nálgast hagkvæmustu stærð,
en sem stendur er íslenska raforkukerfið stórlega vanmiðlað. Frumvarp þetta miðar þannig
að verulegum bótum í þessu efni.
Hagkvæm miðlunarlón verða hér á landi yfirleitt ekki gerð nema í lægðum á hálendinu,
þegar Þórisvatn er frátalið. Margar þessara lægða eru meðal gróðursælustu blettanna á
hálendinu, og sumar þeirra eru verðmæt náttúruvemdarsvæði, svo sem Þjórsárver. Því miður
em því horfur á að hagsmunir raforkuiðnaðarins muni víða rekast á sjónarmið gróðurvemdar og náttúruverndar. Finna þarf farsæla lausn á þeim vanda með góðum fyrirvara í
hverju tilviki. Þess er vænst að uppgræðsla lands geti átt þátt í slíkri lausn, en mikilvægt er að
ætlaður sé rúmur tími til slíkra aðgerða. Sýnir þetta eitt með öðm nauðsynina á að undirbúa
vatnsaflsvirkjanir vel og ætla nægan tíma til undirbúningsins, svo sem að er stefnt með
fmmvarpi þessu.
Virkjunarframkvæmdir.
Gert er ráð fyrir því að sem fyrst verði hafist handa við að auka orkuvinnslugetu
rafoikukerfisins með vatnaveitum til Þórisvatns, aðgerðum til að auka miðlunarrýmni þess
og gerð stíflu við Sultartanga. Slíkar aðgerðir, sem kæmu til framkvæmda í áföngum á næstu
4—5 ámm, em í senn hagkvæmar og auka vemlega á rekstraröryggi núverandi raforkukerfis. Fljótlega þarf að taka ákvörðun um byggingu næstu vatnsaflsvirkjunar í samræmi
við ákvæði í stjómarsáttmála. Er við það miðað að undirbúningi vegna Blönduvirkjunar og
Fljótsdalsvirkjunar verði lokið sem fyrst og að framkvæmdir við þær skarist nokkuð.
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Gerð verður áætlun um slíka framkvæmdatilhögun þannig að undirbúningi og framkvæmdum við þá virkjunina er síðar kæmist í gagnið yrði dreift á allmörg ár eftir því sem
hagkvæmni frekast leyfir. Við byggingu þessara virkjana þarf að taka tillit til aðstæðna í
viðkomandi landshlutum og að virkjanaframkvæmdimar verði til að efla atvinnustarfsemi í
þeim byggðarlögum er næst liggja.
Með hliðsjón af því sem að framan greinir mun ríkisstjómin í ár beita sér fyrir eftirfarandi varðandi frekari undirbúning Blönduvirkjunar og Fljótsdalsvirkjunar:
— Að hraðað verði verkhönnun við Blönduvirkjun.
— Að lokið verði rannsóknum vegna Fljótsdalsvirkjunar og hafin verkhönnun hennar.
— Að hafnar verði tilraunir með uppgræðslu og gróðurbætur á virkjunarsvæði Blöndu í
samráði við sérfræðinga og heimamenn og ráðist í vegagerð á virkjunarsvæðinu.
— Að samhliða þessu verði leitast við að ná sem fyrst samningum við hagsmunaaðila vegna
Blönduvirkjunar.
Á þennan hátt verði tryggt að ekki verði tafir á undirbúningi næstu vatnsaflsvirkjunar,
þótt ákvörðun um hana verði tekin á síðari hluta ársins og leitað staðfestingar Alþingis á
haustþingi. Við þá ákvörðun mun ríkisstjómin taka mið af þjóðhagslegri hagkvæmni svo og
öryggi í raforkukerfi landsins.
Eftir að fmmvarp þetta yrði að lögum verða þegar hafnir samningar við Landsvirkjun
sem væntanlegan virkjunaraðila skv. 1. grein og reynt að koma því máli í höfn sem fýrst.
Fyrir liggur, að auðvelt og hagkvæmt virðist að skipta Fljótsdalsvirkjun í áfanga þannig
að rösk 200 MW yrðu virkjuð í fyrri áfanga, en allt að 100 MW í hinum síðari. Verði að því
stefnt að önnur þessara virkjana geti hafið rekstur á ámnum 1986—87 og hin um 1990 eftir
því sem markaðsaðstæður leyfa.
Framkvæmdir við annan áfanga Fljótsdalsvirkjunar, við Sultartangavirkjun og Villinganesvirkjun hafa ekki verið tímasettar og hljóta að ráðast af aðstæðum í landskerfinu er þar
að kemur. Við þær framkvæmdir getur einnig komið til skömnar eins og við aðrar virkjanir.
Hér er um að ræða framkvæmdaáætlun til 10—15 ára, en hraði framkvæmda mun þó
óhjákvæmilega ráðast mjög af þeim orkunýtingarkostum sem að yrði stefnt og hagkvæmir
teljast miðað við þær forsendur, sem skýrt er frá í greinargerð þessari. í þessu sambandi er
einnig vert að gefa gaum að árferðissveiflum og áföllum af völdum tíðarfars sem minnt hafa
óþyrmilega á sig á þessum vetri.
Reynslan sýnir að vandaður undirbúningur dregur úr kostnaði mannvirkja, og einnig
að ætla þarf rúman tíma til að unnt sé að standa vel að málum. Skipuleggja þarf virkjunarframkvæmdir langt fram í tímann og mun lengra en tíðkast hefur hér á landi til þessa. Áð því
leyti er frumvarp þetta nýmæli. Á hinn bóginn er það vitaskuld ekki hugmyndin að reisa
virkjanir óháð þróun orkumarkaðarins. Slíkt væri mjög varhugavert, og gæti m. a. leitt til
þess að bjóða þyrfti orku á einskonar útsölu. Virkjanir hljóta því að haldast í hendur við
orkumarkaðinn. Undirbúnings- og framkvæmdatími þeirra getur hins vegar verið lengri en
iðjuvera sem nota orkuna og því þarf að skipuleggja þær með góðum fyrirvara. Þeirri
meginstefnu er fylgt í þessu frumvarpi. Að hinu ber svo einnig að hyggja, að iðnaður sem
byggir á nýrri tækni og aðlaga þarf íslenskum aðstæðum, á sér langan aðdraganda, og því
þarf jafnframt að huga að iðnaði, sem byggir á gamalkunnri tækni.
Væru þær vatnsaflsvirkjanir, sem hér er leitað heimilda fyrir, virkjaðar á næstu 15 árum,
yrði um að ræða nálægt 2400 GWh aukningu í raforkuframleiðslu í landskerfinu umfram
þarfir almenns markaðar og núverandi orkufreks iðnaðar samkvæmt fyrirliggjandi efri
mörkum orkuspár.
Virkjanir — stutt lýsing.
Hér fer eftir stutt lýsing á þeim virkjunum og veitum sem frumvarpið gerir ráð fyrir.
Gerð er nánari grein fyrir einstökum þáttum í fylgiskjali 2 með frumvarpi þessu.
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Hrauneyjafossvirkjuti.
Framkvæmdir við Hrauneyjafossvirkjun, sem hófust í byrjun sumars 1978, hafa miðast
við þær þrjár vélasamstæður, 70MW að afli hver. Er 'gert ráð fyrir að 1. vélasamstæðan
komist í gagnið haustið 1981 og 2. vélasamstæðan á fyrri hluta árs 1982. Aðstæður í raforkukerfinu benda til að þörf verði á 3. aflvélinni í rekstur á árinu 1983, og er þá m. a. haft í
huga nauðsynlegt viðhald á vélum Búrfellsvirkjunar. Áður en framkvæmdir hefjast þarf að
afla lagaheimildar fyrir stækkun raforkuversins við Hrauneyjafoss umfram það sem lög nr.
37/1971 gera ráð fyrir, en með 3 vélum yrði virkjunin með 210 MW afl.
Kvíslaveita.
Undanfarið hafa verið uppi hugmyndir um veitu af vatnasviði Efri-Þjórsár í Þórisvatn,
einkum til að tryggja betur fyllingu miðlunargeymisins í slæmum vatnsárum. Nú hafa áætlanir sýnt að slík veita, sem nefnd hefur verið Kvíslaveita, sé álitlegur þáttur í heildarnýtingu
orku á vatnasviði Þjórsár.
Með Kvíslaveitu er ráðgert að veita úr Þjórsá, þar sem hún er í nálægt 610 m hæð y. s.
austan undir Hofsjökli og kvíslum, sem falla í Þjórsá að austan, Hreysiskvísl, Eyvindarkvísl,
Þúfuverskvísl, Svartá og Grjótakvísl. Hluti veitunnar hefur þegar verið gerður, þ. e. veita úr
syðri grein Svartár og Grjótakvísl í Illugaverskvísl, sem fellur í Köldukvísl ofan við Sauðafell.
Til þess að veitan komi að fullum notum, er nauðsynlegt að auka miðlunarrými í
Þórisvatni mjög verulega eða úr 1000 G1 í 1765 G1 með stífluhækkun og dýpkun á útrennsli
úr vatninu í Vatnsfellsskurði.
í framhaldi af því kemur til álita að bæta við vélarafl í Sigölduvirkjun og Hrauneyjafossvirkjun um samtals 120 MW, en ekki er á þessu stigi talin ástæða til að afla heimilda í því
skyni.
Með nefndum framkvæmdum er talið að orkuvinnsluaukning eftir Hrauneyjafossvirkjun
og stíflugerð við Sultartanga geti numið 760 GWh/ári.
Hugmyndir um Kvíslaveitu hafa verið lagðar fyrir Náttúruverndarráð og hefur það ekki
lagst gegn framkvæmdunum, enda er með þeim tryggð veruleg nýting á rennsli Efri-Þjórsár,
þrátt fyrir friðlýsingu Þjórsárvera sem nú hefur verið ákveðin.

Blönduvirkjun.
Með virkjun Blöndu við Eiðsstaði er ráðgert að nýta 277 m raunfallhæð frá stíflu í Gilsá
skammt neðan við Gilsvatn niður í 125 m hæð y. s. í Blöndudal.
Ráðgert er að stífla Blöndu við Reftjamarbungu, þar sem hún er í 439 m hæð y. s.
Samkvæmt þeirri tilhögun yrði hjástífla í Lambasteinsdragi og grafið fyrir yfirfalli á ásnum
þar á milli. Þá er fyrirhugað að stífla Kolkukvísl milli Kolkuhóls og Áfangafells. Yfirfallshæð
yrði 478 m y. s. og með niðurdrætti í 465 m hæð y. s. væri nýtanleg miðlun 400 Gl.
Frá miðlunarlóninu yrði vatni veitt um 25 km leið að inntaki fallganga. Fyrst um skurð
með lokuvirkjum gegnum hálsinn milli Kolkuflóa og Þrístikluvatns. Þaðan liggur veitan um
Smalatjöm, en útrennsli hennar (Fannlækur) verður stíflað, og um skurð í Stuttalæk, sem
fellur í Austara-Friðmundarvatn. Frá Austara-Friðmundarvatni liggur veitan um Fiskilæk,
Gilsvatn og Gilsá í inntakslónið á Eldjámsstaðaflá.
Inntakslón virkjunarinnar myndast með stíflu í Gilsá 2,5 km neðan við Gilsvatn. Stíflað
yrði upp í 410 m hæð y. s. og með 5 m niðurdrætti er gert ráð fyrir 20 G1 miðlun í lóninu.
Frá inntakslóni verður um 1300 m langur aðrennslisskurður að inntaki í lóðrétt stálfóðmð fallgöng. Fallgöngin greinast í tvenn lárétt göng að vatnshverflum. Stöðvarhús er
neðanjarðar með tveimur 80 MW vélasamstæðum, og aðkoma að því verður um 1000 m
löng göng. Tengibúnaður verður neðanjarðar í sérstökum helli samsíða stöðvarhellinum.
Spennar em einnig neðanjarðar.
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Frárennsli verður um 2100 m löng göng út í Blöndu þar sem hún er í 125 m hæð y. s.
skammt ofan ármóta við Gilsá.
Samkvæmt þessu yrði orkuvinnslugeta virkjunarinnar í samrekstri við núverandi landskerfi að viðbættri Hrauneyjafossvirkjun og stíflu á Sultartanga nálægt 790 GWh/ári. Uppsett
afl er þannig áætlað 2x80 MW eða samtals 160 MW. Svarar það til tæplega 5000 nýtingarstunda á ári.
Stofnkostnaður virkjunar Blöndu samkvæmt þessu hefur verið áætlaður 774,3 m.kr.
miðað við verðlag í desember 1980.
Undirbúningsrannsóknum fyrir ofangreinda virkjunartilhögun er lokið.
Náttúruvemdarráð hefur gefið umsögn um virkjunina og leggst það ekki gegn virkjuninni.
Samningar við heimamenn vegna virkjunarinnar standa nú yfir, og hefur í því sambandi
verið rætt um aðra virkjunartilhögun, m. a. með byggingu aðalstíflu við Sandárhöfða.
Fljótsdalsvirkjun.
Áætlun um virkjun Jökulsár í Fljótsdal er í stórum dráttum þannig að áin yrði stífluð við
Eyjabakka upp í 667,5 m hæð y. s. Þar er ráðgert miðlunarlón, 615 G1 að stærð. Frá
Eyjabakkalóni er vatninu veitt eftir 25 km löngum skurði, sem liggur undir Hafursfelli og
Laugarfelli og norður heiðina til Gilsárvatna.
Gilsárlón yrði myndað með stíflum við Gilsárvötn og Eyrarselsvatn. í lóninu er ráðgert
að miðla 102 Gl. Frá Gilsárlóni er vatninu veitt um rúmlega kílómetra langan skurð, Grjóthálsskurð, í inntakslón virkjunarinnar, Hólmalón. Hólmalón myndast þar sem nú er Hólmavatn og Garðavatn. Ráðgerð miðlun í inntakslóni er 18 Gl.
Frá Hólmalóni yrði vatninu veitt um opinn skurð, 2 km langan, að stöðvarinntaki á
fjallsbrúninni. Þaðan liggja um 630 m löng stálfóðruð hallandi þrýstigöng að greiningu til
vatnsvéla virkjunarinnar. Stöðvarhús verður neðanjarðar með fjórum vélasamtæðum, og
sprengd verða um 950 m löng frárennslisgöng frá því að 560 m löngum skurði út í Jökulsá.
Tengivirki og spennar verða neðanjarðar, í og við stöðvarhúsið. Aðkomugöng að stöðvarhúsinu verða um 750 m löng.
Gert er ráð fyrir að auka aðrennsli til virkjunarinnar með veitum af öðrum vatnasviðum. Með Sauðárveitu á Hraunum er ráðgert að veita af vatnasviði Sauðár, Grjótár og
Kelduár vestur í Eyjabakkalón, en af Fljótsdalsheiði að vestan kæmi veita af vatnasviði
Hölknár og Þórisstaðakvíslar. Ofan við stíflu í Hölkná er ráðgert að miðla 10 Gl.
Verg fallhæð við fullt inntakslón verður 572 m, en raunfallhæð við fullt álag 563 m.
Orkuvinnslugeta Fljótsdalsvirkjunar er tahn 1475 GWh/ári með áður nefndum miðlunum, sem samtals nema 745 Gl.
Uppsett afl er fyrirhugað 290 MW miðað við 5090 nýtingarstundir á ári.
Stofnkostnaður Fljótsdalsvirkjunar hefur verið áætlaður 1761,6 m.kr. miðað við
verðlag í desember 1980.
Aðgengilegt er að byggja Fljótsdalsvirkjun í tveimur áföngum. Með fyrri áfanga yrði
miðlun á Eyjabökkum 475 Gl, en hún yrði síðar aukin í 615 Gl. Miðlun í Gilsárlóni yrði 50
Gl, en 101 G1 eftir síðari áfanga. Veitur úr Hölkná og Þórisstaðakvísl kæmu með síðari
áfanga og einnig veita af Hraunum (Sauðárveita).
Með fyrri áfanga yrðu væntanlega settar upp þrjár af fjórum vélasamstæðum, samtals
217,5 MW. Orkuvinnslugeta þessa áfanga er talin um 1170 GWh/ári, þannig að uppsett afl
jafngildir 5375 nýtingarstundum á ári. Stofnkostnaður fyrri áfanga er áætlaður 1406 m.kr.
og síðari áfanga 384 m.kr. Heildarkostnaður við fyrri og síðari áfanga er áætlaður 1790
m.kr., sem er 28 m.kr. hærra en áætlun um fullvirkjun í einum áfanga, einkum vegna
kostnaðar við yfirföll og hækkun á stíflum.

Þingskjal 784

2417

Undirbúningsraimsóknum fyrir verkhönnun er langt komið og liggja allir megindrættir
virkjunarinnar ljóst fyrir. Áætlað er að ljúka þessum rannsóknum sumarið 1981.
Náttúruvemdarráð hefur gefið umsögn um virkjunina og leggst ekki gegn henni.
Samningum við heimamenn vegna virkjunarinnar er að mestu lokið, sbr. fylgiskjal
2.2.4.
Sultartangavirkjun.
Tilhögun Sultartangavirkjunar er í stórum dráttum sú, að Þjórsá verði stífluð austan
undir Sandafelli, um það bil 1 km ofan ármóta við Tungnaá. Þaðan liggur stíflan austur yfir
Sultartanga og Tungnaá og áfram á suðurbakka hennar í átt að Haldi.
Við austurenda stíflunnar er gert ráð fyrir yfirfallsrennu með þröskuldi í 297 m hæð y. s.
Við hinn endann, á vesturbakka Þjórsár, verður botnrásarskurður með lokuvirki. Inntaksskurður og inntak í aðrennslisgöng verða litlu ofar en við gangamunna suðvestan í Sandafelli
er gert ráð fyrir jöfnunarþró, sem er 80 m langur opinn skurður. Stöðvarinntak verður við
enda jöfnunarþróarinnar og þaðan þrýstigöng að stöðvarhúsi ofanjarðar. Frá stöðvarhúsi
verður frárennslisskurður um Hafið út í Þjórsá við Klofaey.
Verg fallhæð virkjunarinnar úr Sultartangalóni niður í Þjórsá við Klofaey er 46,5 m.
Gert er ráð fyrir tveimur vélasamstæðum, samtals 120 MW, miðað við raunfallhæð 37,5 m
og virkjað rennsli 366m3/s. Orkuvinnslugeta er áætluð nálægt 770 GWh/ári.
Miðað við framansagt verður nýtingartími virkjunarinnar tiltölulega hár eða nálægt
6400 stundum á ári, en hafa ber í huga, að nýtingartími Hrauneyjafossvirkjunar verður
hlutfallslega lágur, og með henni hefur því verið búið í haginn fyrir Sultartangavirkjun að
þessu leyti.
Stofnkostnaður Sultartangavirkjunar hefur verið áætlaður 1086 m.kr. miðað við verðlag í desember 1980.
Verkhönnun Sultartangavirkjunar er því sem næst lokið, og er skýrsla um hana væntanleg innan skamms.
Til greina kemur að byggja Sultartangavirkjun í tveimur áföngum, þannig að fyrst yrði
stíflan byggð miðað við vatnsborðshækkun upp í 295 m hæð y. s. ásamt nauðsynlegum
lokuvirkjum. Með síðari áfanga yrði sjálf virkjunin byggð og stíflan hækkuð um tvo metra.
Stofnkostnaður fyrri áfanga er áætlaður 187 m.kr., og er hann einn talinn auka 140
GWh/ári við orkuvinnslugetu núverandi kerfis eftir Hrauneyjafossvirkjun.
Hugmundir um virkjun við Sultartanga hafa verið lagðar fyrir Náttúruvemdarráð, en
umsögn þess liggur ekki fyrir. Ekki er séð fram á nein teljandi landspjöll samfara virkjunarframkvæmdum.
Villinganesvirkjun.
Með Villinganesvirkjun er ráðgert að nýta 58 m raunfallhæð, sem að mestu fæst með
stíflu í árfarveginum. Aðrennsli verður um 270 m löng jarðgöng, en um þau verður einnig
framhjárennsli á byggingartíma og botnrás að verki loknu. Stöðvarhús er fyrirhugað ofanjarðar undir vesturbakka árinnar, en aðkoma er austan að, þar sem gert er ráð fyrir tveimur
stöðvarvarðabústöðum.
í inntakslóni virkjunarinnar er gert ráð fyrir 13 G1 nýtanlegri miðlun, en alls er rúmtak
þess 33 GI. Um er að ræða hlutfallslega mjög litla miðlun, og verður virkjunin því talin
rennslisvirkjun. Áætluð orkuvinnslugeta í samtengdu landskerfi er 180 GWh/ári, og talið er
séð fyrir nægilegu rekstraröryggi, þar sem vetrarrennsli hefur sjaldan farið niður fyrir 40
m3/s, en það er nálægt áætlaðri vatnsþörf við meðalálag.
Uppsett afl er ráðgert 30 MW, sem jafngildir 5000 nýtingarstundum á ári. Stofnkostnaður er áætlaður 231,5 m.kr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Gerðar hafa verið lauslegar áætlanir um virkjun með miðlun ofar á vatnasvæði Héraðsvatna, og koma þar ýmsir kostir til greina. Við slíka virkjun myndi orkuvinnslugeta Villinganesvirkjunar væntanlega aukast frá því sem nú er ráðgert upp í allt að 250 GWh/ári. Kemur
þá til greina að hafa uppsett afl meira en 30 MW eða að gera ráð fyrir möguleikum til
aukningar á afli síðar.
Náttúruvemdarráð hefur ekki birt umsögn um virkjunina, og beöið er álitsgerðar frá
Náttúrugripasafninu á Akureyri, sem væntanleg er innan skamms.
Verkhönnun virkjunarinnar lauk með skýrslu, sem gefin var út í mars 1977.
Virkjunaraðilar.
Gert er ráð fyrir að leitað verði samninga við Landsvirkjun um að reisa og reka vatnsaflsvirkjanir þær sem um getur í frumvarpinu, en takist slíkir samningar ekki verði Rafmagnsveitur ríkisins virkjunaraðili.
Hvað varðar stækkun Hrauneyjafossvirkjunar er sjálfgefið að Landsvirkjun verði þar
virkjunaraöili, þar sem Landsvirkjun hefur nú þegar með höndum byggingu tveggja fyrri
áfanga þeirrar virkjunar. Hið sama gildir um byggingu Sultartangavirkjunar. Gert er ráð
fyrir að Landsvirkjun reisi á næstu árum stíflu á ármótum Þjórsár og Tungnaár til að tryggja
rekstraröryggi Búrfellsstöðvar og auka þar orkuvinnslugetu, en sú stífla mun síðar koma að
notum sem hluti Sultartangavirkjunar.
Á árinu 1979 fóru fram samningaumleitanir milli viðræðunefnda Akureyrarbæjar,
ríkisins og Reykjavíkurborgar um stofnun landsfyrirtækis til að annast meginraforkuvinnslu
og raforkuflutning. Voru þær byggðar á tillögum Skipulagsnefndar um raforkuöflun, sem
skipuð hafði verið af iðnaðarráðherra. Þessum samningaviðræðum lauk með gerð samningsuppkasts, 6. júlí 1979, sem í meginatriðum gerði ráð fyrir að Landsvirkjun fengi einkarétt til
að reisa hvers konar raforkuver yfir ákveðin stærðarmörk og hefði það hlutverk að annast
meginraforkuvinnslu og raforkuflutning fyrir landið allt og seldi raforkuna eftir sömu
heildsölugjaldskrá á öllum afhendingarstöðum.
Sem kunnugt er náði þetta samningsuppkast eigi fram að ganga í borgarstjóm Reykjavíkur og tók því ekki gildi, þótt bæði bæjarstjóm Akureyrar og ríkisstjórnin samþykktu það
fyrir sitt leyti.
Á árinu 1980 var undirbúningsrannsóknum vegna Blönduvirkjunar og Fljótsdalsvirkjunar svo langt komið, að eðlilegt þótti og nauðsynlegt að virkjunaraðili tæki við af
Orkustofnun sem rannsóknaraðila. Með bréfí dags. 29. febrúar 1980 var Rafmagnsveitum
ríkisins falið að gegna hlutverki virkjunaraðila varðandi Fljótsdalsvirkjun og með bréfi dags.
3. júlí 1980 var þeim falið að gegna hliðstæðu hlutverki gagnvart Blönduvirkjun.
Hafa Rafmagnsveitumar síðan haft með höndum undirbúning beggja þessara virkjana,
en þeim til ráðuneytis hefur starfað sérstök ráðgjafanefnd, skipuð af iðnaðarráðherra. Er
þeim undirbúningi nú svo langt komið að rétt þykir að afla lagaheimildar Alþingis vegna
þessara virkjana.
Eftir að fyrir lá að samningsuppkastið um Landsvirkjun frá 6. júlí 1979 náði ekki fram,
óskaði stjóm Laxárvirkjunar eftir samningaviðræðum milli eigenda Laxárvirkjunar og
Landsvirkjunar um sameiningu fyrirtækjanna á grundvelli laga nr. 59/1965 um Landsvirkjun. Þeim viðræðum lauk með samkomulagi um sameiningu, dags. 27. febrúar 1981, og
hefur það samkomulag nú hlotið staðfestingu allra eignaraðila.
í framhaldi af þessari útvíkkun Landsvirkjunar er eðlilegt að athugaðir séu möguleikar
á að ná samningum við Landsvirkjun um að fyrirtækið taki að sér að reisa Fljótsdalsvirkjun
og Blönduvirkjun og aðrar meiriháttar virkjanir í landinu. Með því nýttist sú þekking og
reynsla sem Landsvirkjun býr yfir á þessu sviði og komist yrði hjá kostnaði við að byggja upp
annan aðila til forystu. Jafnframt yrði leitað samkomulags við Landsvirkjun um frekari skref
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í þá átt, að fyrirtækið taki við þessum virkjunum og meginstofnlínum landsins sem eignar- og
rekstraraðili, enda veröi sama heildsölugjaldskrá hjá fyrirtækinu hvarvetna á landinu.
Með þetta í huga er að því stefnt með frumvarpinu að fela Landsvirkjun að reisa og reka
umræddar virkjanir, enda takist samningar þar að lútandi, en að öðrum kosti verði stuðst við
Rafmagnsveitur ríkisins eftir því sem aðstæður bjóða.
Iðnaður og orkuvinnsla — forsendur og áfangar.
Ekki er talið tímabært á þessu stigi að taka ákvarðanir um einstaka kosti í orkufrekum
nýiðnaði. Iðnaðarráðuneytið hefur áður gert grein fyrir athugunum á sínum vegum á þessu
sviði, og mun síðar eftir því sem þeim miðar áfram, kynna hugmyndir og tillögur um nánari
stefnumörkun í þessu efni. Hér verða því einungis raktar meginlínur slíkrar stefnumótunar,
og að því marki sem nauðsynlegt er talið vegna virkjunarstefnunnar.
Við val milli kosta í orkufrekum nýiðnaði og staðsetningu og tímasetningu slíkra iðjuvera koma mörg atriði til álita. Eru þessi helst, og er þá röðinni ekki endilega ætlað að sýna
mikilvægi hvers um sig:
—
—
—
—
—
—
—

Krafan um virk íslensk yfirráð yfir framleiðslu, tækniþróun og markaðsstefnu
Arðsemi
Nálægð við helstu virkjunarstaði
Umhverfisvemd
Byggðasjónarmið
Staðhættir, þar með talin röskunarhætta á byggð og atvinnustarfsemi sem fyrir er
Markaður fyrir afurðir sé tryggður.

Allir þessir þættir eiga að hafa áhrif við mótun iðnaðarstefnu og þegar nýjum iðjuverum
er komið á fót og þeim ákveðinn staður. Að athugunum vegna staðarvals fyrir orkufrekan
iðnað og meiriháttar nýiðnað er unnið á vegum sérstakrar nefndar, er ráðuneytið skipaði sl.
haust og orkustefnunefnd ríkisstjómarinnar vinnur m. a. að athugun á nýtingarkostum.
Þegar rætt er um staðarval iðnaðar og iðnaðarstefnu má hins vegar ekki gleyma almennum iðnfyrirtækjum. Þau þurfa að rísa um allt land. Mikilvægi þeirra sést m. a. af því, að
jafnvel miðað við efri mörk raforkuspárinnar fyrir iðnaðinn þarf almennur iðnaður væntanlega að taka við þremur af hverjum fjómm nýjum starfsmönnum sem í iðnað leita, eða 225
manns á ári til aldamóta. Marka þarf samhæfða iðnaðarstefnu, er felur í sér bæði almennan
og orkufrekan iðnað á þann hátt sem verður þjóðinni að sem mestu gagni þegar á heildina er
litið. Einhliða áhersla á vissar iðngreinar er varhugaverð. Þingsályktunartillaga ríkisstjómarinnar um iðnaðarstefnu, sem nú liggur fyrir Alþingi, tekur einmitt mið af slíkum viðhorfum.
Á sama hátt þarf að taka tillit til álitlegra þróunarmöguleika í öðmm atvinnugreinum og
fella orkuöflunar- og orkunýtingarstefnuna að efnahagsgetu þjóðarbúsins og víðtækum
þjóðhagsáætlunum. Varast ber óeðlilega þenslu á vinnumarkaði af þessum sökum svo sem
föng em á og ná þarf sem bestri og jafnastri nýtingu vinnuafls og tækja á þessu sviði.
Með hliðsjón af framanrituðu og að teknu tilliti til allra þeirra sjónarmiða, sem rakin
vom, er eðlilegt að ganga út frá eftirtöldum megindráttum:
— Farið verði með gát í uppbyggingu orkufreks nýiðnaðar og tryggt verði virkt íslenskt
forræði, m. a. með því að leggja í fyrstu áherslu á þá kosti að öðm jöfnu, sem minni em í
sniðum og viðráðanlegastir. Höfuðáhersla verði lögð á slíka miðlungsstóra iðnaðarkosti
(400—500 GWh) fram undir lok þessa áratugar.
— Síðar kemur einnig til álita að ráðast í stærri fyrirtæki. Þar ber sérstaklega að leggja
áherslu á traustan markað, staðgóða tækniþekkingu og hátt raforkuverð.
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— Almennum iðnfyrirtækjum og smáum orkufrekum fyrirtækjum verði komið upp í öllum
landshlutum eftir því sem hagkvæmt þykir.
— Huga ber að þróun úrvinnslu úr afurðum orkufreks iðnaðar í landinu.
Orkunýting — dreifing iðnaðar.
Eins og að framan greinir er stefnt að því að draga verulega úr olíunotkun í iðnaði.
Athugun sem nú er unnið að á vegum Orkustofnunar o. fl. aðila og nú er langt komin, bendir
til að hagkvæmt geti verið að nota raforku í stað olíu til gufuframleiðslu í loðnubræðslum.
Raforkunotkun í þessu skyni fýrir allar helstu loðnubræðslur landsins yrði um 200 GWh/ári.
í heild er því ekki óvarlegt að reikna með 200—300 GWh/ári vegna átaks sem gert yrði til
að draga úr olíunotkun á næstu 10—15 árum. Minni nýiðnaðarverkefni, svo sem steinullarframleiðsla, saltvinnsla, stálbræðsla o. fl. munu kalla á raforku umfram það sem orkuspá
gerir ráð fyrir til almenns iðnaðar og má ætla í þessu skyni 100—200 GWh/ári að lágmarki á
næstu 10—15 árum.
Þá er m. a. í athugun á vegum iðnaðarráðuneytisins orkufrekur iðnaður svo sem pappírsverksmiðja (350—400 GWh), natríumklóratvinnsla (200 GWh), magnesíumvinnsla (500
GWh), kísilmálmverksmiðja (450 GWh) og eldsneytisframleiðsla og vinnsla úr innfluttri
hráolíu með svonefndri vetnisauðgun (,,hydrocracking“) sem hugsanlega myndi nýta verulega raforku (allt að 1000 GWh).
Bent hefur verið á hagkvæmni þess að nýta aðstöðu við þau stóriðjuver sem fyrir eru,
svo sem álverið í Straumsvík, en ýmsum grundvallarforsendum þyrfti að breyta frá því sem
nú er, áður en slíkt kæmi til álita.
Á næstu misserum og árum mun skýrast nánar hagkvæmni þeirra iðnaðarkosta sem nú
eru til athugunar og margir fleiri munu eflaust fylgja á eftir. Áherslu ber að leggja á fyrrnefnd grundvallaratriði í þessu sambandi, þar á meðal að iðnaðarkostir, einnig orkufrekur
iðnaður, dreifist á landshlutana, með tilliti til atvinnuástands, byggðaþróunar og öryggis í
orkumálum. Með tilliti til áætlana um uppbyggingu raforkukerfisins er mikilsvert að fyrir
liggi stefnumörkun um slíka dreifingu iðnaðar á einstaka landshluta í viðráðanlegum áföngum.
íslensk orkustefna.
Hagur íslendinga byggist öðru fremur á lífrænum auðlindum og hagnýtingu þeirra, svo
og orku fallvatna og jarðhitasvæða. Þá undirstöðu má nýta til fjölþætts iðnaðar og öruggrar
afkomu ef vel er á haldið. Fáar þjóðir eiga að tiltölu yfir að ráða slíkri gnótt af virkjanlegri
vatns- og varmaorku sem íslendingar. Það er mikilvæg auðlind í heimi þar sem menn eiga við
sívaxandi orkuvandamál að etja og stöðugt hækkandi orkuverð. Nú stendur yfir lokaátak við
að koma innlendum orkugjöfum í gagnið í upphitun húsa í landinu og á öðrum sviðum, eftir
því sem hagkvæmni og núverandi tækni leyfir. Enn munum við þó um hríð þurfa að flytja inn
röskan þriðjung þeirrar orku sem við notum í formi fljótandi eldsneytis og öflun þess og
endurgjald varðar í senn efnahagsþróun þjóðarinnar og öryggi.
Eðlilegt er að við stefnum markvisst að því að jafna metin með afurðum er við framleiðum til útflutnings í eigin fyrirtækjum í krafti innlendrar orku. Á meðan við erum ekki
sjálfum okkur nógir á þessu sviði hljótum við að freista þess að tryggja viðskiptalega
hagsmuni okkar og öryggi í olíuinnflutningi sem best og gagnkvæm skipti á innfluttri orku og
útfluttum orkuiðnaðarafurðum með einum eða öðrum hætti sem hljóta að teljast áhugaverð
stefnumið.
Að þeirri mynd falla gagnkvæm samskipti við grannþjóðir, er hafa olíu á boðstólum sem
og aðra trausta viðskiptaaðila. Vatnsorka mun fyrirsjáanlega standast samanburð við aðra
orkugjafa varðandi framleiðslukostnað um langa hríð og vinnslu hennar fylgir engin umhverfismengun. Enn er lítill hluti faUorkunnar virkjaður og nýting jarðvarma til raf-
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orkuvinnslu er á byrjunarstigi. Ráðstöfun þessara orkulinda er eitt örlagarikasta mál þjóöarinnar og ákvarðanir þar að lútandi geta skipt sköpum um efnahagslegt og stjómarfarslegt
sjálfstæði hennar. Þess vegna ber að leggja höfuðáherslu á íslenskt forræði yfír öllum meginþáttum orkuframleiðslu og orkunýtingar — virkjunum, iðnaðarfyrirtækjum og markaðsstefnu. Hér er um stórbrotið þróunarátak að ræða, verðugt viðfangsefni fyrir innlendar
rannsókna- og verkfræðistofnanir og þekkingu uppvaxandi kynslóða. Hagnýtingu þessara
dýrmætu auðlinda þarf að tengja eflingu annarrar atvinnustarfsemi í landinu. Ljóst er að
vaxandi áhugi hlýtur að verða á næstu árum á nýtingu orkulindanna og því er brýn nauðsyn
að þjóðarsamstaða takist um íslenska orkustefnu, jafnt orkuvinnslu og orkunýtingu til frambúðar.
Nýtingarstefnu varðandi orkulindimar þarf jafnframt að fylgja vemdarstefna, þar sem
hugað er að íslensku umhverfi, vemdun þess er mestu máli skiptir og ströngum kröfum gegn
mengun náttúm og á vinnustöðum. Nýleg friðlýsing Gullfoss og Þjórsárvera er dæmi um
eðlilegt tillit gagnvart gersemum íslenskrar náttúm, sem við höfum full efni á að sýna
tillitssemi. Sérstök samstarfsnefnd iðnaðarráðuneytisins og Náttúruvemdarráðs hefur starfað frá árinu 1972 að telja og að því er stefnt að móta áætlun um vemdun þeirra svæða og
náttúmfyrirbæra er verðmætust em talin og snerta hugsanlega hagnýtingu orkulinda
landsins.
Með greinargerð þeirri sem birt er með fmmvarpi þessu em dregin fram nokkur almenn
gmndvallaratriði, sem ríkisstjómin telur að leggja beri áherslu á við mótun íslenskrar orkustefnu, en að tillögum um fleiri þætti og langtímastefnumörkun í þessum mikilvæga málaflokki er unnið, og mun afrakstur af því starfi koma fram á næstu mánuðum og missemm.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Með ákvæðum í þessari grein er ríkisstjóminni veitt heimild til að auka uppsett afl í
landskerfinu um samtals 820 MW, þar af 720 MW í vatnsaflsstöðvum, 50 MW í jarðvarmavirkjunum og 50 MW í varastöðvum.
Gert er ráð fyrir eftirfarandi meginstefnu um framkvæmdaröð varðandi þær virkjanir,
sem hér er leitað heimilda fyrir:
1) Hrauneyjafossvirkjun verði byggð í fulla stærð á næstu ámm með 3. vélasamstæðu,
sem hér er leitað heimildar fyrir, en 40 MW vantar til að fullnægjandi heimild sé
fyrir 210 MW virkjun.
2) Hafist verði handa um að auka orkuvinnslugetu og að tryggja rekstur raforkuveranna við Þjórsá og Tungnaá með vatnaveitum til Þórisvatns ÍKvíslaveita),
aðgerðum til að auka miðlunarrými þess og gerð stíflu við Sultartanga. Slíkar aðgerðir kæmu til framkvæmda á næstu 4—5 ámm.
3) Undirbúningi vegna Fljótsdalsvirkjunar og Blönduvirkjunar verði lokið sem fyrst og
framkvæmdir við fyrri áfanga Fljótsdalsvirkjunar og við Blönduvirkjun skarist
nokkuð. Verði við það miðað að önnur þessa virkjana geti hafið rekstur á ámnum
1986—87, en hin um 1990 eftir því sem markaðsaðstæður leyfa.
4) Framkvæmdir við síðari áfanga Fljótsdalsvirkjunar, við Sultartangavirkjun og Villinganesvirkjun hafa ekki verið tímasettar, en orkuvinnslugeta þeirra til viðbótar gæti
rúmast innan efri marka orkuspár á næstu 15 ámm. Ákvarðanir um framkvæmdir
hljóta hins vegar að ráðast af aðstæðum í landskerfinu og markaði er þar að kemur.
Það er stefna ríkisstjómarinnar að leita eftir samkomulagi um virkjanir þessar, og
réttindi sem þeim tengjast, við þá sem lögmætra hagsmuna eiga að gæta, áður en framkvæmdir hefjast.
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Heimild tn að auka afl í jarðvarmavirkjunum er takmörkuð við 50 MW samtals, enda
falli rekstur slíkra virkjana að hagkvæmum heildarrekstri raforkukerfisins að mati ríkisstjómarinnar. Gert er ráð fyrir að slíkar jarðvarmavirkjanir tengist að jafnaði annarri nýtingu jarðvarma á viðkomandi svæði, svo sem vegna hitaveitu og/eða iðnrekstrar. Slíkum
jarðvarmavirkjunum má koma á fót með styttri fyrirvara en vatnsaflsvirkjun, ef jarðvarmi er
tryggður, og þannig væri unnt að bregðast við breyttum aðstæðum í raforkukerfinu, svo sem
auknu álagi og varaaflsþörf, sbr. uppsetningu 6 MW jarðvarmavirkjunar hjá Hitaveitu Suðumesja á árinu 1980. Af öðmm svæðum, þar sem til álita kemur að setja upp litlar jarðvarmavirkjanir á næstu ámm má nefna Reykjanes í tengslum við sjóefnavinnslu, ölfusdal
(Hengilssvæðið) í tengslum við ylrækt, sykurhreinsun eða annan iðnað svo og Bjarnarflag,
þar sem lítil jarðvarmavirkjun hefur verið staðsett síðan 1969.
Áætlanir em í mótun á vegum Landsvirkjunar um aðgerðir til að tryggja betur en nú er
rekstur orkuvera fyrirtækisins við Þjórsá og Tungnaá. Er þar um að ræða svonefnda Kvíslaveitu inn í Þórisvatn og byggingu stíflu við Sultartanga til að varna ísreki að inntaksmannvirkjum Búrfellsvirkjunar svo að hafa megi betri stjóm á rekstri hennar að öðru leyti. Slík
stífla myndi nýtast síðar, er reist yrði Sultartangavirkjun. Þessar framkvæmdir, ásamt
aukinni miðlun í Þórisvatni, sem vænleg er talin að lokinni Kvíslaveitu, mun geta skilað
vemlegri aukningu í orkuvinnslugetu virkjananna á Þjórsársvæðinu. Gæti slík aukning
numið 500—800 GWh/ári, eftir því hvort aukið vélarafl yrði sett upp síöar við Sigöldu- og
Hraunaeyjafossvirkjun.
Lýsingu á hinum einstöku virkjunum og öðmm orkuvinnslumannvirkjum er að finna í
greinargerð og á fylgiskjölum með fmmvarpi þessu.
Samkvæmt gildandi lögum liggur fyrir að Landsvirkjun verði virkjunaraðili áfram á
Þjórsársvæðinu og eðlilegt er að athugaðir séu möguleikar á aö ná samningum við fyrirtækið
um að það taki að sér að reisa Fljótsdalsvirkjun og Blönduvirkjun, sem og aðrar meiriháttar
virkjanir í landinu. Jafnframt verði leitað samkomulags við Landsvirkjun um frekari skref í
þá átt, að fyrirtækið taki við þessum virkjunum og meginstofnlínum landsins sem eignar- og
rekstraraðili. Með þetta í huga er gert ráð fyrir því í þessari grein, að hægt sé að fela
Landsvirkjun að reisa og reka umræddar virkjanir. Takist slíkir samningar ekki verði stuðst
við Rafmagnsveitur ríkisins eftir því sem aðstæður bjóða, og em Rafmagnsveitumar að
óbreyttu áfram virkjunaraðili við Blönduvirkjun og Fljótsdalsvirkjun.
Nauðsynlegt er að tryggja betur en nú er varaafl í raforkukerfinu, m. a. með tilliti til
hættu á bilunum á stofnlínum, einkanlega hvað varðar svæði utan hins hringtengda kerfis,
t. d. Vestfirði. Æskilegt getur talist að sumar þessara stöðva séu yfir 2 MW að afli, en það er
hámark þess sem ráðherra getur heimilað skv. gildandi lögum án þess að samþykki Alþingis
komi til. Því er hér leitað heimildar fyrir varastöðvum með samtals allt að 50 MW afli á
næstu 10 ámm.
Um 2. gr.
Með ákvæðum í 1. mgr. er ríkisstjóminni heimilað að láta ljúka undirbúningi og hönnun
þeirra mannvirkja til útboðs, sem heimildir yrðu veittar fyrir skv. 1. gr. Auk tæknilegs
undirbúnings er um að ræða samninga við rétthafa, samráð við Náttúmverndarráð sbr. 29.
gr. laga nr. 47/1971 um náttúmvernd og annað er að framkvæmdaundirbúningi lýtur.
Kveðið er á um að ákvarðanir í virkjunarmálum, þar á meðal um framkvæmdaröð,
hljóti staðfestingu Alþingis og getur það m. a. gerst með samþykkt lánsfjárlaga.
Heildarkostnaður fyrir vatnsaflsvirkjanir skv. 1. gr. er áætlaður nálægt 4000 m.kr.
miðað við verölag 1. janúar 1981. Rétt þykir að afla heimildar til lánsábyrgðar eða lántöku
sem nemur um helmingi þessarar upphæðar, þ. e. 2000 m.kr. til þess að skapa svigrúm til
fjárskuldbindinga vegna verksamninga og vélakaupa, svo og lántöku til lengri tíma vegna
virkjunarframkvæmdanna.
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Ákvarðanir um fjáröflun til einstakra framkvæmdaþátta verða teknar með samþykkt
lánsfjárlaga ár hvert.
Vegna framhaldsrannsókna og undirbúnings framkvæmda vegna umræddra virkjana er
gerð tillaga um lántöku í ár að upphæð 50 m.kr. til viðbótar heimildum samkvæmt lánsfjárlögum. í lánsfjáráætlun 1981 segir m. a. um virkjunarrannsóknir: „Þess er vænst að unnt
reynist á þessum vetri að taka ákvörðun um næstu virkjun fyrir landskerfið. í tengslum við
það yrði tekin ákvörðun um frekari fjárútvegun til undirbúnings og áframhaldandi rannsókna fyrir virkjunina.“
Um 3. gr.
Með þessu ákvæði er veitt heimild til að fella niður söluskatt, tolla, jöfnunargjald,
sérstakt tímabundið vörugjald, orkujöfnunargjald og önnur sambærileg gjöld af efni, vélum
og tækjum til virkjana og orkuveitna skv. 1. gr.
Um 4. gr.
Gert er ráð fyrir að greidd verði fasteignagjöld af húseignum vegna virkjana og orkuveitna skv. 1. gr. frumvarpsins. Samkvæmt núgildandi lögum eru Rafmagnsveitur ríkisins
undanþegnar slíkum gjöldum, en eðlilegt þykir að hhðstæðar reglur gildi varðandi slík gjöld
og nú er skv. lögum um Landsvirkjun.
Um 5. gr.
Komi til eignamáms vegna framkvæmda skv. 1. gr. frumvarpsins er hér kveðið á um að
slík aðgerð fari eftir lögum um framkvæmd eignamáms í stað ákvæða þar að lútandi í
vatnalögum. Hins vegar fari mat bóta eftir vatnalögum.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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Samanburðnr á orkuspá og hugsaniegri orkuvinnslugetu 1981—1991.
Orkuvinnslu- Orku- Mis- '(Jppsei
munur
afl
geta
spá
GWh GWh
MW
GWh

Ar
1980

Landskerfið (Krafla = 40 GWh)

1981

Viðbót: Hrauneyjafossv. I (60 d.)
—
Kvíslaveita

100 GWh
70 —

1982

Viðbót:
—
—
—

400 —
300 GWh
10 —
15 —

Hrauneyjafossv. I (70 MW.)
Hrauneyjafossv. II (70 MW.)
Kvísiaveita
Sultartangastífla

1983

Viðbót: Hrauneyjafossv. II
—
Kvíslaveita
—
Sultartangastífla

50
40
135

1984

Viðbót: Hrauneyjafossv. III (70 MW.)
—
Kvíslaveita

50
40

1985

Viðbót: Kvíslaveita

15

1986

Viðbót: Kvíslaveita1)

3140

3275

- 135

528

3310

3407

-

598

97

668
4035

3540

+ 495

—
—
—

4260

3673

+ 587

4350

3803

+ 547

—

4365

3932

+ 433

—
—

738

140

—

4505

4058

+ 447

1986/87 Viðbót: Nývirkjun2)(FDV I/BLV) (80 MW) 390

—

4895

4182

+ 713

818

5285

4307

+ 987

898

1987/88 Viðbót: —

—

(80 MW) 390

—

1988/89 Viðbót: —

—

(80 MW) 390

—

5675

4424

+ 1251

978

1989/90 Viðbót: —

—

(80 MW) 390

6065

4540

+ 1525

1058

1990/91

—

(80 MW) 390

—
—

6455

4658

+ 1797

1138

Viðbót: —

’) Auk þess mismunar sem hér að ofan kemur fram eru uppi áætlanir um iúkningu Kröfluvirkjunar, sem
gefa mundi allt að 350 G Wh/ári aukningu og um aukningu Þórisvatnsmiðlunar með dýpkun og hækkun
sem gefa myndi alit að 350 GWh/ári.
2) Meðaltaistöiur á afli og orku frá fýrri áfanga Fljótsdalsvirkjunar og Blönduvirkjunar.
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2.0 Bréf Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen
til Rafmagnsveitna ríkisins (dags. 13. apríl 1981)
RAFMAGNSVEITUR RÍKISINS
Kristján Jónsson
rafmagnsveitustjóri
Laugavegi 118,
105 Reykjavik.

Til». yöac

Bréf yftar

Titv. okkar

Dags.

810413

77.035

Greinargeróir um virkjanir við BLÖNDU, JÖKULSA I FLJÓTSDAL,
ÞJÓRSÁ VIÐ SULTARTANGA og HÉRAÐSVÖTN VIÐ VILLINGANES svo og
veitu i Þórisvatn, KVISLAVEITU.
Aó beióni yóar hefur undanfarið verió unnið að verkhönnun Blönduvirkjunar og Fljótsdalsvirkjunar og endurskoðun áætlunar um
Villinganesvirkjun.

Jafnframt er unnið aö verkhönnun Sultartanga-

virkjunar fyrir Landsvirkjun.
Stuttar greinargerðir um virkjanirnar fylgja með bréfi þessu og er
þar m.a. greint frá áætluðum stofnkostnaði, og helztu einkennisstærðir
eru skráóar.
Leitazt hefur verið við að ná sambærilegum niðurstöðum svo sem
kostur er, en áætlanir eru þó enn mislangt á veg komnar.
Vinna við verkhönnun Blönduvirkjunar hófst nú um miðjan febrúarmánuó,
og hönnun er þvi aó sjálfsögóu skammt á veg komin.

Undanfarið

hefur verið lögð rik áherzla á aó endurskoða alla helztu þætti,
sem máli skipta i stofnkostnaði, en núverandi áætlun byggist að
nokkru leyti á fyrri áætlunargeró.
Vinna við hönnun F1jótsdalvirkjunar hófst um miójan desembermánuð.
Núverandi áætlun byggist á endurskoðun á öllum þáttum virkjunarinnar, en ýmislegt kann þó aó breytast vió nánari áætlunargeró.
Fyrirhugað er aö ljúka verkhönnun á þessu ári, eftir aó niðurstöóur
vettvangsrannsókna sumarió 1981 verða kunnar.

Enn er ekki að fullu

ljóst, hvar efni i Eyjabakkastiflu veróur tekið, og m.a. vegna
þess hvilir nokkur óvissa á áætluöum stofnkostnaði Fljótsdalsvirkjunar.
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Verkhönnun Sultartangavirkjunar er nú nær lokió og er ský.rsla
um hana væntanleg i maimánuði.
Verkhönnun Villinganesvirkjunar lá fyrir i marzmánuði árió 1977,
en áætlun um stofnkostnað hefur verið endurskoöuð mióaó við
núverandi verðgrundvöll.
Að áætlunargeró um Fljótsdalsvirkjun hefur verið unnið i sameininguaf Almennu verkfræðistofunni hf., Hönnun hf. og Verkfræðistofu
Sigurðar Thoroddsen hf., en hin siðast nefnda hefur annast áætlunargerð um aðrar virkjanir, sem hér er fjallað um.
Verkfræðistofan Rafhönnun hf. og Virkir hf. hafa verið til
ráðuneytis um vélar og rafbúnaó Fljótsdalsvirkjunar en Rafteikning hf.
um rafbúnað annarra virkjana.

Hafa þær áætlað stofnkostnað aflvéla

og rafbúnaóar.
Nokkur breyting hefur orðið á áætluðum stofnkostnaði miðað við
fyrri áætlanir, sem framreiknaðar voru til verðlags i desember
1980.

Einna mest breyting hefur orðið til hækkunar á áætluðum

stofnkostnaði véla og rafbúnaðar.

Nokkur aukning hefur orðið á

fyllingum i jarðstiflur vegna þess að kröfum um öryggi hefur
verið breytt.

Pá hefur orðið veruleg aukning á magni i stiflu

á Eyjabökkum, þar sem nýir og nákvæmari uppdrættir gefa til kynna,
aó stiflustæðið sé lægra en lesa mátti á yfirlitsuppdráttum.
Ef um er aö ræða kerfisbundió ósamræmi milli nýju og gömlu uppdráttanna,
er hugsanlegt að raunverulegt miðlunarrými sé meira en reiknað er
með.
Nú er unnió aó áætlunargerð fyrir Landsvirkjun um veitu úr Pjórsá
og nokkrum kvislum, sem falla i hana að austan, Kvislaveitu, i
Pórisvatn.

Eins og fram kemur i meðfylgjandi greinargerð um

veituna byggjast áætlanir enn á takmörkuðum frumgögnum, en fyrirhugaðar eru itarlegar vettvangsrannsóknir nú i sumar.

Nákvæm

kort af allri veituleiðinni liggja ekki fyrir nú, en þau eru væntanleg innan skamms.
Prátt fyrir þá annmarka, sem hér var lýst, vonum við að tekizt hafi
að skapa áreióanlega mynd af fyrirkomulagi, stofnkostnaði og
afkastagetu þeirra virkjana og veitna, sem fjallað er um.

Með vissu
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fæst þó ekki úr þvi skorið, fyrr en að loknum frekari vettvangs
rannsóknum og áætlunargerð siðla þessa árs.

Virðingarfyllst

Loftur Þorsteinsson

Fylgiskjöl:
Greinargerðir um
BLÖNDUVIRKJUN,
FLJÓTSDALSVIRKJUN,
SULTARTANGAVIRKJUN,
VILLINGANESVIRKJUN Og
KVlSLAVEITU.
Afrit til
Landsvirkjunar
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2.1

Blönduvirkjun.

2.1.1

Greinargerð Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen.

Arið 1949 voru uppi ráðagerðir um virkjun Blöndu.

Var þá mælt land

við Vatnsdalsá og Priðmundarvötn og Pálmi Hannesson rektor athugaði
gerð og skipan jarðlaga við ofanverða Blöndu og Vatnsdalsá
að beiðni Sigurðar Thoroddsen verkfræðings. Engar áætlanir
um virkjunina munu þó hafa birzt fyrr en á árinu 1957, og allt
til ársins 1972 var ráðgert að virkja Blöndu og Vatnsdalsá saman
niður í Vatnsdal við býlið Forsæludal.
Rannsóknir á virkjunarsvæði Blöndu hófust með vatnamælingum
Raforkumálastjóra i Blöndu 1949 og Vatnsdalsá 1948 og hafa
samfelldar mælingar staðið frá þeim tima.

A árinu 1970 hóf

Orkustofnun undirbúning að gerð yfirlitsuppdrátta af virkjunarsvæðinu og i framhaldi af þvi var unnið að jarófræðirannsóknum
á vegum stofnunarinnar.

Vettvangsrannsóknir fóru fram á árunum

1973 til 1979 þó i mismiklum mæli.

Féllu þær að mestu niður árin

1975 og 1976, en mest var unnið að þeim tvö siðustu árin.
Stiflustæði, skurðleiðir, jarðgangaleiðir og stöðvarhússtæði hafa
verið rannsökuð itarlega.

Boraðir hafa verið samtals nálægt

3200 m til könnunar á jarðlagaskipan.

Auk þess hafa farið

fram jarðeðlisfræðilegar mælingar og bergspennumælingar og
itarleg leit og rannsókn hefur verið gerð á byggingarefnum.
Með rannsóknum þessum er lokið nauðsynlegum undirbúningi að
verkhönnun virkjunarinnar.
Rannsóknir á lifriki vatna og lifriki og nytjum heióanna hafa
verið gerðar á vegum Orkustofnunar.

Auk hennar hefur Veiðimála-

stofnun og Rannsóknarstofnun landbúnaðarins staðið að þeim
rannsóknum. Hefur hin siðast nefnda m.a. metið beitarþol þess
lands, sem glatast mun með virkjuninni.
Náttúrugripasafnió á Akureyri annaðist náttúruverndarkönnun á
árinu 1976, og á grundvelli hennar hefur Náttúruverndarráð fjallað
um fyrirhugaða Blönduvirkjun.
lagzt gegn virkjuninni.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

I umsögn sinni hefur það ekki

305
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Frumhönnun Blönduvirkjunar lá fyrir vorið 1975.

Með henni

var ráðgert að virkja 314 m raunfallhæð frá inntaki i fallgöng
austan í Selbungu niður i 90 m hæð y.s. i Blöndudal.

Siðari

samanburðarathuganir bentu hins vegar til þess, að minni virkjun
meó inntaki i námunda við Gilsvatn kæmi mjög til álita i stað
virkjunar frá Selbungu og er nú miðað vió það.
Með núverancLL áætlun um virkjun Blöndu er ráðgert að nýta
277,2 m raunfallhæð frá stiflu i Gilsá skammt neðan við Gilsvatn
niður i 125 m hæð y.s. i Blöndudal. Með tilhögun þessari, sem
nefnd hefur verið virkjun við Eiðsstaði, verður orkuvinnsla
nálægt 11 af hundraði minni en með virkjun frá Selbungu.

Kostir

herínar eru hins vegar einkum þeir, að áætlaður stofnkostnaður á
orkueiningu er lægri og rekstur er talinn betur tryggður með
stærra inntakslóni og styttri skurði að inntaki.
Ráógert er að stífla Blöndu við Reftjarnarbungu, þar sem hún er
í 439 m hæð y.s.

Hjástifla verður i Lambasteinsdragi og grafið

verður fyrir yfirfalli á ásnum þar á milli.

Þá er fyrirhugað

að stifla Kolkukvisl milli Kolkuhóls og Áfangafells.

Yfirfallshæð

verður 478 m y.s. og með niðurdrætti í 465 m hæð y.s. verður
nýtanleg miðlun 400 Gl.
Flatarmál miðlunarlóns verður 56,6 km

2

miðað við 478 m hæð y.s.

og er lónstæðið að verulegum hluta gróið.

Beitargildi þess

landsvæöis sem fer undir vatn eða af öðrum ástæðum verður ekki
nýtt eftir virkjun, hefur verið metið af Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins. A Auðkúluheiði vestan ár er talið, að glatast
muni 1770 ærgildi en 560 austan ár á Eyvindarstaðaheiði. Neðan
miólunarlónsins munu auk þess tapast 270 ærgildi með virkjunarframkvæmdunum.

Samtals er hér um að ræða 2600 ærgildi, en eitt

ærgildi telst beit fyrir eina á ásamt 1,4 lömbum i 75 daga.
Vonazt er til, að samningar takist við heimamenn um bætur fyrir
landspjöll, sem óhjákvæmilega fylgja virkjunarframkvæmdum.
Frá miðlunarlóninu er vatni veitt um 25 km leið að inntaki
fallganga.

Fyrst um skurð með lokuvirkjum gegnum hálsinn milli

Kolkuflóa og Þrístikluvatns.

Þaðan liggur veitan um Smalatjörn,
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en útrennsli hennar (Fannlækur) verður stiflað, og skurð i
Stuttalæk, sem fellur i Austara-Friðmundarvatn.

Frá Austara-

Friðmundarvatni liggur veitan um Fiskilæk, Gilsvatn og Gilsá
i inntakslónið á Eldjárnsstaðaflá.

I kostnaðaráætlun er gert

ráð fyrir verulegum kostnaði við skurðgröft og styrkingar
á veituleið frá Smalatjörn í Gilsvatn, þannig að tryggt verði,
að vatnið haldist i farvegi sinum.
Inntakslón virkjunarinnar myndast með stíflu i Gilsá 2,5 km neðan
við Gilsvatn.

Stiflað er upp í 410 m hæð y.s. og með 5 m niður-

drætti er gert ráð fyrir 20 Gl miðlun i lóninu.
Frá inntakslóni verður um 1300 m langur aðrennslisskurður að
inntaki i lóðrétt stálfóðruð fallgöng. Fallgöngin greinast
i tvenn lárétt göng að vatnshverflum.

Stöðvarhús er neðanjarðar

með tveimur 80 MW vélasamstæðum, og aðkoma að þvi verður um
1000 m löng göng.

Tengibúnaður verður neðanjarðar i sérstökum

helli samsiða stöðvarhellinum.

Spennar eru einnig neðanjarðar.

Frárennsli verður um 2100 m löng göng út i Blöndu, þar sem hún
er i 125 m hæð y.s. skammt ofan ármóta við Gilsá.
Rennsli Blöndu hefur nú verið mælt við Guðlaugsstaði i rúmlega
þrjátiu ár.

Meðalrennsli til virkjunarinnar hefur verið reiknað

með hliðsjón af þessum mælingum og telst það nálægt 1227 Gl/a
eöa 38,9 m^/s.
Miðað við það og þekkta rennslishætti hefur orkuvinnslugeta
virkjunarinnar i samrekstri við núverandi landskerfi að viðbættri
Hrauneyjafossvirkjun og stiflu á Sultartanga verið ákvörðuð nálægt
790 GWh/a.

Orkuvinnslugetan er þá skilgreind sem sú aukning,

sem verður á heildarorkuvinnslu með tilkomu Blönduvirkjunar,
og skapast hún aó nokkru leyti af betri nýtingu á rennslisorku
þeirra virkjana, sem fyrir voru.

Uppsett afl er eins og fram

hefur komið 2x80 MW eða samtals 160 MW.

Svarar það til tæplega

5000 nýtingarstunda á ári.
Reiknuð orkuvinnslugeta er hér miðuð við 420 G1 heildarmiðlun, en
hún er að sjálfsögðu háð miðlunarstærð.

Með meiri miðlun en hér

um ræðir myndi stofnkostnaður á orkueiningu fyrst i staö lækka.
Lágmarkskostnaður i þessum skilningi myndi sennilega nást með
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um það bil 550 G1 miðlun, og hagkvæmt er talið að auka miðlun
eitthvað umfram það mark. Hér hefur þó ekki verið tekið tillit
til bóta fyrir landspjöll, og ákvörðun um 420 G1 miðlun hefur
verið tekin með tilliti til umhverfissjónarmiða.
Við ákvörðun á orkuvinnslugetu er ennfremur miðað við, að
orkunotkun skiptist þannig, 35% til almennra nota, 15% til
húshitunar og 50% til orkufreks iðnaðar.
Að þvi er varðar nánari einkenni Blönduvirkjunar visast i
meðfylgjandi yfirlit yfir helztu einkennisstærðir.
Stofnkostnaður Blönduvirkjunar hefur verið áætlaður 774,3 Mkr.
miðað við verðlag í desember 1980 (visitala byggingarkostnaðar
626).

Hefur þá hvorki verið tekið tillit til bóta fyrir

landspjöll né greiðslna fyrir vatnsréttindi.

Þá er jafnframt

gert ráð fyrir, að virkjunaraðili verði undanþeginn greiðslu
á söluskatti og aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaði
virkjunarinnar.
Nánari sundurliðun stofnkostnaðar er að finna i meðfylgjandi
kostnaðaryfirliti.

Byggist það á sundurliðuðum kostnaðaráætlunum

Einingarkostnaður reiknast sambærilegur við þaö, sem nú gerist
við framkvæmdir Landsvirkjunar.

Sérstök athugun hefur farið

fram á liklegum kostnaðarmun við virkjunarframkvæmdir á athafnasvæðum við Blöndu og Tungnaá.

Niðurstöður voru, að með tilliti

til veðurfars og mismunandi fjarlægðar frá uppskipunarhöfn
og aðal þéttbýliskjörnum mætti gera ráð fyrir, að virkjunarkostnaður á Blöndusvæði yrði um það bil 2,6 hundraðshlutum hærri
en á Tungnaársvæói.

1 kostnaðaryfirliti er þessum mun bætt við

reiknaðan stofnkostnað Blönduvirkjunar.
Verkhönnun Blönduvirkjunar er komin nokkuð á veg. Æfcla má, aó
virkjunin gæti hafið orkuvinnslu að um það bil sex árum liðnum,
en þar af reiknast framkvæmdatimi rúmlega fjögur og hálft ár.
Unnt væri aó flýta framkvæmdum við virkjunina, ef brýn ástæða
þætti til, en sex ára tímabilió mióast vió eðlilegan og hagkvæman
undirbúnings- og byggingartíma.
Talió er, að sjálf framkvæmd virkjunarinnar jafngildi um það bil
700 ársverkum.

Svarar það til, að til jafnaóar starfi 150 menn
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á virkjunarsvæðinu i þau rúmlega 4 1/2 ár, sem framkvaandir standa
yfir.

Fjöldi þeirra verður þó mismikill og má gera ráð fyrir

milli 400 og 500 mönnum á mesta annatíma.

Hér voru einungis

taldir þeir, sem starfa beint við framkvaandirnar, og starfsmenn
við hönnun, eftirlit, umsjón og aðra undirbúningsvinnu eru ekki
meðtaldir.
Miðað við áætlaðan stofnkostnað er Blönduvirkjun einn álitlegasti
virkjunarkostur, sem nú er völ á.

Hún er einnig vel i sveit

sett með tilliti til orkuveitukerfisins, og með henni mun skapast
aukið öryggi við dreifingu raforku um landið.

Skilyrði fyrir

byggingu hennar hlýtur þó að vera, að sættir verði i héraði um
framkvæmdirnar
landspjöll.

og samningar takist um sanngjarnar bætur fyrir
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HELZTU EINKENNISTÖLUR
Vatnasvið
Blanda við sjávarmál ..............................

2370 km

Blanda við Guðlaugsstaði (vhm 054)

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

1690 km

Blanda við Reftjarnarbungu .......................

1450 km

Vatnasvið virkjunar ...............................

1520 km

2
2
2
2

Rennsli
Mælt meðalrennsli við Guðlaugsstaói 1950-1979 ....

1338 Gl/a

Staðalfrávik ................................... + 197 Gl/a
Mesta árlegt rennsli (1976) ...................
1882 Gl/a
Minnsta árlegt rennsli (1966)

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

1066 Gl/a

Aætlað meðalrennsli til virkjunar ................

1227 Gl/a
3
1450 m /s
3
940 m /s

Mesta rennsli til miólunarlóns (áætlað)

..........

Hönnunarflóó á yfirfalli .........................
Miðlunarlón
Flatarmál við yfirfallshæð 478 m y.s..............

56,6 km

Rúmmál við yfirfallshæó ..........................

440 G1

Nýtanleg miðlun frá 478 að 465 m y.s..............

400 Gl

2

Yfirfall
Lengd .............................................

24 0 m

Krónuhæð ..........................................

478 m y.s
o
940 m /s

Rennsli vió vatnsboróshæð 479,5 m y.s.............
Jarðstíflur við Reftjarnarbungu
Lengd samtals .....................................
Krónuhæð ..........................................

1230 m
48 2,1 m y.s

Krónubreidd .......................................

6 m

Flái forstreymis ..................................

1:2

Flái andstreymis ..................................

1:1,6

Mesta hæð .........................................
Botnloka ..........................................

43 m
3,0x4,0 m

2
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Jarðstífla í Kolkukvisl
Lengd ...............................................
Krónuhæð ............................................
Krónubreidd .........................................

1300 m
482,1

my.s

6 m

Flái forstreymis ....................................

1:2

Flái andstreymis ....................................

1:1,6

Mesta hæð ...........................................

24 m

Veituskurður i Þristiklu
Inntaksloka, geiraloka .............................

3,6x3,2 m

Lengd ..............................................

1700 m

Botnbreidd .........................................

6 m

Fláar ..............................................
Mesta dýpt .........................................

1:1
18 m

2

Jarðstifla við Smalatjörn
Lengd ..............................................

650 m

Krónuhæð ...........................................

463

Krónubreidd ........................................

6 m

Flái forstreymis ...................................

1:2

Flái andstreymis ...................................

1:1,6

Mesta hæð ......................

10 m

Veituskurður frá Smalatjörn í Austara-Friðmunarvatn
Lengd ..............................................
Botnbreidd .........................................
Fláar ..............................................

3900 m
6 m
1:2

Veituskurður frá Austara-Friðmundarvatni í Gilsvatn
Lengd ..............................................
Botnbreidd .........................................
Fláar ..............................................................................................................................

5100 m
6 m
1:2

my.s
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Jarðstifla 1 Gilsá
Lengd ...............................................

920 m

Krónuhæð ............................................

414,0 m y.s.

Krónubreidd .........................................

6 m

Flái forstreymis ....................................

1:2

Flái andstreymis ....................................

1:1,6

Mesta hæð ...........................................

33 m

Botnloka, hjólaloka .................................

2x2 m

Miðlun i inntakslóni frá 410 að 405 m y.s...........

2

20 Gl

Yfirfall við Gilsárstiflu
Lengd ...............................................
Krónuhæð ............................................
Rennsli við vatnsborðshæð 411 m y.s.................

40 m
410 m y.s.
3
80 m /s

Aðrennslisskurður
Lengd .....................................

1300 m

Botnbreidd ..........................................
Botnhæð .............................................

6 m
395 m y.s.

Fláar i yfirboróslögum ..............................

1:2,5

Fláar i bergi .......................................

1:0,5

InntakslOka .........................................

4x4 m

2

Fallgöng
Ein lóórétt, hringlaga stálfóðruð göng:
Lengd ............................................

280 m

Innra þvermál ....................................

3,4 m

Sprengt þvermál ..................................

4,6 m

Straumhraði við fullt álag .........................

7,26 m/s

Stöðvarhús (neóanjaróar)
2

Flatarmál stöóvarhellis .............................

53x15 m

Hæð rafalgólfs ......................................

126,8 m y.s.

Hæð hverfilgólfs ....................................

123,2 m y.s.
2
240 m
2
40 m

Flatarmál hlaðrymis .................................
Flatarmál stjórnrymis ...............................
2
Aðkomugöng (32 m ) , lengd ...........................

100 0 m
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Frárennslisgöng
Ein skeifulaga göng (sprengd og styrkt):
Lengd ............................................

2100 m

Þversnið .........................................

35,6 m

Vélbúnaður
Francishverflar:
Fjöldi ...........................................
Hönnunarfallhæð ..................................
Vatnsnotkun við fullt álag ......................
Afl ..............................................
Nýtni vió ástimplaó afl ..........................
Snúningshraói ....................................
Soghæð ...........................................

2
277,2 m
3
33,0 m /s
82.200 kW
0,916
428 sn/min
- 5,8 m

Rafalar:
Þriggjafasa, loftkældir á lóðréttum ás ..........
Afl ......
Cos

<p

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

Snúningshraði .................
Spenna ...........................................
Nýtni við ástimplað afl .........................

2
100.000 kVA
0,8
428 sn/min
20 kV
0,97 3

Spennar:
100 MVA, 132/20 kV ...............................
1 MVA

20/0,5 kV ...............................

2
2

Afl og orka
Virkjaó rennsli .....................................
Hönnunarfallhæð .....................................
Afl ..........

3
66,0 m /s
277,2 m
160 MW

Heildarnýtni hverfla og rafala .....................

0,891

Fallhæó við orkuvinnsluákvörðun ....................

281,1 m

Rennslisorka ........................................

830 GWh/a

Heildarmiðlun .......................................

420 Gl

Orkuvinnslugeta .....................................

7 90 GWh/a

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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HELZTU MAGNTÖLUR
Gröftur ............................................

1.410.000 m

Gröftur með rifjun .................................

767.400 m

3

Sprengingar ........................................
Heildarfylling ijarðstiflur ........................

3
204.000 m
2.234.500 m^

Steinsteypa ........................................

21.700 m^

Mótasmiði ................ »........................

28.000 m^

Steypustyrktarstál ogbergboltar ...................

890.000 kg

Stálfóðringar ......................................

367.000 kg
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BLÖNDUVIRKJUN VIÐ EXÐSSTAÐX 160 MW
Kostnaðaryfirllt
Vegageró og stöðvarvarðabyggð ........................

12,24 Mkr.

Stíflur við Reftjarnarbungu ..........................

56,88 Mkr.

Hjágöng með botnrás við Reftjarnarbungu ..............

13,92 Mkr.

Yfirfall við Reftjarnarbungu .........................

15,12 Mkr.

Jarðstifla í Kolkukvisl ...............................
Veituskurður úr miðlunarlóni .........................

29,38 Mkr.
9,93 Mkr.

Lokuvirki i veituskurði ...............................
Veituskurður frá Þrístiklu ............................

4,93 Mkr.
9,38 Mkr.

Stífla í Fannlæk ......................................

1,63 Mkr.

Stifla í Gilsá ........................................

44,06 Mkr.

Yfirfall við Gilsá ....................................

2,95 Mkr.

Botnrás úr Gilsárlóni .................................

2,80 Mkr.

Aðrennslisskurður og inntak ...........................

13,99 Mkr.

Stöðvarinntak .........................................

13,59 Mkr.

Þrýstigöng ............................................

20,23 Mkr.

Stöðvarhús og aðkoma, strengja- og loftstokkar .......

57,33 Mkr.

Frárennslis- og hjálpargöng ..........................

33,29 Mkr.

Vélar, rafbúnaður og 20 kV lina að lokuvirkjum .......

161,50 Mkr.

Verktakakostnaður alls ........

503,15 Mkr.

ófyrirséður kostnaður ...........

65,41Mkr.

Hönnunar- og umsjónarkostnaður .
Undirbúningskostnaður ...........
Fjármagnskostnaður ..............

75,47 Mkr.
15,09Mkr.
95,58Mkr.

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

754,70 Mkr.

Staðarleiðrétting .............

19,60 Mkr.

Heildarkostnaður ..............

774,30 Mkr.

Aætlaður stofnkostnaður miðast við verðlag i desember 1980 (visitala byggingarkostnaðar 626).
I áætluóum stofnkostnaói eru hvorki meótaldar bætur fyrir landspjöll
né greiðslur fyrir vatnsréttindi.
Gert er ráð fyrir, að virkjunaraðili verði undanþeginn greiðslu
á söluskatti og aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaði.
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Kostnaðargrundvöllur miðast við núverandi einingarkostnað við
framkvæmdir Landsvirkjunar á Tungnaársvæðinu.

Gert er ráð fyrir

nálægt 2,6% hærri virkjunarkostnaði á athafnasvæði Blönduvirkjunar
(staðarleiðrétting).
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2.1.2 Umsögn Náttúruverndarráðs um virkjun Blöndu.
(Samþykkt á fundi Náttúruverndarráðs 16.3 ’78.)

Inngangur: Náttúruvemdarráö hefur fengiö til umsagnar fnmáætlun
um virkjun Blöndu (sjá skýrslu Orkustofnunar OS-ROD 75.21) sem gerö
var af Verkfræöistofu Sigurðar Thoroddsen fyrir Qrkustofnun. Ráöiö
hefur fjallaö um máliö áður og lét í ljósi almenna skoÖun sína á því
meö bréfi dags. 28. nóv. 1975. Var þar óskaÖ eftir því aÖ gerö yröi
náttúruverndarkönnun á fyrirhuguöu virkjunarsvæöi meö þaö fyrir augum
aÖ greina þá þætti náttúrufars sem fyrir áhrifum kynnu aö veröa af
virk j unarframkvaændum.
Þessi náttúruvemdarkönnun var framkvamd af Náttúrugripasafninu á
Akureyri fyrir Orkustofnun og liggja niöurstöéur hennar nú fyrir
(sjá skýrslu Orkustofnunar OS-ROD 7713). Meö hliösjón af niöurstööum náttúruvemdarkönnunarinnar og lýsingum á fyrirkomulagi
virkjunarinnar telur Náttúruverndarráð unnt aö gefa þá umsögn sem
á eftir fer:
Almennt séö viröist framkvamdir þær sem frunáætlunin gerir ráö fyrir aö
ekki þurfa aö raska þeim svæéum eöa stööum sem frá sjónarmiöi náttúruvemdar bæri helzt aö varöveita á virkjunarsvæöinu og ekki viröast
heldur vera í húfi sérstæÖ eÖa fá^rt vistkerfi. Á hinn bóginn er ljóst
aÖ mjög. mikil eftirsjá er í því víöfeöma gróöurlendi og beitarlandi
sem fer undir vatn á stæöi hins fyrirhugaöa miölunarlóns. Er þaö
tilfinnanlegt vagna þess hve stór hluti gróinna heiöarlanda í þessum
landshluta fara þannig forgöröum. NáttúruvemdarráÖ bendir á aÖ almennt séö er þaö óæskileg þróun aö sífellt er gengiö á náttúruleg og
sumpart frjósöm lífkerfi vegna umsvifa mannsins og þeim breytt í fábreyttari vistkerfi meö ræktun eöa í vistkerfi. meö litla sem enga
framleiöni eins og mm yröi aÖ ræða í miölunarlóni og vatnsvegum
Blönduvirkjunar. Viö mat á slíkum breytingum er nauösynlegt aö hliösjón sé höfö af ástandi lífríkis á slíkum svæÖum, landinu sem heild
og 1 viökomandi landshluta. Þessir þættir þurfa ásamt öÖrum aö koma
til álita viÖ val á svæöum til mannvirkjageröar, m.a.
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við röðun á virkjunartostum. Þar við bætist svo hagrænt mat og
hagsmunir? þeirra, sem nýta viðtomandi svæði, og við Blöndu er þar
fyrst og fremst um beitamot að ræða og í einhverjum mæli veiði. Að
dómi Náttúruvemdarráðs er eðlilegt að við ákvörðun um virkjun í þessum
landshluta sé jafnframt horft til annarra kosta, þar sem um minni
skerðingu lífríkis væri að ræða og lokaákvörðun verði tekin á grundvelli
víðtæks landnýtingarmats sem ekki er í verkhring Náttúruvemdarráðs að
leggja dóm á í heild. Margt annað kemur að sjálfsögöu til, sem
Náttúruverndarráð hefur ekki aðstöðu til að leggja dóm á.
Af ofangreindum ábendingum gefnum telur Náttúruvemdarráð ekki ástæðu
fyrir sitt leyti að leggjast gegn fyrirliggjandi áætlun um Blönduvirkjun, en vill gefa eftirfarandi ábendingar varðandi hugsanlegar
framkvamdir og vandamál, sem af þeim kunna að leiða, nema fundin séu
ráð við þeim í tengslum við hönnun og tilhögun framkvæmda:
1.

Hætta er á að jarðvegsfok verði frá lónstæðinu þegar lítið er í
lóninu t.d. að vori og framan af sumri. Gæti það valdið uppblæstri
á gróðurlendi einkum norðan lónstæðisins t.d.ínorður frá Galtarárflóa og við P.eftjamarás vestan Blöndu og norður frá Kolkuflóa yfir
Þrístiklubungú vestan Blöndu. Eftmi um slík vandamál má sjá við
jökulaura norðan Vatnajökuls, en fok frá þeim veldur m.a. mistri
í byggðum Austurlands þegar þannig viðrar. Náttúruvemdarráð leggur
eindregið til aö þetta atriði verði kannað mun nánar, bæði með
hliðsjón af lónfyilingu, setmagni og vefturfari.

2.

Lítil reynsla er enn af löngum veituskurðum hérlendis og leggur
f'áttúruvemdarráð áherslu á að frágengur þeirra verði þannig aö ekki
verði stór lýti að og land rofni ekki af þeirra völdum t.d. vegna
breytinga á vatnsstöðu vegna breyttra afrennslisleiða þar sem skurðir
fara þvert á náttúrulegár rennslisleiðir yfirborðasvatns. Þá er bent
á þéhættu sem búfé kanr að stafa af skurðum ekki síst ef það -aafnast
að uppgræddum og ábomum bökkum þcirra. Þá hefta skurðimir frjálsa
umferð manna og dýra. Verður að gera ráð fyrir brúm með hæfilegu
millibili yfir skurðina. Hugsanlega þyrfti að gera ráð fyrir girðingum meðfram skurðum á milli brúnna til að friða skurðbakkana á meðan
uppgræðslu stendur og til að beina umferð aft brúnum.

Þingskjal 784
3.

2449

Viö endanlega hönnun mannvirkja og viÖ hugsanlega framkvaand
leggur ráöiö áherslu á aö vegagerö, efnistöku og umfeiöum
svæöiö veröi þannig hagaÖ að ekki veröi rask innan þeirra
vemdarsvæöa, sem gerðar eru tillögur um í riðurstöðum "Náttúruvemdarkönnunar á virkjunarsvsöi Blöndu". (Sjá OB-ROÐ 7713, bls.
105 og kort á bls. 114). ðskar ráðiÖ eftir að þessi vemdarsvæöi veröi færð inn á uppdrætti af virkjunarsvæöinu og þau verði
gerð hönnuöum og hugsanlegum framkvamdaaðilum ljós.

4. Náttúruvemdarráö telur rótt aö knnnuð verði áhrif lónsins á
veöurfar og þokumyndun á svæðinu og leitaö álits hæfra manna
þar um.
5.

Þá minnir Náttúruvemdarráð á þá reynslu sem nú hefur fengist
af auknu vetrarrennsli í Þjórsá, sem leitt hefur til aukinnar
ísstíflumjmdunar og flóða neöan til í ánni. Líkur eru á að hliöstæö fyrirbæri gætu átt sér staö neöan til í Blöndu, ekki síst
niöur viö Blönduós. Sýnist nauösyn á aö athuga þessa hættu fyrirfram og gena viöeigandi ráösb^anir eftir því sem.nauðsyn er talin
til.

6.

feá ítrekar NáttúruvemdarráÖ ósk sína um aö fyrirhugað virkjunarsvæði Blöndu yrði kvikmyndað og ijosmyndað, m.a. úr lofti áöur
en framkvaandir hefjast þannig að heimildir varöveitist um svæðið
til frambúðar.

;\ð lokum óskar ráöið eftir aö fá hugsanlega endurskoðun á frumáætlun
svo og lokahönnun til umsagnar áður en frá henni er gengið. Ennfremur
óskar ráðið þess aö komiö verði föstu formi á samráö um framkvæmd
verksins ef af veröur og um úttekt að verki loknu.

VL/bj. '
21.3.78.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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2.2 Fljótsdalsvirkjun.

2.2.1

Greinargerð Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen.

Virkjun Jökulsár i Fljótsdal hefur lengi verið talin einn af
álitlegustu virkjunarkostum landsins.

Hugmyndir að virkjun hennar

munu fyrst hafa komið fram á árinu 1954, þegar Sigurður Thoroddsen
gerði grein fyrir Múlavirkjun i skýrslu til Raforkumálastjóra
(STÓRVIRKJANIR A ISLANDI, Raforkumálastjóri 1954). Fimmtán árum
siöar koma fram hugmyndir um veitu frá Eyjabökkum út Fljótsdalsheiði, sem sameinaðist veitu úr Jökulsá á Fjöllum og Jökulsá á
Brú.

Gert var ráð fyrir aó nýta rennsli þessara þriggja jökul-

vatna i einni virkjun, Austurlandsvirkjun, með virkjun fallsins
frá Gilsárvötnum niður i Fljótsdal (AÆTLANIR UM FORRANNSÓKNIR

A VATNSORKU ISLANDS, Orkustofnun, raforkudeild, ágúst 1969).
Allar siðari áætlanir hafa hins vegar bent til þess að virkja bæri
Jökulsá i Fljótsdal sérstaklega.
Hugmyndir um virkjun i Fljótsdal eru þó enn eldri eða frá árinu
1946, þegar þeir Höskuldur Baldvinsson og Sigurður Thoroddsen
birtu áætlun um Gilsárvatnavirkjun (AUSTFJARÐAVEITA, Rafmagnsveitur rikisins 1946).

Ráógert var að stifla Bessastaðaá,

þar sem hún fellur úr Gilsárvötnum og grafa skurð milli
Fremra Gilsárvatns og Eyrarselsvatns.

Inntak var fyrirhugaó

við Eyrarselsvatn, en þaóan yrði lögð 3850 m löng piþa niður
að stöðvarhúsi nálægt Egilsstöóum i Fljótsdal.
var 512 m og uppsett afl 6,7 MW.
vötnunum.

Virkjuð fallhæð

Ráðgert var að miðla 10 G1 i

Fyrirætlanir um virkjun af F1jótsdalsheiói voru aftur uppi á
árunum 1974 til 1979, þegar unnió var að rannsóknum og áætlanageró
um virkjun Bessastaóaár samkvæmt samningi milli Rafmagnsveitna
rikisins annars vegar og Hönnunar hf., Verkfræðistofu Jóhanns
Indriðasonar og Vermis hf. hins vegar.

Uppsett afl var ráógert

64 MW i tveimur áföngum. Tilhögun virkjunar var i höfuódráttum
sú, að veitt yrði af vatnasvióum Þórisstaóakvislar, Hölknár og
Grjótár i Gilsárvötn.

Þar var ráógerð allstór miólun, Gilsárlón,

sem veitt væri úr i inntakslón virkjunarinnar, Hólmalón.
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1 skýrslu um áætlunargerðina, sem birt var í marz 1976 (Bessastaðaárvirkjun, Hönnunaráætlun, Rafmagnsveitur ríkisins, áætlanadeild,
marz 1976) var fyrirhugaó að virkja með jarðgöngum frá Hólmalóni
aó stöóvarhúsi ofanjarðar nálægt eyóibýlinu Hvammi i Fljótsdal.
Aætlun um breytta tilhögun Bessastaðaárvirkjunar var birt i
desember 1977 (BESSASTAÐAARVIRKJUN II.
Hól i Fljótsdal.

Aætlun um virkjun við

Rafmagnsveitur rikisins, áætlanadeild, des. 1977) .

Þar var fyrirhugað aó virkja með stálpipum frá Hólmalóni að
stöðvarhúsi skammt innan vió bæinn Hól i Fljótsdal.
í framhaldi af þessu var hafin gerð útboósgagna að 64 MW virkjun með
tveimur vélasamstæðum, og var áætluð orkuvinnslugeta hennar með
130 Gl heildarmiðlun 335 GWh/a miðaó við tengingu við landskerfið.
Hætt var við útboðsgagnagerð á miðju ári 1979.
Með samningi, sem gerður var i febrúar 1977, milli Orkustofnunar
og Rafmagnsveitna rikisins annars vegar og Almennu verkfræðistofunnar hf., Virkis hf. og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf.
hins vegar, var siðarnefndum aðilum falin forathugun á nýtingu
vatnsafls á vatnasvióum Jökulsár á Fjöllum, Jökulsár á Brú og
Jökulsár i Fljótsdal.
Hönnunaraðilar skiluðu lokaskýrslu um forathugun „Austurlandsvirkjunar" i maimánuði 1978.

Alitlegast var talið, að Jökulsá

á Fjöllum yrði veitt i Jökulsá á Brú og þær virkjaðar sameiginlega niður i Fljótsdal i tveimur orkuverum, Hafrahvammavirkjun og
Brúarvirkjun. Ennfremur var lagt til, að Jökulsá i Fljótsdal
yrói virkjuð sérstaklega með takmarkaðri veitu af Hraunum,
Sauðárveitu, annað hvort með vatnsvegum út Fljótsdalsheiði,
Fljótsdalsvirkjun, eða út Múlann, Múlavirkjun.

Ekki var talið

gerlegt að gera upp á milli siðast nefndra virkjunarkosta að
svo komnu máli.
Til nánari samanburðar milli mismunandi kosta við orkunýtingu
á vatnasviði Jökulsár i Fljótsdal var stofnaó vorið 1979 að
frumkvæói Orkustofnunar. Niðurstöður lágu fyrir vorið 1980,
en þær voru i stuttu máli, að mælt var með F1jótsdalsvirkjun
þ.e. virkjun með veituskurói frá Eyjabökkum út Fljótsdalsheiði.
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Undirbúningsrannsóknir hófust i Fljótsdal árið 1970, og
rannsóknir á umhverfi, gróðri og dýralifi hafa staðið yfir
allt frá árinu 1975.

Að umhverfisrannsóknum hefur verið unnið

i samráði við Náttúruverndarráð, og i umsögn þess er ekki lagzt
gegn fyrirhuguðum virkjunarframkvæmdum.
Jarðfræðirannsóknir hófust fyrst að marki árið 1975, og þá
i tengslum við fyrirhugaða Bessastaðaárvirkjun.

Var þessum

rannsóknum ásamt mælingum og kortagerð fram haldið til ársins 1978.
Framangreindar rannsóknir, sem miðuðust einkum við virkjun
Bessastaöaár, koma að notum við hönnun F1jótsdalsvirkjunar,
en segja má, að vettvangsrannsóknir vegna hennar hafi i raun
hafizt árið 1977, þegar stiflustæði á Eyjabökkum og hluti af
skurðstæði á F1jótsdalsheiði var rannsakað.

A árinu 1979 var

unnið að samanburði á virkjun með veituskurði
og virkjun með veitu út Múlann.

út Fljótsdalsheiði

J>á um sumarið var unnið að

rannsóknum á þessum skurðleiðum auk viðbótarrannsókna á stiflustæði
á Eyjabökkum.
Vorið 1980, þegar mælt hafði verið með virkjun með veituskurði út
F1jótsdalsheiði, hófust umfangsmiklar rannsóknir á fyrirhuguðu
virkjunarsvæði með kortagerð, vegagerð, jarðborunum, byggingarefnarannsóknum og könnun á jarðvegsdýpt.

Jafnframt var unnið að umhverfis-

rannsóknum, sem einkum beindust aö athugun á hreindýrastofninum.
Greiðfær vegur er nú á Fljótsdalsheiði inn að Laugará og slóð þaðan
að Eyjabökkum.
Rannsóknir sumarið 1980 urðu verulega viðtækari en upphaflega
var ráógert, en fyrirhugað er að ljúka heildarrannsóknum fyrir
verkhönnun virkjunarinnar á árinu 1981.
Núverandi áætlun um virkjun Jökulsár i Fljótsdal er í stórum dráttum
þannig að áin er stifluð við Eyjabakka upp i 667,5 m hæð y.s.
Þar er ráðgert miðlunarlón, 615 G1 að stærð.

Frá Eyjabakkalóni er

vatninu veitt eftir 25 km löngum skurði, sem liggur undir Hafursfelli
og Laugarfelli og norður heiðina til Gilsárvatna.
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Gilsárlón er myndað með stiflum við Gilsárvötn og Eyrarselsvatn.
1 lóninu er ráðgert að miðla 102 Gl.
Gilsárvatns er nálægt 7 m.

Hækkun á vatnsborði

Miðlun á þessum stað tryggir rekstur

virkjunarinnar við hugsanlegar truflanir á rennsli um Eyjabakkaskurð, en þessi miðlun nýtist einnig vel i tengslum við fyrirhugaðar veitur af Fljótsdalsheiði.
Frá Gilsárlóni er vatninu veitt um rúmlega kilómetra langan skurð,
Grjóthálsskurð, i inntakslón virkjunarinnar, Hólmalón.

Hólmalón

myndast þar sem nú er Hólmavatn og Garðavatn, en vatnsborð er
hækkað þar með stiflum um nálægt 6 m.

Ráðgerð miðlun i inntakslóni

er 18 Gl.
Frá Hólmalóni er vatninu veitt um opinn skurð, 2 km langan, að
stöðvarinntaki á fjallsbrúninni.

Þaðan liggja um 630 m löng

stálfóðruð hallandi þrýstigöng að greiningu til vatnsvéla virkjunarinnar.

Stöðvarhús verður neðanjarðar með fjórum vélasamstæðum, og

sprengd verða um 950 m löng frárennslisgöng frá þvi að 560 m löngum
skurði út i Jökulsá.
Tengivirki og spennar verða neðanjarðar, i og við stöðvarhúsið.
Aðkomugöng að stöðvarhúsinu verða um 750 m löng.
Gert er ráð fyrir að auka aðrennsli til virkjunarinnar með
veitum af öðrum vatnasviðum.

Með Sauðárveitu er ráðgert að veita

af vatnasviði Sauðár, Grjótár og Kelduár vestur í Eyjabakkalón,
en af F1jótsdalsheiði að vestan af vatnasviði Hölknár og
Þórisstaðakvislar. Ofan við stiflu i Hölkná er ráðgert að miðla
10 Gl.
Verg fallhæð við fullt inntakslón verður 572 m, en raunfallhæð
við fullt álag 563 m.
Rennsli Jökulsár i Fljótsdal við Hól hefur verið mælt samfellt
frá þvi i september 1962, rennsli Bessastaðaár við Hylvað frá
ágústmánuði 1970, rennsli Laugarár við Laugarfell frá janúarmánuði
1972, rennsli Kelduár og Fellsár við Sturluflöt frá þvi i júni
1977 og rennsli Hölknár á fyrirhuguðu stiflustæði frá þvi i
ágúst 1978.
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Rennslisröð 25 vatnsára 1950/51 til 74/75 hefur verið reiknuð
fyrir Fljótsdalsvirkjun út frá rennsli við Hól og Hylvað, en
einnig hefur verið stuðzt við veðurathuganir.

Samkvaant röðinni

telst meðalrennsli til virkjunarinnar 1060 Gl/a eða 33,6 m /s
til jafnaðar og rennslisorka hennar er talin 1463 GWh/a.
Miðað við tengingu við núverandi landskerfi, eftir að
Hrauneyjafossvirkjun er fullgerð og eftir stiflugeró á
Sultartanga, er orkuvinnslugeta talin 1475 GWh/a með áður
nefndum miðlunum, sem samtals nema 745 Gl. Við ákvörðun á
orkuvinnslugetu er ennfremur miðað við, að orkunotkun skiptist
þannig, 35% til almennra nota, 15% til húshitunar og 50% til
orkufreks iónaðar.
Uppsett afl er fyrirhugað 290 MW miðað við 5090 nýtingarstundir
á ár i.
Aó því er varðar nánari einkenni Fljótsdalsvirkjunar visast i
meðfylgjandi yfirlit yfir helztu einkennisstærðir.
Stofnkostnaóur F1jótsdalsvirkjunar hefur verió áætlaóur

1761,6 Mkr

miöaó við verðlag i desember 1980 (vísitala byggingarkostnaðar
626).

Hefur þá hvorki verið tekið tillit til bóta fyrir landspjöll

né greióslna fyrir vatnsréttindi.

Þá er ennfremur gert ráð fyrir,

aó virkjunaraðili verði undanþeginn greiðslu á söluskatti og
aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaði.
Nánari sundurlióun stofnkostnaðar er að finna i meðfylgjandi
kostnaðaryfirliti, sem byggist á sundurlióuöum kostnaðaráætlunum.
Einingarkostnaóur reiknast sambærilegur vió þaö, sem nú gerist
við framkvæmdir Landsvirkjunar á Tungnaársvæðinu.

Sérstök athugun

hefur verið gerð á liklegum kostnaðarmun vió virkjunarframkvæmdir
á F1jótsdalsheiói og á Tungnaársvæóinu.

Nióurstöður eru, að með

tilliti til veóurfars og mismunandi fjarlægðar frá uppskipunarhöfn
og aðalþéttbýliskjörnum mætti gera ráð fyrir, að virkjunarkostnaður
yrði um það bil 3,7

hundraóshlutum hærri við Jökulsá i Fljótsdal

en við Tungnaá. I kostnaóaryfirliti er þessum mun bætt við
reiknaóan stofnkostnað Fljótsdalsvirkjunar.
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Ekki er unnt að ljúka verkhönnun F1jótsdalsvirkjunar fyrr en að
loknum vettvangsrannsóknum sumarið 1981.

Ætla má, að virkjunin

geti hafið orkuvinnslu eftir tæplega sjö ár, en þar af reiknast
framkvaemdatími útboðsverka tæp fimm ár.

Unnt væri að flýta

framkvæmdum, ef brýn ástæða þætti til, en sjö ára tímabilið
miðast við eðlilegan og hagkvæman undirbúnings- og framkvæmdatíma.
Aðgengilegt er að byggja Fljótsdalsvirkjun i tveimur áföngum.
Með fyrri áfanga yrði miðlun á Eyjabökkum 475 Gl, en hún yrði síðar
aukin i 615 Gl.
siðari áfanga.

Miðlun i Gilsárlóni yrði 50 Gl, en 102 G1 eftir
Veitur úr Hölkná og Þórisstaðakvisl kæmu með

siðari áfanga og einnig veita af Hraunum (Sauðárveita).
Með fyrri áfanga yrðu settar upp þrjár af fjórum vélasamstæðum,
samtals 217,5 MW.

Orkuvinnslugeta þessa áfanga er talin um 1170

GWh/a, þannig að uppsett afl jafngildir 5375 nýtingarstundum á
ári.

Stofnkostnaður fyrri áfanga er áætlaður

áfanga

384 Mkr.

1406 Mkr. og siðari

Heildarkostnaður við fyrri og siðari áfanga er

áætlaður 1790 Mkr., sem er

28

Mkr. hærra en áætlun um fullvirkjun

i einum áfanga, einkum vegna kostnaðar við yfirföll og hækkun á
stiflum.
Aætlaður stofnkostnaður fyrri áfanga F1jótsdalsvirkjunar er lágur
i hlutfalli við afkastagetu, einkum

með tilliti til þess, að

lagt hefur verið i verulegan kostnað við að búa i haginn fyrir
siðari áfanga virkjunarinnar.

Þá er virkjunin vel i sveit sett

með tilliti til öryggis við dreifingu raforku um landið, og
samningar hafa þegar tekizt við heimamenn um framkvæmdirnar.
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FLJÓTSDALSVIRKJUN
HELZTU EINKENNISTÖLUR
Rennsli og miðlun
Vatnasvið .........................................
Áætlað meðalrennsli til virkjunar

1060 Gl/a .....

600 km2
33,6 m3/s

Meóalafrennsli ....................................
Miðlun: Eyjabakkamiðlun ...........................

56
615

l/s/km^

Gilsárlón .................................

102

G1

Hólmalón ..................................

18 G1
10 G1

Hölknárlón ................................
Samtals ..................................

G1

745

G1

Eyjabakkamiðlun
Yfirfallshæð ......................................
Flatarmál vió yfirfallshæð .......................

667,5 m y. s.
, 2
km
48

Lægsta vatnsborð ..................................

648

Flóðvatnsborð .....................................

669,3 m y. s.

Krónuhæð stiflu ...................................

672,3 m y. s .

m y. s.

Mesta stifluhæó ...................................

27

Lengd stíflu ..............

4400 m

m

Eyjabakkaskurður
Lengd, neðan stiflu

viðEyjabakka ................

25,6 km

Botnbreidd ........................................

7,0 m

Straumhraði vió hönnunarrennsli35 m /s ...........

0,6 m/s

Gilsárlón
Yfirfallshæö ......................................
Flatarmál við yfirfallshæð .......................

633,7 m y. s.
22
km^

Lægsta vatnsborö .......
Flóðvatnsborð ...................

626,5 m y. s .
634,2 m y. s .
Krónuhæð stiflna ........................... 636,7 - 637,0 m y. s .
Mesta stifluhæð ...........
Lengd alls á stiflum ..............................

11 m
12500 m
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Grjóthálsskurður
Lengd, neðan stiflu við Grjóthálsvatn ......... .. . .

1400 m

Hólmalón
Yfirfallshæð .......................................
Flatarmál við yfirfallshæð ........................

611,2 ni y.
2
5 km

Lægsta vatnsborð .....................................

605,0 my.

Flóðvatnsborð ........................................

611,7 my.

Krónuhæð stíflna ....................................

614,0 my.

Mesta stifluhæð ......................................
Lengd alls á stiflum ...............................

10 m
4500

m

2300

m

Aðrennslisskurður
Lengd ..............................................
Botnbreidd ....................................... -.
Lengd á stiflum ....................................
3
Straumhraði við virkjað rennsli, 60 m /s, og
vatnsborð 609 m y.s.................................

10,5 m
2100

m

0,6 m/s

Fallgöng
Hallandi, stálfóðruð göng
Lengd að greiningum ................................

634

m

Þvermál ofan 400 my.s..............................

3,3 m

Þvermál neðan 400 m y.s.............................

3,1 m

Straumhraði neðan 400 m y.s. við virkjaó
3
rennsli, 60 m /s ...................................

8 m/s

Stöðvarhús (neðanjarðar)
Flatarmál (með tengivirki) .........................
Hæð gólfs i vélasal ................................
Hæð á vatnshjólum ..................................

2
2000 m
49,4 m y
39,3 m y,

Aðkomugöng, breidd .................................

7,5 m

mesta hæð ..............................

6,5 m

lengd ..................................

750 m

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

308
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Frárennslisgöng
Lengd ...............................................

950 m

Breidd ..............................................

6,0 m

Hæð .................................................

8,0 m

Venjuleg vatnsdýpt við virkjað rennsli .............

5 1/2 m

Frárennslisskurður
Lengd ...............................................

560 m

Botnbreidd ..........................................

6 - 8,0 m

Venjulegt vatnsborð Jökulsár viö útrennslið ........

33,5 m y.s

Sauðárveita
Sauðárvatn, flatarmál ...............................
Sauðárvatn, miölun ..................................

25 km
10 G1

Lengd á stíflum, alls ...............................

2300 m

Skurðir, lengd samtals ..............................

4500 m

2

Veitur af Fljótsdalsheiði
Laugarárveita
Yfirfallshæð .....................................

673,0 m y.s

Flóðvatnshæð .....................................

674,0 m y.s

Krónuhæð stiflna .................................

676,0 m y.s

Mesta stifluhæð ..................................

6 m

Lengd stiflna ....................................

800 m

Lengd skurðar ....................................

2800 m

Botnbreidd skurðar i klöpp ......................

4,0 m
3
20 m /s

Flutningsgeta skurðar m.v. yfirfallshæð ..........
Hölknárveita
Yfirfallshæð .....................................
Flatarmál við yfirfallshæð ......................

700,0 m y.s
2
3 km

Lægsta vatnsborð .................................

694,0 m y.s

Flóðvatnshæð .....................................

701,0 m y.s

Krónuhæð stiflna .................................

703,0 m y.s

Mesta stifluhæð ..................................
Lengd alls á stiflum .............................

16,0 m
1000

m
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Lengd skurðar, neðan stiflu ....................
Botnbreidd skurðar ..............................
Flutningsgeta skurðar ...........................

3200 m
5,0 m
15 m^/s

Kyíslarveita
Yfirfallshæð ....................................
Flatarmál við yfirfallshæð

652,0 m y.s.

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

Lægsta vatnsborð ................................

650,5 m y.s.

Flóðvatnshæð ....................................

653,0 m y.s.

Krónuhæð stiflna ................................

655,0 m y.s.

Mesta stifluhæð .................................

12 m

Lengd alls á stiflum ............................

1700 m

Lengd skurðar ...................................

4200 m

Botnbreidd skurðar ..............................
Flutningsgeta skurðar m.v. yfirfallshæð ........

6,0 m
50 m^/s.

Vélar og rafbúnaður
Vatnsvélar
Gerð:

Peltonhverflar á lóðréttum ás

Fjöldi ..........................................

4

Verg fallhæð (611,2-39,3)

572 m

Hönnunarfallhæð .................................
Hönnunarrennsli .................................

563 m
15 m^/s

Snúningshraði ...................................
Afl .............................................

429 sn/min.
75 MW

Rafalar
Loftkældir á lóðréttum ás
Fjöldi ..........................................
Snúningshraði ...................................
Afl .............................................
cos

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

Spenna ..........................................
Sgennar
Tólf 30 MVA einfasa spennar með einum varaspenni.

4
429 sn/min.
90 MVA
0,8
11 kV
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Afl og orka
Virkjað rennsli .....................................

3
60 m /s

Hönnunarfallhæð .....................................

563 m

Uppsett afl .........................................

290 MW

Rennslisorka ........................................
Miðlun ........................

1463 GWh/a
745 Gl

Orkuvinnslugeta .............

1475 GWh/a

Nýtingarstundir .....................................

5090 h/a

HELZTU MAGNTÖLUR

Sprengingar i göngum og húsum ..........................
Fylling i stiflur ......................................

3
4.600.000 m
2.800.000 m^
3
150.000 m
5.600.000 m^

Steinsteypa ............................................

41.000 m^

Mót ....................................................

60.000 m2

Steypustyrktarstál .....................................
Stálfóðrun .............................................

1.500.000 kg
1.100.000 kg

Gröftur ................................................
Sprengingar ............................................
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FLJÓTSDALSVIRKJUN 290 MW

(4 X 72,5 MW)

Kostnaðaryflrllt
Eyjabakkamiðlun, 615 61 ..............................

205,51 Mkr.

Eyjabakkaskurður .....................................

187,54 Mkr.

Gilsárlón, 102 Gl, og Grjóthálsskurður ..............

97,40 Mkr.

Hólmalón .............................................

31,34 Mkr.

Aörennslisskurður ....................................
Inntak ...............................................
Fallgöng og greiningar ...............................

46,96 Mkr.
11,16 Mkr.
51,14 Mkr.

Stöðvarhús, rofahús, aökoma .........................

76,31 Mkr.

Frárennsli ......................................

25,29 Mkr.

Sauðárveita ..........................................

54,01 Mkr.

Laugarárveita ........................................

5,35 Mkr.

Hölknárveita .........................................

22,24 Mkr.

Kvislarveita .........................................

14,14 Mkr.

Stöðvarvarðabyggð ......
Vélar og rafbúnaður.... .............................
Verktakakostnaður ...................

7,00 Mkr.
297,10 Mkr.
1132,49 Mkr.

ófyrirséð ............................

147,22 Mkr.

Hönnun og umsjón ....................

169,87 Mkr.

Undirbúningskostnaóur ...............

33,97 Mkr.

Fjármagnskostnaður ..................

215,17 Mkr.

Samtals ..............................
Staðarleiðrétting ...................

1698,72 Mkr.
62,88 Mkr.

Heildarkostnaður

1761,60 Mkr.

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

Aætlaður stofnkostnaður miðast við verðlag i desember 1980
(visitala byggingarkostnaðar 626).
I áætluðum stofnkostnaði eru hvorki meðtaldar bætur fyrir landspjöll
né greiðslur fyrir vatnsréttindi.
Gert er ráð fyrir, að virkjunaraðili verði undanþegin greiðsíu
á söluskatti og aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaði.
Kostnaðargrundvöllur miðast við núverandi einingarkostnað við
framkvæmdir Landsvirkjunar á Tungnaársvæðinu.

Gert er ráð fyrir

nálægt 3,7% hærri virkjunarkostnaði á athafnasvæði Fljótsdalsvirkjunar
(staðarleiðrétting).
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2.2.2 Bréf Náttúroverndarráðs til Rafmagnsveitna ríkislns
Rafmagnsveitur ríkisins
Laugavcgi 118,
105 Reykjavík.
31. mars 1981.

Efni: Umsögn Náttúruverndarráðs um virkjun Jökulsár í Fljótsdal.
í bréfi yðar dagsettú 24. febrúar sl. er óskað umsagnar Náttúruverndarráðs
varðandi áform um virkjun Jökulsár í Fljótsdal.
Ráðið hefur nú fjallað um mál þetta með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum
og könnun ráðsmanna á áhrifasvæði virkjunarinnar. Á fundi ráðsins 26. mars
sl. var meðfylgjandi umsögn samþykkt og kemur þar fram að þótt mikill sjónar
sviftir yrði að hinu víðfeðma gróðurlendi Eyjabakkasvæðisins, færi það undir
vatn, og þrátt fyrir að forðast beri að eyða þannig grónu landi, sé þess
nokkur kostur, þá vill Náttúruverndarráð fyrir sitt leyti ekki leggjast gegn
F1jótsdalsvirkjun telji orkuyfirvöld hana nauðsynlega.
Þessi afstaða ráðsins tilkynnist hér með.

Eyþór Einarsson
formaður.

Afrit: Iðnaðarráðuneytió.

EE/bkg
26/7276
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2.2.3 Umsögn Náttúruverndarráðs um virkjun Jökulsár í Fljótsdai.

INNGANGUR

Með bréfi dagsettu 16. desember 1980 sendu Rafmagnsveitur ríkisins Náttúruverndarráði til kynningar ýmis gögn varðandi fyrirhugaða Fljótsdalsvirkjun, og í framhald.i af því fóru Rafmagnsveiturnar þess á leit við ráðið
í bréfi dagsettu 24. febrúar 1981, að það lýsti formlega afstöðu sinni til
virkjunarinnar.

Áætlanir um virkjanir á vatnasvæði Jökulsár í Fljótsdal hafa reyndar verið
til athugunar hjá Náttúruverndarráði allt frá árinu 1975 og unnið hefur
verið að umfangsmiklum umhverfisrannsóknum þar, m.a. að tilstuðlan Náttúruverndarráðs hin síðari ár. Eftirtaldar skýrslur um mannvirkjagerð og
náttúruvernd á svæðinu liggja nú fyrir, og styðst þessi umsögn m.a. við
þær:

1.

Minnisblað um Austurlandsvirkjun til samstarfsnefndar Iðnaðarráðuneytisins og Náttúruverndarráðs um orkumál, frá Hjörleifi Guttormssyni og
Vilhjálmi Lúðvíkssyni. Náttúruverndarráð, 28.8.1975.

2.

Eyjabakkar. Landkönnun og rannsóknir á gróðri og dýralífi, eftir Hjörleif
Guttormsson og GÍSla Má Gíslason. OS ROD 7719, nóv. 1977.

3.

Umsögn Náttúruverndarráðs um Bessastaðavirkjun, dags. 24.3.1978.

4.

Austurlandsvirkjun, bindi I, Tilhögun virkjana, útgefin í maí 1978.

5.

Austurlandsvirkjun, bindi V, F1jótsdalsvirkjun, Hraunaveita, útg. maí 1978.

6.

Yfirlitskort af virkjunarsvæði í mkv. 1:100.000.

7.

3 gróðurkort í mkv. 1:20.000 af Eyjabökkum, svæði norður um Laugarfell
og af Gilsárvatnasvæði.

8.

Ördráttur úr skýrslu Náttúrugripasafnsins í Neskaupstað um náttúruverndarkönnun á virkjunarsvæði Jökulsár í Fljótsdal og Jökulsár á Brú, gert 1980.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Virkjun Jökulsár í Fljótsdal I. Samanburðarathuganir OS, Rarik, maí 1980.

10. Greinargerð um áhrif mannvirkja og umsvifa tilheyrandi virkjunum á hreindýr, eftir Hákon Aðalsteinsson OS, febrúar 1980.

11. Hreindýr og rannsóknir á lífskilyrðum þeirra, eftir Hákon Aðalsteinsson,
Skarphéðinn Þórisson og Kristbjörn Egilsson. OS og Náttúrufræðistofnun
Islands, des. 1980.

12. Greinargerð til Náttúruverndarráðs um hugsanleg áhrif virkjunarframkvæmda
við Jökulsá í Fljótsdal á hreindýrastofninn, eftir Skarphéðinn Þórisson,
mars 1981.

13. Reaction of caribou and reindeer to obstructions- a reassessment, eftir
David R. Klein. Bls. 519-527 í Proc. 2nd Int. Reindeer/Caribou Symp.
Röros, Noregi 1980.

GREINARGERÐ

Hugsanleg umhverfisáhrif vegna Austurlándsvirkjunar eru greind á minnisblaði
frá Hjörleifi Guttormssyni og Vilhjálmi Lúðvíkssyni, dagsettu 28. ágúst 1975.
Hin helstu sem fyrirsjáanleg eru vegna virkjunar Jökulsár í Fljótsdal eru
þessi:

1.

Eyjabakkar austan Snæfells færu undir vatn, eða um 48 km^ lands sem að
mestu er gróið votlendi, en það svæði er á náttúruminjaskrá. Við Gilsárvötn færu 22 km

lands til viðbotar undir vatn og er það einnig groið

að mestu. Samtals fara 78 km2 lands undir vatn. Samkvæmt áætlun Rannsóknastofnunar

landbúnaðarins er hér samanlagt um að ræða land sem nemur

beit fyrir allt að 2.800 ærgildi.

2.

Nokkrir lítt þekktir en tilkomumiklir fossar í Jökulsá í Fljótsdal hyrfu
nærri alveg þar sem sáralrtið vatn rynni um farveg árinnar.
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Allmikið jarðrask yrði við gerð virkjunarmannvirkja, sem fela í sér
umfangsmiklar breytingar á rennsli árinnar og stöðu vatns á hinni nýju
rennslisleið.

4.

Skurður gæti truflað umferð hreindýra og sauðfjár.

5.

Opnun landsvæða fyrir almenna umferð, sem leiðir af sér ýmsar hættur á
röskun á áður fáförnum svæðum.

Hér á eftir fer umsögn ráðsins um þessa þætti og afstaða þess til málsins í
heild:

Eyjabakkar eru gróskumikið flæðiland í fögru umhverfi. Á hálendinu eru' fá
gróðurlendi á borð við þá. Fyrst og fremst eru það Þjórsárver við Hofsjökul,
Hvítárnes og örfáir staðir á Möðrudalsöræfum. Allir þessir staðir eru hentugir
fyrir miðlunarlón vegna virkjana, en jafnframt er náttúruverndargildi þeirra
mikið. Náttúruverndarráð telur ekki annað koma til mála en þyrma einhverjum
þessara svæða, og því þarf að líta á þau í samhengi þegar áformað er að taka
eitthvert þeirra undir miðlunarlón. Þjórsárver hafa tvímælalaust mest verndargildi þeirra og við friðlýsingu þeirra telur ráðið verjanlegt að samþykkja
miðlunarlón á einhverjum hinna svæðanna, því tæpast er þess að vænta að hægt
verði að halda í þau öll til lengdar, vegna mikilvægis þeirra fyrir raforkuvinnslu í landinu.

í riti Náttúruverndarráðs, Fossar á íslandi eftir Sigurð Þórarinsson frá árinu
1978, er enginn fossanna í Jökulsá talinn í 1. eða 2. flokki að verndargildi.
Þetta rit er þó aðeins drög að fossaskrá. Eftir að Náttúruvemdarráð kannaði
þá sumarið 1980, taldi ráðið þá óefað eiga heima í 2. flokki og suma jafnvel
í 1. flokki að verndargildi. Umræddir fossar eru fjarri alfaraleiðum og því
lítt þekktir, enda nafnlausir aðrir en Eyjabakkafoss og Kirkjufoss. Þó að
enginn þeirra sé einstæður að gerð eða formfegurð setja þeir nær allir mikinn
svip á umhverfi sitt og er tvímælalaust eftirsjá að þeim. En þar sem Náttúruverndarráð leggur meiri áherslu á að nokkrir þekktarl stórfossar landins verði
varðveittir, getur það frekar sætt sig við að þessir hverfi.
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Ahrif af breytingum á vatnsfarvegum og vatnsstöðu á virkjunarsvæðinu eru
flest á þann veg að mestu varðar, hvernig staðið er að virkjunarframkvæmdum
og frágangi í verklok svo ekki verði óþarfa spjöll á gróðri. Þá er minnt á
hættu á foki úr lónstæði þegar lítið er í því en þó er líklegt að leirset
og há grunnvatnsstaða á svæðinu dragi nokkuð úr þeirri hættu. Ástæða er til
að minna á hættuna á því að lónið fyllist af jökulseti innan ákveðins tíma,
sem myndi leiða til þess að dýpka þyrfti lónið og flytja til mikið af jökulleir.

Enn standa yfir rannsóknir á líklegum áhrifum þessara framkvæmda á umferð
og landnýtingu hreindýranna, ásamt aðferðum til að draga sem mest úr þeim
áhrifum, en bráðabirgðaniðurstöður liggja þó fyrir. Þá vill svo vel til að
umfangsmiklar rannsóknir á þessum þáttum hafa nýlega farið fram erlendis.
Vegna niðurstaðna þessara rannsókna telur Náttúruverndarráð ekki ástæðú til
að óttast áhrif þessara framkvæmda á hreindýrastofninn, enda verði þess gætt
að hanna mannvirki með tilliti til þess, m.a. til að hindra ekki árstíðabundnar ferðir þeirra.

1 13. gr. náttúruverndarlaga er Náttúruverndarráði falin ábyrgð á þvi að
öræfasvæðum verði ekki spillt með óþörfum akstri. Vakin er athygli á þessu
vegna væntanlegra rannsókna á svonefndri Hraunaveitu, en vegagerð vegna
þeirra gæti opnað leiðir inn á viðkvæm gróin svæði svo og friðlandið á Lónsöræfum þar sem akstur er bannaður. Ráðið óskar því samráðs um allar vegaog brúaframkvæmdir við virkjunina, svo og að starfsmönnum verði sett ákveðin
fyrirmæli um akstur utan vega á rannsóknasvæðum.

NIÐURSTAÐA

Enda þótt mikill sjónarsviftir yrði að hinu viðfeðma gróðurlendi Eyjabakkasvæðisins, færi það undir vatn, og þrátt fyrir að forðast beri að eyða þannig
grónu landi, sé þess nokkur kostur, þá vill Náttúruverndarráð fyrir sitt
leyti ekki leggjast gegn F1jótsdalsvirkjun, telji orkuyfirvöld hana nauðsynlega

Þingskjal 784

2469

Sú afstaða mótast m.a. af því að samkomulag hefur tekist um varanlega
verndun Pjórsárvera, sem frá sjónarmiði náttúruverndar og samkvæmt niðurstöðum rannsókna á báðum þessum svæðum eru talin enn mikilvægari hálendisvin.

ÁBENDINGAR OG FYRIRVARAR

Með hliðsjón af fræðilegu og sögulegu gildi og til að afla frekari upplýsinga
um áhrif stórra miðlunarlóna á náttúrufar, óskar Náttúruverndarráð eftir því
að gerðar verði nokkrar frekari rannsóknir á svæðinu áður en byrjað yrði á
virkjunarframkvæmdum. Ráðið bendir á að eftirfarandi atriði þurfi einkum að
athuga:

1.

Jökulminjar við jaðar Eyjabakkajökuls

og Brúarjökuls þarf að kanna nánar

og lýsa þeim, svo og jarðvegsfyrirbærum umhverfis Eyjabakka.

2.

Þau svæði sem færu undir vatn, ásamt Jökulsá í Fljótsdal með öllum hennar
fögru fossum, þarf að kvikmynda og ljósmynda í heimildarskyni. Sérstaklega
er nauðsynlegt að láta taka innrauðar myndir og iitmyndir úr lofti í mkv.
1:20.000 af gróðursvæðum og jökulminjum, sem breytast eða hverfa.

3.

Fylgjast þarf með setmyndun í miðlunarlóni og ákveða i tíma hvað gera skuli
við þann leir sem hugsanlega þyrfti að dæla úr botni lónsins.

4.

Fylgjast þarf með foki úr lónstæði þegar lítið er í því, dreifingu og
áhrifum áfoks á gróður.

5.

í skýrslu Náttúrugripasafnsins í Neskaupstað eru ábendingar um umhverfisrannsóknir, sem gera þarf til viðbótar, m.a. á varpi fugla á Eyjabökkum
og úttekt á Hraunum vegna fyrirhugaðrar veitu þar, sem m.a. tæki til Kelduár. Náttúruverndarráði er ókunnugt um að efnt hafi verið til þessara framhaldsathugana.
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Ef til virkjunar kemur óskar ráðið þess að komið verði á samráði um framkvæmdir vegna hennar, í þeim tilgangi að jarðrask og spjöll á gróðri verði
sem minnst, svo og um úttekt á vérkinu að því loknu. Mun Náttúruverndarráð
nefna til eftirlitsmann af sinni hálfu og er þess óskað að yfirmönnum fram
kvæmda og rannsókna verði sett erindisbréf um aðgát vegna umhverfisáhrifa
og um samráð við eftirlitsmann Náttúruverndarráðs.

Umsögn þessi var samþykkt á fundi Náttúruverndarráðs hinn 26. mars 1981.
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2.2.4 Samkomulag Rafmagnsveitna ríkisins
og Fljótsdalshrepps.

Samninganefndir Rafmagnsveitna ríkisins sem virkjunaraÖila og
Fljótsdalshrepps gera meÖ sér eftirfarandi samkomulag um Fljótsdalsvirkjun:
1. Tilhögun virkjunar
Virkjunartilhögun veröi sem tilgreint er í áætlunum unnum af verkfrœÖistofunum AV hf, Virkir hf og VST hf um virkjun allt aÖ 330 MW
stærÖ og sem sýnd er í megindráttum á kynningarbsklingi um Fljótsdalsvirkjun, útgefnum af Rafmagnsveitum rikisins í október 1980
(tilhögun meÖ lygnum skuröi, nyröri skuröleiö).
2. Samráösnefnd
MynduÖ veröi nú þegar samráösnefnd virkjunaraÖila og heimamanna
til aÖ fjalla sem ráögefandi aöili um mál, sem snerta hagsmuni
beggja, svo sem:
a) á byggingartíma:
skipulagsmál, lagning vega, slóöa og giröinga og brúargerö á
vatnsvegi, staösetning vinnubúöa, efnistökustaöi, lagningu vinnurafmagns um svæéiÖ, skiptingu verkþátta, umgengni starfsmanna,
þ.m.t. meöferö skotvopna.
b) í rekstri:
lagningu og viÖhaldi giröinga, viÖhaldi vega og slóða á vegum
virkjunaraöila, ræktunarmál.
c)

önnur rnál sem ágreiningi kunna aÖ valda.

3. GirÖingar
Virkjunaraöili kostar og viÖheldur þeim giröingum, sem nauösynlegar
teljast samkvæmt mati samráösnefndar og tilnefndra aÖila (sauÖfjárveikivamir, breyting vatnsvega).
4. Vegir og afréttarmál
Virkjunaraöili kostar og viÖheldur þeim vegum og slóÖum, sem nauösynlegt er taliÖ aÖ leggja til aö bæta röskun á hagagöngu búfjár,
þar meé taldar nauösynlegar brýr yfir vatnsvegi.
5. Fasteignagjöld

Virkjunaraöili beitir sér fyrir því, aÖ af virkjunarmannvirkjum
verÖi greidd gjöld meö sama hastti og hjá Landsvirkjun.
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6. Túnrækt
VirkjunaraÖili leggur Fljótsdalshreppi til ræktunarland, um 70 ha
aö stærÖ, þar af um 55 ha í landi ValþjófsstaÖar. Skal Fljótsdalshreppur hafa afnot þessa lands í 40 ár, nema þar sem um melaland
er aö ræöa, þá í 50 ár. Þá leggur hreppurinn til 15-30 ha lands.
Virkjunaraðili tekur aö sár aö rækta þetta land á sinn kostnað og
skulu ræktunarframkvandir hefjast strax og ákvörðun hefur veriö tekin
um virkjunina og skal vera lokiö innan þriggja ára.
Þegar landið er komiö í fulla rækt aö dómi ræktunarráöunauts BSA
tekur hreppurinn viö því til félagsheyskapar og heldur raktuninni
viö út afnotatímann.
Land þetta skal vera friöað fyrir beit aö vori, en ábúandi viÖkomandi
jaréar má nota þaö til haustbeitar sauðfjár og nautpenings frá og
meö 1. september.
Um þessi atriöiverði gerður sérstakur samningur milli virkjunaraöila, Fljótsdalshrepps og ábúenda viðkomandi jarða.
Þessi ræktun og heimildin til landnýtingar á samningstímabilinu eru
fullnaðarbætur til Fljótsdalshrepps fyrir alla félagslega röskun sem
virkjunarframkvamdir og rekstur virkjunarinnar kann að leiÖa af sér
á Fljótsdalsafrétt, svo og vegna röskunar'á beit og fjallskilum.
Verði ekki hafist handa um virkjun í Fljótsdal í því formi sem hér
er gert ráð fyrir innan fimm ára, endurskoÖa aðilar samning þennan
áður en til virkjunarframkvamda kemur.

Samningur þessi kemur í stað samkomulags aðila um sarna efni frá
7. apríl 1981.
Egilsstöðum, 25. apríl 1981
f.h. Rafmagnsveitna ríkisins með

f.h. Fljótsdalshrepps með fyrir-

fyrirvara um samþykki iðnaðarráðherra

vara um samþykki almenns hreppsfundar

Ath. Framangreindur samningur var samþykktur af hálfu almenns.hreppsfundar
F1jótsdalshrepps hinn 4. mai 1981 með svohljóðandi breytingu.
Við 7. mgr. 6.tl. bætist: "Sama gildir ef fasteignagjöld verða ekki
greidd samkvæmt 5.tl."
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2.3 Sultartangavirkjun.
2.3.1

Greinargerð Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen.

Fyrstu áætlanir um virkjun við Sultartanga eru frá árunum
1956 til 1957.

Þá var gert ráð fyrir að stífla Þjórsá og Tungnaá

skammt ofan við ármótin upp i 290 m hæð y.s. og virkja árnar niður
í Fossá i Þjórsárdal, þar sem hún er i 160 m hæð y.s.

Gert var

ráð fyrir þessu virkjunarfyrirkomulagi i yfirlitserindi Sigurðar
Thoroddsen um vatnsafl íslands frá árinu 1962 og var orkuvinnslugeta
talin 2780 GWh/a i meðalári. Áætlanirnar voru byggðar á ófullkomnum
gögnum og siðari uppdrættir sýndu m.a., að með þeirri vatnsvegalengd,
sem reiknað var með, yrði fallhæð vart meiri en 115 m i stað 130 m.
Eins og kunnugt er var siðar tekin ákvörðun um að virkja hluta
af þessari fallhæð i Búrfellsvirkjun og þá niður i Fossá, þar
sem hún er i 125 m hæð y.s.
A árunum 1965 til 1966 unnu norsku verkfræðiráðgjafarsamtökin
NORENO að gerð mynzturáætlunar um Þjórsár- og Hvitárvirkjanir
á vegum Sameinuðu þjóðanna.

1 álitsgerð þeirra var gert ráð

fyrir að virkja 24 m fallhæð með stiflu á Sultartanga, og
orkuvinnslugeta virkjunarinnar var talin 520 GWh/a.
1 febrúarmánuði 1965 fól Raforkumálastjóri Verkfræðistofu Sigurðar
Thoroddsen gerð mynzturáætlunar um Þjórsár- og Hvitárvirkjanir og
var áætlunin birt i april 1967. Virkjun við Sultartanga var
þáttur i þeirri áætlanagerð og gert var ráð fyrir að virkja 32 m
fallhæð með stiflu og frárennslisskurði i farvegi Þjórsár.
Áætlun þessi var endurskoðuð á árinu 1971 og var orkuvinnslugeta
talin 725 GWh/a, þegar gert var ráð fyrir að veita Skaftá i Tungnaá
með miðlun i Langasjó.
Frumhönnun virkjunar við Sultartanga var geró fyrir Landsvirkjun
á árinu 1972 og siðan var unnið að verkhönnun hennar.

Samkvæmt

verkhönnun, sem birtist i árslok 1975, var ráðgert aó stifla
Þjórsá neðan ármóta upp i 303 m hæð y.s. og nýta 35,4 m raunfallhæó
með stiflu og skurði i farvegi Þjórsár.

Strax árið eftir var

hins vegar gerð lausleg áætlun um að nýta meiri fallhæð með stiflu
á sama stað, göngum undir Sandafelli og skurði um Hafið út i Þjórsá
á móts við Klofaey.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Líta má á siðast nefnda áætlun sem upphaf hugmynda um þá
tilhögun virkjunar, sem nú er unnið að .

Fleira hefur þó orðið

til að breyta þeim fyrirætlunum, sem fólust i verkhönnun frá
árinu 1975, og þá fyrst og fremst hætta á leka undan tiltölulega
háum stiflum á hrauni.
Vettvangsrannsóknir á virkjunarsvæðinu við Sultartanga
hófust fyrir alllöngu siðan, en. siðustu tvö árin hafa þær
beinzt að þeirri virkjunartilhögun, sem nú er ráðgerð.
Stiflustæði og vatnsvegaleiðir hafa verið kannaðar itarlega.
Boraðar hafa verið kjarnaholur, samtals um 1650 bormetrar til
könnunar á jarðlagaskipan, og fjölmargar holur án kjarnatöku
til könnunar á hraunlögum og jarðvatnsstöðu.

Auk þess hefur

þykkt lausra yfirborðslaga verið könnuð með jarðsveiflumælingum og
borunum.

Ýmsar jarðeðlisfræðilegar mælingar hafa verið gerðar,

einkum til sprunguleitar i Sandafelli.

Itarleg leit að byggingar-

efnum hefur farið fram og fjölmörg sýni hafa verið rannsökuð.
Núverandi hugmyndir um tilhögun Sultartangavirkjunar eru i
stórum dráttum, að Þjórsá verði stifluð austan undir Sandafelli,
um það bil 1 km ofan ármóta við Tungnaá.

Þaðan liggur stiflan

austur yfir Sultartanga og Tungnaá og áfram á suðurbakka hennar
i átt að Haldi.
Við austurenda stiflunnar er gert ráð fyrir yfirfallsrennu með
þröskuldi i 297 m hæð y.s.

Við hinn endann, á vesturbakka Þjórsár,

verður botnrásarskurður með lokuvirki.

Inntaksskurður og inntak

i aðrennslisgöng verða litlu ofar, en við gangamunna suðvestan
i Sandafelli er gert ráð fyrir jöfnunarþró, sem er 80 m langur
opinn skurður.

Stöðvarinntak verður við enda jöfnunarþróarinnar

og þaðan þrýstigöng að stöðvarhúsi ofanjarðar.

Frá stöðvarhúsi

verður frárennslisskurður um Hafið út i Þjórsá við Klofaey.
Verg fallhæð virkjunarinnar úr Sultartangalóni niður i Þjórsá
við Klofaey er 46,5 m. Gert er ráð fyrir tveimur vélasamstæðum,
samtals 120 MW, miðað við raunfallhæð 37,5 m og virkjað rennsli
3
366 m /s. Orkuvinnslugeta er áætluð nálægt 770 GWh/a. Er þá miðað
við, að orkunotkun skiptist þannig, 35% til almennra nota, 15%
til húshitunar og 50% til orkufreks iðnaðar.
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Miðað við framansagt verður nýtingartimi virkjunarinnar
tiltölulega hár eða nálægt 6400 stundum á ári, en hafa ber i
huga, að nýtingartimi Hrauneyjafossvirkjunar verður hlutfallslega lágur, og meö henni hefur þvi verið búið i haginn fyrir
Sultartangavirkjun að þessu leyti.
Að þvi er varðar nánari einkenni Sultartangavirkjunar visast i
meðfylgjandi yfirlit yfir helztu einkennisstæröir.

Stofnkostnaður Sultartangavirkjunar hefur verið áætlaður 1086 Mkr.
miðað við verðlag i desember 1980 (visitala byggingarkostnaðar 626).
Hefur þá hvorki verið tekið tillit til bóta fyrir landspjöll né
greiðslna fyrir vatnsréttindi. Þá er jafnframt gerð ráð fyrir,
að virkjunaraðili verði undanþeginn greiðslu á söluskatti og aðflutn
ingsgjöldum af aflvélum og rafbunaði.
Nánari sundurliðun stofnkostnaðar er að finna i meðfylgjandi
kostnaðaryfirliti.

Byggist það á sundurliðuðum kostnaðaráæfclunum,

þar sem einingarkostnaður reiknast sambærilegur við það, sem
nú gerist við framkvæmdir Landsvirkjunar á Tungnaársvæðinu.
Verkhönnun Sultartangavirkjunar er þvi sem næst lokið, og er
skýrsla um hana væntanleg innan skamms.
Talið er, að sjálf framkvæmd virkjunarinnar taki um það bil fimm
ár að meðtalinni útboðsgagnagerð og aðstöðusköpun, en þar af
reiknast framkvæmdatimi útboðsverka nálægt fjórum árum.
Nauðsynlegt vinnuafl er talið jafngilda tæpum 1100 ársverkum,
sem svarar til þess, að um 250 menn starfi til jafnaðar við framkvæmdirnar á rúmlega fjögurra ára timabili.
Hér voru einungis taldir þeir, sem starfa beint að framkvæmdum, en
starfsmenn við hönnun, eftirlit, umsjón og aðra undirbúningsvinnu
eru ekki meðtaldir.
Til greina kemur að byggja Sultartangavirkjun i tveimur áföngum,
þannig að fyrst yrði stiflan byggð miðað við vatnsborðshækkun upp i
295 m hæð y.s. ásamt nauðsynlegum lokuvirkjum.

Með sióari

áfanga yrði sjálf virkjunin byggð og stiflan hækkuó um tvo metra.
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Stofnkostnaður fyrri áfanga er áætlaður

187

einn talin auka 140 GWh/a við orkuvinnslugetu

Mkr., og er hann
núverandi kerfis

eftir Hrauneyjafossvirkjun.
Taliö er að unnt verði að ljúka nefndum stifluframkvæmdum eftir
um það bil 3 1/2 ár, en unnt er aó flýta þeim, ef brýn ástæða
þætti til.
Hugmyndir um virkjun við Sultartanga hafa verið lagðar fyrir
Náttúruverndarráð, en umsögn þess liggur ekki fyrir.

Ekki er séð

fram á nein teljandi landspjöll samfara virkjunarframkvæmdum.
Aætlaður stofnkostnaður Sultartangavirkjunar er hlutfallslega hærri
en bæði stofnkostnaður Blönduvirkjunar og Fljótsdalsvirkjunar.
Kostir hennar eru hins vegar þeir, að með stiflugerð og enn
frekar með virkjun verður rekstur Búrfellsvirkjunar tryggður, en
ismyndun hefur skapað nokkurt vandamál i rekstri hennar og umtalsverð
orka hefur glatazt með nauðsynlegri isskolun.

Einnig mun

Sultartangavirkjun tengjast orkuveitum Landsvirkjunar til
Reykjavíkur og Hvalfjarðar án teljandi kostnaðar.
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HELZTU EINKENNISTÖLUR
Rennsli og miðlun;
Vatnasvið virkjunar ..................................
Meðalrennsli til miðlunarlóns .......................

2
6320 km
305 m*
3/s2

Flatarmál miólunarlóns með vatnsborði í
297 m hæð y.s.........................................

19 km

Nýtanleg miðlun ......................................

85 Gl

2

Stifla:
Jarðstifla:
Lengd ................................................

6100 m

Mesta hæó ............................................

21 m

Meðalhæð .............................................

12 m

Hæð á stiflukrónu ....................................

302 m y.s

Flóðvirki:
Lengd yfirfalls ......................................

400 m

Hæð á yfirfalli ......................................

297 m y.s

Lengd flóðvars .......................................
Hæó á flóóvari .......................................

500 m
299,8 m y.s
3
4000 ra /s
7500 m3/s

Hönnunarflóð .........................................
Aftakaflóð við rofið flóðvar ........................
Botnrás:
Hæð botnrásarskurðar ofan lokuvirkis ...............
Stærð botnrásar .....................................
Flutningsgeta við lónhæð 290 m y.s..................

278 m y.s
2
2x4x5,5 m
3
400 m /s

Vatnsvegir
Inntaksskurður:
Lengd ............................. ..................

100 m

Mesta dýpt ..........................................

40 m

Aðrennslisgöng (hlutafóðruð):
Lengd ...............................................

304 0 m

Þverskurðarflatarmál ................................

162 m

Vatnshraði við fullt álag ...........................

2,3 m/s

Botnhæð i göngum ....................................

260 m y.s

2
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Jöfnunarþró:
Lengd .................................................
Botnhæð ...............................................
Hæsta vatnsborð við skyndilegt álagsfall .............

80 m
270 m y.s.
304,8 m y.s.

Prýstigöng (tvenn, steypufóðruð):

Lengd ............................................... ;....................................................

2 x 50 m

Þvermál ganga .........................................

7 ,2 m

Frárennslisskurður:
Lengd .................................................
Botnhæð ...............................................
Botnbreidd ............................................

6250 m
245 m y.s

Mesta dýpt ............................................

13-20 m
32 m

Meðaldýpt .............................................

13 m

Vatnsborðshæð við fullt álag (efst)
Vatnsborðshæð við fullt álag (neðst)

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

255,4 m y.s

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

250,5 m y.s

Stöðvarhús og vélbúnaður
Stöðvarhús:
Stærð .............................. ...................

19x57,5 m

Hæð frá sográsarbotni .................................

43 m

2

Vélasamstæður (tvær):
2 x 60 MW

Afl ...................................................
Gerð vatnshverfla .....................................

Kaplan

Rafalar ...............................................

2 x 75 KVA

Snúningshraði .........................................

142,8 sn/min.

Orkuvinnsla ...........................................

770 GWh/a

Nýting ................................................

6400 h/a

Tengivirki ............................................

SFg-einangrað
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HELZTU MAGNTÖLUR
Gröftur ...........................................

2.130.000 m

Sprengingar .......................................

1.750.000 m

Fyllingar .........................................

2.400.000 m

Steinsteypa .......................................

53.500 m

Mótasmíði .........................................

46.650 m

Steypustyrktarstál og bergboltar .................

3
3
3
3
2

2.050.000 kg
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SULTARTANGAVIRKJUN 120 MW
Kostnaðaryfiriit

Jaróstifla ............................................

89,17 Mkr.

Yfirfall ..............................................

20,19 Mkr.

Botnrás með lokuvirki .................................

14,78 Mkr.

Inntaksskurður og gangainntak .í......................

7,83 Mkr.

Aðrennslisgöng ........................................

128,85 Mkr.

Jöfnunarþró ...........................................
Stöðvarinntak .........................................

9,61 Mkr.
41,87 Mkr.

Þrýstigöng ............................................

13,36 Mkr.

Stöðvarhús ........................................

68,33 Mkr.

Frárennslisskurður ....................................

106,73 Mkr.

Veitur á byggingartima ................................

3,17 Mkr.

Vega- og brúargerð ....................................

7,75 Mkr.

Vélar og rafbúnaður ...................................

212,50 Mkr.

Verktakakostnaður ......................

724,14 Mkr.

ófyrirséður kostnaður ..................

94,14 Mkr.

Hönnunar- og umsjónarkostnaður .........

108,62 Mkr.

Undirbúningskostnaður ..................

21,72 Mkr.

Fjármagnskostnaður .....................

137,58 Mkr.

Heildarkostnaður .......................

1086,20 Mkr.

Áætlaöur stofnkostnaður miðast við verðlag i desember 1980 (visitala
byggingarkostnaðar 626).
I áætluðum stofnkostnaói eru hvorki meðtaldar bætur fyrir landspjöll
né greiðslur fyrir vatnsréttindi.
Gert er ráó fyrir, að virkjunaraóili verði undanþeginn greióslu á
söluskatti og aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaói.
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Villinganesvirkjun.

2.4.1 Greinargerð Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen.
Vorið 1975 lá fyrir frumhönnun virkjunar i Héraðsvötnum við
býlið Villinganes, en virkjun þessi hefur verið nefnd Villinganesvirkjun.

Byggt var á jarðfræðirannsóknum Orkustofnunar á virkjunar-

svæðinu, sem hófust sumarið 1973, og yfirlitsuppdráttum i
mælikvarða 1:20.000, sem teiknaðir voru haustið 1974.
Niðurstöður frumhönnunar gáfu til kynna, að virkjunin væri
álitleg miðað við stærð, og var vettvangsrannsóknum haldið áfram
sumarið 1975.

Jafnframt var virkjunarsvæðið kortlagt í mælikvarða

1:2000, og lágu þeir uppdrættir fyrir vorið 1976.
Vinna við verkhönnun Villinganesvirkjunar hófst i mai 1976,
þegar bráðabirgðaniðurstöður jarðfræðirannsókna voru kunnar.
Verkhönnun lauk i marzmánuði 1977 og birtust niðurstöður í
skýrslu til Orkustofnunar „VIRKJUN HÉRAÐSVATNA II.
áætlun um 30 MW virkjun við VILLINGANES", marz 1977.

HönnunarSkýrsla

um jarðfræðirannsóknir á virkjunarsvæðinu er dagsett i sama
mánuði „Villinganesvirkjun MANNVIRKJARÐFRÆÐI" Orkustofnun. marz
1977.
Ráðgert er að nýta 58 m raunfallhæð, sem að mestu fæst með stiflu
í árfarveginum.

Aðrennsli verður um 270 m löng jarðgöng,

en um þau verður einnig framhjárennsli á byggingartima og botnrás
aó verki loknu. Stöðvarhús er fyrirhugað ofanjarðar undir
vesturbakka árinnar, en aðkoma er austan að, þar sem gert er ráð
fyrir tveimur stöðvarvarðabústöðum.
I inntakslóni virkjunarinnar er gert ráð fyrir 13 G1 nýtanlegri
miðlun, en alls er rúmtak þess 33 Gl.

Um er að ræða hlutfallslega

mjög litla miðlun, og verður virkjunin þvi talin rennslisvirkjun.
Aætluð orkuvinnslugeta í samtengdu landskerfi er 180 GWh/a, og talið
er séð fyrir nægilegu rekstraröryggi, þar sem vetrarrennsli
hefur sjaldan farið niður fyrir 40 m3/s, en þaó er nálægt
áætlaðri vatnsþörf við meðalálag.
Við verkhönnun var gerð sundurliðuó kostnaðaráætlun um 30 MW
virkjun með einni vélasamstæðu, en jafnframt var gerð grein fyrir
kostnaði við virkjun með uppsettu afli á bilinu 30 til 40 MW
með einni vélasamstæðu og 40 til 60 MW með tveimur vélasamstæðum.
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Aó því er varðar nánari einkenni Villinganesvirkjunar vísast i
meðfylgjandi yfirlit yfir helztu einkennisstærðir.
Með verkhönnun fylgdi all itarleg framkvæmdaáætlun.
að ljúka mætti framkvæmdum rúmlega 4 1/2 ári
útboðsgagna hæfist í upphafi almanaksárs.

Talið var

eftir aó gerð

Gangsetning vélar

yrði þó nokkru fyrr eða í lok febrúarmánaóar fjórða árs.
Alyktanir um rennslishætti byggóust i upphafi á takmörkuóum
rennslismælingum i Jökulsá Eystri og Jökulsá Vestari, eða
einungis þriggja ára mælingum vatnsárin 71/72 til 73/74. Rennslisraðir voru framlengdar aftur til ársins 1949 með hliðsjón af mælingum
i Blöndu, Skjálfandaf1jóti og Svartá i Skagafirði.

Meðalrennsli

til virkjunarinnar vatnsárin 49/50 til 73/74 var þannig áætlað
62,1 m /s.

Við verkhönnun lágu fyrir mælingar tveggja vatnsára

til vióbótar, en ekki þótti þá ástæða til að breyta áður ákvaróaðri
rennslisröð.

Nú liggja fyrir skýrslur frá Orkustofnun um rennsli

til ársloka 1979.

Samkvæmt þeim mætti áætla meóalrennsli til

3
virkjunarinnar almanaksárin 1972 til 1979 þvi sem næst 64,5 m /s eða
nokkru meira en reiknað meðalrennsli, sem til grundvallar lá við
orkuvinnsluákvörðun.
Stofnkostnaður 30 MW virkjunar vió Villinganes hefur verió áætlaöur
231,5

Mkr. miöað við verðlag i desember 1980 (visitala byggingar-

kostnaðar 626) .

Hefur þá hvorki verið tekið tillit til bóta fyrir

landspjöll né greiðslna fyrir vatnsréttindi.

Þá er jafnframt gert

ráð fyrir, aó virkjunaraðili verði undanþeginn greiðslu á söluskatti
og aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaði.
Nánari sundurliðun stofnkostnaöar er að finna i meðfylgjandi yfirliti
Byggist það á sundurliðuöum kostnaóaráætlunum.

Einingarkostnaður

reiknast sambærilegur við það, sem nú gerist við framkvæmdir
Landsvirkjunar á Tungnaársvæöinu.

Ekki hefur verið gerð athugun á

hugsanlegum kostnaðarmun við virkjunarframkvæmdir á athafnasvæóum
við Villinganes og Tungnaá. Meó hliðsjón af slíkum athugunum
varðandi Blönduvirkjun er hins vegar gert ráð fyrir, að virkjunarkostnaður veröi nálægt 2,1 af hundraði hærri.
1 kostnaðaryfirliti er
þessum mun bætt við reiknaðan stofnkostnaó Villinganesvirkjunar.
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Nýtingarstundir Villingarnesvirkjunar miðað vió 30 MW afl yrðu
6000 á ári.

Til samræmis við áætlanir um Blönduvirkjun og

F1jótsdalsvirkjun er hins vegar rétt að gera ráð fyrir 36 MW
afli, sem jafngildir 5000 nýtingarstundum á ári.

Stofnkostnaður

36 MW virkjunar er áætlaður 244 Mkr.
Náttúruverndarráð hefur ekki birt umsögn um virkjunina, en beóió
er álitsgerðar frá Náttúrugripasafninu á Akureyri, sem væntanleg
er innan skamms.
Yfirfall Villinganesvirkjunar er ráðgert í 151,8 m hæð y.s.
3
Miðað við hönnunarflóð 1800 m /s veróur vatnsborð i 154,5 m hæð y.s.
og i 155,2 m hæð y.s. i aftakaflóði, 2500 m^/s. Miðað við 155 m hæó
2
y.s. verður fiatarmál inntakslons tæpir 2 km . Ofan ármóta
Eystri- og Vestari-Jökulsár takmarkast lónið að mestu við árgljúfur.
Lágar flatir frá býlinu Byrgisskarði á bökkum Vestari-Jökulsár
munu þó fara undir vatn.

Neðan ármóta fara um 0,7 km

árfarvegar undir vatn, og er hluti þess lands ræktaður.
munu nálægt 0,5 km

utan
Ennfremur

i landi Villinganess leggjast undir virkjunina

að mestu vegna framhjárennslis um yfirfall.
Villinganesvirkjun er mun minni en aórir virkjunarkostir, sem nú
eru taldir koma til álita til að fullnægja vaxandi orkuþörf næstu
áratugi.

Aætlaður stofnkostnaður á orkueiningu er mun hærri en

við Blönduvirkjun og Fljótsdalsvirkjun.

Sakir smæóar sinnar

mun Villinganesvirkjun hins vegar fullnýtast á skömmum tima, þannig
að minni munur verður á raunverulegum orkukostnaði en á hlutfallslegum stofnkostnaði.
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HELZTU EINKENNISTÖLUR
Vatnasviði
Eystri-Jökulsá við Skatastaði (vhm 144) ........
Vestari-Jökulsá við Goðdalabrú (vhm 145) .......
Vatnasvið til virkjunarinnar ...................

2
1.100 km
2
808 km
2
2.050 km

Rennsli:
Meóalrennsli (reiknað)

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

Hönnunarflóð á yfirfalli (áætlað) ..............
Aftakaflóð (áætlað) ............................
Mesta mælt rennsli (að hluta áætlað)

...........

62,1 m3/s
3
1.800 m /s
2.500 m3/s
3
550 m /s

Inntakslón:
Flatarmál við yfirfallshæð 151,8 m y.s..........

1,7 km

Rúmmál við yfirfallshæð ........................

33,5 G1

Miðlunarrými frá 151,8 að 142,5 m hæð y.s.......

13

2

Gl

Yfirfall:
Lengd ...........................................

200 m

Krónuhæð ........................................

151,8 m y.s

Vatnsborð i lóni við 1800 kl/s rennsli .........

154,5 m y.s

Jarðstlflur:
Heildarlengd ....................................
Krónuhæð ........................................

900 m
156,5 m y.s

Krónubreidd .....................................

6 m

Mesta hæð .......................................

60 m

Flái forstreymis ................................

1:1,7

Flái andstreymis ................................

1:1,5
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Framhjárennslisgöng:
Lengd ...........................................
Flatarmál .......................................
Vatnshraði við fullt álag ......................

270 m
72,7 m2

0,81 m/s
2
Stærð botnrásarops .............................. 2,5x3,6 m
300 m3/s
Flutningsgeta við vb. i lóni 151,8 m y.s........

Inntak;
Stærð ristaops ..................................
Straumhraði við fullt álag ......................

6x10 m2
1,0 m/s

Frárennslisskurður;
Lengd ...........................................

2.200 m

Botnbreidd ......................................

8 m

Fláar ...........................................

1:2

Straumhraði við fullt álag ......................

1,3 m/s

Stöðvarhús;
Gerð:

venjuleg ofanjarðar

Lengd ...........................................

22,5 m

Breidd ..........................................

14

m

Hæð .............................................

30

m

Uppsett afl .....................................

30

MW

Vatnsvélar:
Franscishverfill á lóðréttum ás ................
Virkjað rennsli .................................
Raunfallhæð .....................................
Afl .............................................
Snúningshraði ...................................
Nýtni við ástimplað afl ........................

1
59,1 m3/s
58,0 m
30.850 kW
250 sn/min
0,917

Rafali:
Þriggja fasa á lóðréttum ás ....................
Af 1 ......................................... . . . .

1
37,5 MVA
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cos <p
...................................................................................
Snúningshraði ......................................
Spenna .............................................
Nýtni viö ástimplað afl ............................

0,8
250 sn/min
11 kV
0,975

Tíðni ..............................................

50 HZ

Spennar:
30/40 MVA, 132/11 kV ...............................

1

630 kVA, 11/0,4 kV .................................

2

Afl og orka:
Virkjaó rennsli ....................................

3
59,1 m /s

Hönnunarfallhæö ....................................

58,0 m

Afl ................................................

30

Rennslisorka (áætluð)

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

270

GWh/a

Áætluð orkuvinnslugeta ..............................

180

GWh/a

MW

HELZTU MAGNTÖLUR

Steinsteypa ...........................................
Mótasmiði .............................................

3
347.000 m
819.000 m^
3
12.400 m
17.300 m^

Steypustyrktarstál ....................................

332.000 kg

Stálfóðringar .........................................

17.000 kg

Gröftur og sprengingar ................................
Fylling ...............................................
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VILLINGANESVIRKJUN 30 MW
Kostnaðaryfirlit
Stíflur ...........................................

42,16 Mkr.

Yfirfall ..........................................

10,36 Mkr.

Inntak og botnrásargöng ..........................

22,51 Mkr.

Stöðvarhús, hús á botnrás, stigahús og útivirki ...
Frárennslisskurður ................................

16,92 Mkr.
3,09 Mkr.

Vegagerð, stöðvarvarðahús o.fl....................
Vélar og rafbúnaóur ...............................

6,57 Mkr.
4 9,50 Mkr.

Verktakakostnaður ..............

151,11 Mkr.

Ófyrirséður kostnaóur ..........

19,64 Mkr.

Hönnunar- og umsjónarkostnaður ..

22,67 Mkr.

Undirbúningskostnaður ..........
Fjármagnskostnaóur .............

4,53 Mkr.
28,75 Mkr.

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

226,70 Mkr.

Staðarleiðrétting ..............

4,80 Mkr.

Heildarkostnaður ...............

231,50 Mkr.

Áætlaður stofnkostnaður miðast við verðlag i desember 1980
(visitala byggingarkostnaðar 626).
1 áætluðum stofnkostnaði eru hvorki meðtaldar bætur fyrir landspjöll
né greiðslur fyrir vatnsréttindi.
Gert er ráð fyrir, að virkjunaraöili verói undanþeginn greiðslu
á söluskatti og aðflutningsgjöldum af aflvélum og rafbúnaói.
Kostnaðargrundvöllur mióast við núverandi einingarkostnað vió
framkvæmdir Landsvirkjunar á Tungnaársvæðinu.

Gert er ráð fyrir

nálægt 2,1% hærri virkjunarkostnaði á athafnasvæói Villinganesvirkjunar
(staðarleiðrétting).

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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2.5

Kvíslaveita.

2.5.1

Greinargerð Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen.

Undanfarin fjögúr ár hefur rennsli Þjórsár verið með minnsta móti.
Til að tryggja fyllingu Þórisvatns i slíku árferði hafa verið uppi
hugmyndir um takmarkaða veitu af vatnasviði Efri-Þjórsár til
miðlunarlónsins.

Slikar veitur hafa nú verið áætlaðar sem þáttur

i heildarnýtingu vatnsafls á vatnasviði Þjórsár.

Til greina kemur

að veita norðan frá Þjórsá, þar sem hún er i nálægt 610 m hæð y.s.
austan undir Hofsjökli, og mun meðalrennsli Þjórsár við Norðlingaöldu þá minnka um rúmlega 40 af hundraði. Minni veita, sem rýrir
sama rennsli um rúmlega 15 af hundraði, kæmi einnig til álita.
Veita af vatnasviði Efri-Þjórsár i Þórisvatn hefur verið nefnd
Kvislaveita.

Hugmyndir um slíkar veitur eru ekki nýjar, þótt

þær hafi sérstaklega komið til álita nú vegna lágrennslis
Þjórsár eins og áður var nefnt.
Niðurstöður áætlana um Kvislaveitu sýna, að veitan yrói álitlegur
þáttur i heildarnýtingu orku á vatnasviði Þjórsár, þegar gert
er ráð fyrir, að litil eða engin miðlun i Þjórsárverum verði
heimiluð vegna umhverfisáhrifa.

A þetta bæði við minni og meiri

veitu, sem minnzt var á, og ekki sizt hina meiri.
Ráðgert er að skipta umræddum veituaðgerðum i fimm áfanga.

Lokið var

við fyrsta áfanga siðast liðið haust, en ráðgert er að ljúka
hinum eftir um það bil 4 1/2 ár eða á árinu 1985.
1. áfangi.

Grjótkvisl og syðri hluti Svartár.

Syðri kvisl Svartár, Stóraverskvísl, var veitt i Grjótakvisl.
Grafinn var nálega 4 km langur skurður um vatnaskil milli kvislanna,
og Stóraverskvisl var stifluð upp i 604 m hæð y.s.

Aöur hafði

Grjótakvísl verið stifluð og veitt i Illugaverskvisl, sem fellur i
Köldukvisl ofan Sauðafells.
Helztu einkenni:
2
Vatnasvið .................................
24 km
Aætlað afrennsli ................
28,5 l/s/km^, 22 Gl/a
Skurðgröftur ..............................
Stiflufylling

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

340.000 m^
45.000 m^

2493
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Afallinn kostnaður við þessar framkvæmdir er

nálægt 4 Mkr.

framreiknaður til verðlags i desember 1980.
2. áfangi.

Svartá

Grafinn verður skurður milli nyrðri og syðri greinar Svartár
vestan undir Þveröldu, og Svartá (myrðri grein) verður stifluð til
bráðabirgða upp i um það bil 605 m hæð y.s. I áfanga þessum
felst ennfremur frágangur vegna framkvæmda við fyrsta áfanga.
Helztu einkenni:

Aætlað afrennsli

..........
29 km2
28,5 1/s/km2, 26 Gl/a

Skurðgröftur ...

.......

120.000 m3

Sprengingar ....

.......

37.000 m3

Stíflufylling ..

.......

19.000 m3

Vatnasvið .....

3. áfangi.

Þúfuverskvlsl og hluti Eyvindarkvislar

Byggðar verða stiflur i Svartá (nyðri kvisl), Þúfuverskvísl og
syðri grein Eyvindarkvislar. Yfirföll veróa i nálægt 605 m hæð
y.s.

Botnrás verður i Þúfuverskvisl.

Helztu einkenni:
2
Vatnasvið .........................................
219 km
Aætlað afrennsli .................... 36,5 1/s/km2, 252 Gl/a
Stiflufyllingar .......................... ..... 672.000 m3

4. áfangi.

Eyvindarkvisl og Hreysiskvlsl

Milli nyrðri og syóri greina Eyvindarkvislar er gert ráó fyrir
skurði eða jarðgöngum.

Skuróur verður úr Hreysiskvisl í nyðri

grein Eyvindarkvislar.

Litil stifla verður byggð i nyrðri grein

Eyvindarkvislar og Hreysiskvisl veróur stifluð upp i 608 m hæð
y.s.
Helztu einkenni:
Vatnasvið ............... .......................... 159 km
2
Aætlað afrennsli ...................
38,5 1/s/km , 193 Gl/a
Gröftur og sprenging .........................
650 000 m 3
3
Stiflufylling .................................
350 000 m

Þingskjal 784
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5. áfangi.

Þjórsá

Grafinn er skurður milli Pjórsár og Hreysiskvislar og skurðir
milli Svartár og Grjótakvislar verða vikkaðir.
stifla Þjórsá upp i 610 m hæð y.s.

Ráðgert að

Lokuvirki verða i skurði

úr Þjórsá, botnrás i stiflu og 100 m langt yfirfall norðan
.
3
stiflunnar. Yfirfall verður hannað fyrir 1000 m /s.
Helztu einkenni:
Vatnasvið ......................................

689 km^

Áætlað afrennsli ..................

37,0 l/s/km^, 804 Gl/a
3
Gröftur og sprengingar .....................
870.000 m
Stiflufylling ...............................
280.000 m3

Eins og fram kom er með Kvislaveitu ráðgert að auka rennsli til
Þórisvatnsmiðlunar um nálega 1300 Gl/a.

Til þess að veitan

komi að fullum notum er nauðsynlegt að auka miðlunarrými
Þórisvatns. Ráðgerð er 5 m stifluhækkun og dýpkun á Vatnsfellsskurði sem eykur miðlunarrými um 765 G1 eða úr 1000 G1 i 1765 G1.
Aukning á orkuvinnslugetu með tilkomu Kvislaveitu ásamt nefndri
aukningu á miðlunarrými Þórisvatns er talin 760 GWh/a.

Er þá

miðað við núverandi kerfi eftir Hrauneyjafossvirkjun og stiflugerö
á Sultartanga.
Aætlanir um Kvislaveitu byggjast enn á fremur takmörkuðum upplýsingum
um staðhætti. Unnið er að kortlagningu veitusvæðisins i mælikvaróa
1:5000 og fyrstu uppdrættir liggja nú fyrir. Vettvangsrannsóknir
eru skammt á veg komnar.

Verulegar rannsóknir eru fyrirhugaðar

á þessu ári ásamt framkvæmdum við 2. áfanga.
Eins og fram kom munu umræddar aðgerðir auka nálægt 760 GWh/a við
orkuvinnslugetu.

Reikna verður með tilsvarandi aflaukningu, og

eðlilegt er að auka bæði við afl Hrauneyjafossvirkjunar og Sigölduvirkjunar til samræmis við aukið rennsli Tungnaár.

Hefur að nokkru

verið búið i haginn fyrir uppsetningu fjórðu vélasamstæðu i
þessum virkjunum, þ.e. 50 MW vélasamstæðu i Sigölduvirkjun og
70MW vélasamstæðu i Hrauneyjafossvirkjun.
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Lauslega áætlaður stofnkostnaður við umræddar framkvaandir er
þessi að meðtöldum ófyrirséðum kostnaði og öllum verkkaupakostnaði.
Kostnaður miðast við verðlag i desember 1980 (visitala byggingarkostnaðar 626).
Kvislaveita .......................................

205 Mkr.

Stækkun Þórisvatnsmiðlunar .......................

115 Mkr.

Aflaukning i Sigölduvirkjun ......................

165 Mkr.

Aflaukning i Hrauneyjafossvirkjun ................

185 Mkr.

Samtals ...

670 Mkr.

Hugmyndir að Kvislaveitu hafa verið lagðar fyrir Náttúruverndarráð
og hefur það ekki lagzt gegn þeim.
Eins og fram hefur komið byggjast áætlanir um Kvislaveitu enn á
ófullkomnum frumgögnum, og áætlun um stofnkostnað er þvi bundin
nokkurri óvissu.

Sterkar likur benda þó til, að umræddar framkvasmdir

verði mjög hagkvæmar miðað við stofnkostnað á orkueiningu, einnig
þótt tekið sé tillit til þess, að ráðgert uppsett afl er i lægra
lagi miðað við aukningu á orkuvinnslugetu.

2496
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Fylgiskjal 3.

Miðlanir í íslenska
raforkukerfinu

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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3.1

Bréf Verkfræðistofu Helga Sigvaldasonar h.f. — Virkjunarleið 2
Reykjavík, 9/4 1981

Hr. orkumálastjóri
Jakob Björnsson
Orkustofnun
Grensásvegi 9, Rvk.

Varðar

:

Blöndumiðlun.

Að beiðni yðar höfum við tekið saman nokkur atriði, sem
áhrif kunna að hafa á ákvörðun um stærð Blöndumiðlunar,
ef Blönduvirkjun verður byggð í samræmi við virkjunarleið
02, sem sýnd er í töflu 1.

Miðlunarstig vatnsorkukerfis er hér skilgreint sem hlutfallið á milli orkuinnihalds fullra miðlana kerfisins og
orkuvinnslugetu þess. I töflu 1 er miðlunarstig kerfisins
sýnt eftir einstakar virkjanir í virkjunarleið 02.

Miðlunarstig núverandi kerfis er um 0,16 og verður um
0,18 með tilkomu Hrauneyjafossvirkjunar. Miðlunarstig af
þessari stærð verður að teljast frekar lágt. Athuganir
á orkuvinnslugetu virkjana inn á þetta kerfi hafa leitt
í ljós, að mikil arðsemi næst við að auka miðlanir, en
lítil við að koma á fót virkjunum án miðlunar.

Þingskjal 784
Stækkun Þórisvatns og fyrstu tveir áfangar Fljótsdalsvirkjunar, þar sem gert er ráÖ fyrir 475 G1 miölun í
Eyjabakkalóni, 50 G1 í Gilsárlóni og 18 G1 í Hólmalóni,
auka miðlunarstigiö verulega eöa í 0,30.

Næsta virkjun á eftir fyrstu tveimur áföngum Fljótsdalsvirkjunar er Blönduvirkjun, samkvæmt fyrrnefndri virkjunarleið. Athugað hefur verið, hvaða orkuvinnslugetu Blönduvirkjun gefur inn á þetta kerfi og einnig hvaða áhrif
breytt miðlunarstærð hefði. Niðurstöðurnar eru sýndar
á mynd 1. Þar kemur fram, að orkuvinnslugeta virkjunarinnar án miðlunar er um 650 GWh/a og eykst síðan með
aukinni miðlun í um 775 GWh/a við 435 G1 miðlun eins og
núverandi áætlanir gera ráð fyrir. Á myndina eru einnig
dregnar upp niðurstöður fyrri athugana, sem birtust í
skýrslunni: "Vinnsla og flutningur raforku til aldamóta.
II Orkuver", sem unnin var á verkfræðistofu Helga Sigvaldasonar h.f. og gefin út af Orkustofnun í febrúar 1981. Með
samanburði á kúrfunum kemur í ljós, að orkuvinnslugeta
virkjunarinnar er nú mun meiri án miðlunar og ávinningurinn af stækkun miðlunar mun minni en áður. Ef miðlunin
er t.d. 290 G1, þ.e. 20 G1 í inntakslóni og 270 G1 lón
við Reftjarnarbungu fæst 750 GWh/a í orkuvinnslugetu,
sem er aðeins 25 GWh/a minna en fæst, ef miðlað væri í
435 Gl.

Auðsætt er því, að ef Blönduvirkjun er sett á þennan stað
í röð nýrra virkjana, þá er stór miðlun ofan hennar ekki
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réttlætanleg í þeim tilgangi að auka orkuvinnslugetu
kerfisins á þessu stigi.En er lítil miðlun heppileg í
endanlegri útfærslu virkjunarinnar eða á að gera ráð
fyrir, að unnt verði að stækka hana síðar, t.d. í 435 Gl?

Ef lágmarksmiðlun er til staðar fyrir alla hluta virkjanakeffisins, nægjanlegt afl er í virkjunum og næg flutningsgeta eftir flutningslínum frá þeim, er orkuvinnslugeta
kerfisins fyrst og fremst háð heildarmiðlun þess, en
staðsetning miðlunarlóna skiptir minna máli. Ef möguleikar
á að byggja miðlanir annars staðar á landinu eru fyrir
hendi, væri því hægt að hugsa sér að minnka Blöndumiðlun
og stækka aðrar miðlanir til að vega þar upp á móti.
Hvers vegna erum við þá að sökkva grónu landi við Reftjarnarbungu, ef hægt er að byggja miðlanir nánast á
eyðimörk eins og t.d. Stórasjávarmiðlun í Tungnaá?
Svar við svona spurningu er mjög erfitt að gefa svo
einhlítt sé, en nokkur atriði má hugleiða hér til nánari
glöggvunar:

—

Samkvæmt töflu 1 má gera ráð fyrir því, að ef Blöndumiðlun er ekki byggð í fulla stærð um leið og virkjun
in, þá frestast stækkun miðlunarinnar a.m.k. aftur
fyrir síðustu virkjunina í virkjunarleiðinni enda
helst miðlunarstig kerfisins alltaf fyrir ofan 0,30.

—

Munu áform um miðlanir annars staðar, eins og t.d.
miðlunin í Stórasjó, heppnast? Vandamál vegna leka

Þingskjal 784
úr Sigöldulóni eru flestum kunn. Rannsóknir á miðlunum eru víöast mjög skammt á veg komnar.

Fást miðlanir byggðar annars staðar? Nokkur andstaða
er gegn núverandi áætlunum um Blöndumiðlun vegna þess,
hve mikið af grónu landi mun fara undir vatn. Á sínum
tíma varð að hætta við byggingu miðlunar í Laxá í
Suður-Þingeyjasýslu þrátt fyrir óheyrilegan kostnað,
sem af því hlaust. Mjög mikil andstaða er gegn stórri
miðlun í Efri-Þjórsá, aðallega vegna heiðagæsanna í
Þjórsárverum, en hægt er að byggja mjög ódýra miðlun
í tengslum við stóra virkjun þar. I síðustu áætlunum
Landsvirkjunar hefur verið fallið frá upphaflegum
áformum þar um, en í stað þess er áætlað að veita
allmiklum hluta Efri-Þjórsár yfir í Þórisvatn um svonefnda Stóru-Kvíslarveitu. Með því er verið að veita
vatni af óeldvirku yfir á eldvirkt svæði. Ef Jökulsá
á Fjöllum verður virkjuð í eigin farvegi, eru til
áætlanir um miðlunarlón í Möðrudal, sem myndi valda
röskun á byggð þar. Áform um Brúarlón í Jökulsá á
Brú á Austurlandi myndi einnig valda röskun á byggð
á ofanverðum Jökuldal og í Hrafnkelsdal.

Svona mætti lengi telja, en þetta yfirlit ætti að
gefa nokkra hugmynd um þá óvissu, sem ríkir í þessum
málum í dag. Einnig undirstrikar þetta það, að ekki
er víst, að í framtíðinni fáist byggðar miðlanir
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annars staðar, sem tryggja fullnýtingu Blönduvirkjunar
með lítilli eigin miðlun um ókomin ár.

Áætlað er, að virkjanleg vatnsorka á landinu sé um
28.000 GWh/a. Ef gert er ráð fyrir, að heppilegt
miðlunarstig fyrir kerfið sé 0,30, þe. hið sama og
eftir virkjun nr. 4 og 5 í virkjunarleið 02, sbr.
töflu 1 og mynd 1, verður í framtíðinni að byggja
miðlanir fyrir um 8400 GWh af vatnsorku. Samkvæmt
töflu 1 er stærð miðlana eftir Hrauneyjafossvirkjun
718 GWh. Af þessu sést, að við eigum eftir að um það
bil 12 falda núverandi miðlanir í takt við fullnýtingu
á vatnsafli landsins.

Einn aðalkostur Blöndu.virkjunar er talinn vera sá,
að hún er ekki á eldvirku svæði. Dálítill tvískinnungur
er í þeirri afstöðu að halda fram kostum virkjunarinnar
vegna slíkra atriða en jafnframt leggja til að miðlanir
séu byggðar á eldvirku svæðunum. í slæmum vatnsárum
og við önnur skakkaföll, t.d. við stöðvun virkjana af
völdum eldgosa að vetri til eða vegna annarra rekstrartruflana, gegna miðlanir mjög veigamiklu hlutverki við
að halda uppi raforkuframleiðslunni. Af þessum

sökum

þykir ástæða til að vara við því, að byggð sé mjög
lítil miðl'un til frambúðar við Blönduvirk j un.

I þessu stutta yfirliti er ekki tekin afgerandi afstaða méð
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eöa á móti núverandi áformum um stærÖ Blöndumiðlunar.
Bent hefur verið á nokkur rekstrarleg atriði, sem þýðingu
gætu haft við endanlega ákvörðun um stærð hennar.

Virðingarfyllst,

Skúli Jóhannsson
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VIRKJUNARLEIÐ 02,

Tafla 1

Miðlunarstig

VHS.

9/4 '81 S.J.
I

virkjun

kerf i
I

nr.

Kerf i

miðlun

GWh

orkuvinnslu-

miðlunar-

geta

stig

miðlun

GWh

GWh/a

orkuvinnslu-

miðluna

geta

stig

GWh/a
|

núverandi kerfi

481

3050

0,16

718

3950

0,18

240

900

0,27

2 . +Ármótastífla
3 . +Stór Kvíslaveita

0

150

0

718

4100

0,17

290

600

0,48

1008

4700

0,21

737

1050

0,70

1745

5750

0,30

Stækkun Þórisvatns í 1450 G1
4.vél í Sigöldu og Hrf.
4 . +F1jótsdalsvirkjun l.+2.áf (5436)
5 . +Blönduvirkjun (435 G1 - 290 Gl)

296-197

775-750

0,38-0,26
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1. +Hrauneyjafossvirkjun

2041-1942 6525-6500

0,31-0,30

6 . +F1jótsdalsvirkjun 3.áf.(+2O2 Gl)

274

300

0,91

2315-2216 6825-6800

0,34-0,33

7 . +Sultartangavirkjun

138

0,20

2453-2354 7515-7490

0,33-0,31

8 . +Vatnsfellsvirkjun

235

690
4 3 5X

0,54

2688-2589 7950-7925

0,34-0,33

104

580*

0,18

2792-2693 8530-8505

0,33-0,32

372

1140*

0,33

3164-3065 9670-9645

0,33-0,32

9 . +Hálsvirkj un
10. +Króksvirkjun (430 Gl)

x sjá : "Þjórsárvirkjanir. Mynsturáætlun um orkunýtingu á vatnasviði Þjórsár niður fyrir Búrfell"
Skýrsla Landsvirkjunar frá okt. 1980, unnin af A.V., Virki og VST.
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Bréf Verkfræðistofu Helga Sigvaldasonar h.f. — Virkjunarleið 1
Reykjavík, 13.4. 1981

Hr. orkumálastjóri
Jakob Björnsson
Orkustofnun
Grensásvegi 9, Rvk.

Varöar

:

Blöndumiðlun.

1 bréfi til yðar dags. 9.4. 1981 sýndum við útreikninga
á miðlunarstigi raforkukerfisins eftir einstakar virkjanir
í svonefndri virkjunarleið 02 fyrir Blönduvirkjun 435 G1
annars vegar og 290 G1 hins vegar.

I þessu bréfi eru sýndir samskonar útreikningar fyrir
virkjunarleið 01, en mismunurinn á þeirri léið og leið 02
er sá, að Blönduvirkjun kemur á undan Fljótsdalsvirkjun.

Virðingarfyllst,

Skúli Jóhannsson

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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ifla 2

VIRKJUNARLEIÐ 01,

Miðlunarstig

VHS

kerf i

virkjun
?

miðlun

kerf i

GWh

12/4 1981 S.J.

orkuvinnslu-

miðlunar-

geta

stig

GWh/a

núverandi kerfi

miðlun

orkuvinnslugeta

miðlunarstig

GWh

GWh/a

481

3050

0,16

+Hrauneyjafossvirkjun

240

900

0,27

718

3950

0,18

+Ármótastífla

0

150

0

718

4100

0,17

3.

+Stór Kvíslarveita

290

600

0,48

1008

4700

0,21

Stækkun Þórisvatns í 1450 G1
4.vél í Sigöldu og Hrf.
775-650

0,38-0,30

1304-1205

5475-5350

0,24-0,23

1050-1150

0,70-0,64

2041-1942

6525-6500

0,31-0,30

2315-2216

6825-6800

0,34-0,33

0,20

2453-2354

7515-7490

0,33-0,31

0,54

2688-2589

7950-7925

0,34-0,33

+Blönduvirkjun (435-290 Gl)

5.

+Fljótsdalsvirkjun l.+2.áf.(543 Gl)

737

5.

+F1jótsdalsvirkjun 3.áf. (+202 Gl)

274

300

0,91

7.

+Sultartangavirkjun

138

690
435*

3.

+Vatnsfellsvirkjun

235

1.

+Hálsvirkjun

104

580*

0,18

2792-2693

8530-8505

0,33-0,32

372

1140*

0,33

3164-3065

9670-9645

0,33-0,32

+Króksvirkjun (430 Gl)

).
sjá

:

"Þjórsárvirkjanir. Mynsturáætlun um orkunýtingu á vatnasviði Þjórsár niður fyrir Búrfell"
Skýrsla Landsvirkjunar frá okt. 1980, unnin af AV, Virki og VST.

784

296-197

4.

Þ ingskjal

1.
2.
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ORKUVINNSLUGETA BLÖNDUVIRKJUNAR
EFTIR FYRRI ÁFANGA FLJÓTSDALSVIRKJUNAR
(190 MW)
MARKAOUR: 50% STÓRIÐJA
35%
I5%

ALMENN NOTKUN
HITUNARNOTKUN

GRUNNKERFU "NÚVERANDI KERFl" AUK
HRAUNEYJAkOSSVIRKJUNAR 210 MW,

2508
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Fylgiskjal 5

REYKJAVÍK
Qpríi 1981
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YFIRLIT YFIR ÞROUN RAFORKUSPAR

3.1

Forgangsraforka í GWh

Ár

ÁÆTLUÐ RAFORKUÞÖRF FYRIR ALLT LANDIÐ
Fyrsta spá
Núgildandi spá 1981-2000
1976-2000
Efri spá
Neðri spá

1980

3436

3130*

3130*

1985

4110

3904

4400

1990

4767

4514

5500

1995

5505

5161

7500

2000

6370

5925

9650

» Rauntölur

RAFORKUÞÖRF EFTIR LANDSHLUTUM ÁN STÓRIÐJU
Landshlutar

1980

1990

2000

Suðurland

153

282

426

Suðurnes

129

188

283

Höfuðb.svæðið

459

749

1190

Vesturland

140

272

407

Vestfirðir

90

265

370

Norðurland

284

485

750

Austurland

130

344

504

RAFORKUÞÖRF EFTIR TEGUND NOTKUNAR ÁRIÐ 2000
Tegund
notkunar
Rafhitun

Spá 1976-2000 Spá 1981-2000
Neðri spá

Spá 1981-2000
Efri spá

1206

1115

1115

Heimilisnot.

995

626

626

Þjónusta

482

306

306

Iðnaður

979

1206

1130

Annað

300

257

257

1705

1717

5340

743

698

876

Stóriðja
Töp

SVCUI

TAFLA
ÍÍTLUC

RAFORKA

3.4.1

TI L ALMENNINGSNOTA

IS

ISLANO
AUKNING
0/0

115

1017

-

201

959
1025
1129
1216
1236

123
134
149
157
150

1082
1159
1278
1373
1386

6.4
7. 1
10.2
7.4
0.9

214
229
253
272
274

137
142
147
153
158

1342
1452
1562
1671
1781

165
180
195
209
223

1507
1631
1756
1 881
20Q4

8. 7
8.3
7. 7
7.1
6.6

298
323
348
373
397

524
559
595
633
673

164
170
176
182
188

1883
1993
2096
2198
2299

237
250
262
274
286

2125
2243
2358
2472
2585

6.0
5.6
5. 1
4. 8
4.6

422
445
46 8
490
513

197
207
218
229
241

715
760
807
856
907

194
201
20 7
214
221

2403
2509
2620
2735
2854

297
310
322
335
348

2700
2819
2942
3070
3202

4.4
4.4
4.4
4.3
4.3

536
559
584
609
635

253
265
278
292
306

962
1018
1078
1141
1206

228
235
242
250
257

2976
3103
3234
3370
3510

362
376
390
405
420

3338
3479
3624
3775
3930

4.3
4.2
4.2
4.1
4. 1

662
690
719
749
780

ORKUSALA
GWH

236

113

902

82
91
98
106
108

257
283
310
342
352

116
121
127
121
133

271
285
296
313
32 8

115
122
129
136
144

379
405
432
461
492

70 5
745
780
812
840

343
360
376
394
411

151
160
168
177
187

257368
260024
262695
265382
268083

£66
693
920
947
574

430
449
469
489
510

270799
273529
276274
2 7903 4
281807

1002
1C30
1058
1086
1115

532
554
578
601
626

RAFHITUN
GWH

HEIMILI
GwH

* 197 5

219333

246

222

82

* 1976
1977
1976
1979
* 198C

220910
222473
224384
226724
228769

277
304
355
398
390

225
227
238
249
252

1931
193 2
193 3
1934
1935

231648
234150
236667
239201
241750

43 9
498
555
608
659

1906
193 7
1903
1939
1990

244314
246894
249490
252103
254726

1991
1992
1993
1994
199 5
1996
1997
1998
199 9
2000

PJONUSTUGP.
GWH

IÐNAÐUR
GWH

DREIFI
TðP
GWH

AFLPðRF
MW

Þ ingskjal 784

ORKUKAUP
GWH

ANNAO
GWH

IBUAFJOLDl

Ál\

2510

□RKUSPAkNEFNO
ORKUSTUFNUN

TAFLA

ORKUSPARN EF\O
ORKUSTOFNUN

3.4.2

AaTlLC ALMl-NN rafop. klnotkun og storiojunotkun

ISLAND

SVÍÐ I
AlMENN NUTKUN

A8URUARVERKSM
ORKA
AFL
GRH
MW

ALVER ISAL
CRKA
AFL
Mw
GrtH

AFL
Mrt

* 19 7 5

1 317

201

134

13

1027

*
❖ 19 7 7
197 3
19 7 9
* 1930

1 362
1159
1276
1375
1 38 c

214
229
253
272

137
147
149

2 74

126

lö
18
18
13
16

193’
1930
19 Jj
1 9 34
19 35

1 507
lc31
1 756
1 5 61
230-r

áS 8
3z3
373
39 7

1 50
150
l 50
15C
150

193 6
1937
’ 90 tí
193 9
1993

212 j
2 24.)

422
445

0j56

4t 6

2472
2565

JARNBLENOIVERKS STOFNKERFISTÖP
CRKA
AFL
ORKA
AFL

VINNSLA ALLS
ORKA
afl

MW

GWH

MW

GWH

MW

148

0

0

107

18

2286

385

1063
1147
1136
1131
1209

148
148
146
148

0
3
0
163
260

0
0
0
33
33

113
121
126
138
147

19
19
21
23
24

2400
2574
2689
2934
3130

398
414
439
494
505

IS
16
13
13
13

1307
1307
1307
1307
1307

156

156

260
260
260
260
260

33
33
33
33
33

159
16 5
171
177
183

25
26
27
29
30

3383
3514
3645
3775
3904

530
557
583
609
634

49C
513

150
150
1 50
150
1 50

18
!0
18
18
18

1307
1307
1307
1307
1307

156
156
156
156
156

260
260
260
260
260

33
33
33
33
33

189
195
201
207
212

31
32
33
34
35

4031
4155
4276
4395
4514

660
684
708
732
755

1995

2 70u
2819
2 942
307 3
3 20 2

5 3t
359
564
6C4
635

150
130
1 50
150
150

18
18
1 8
18
18

1307
1307
1307
1307
1307

156
156
156
156
156

260
260
260
260
260

33
33
33
33
33

218
224
230
236
242

37
38
39
40
42

4635
4760
4889
5023
5161

779
804
830
856
884

1996
199 7
1998
199 9
2030

3333
3 4 73
3624
37 Í6
5 930

662
690
719
749
780

150
150
1 50
150
1 50

18
18
13
18
18

1307
130 7
1307
1307
1307

156
156
156
156
1 56

260
263
260
260
260

33
33
33
33
33

249
256
263
271
278

43
44
46
47
49

5304
912
5452
942
5605
972
5762 1003
5925 1036

199 1
199 2
199 3

246

1l9

156

156

156
156

2511
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ORKA
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Spá um olíunotkun 1980-2000 (úrdráttur)
4.1 Bensínnotkun er að mestu bundin við fólksbifreiðar, sem nota bensln
sem eldsneyti.

Notkunin er einkum háð þrem þáttum, þ.e. fjölda bifreið-

anna, árlegri akstursvegalengd hverrar bifreiðar og bensíneyðslu á hvern
ekinn kílómetra.

Fyrir fólksbifreiðamar hefur hver þessara þátta verið

áætlaður þannig (sjá nánar í viðauka 1).

1.

Framkvæmdastofnunin hefur áætlað fjölda fólksbifreiða og jafnframt
ibúafjölda fram til ársins 2000.

Þessar upplýsingar eru notaðar

til að reikna fjölda fólksbifreiða fram til aldamóta.
að hlutur díeselfólksbifreiða

Áætlað er

vaxi úr 4% nú í 8% árið 2000.

Reiknað er með að rafbílar verði fyrst fluttir inn að marki árið
1990 og verði þá 10% af innflutningi fólksbifreiða, en árið 2000
er áætlað að 15% af innfluttum bifreiðum verði rafbílar.

Árlegur

innflutningur bifreiða er talinn munu nema 8% af bifreiðaeign
hvers árs frá 1990-2000.
2.

Reiknað er með að árleg akstursvegalengd hverrar bifreiðar verði sú
sama árið 2000 og hún er um þessar mundir, þ.e. 12.000 km á ári.

3.

í framtíðinni verða bifreiðar almennt minni og sparneytnari en nú.
Árleg bensíneyðsla hverrar bifreiðar mun því minnka þrátt fyrir
óbreyttan akstur.

Áætlað er að eyðslan minnki árlega um 1%.

1 samræmi við þróun undanfarinna ára er ekki gert ráð fyrir því að bensínbifreiðum öðrum en fólksbifreiðum fjölgi á komandi árum.
um 3.500.

Þær eru nú

Spá um bensínnotkun 1980-2000 lítur þá þannig út:

TAFLA 2
Spá um bensínnotkun 1980 - 2000.
Ar

Bensín
fólksbifr.
þús.

Aðrar
bensínbif.
þús.

Eyðsla
1/ári

Bensín
notkun
Ml

1980

75,9

3,5

1660

131,8

97,5

1985

92,1

3,5

1579

150,9

111,7

1990

104,4

3,5

1502

162,1

120,0

1995

109,3

3,5

1428

161,1

119,2

2000

110,0

3,5

1358

154,1

114,0

Bensrn
notkun
þús.tonn

Þingskjal 784
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Flugvélabensín er óverulegur þáttur í olíunotkun landsins og er

hann afgreiddur með því að áætla að þessi notkun vaxi úr um 2000 tonnum
árið 1978 í 3000 tonn árið 2000 en það samsvarar 2% árlegri aukningu.

4.3

Þotueldsneyti hefur verið verulegur þáttur í olíunotkun landsins

á umliðnum árum, en mikil óvissa ríkir nú um þróun íslenskra flugsamgangna í framtíðinni.

Árið 1978 nam heildarsala þotueldsneytis hér

á landi rúmlega 67.000 tonnum, en nú nýlega hafa Flugleiðir fækkað
mjög viðkomum á Islandi í N-Atlantshafsfluginu, þannig að talið er að
þotueldsneytissalan minnki í 43.00 tonnum árið 1980.

Ör því er reiknað

með að árleg aukning verði 3% og verður þotueldsneytisnotkunin þá
78.000 tonn árið 2000.

4.4

Steinolía er lítið notuð á íslandi.

Reiknað er með 3% árlegri

aukningu í þessari spá.

4.5

Gasolía er mest notaða eldsneytið og er notkun hennar mjög fjölbreytt:
1.

HÚshitun var löngum stærsti þátturinn í gasolíunotkuninni,
en þessi notkun hefur m.innkað mikið með vaxandi notkun jarðvarma og rafmagns til húshitunar.

Áætlað er að þessi sam-

dráttur haldi áfram og að notkunin árið 1985 verði aðeins
um 12.000 tonn og árið 2000 verði sögu húshitunar með olíu
að heita má lokið.

1 stað olíu koma innlendir orkugjafar,

jarðvarmi og vatnsorka.
2.

Fiskiskip eru nú stærsti notandi gasolíu, og hefur orðið mjög
mikil aukning á þessari notkun frá 1972.
85% á 6 árum, eða um 11% á ári.

Aukningin nemur

Líkur benda til að þetta

tímabil mikillar aukningar sé liðið og notkunin muni minnka
ört á næstu árum, með auknum spamaði, en einkum vegna þess
að skuttogarar og stór loðnuskip muni i vaxandi
svartolíu.

mæli nota

Reiknað er með að gasolíunotkun fiskiskipa muni

dragast saman um rúm 50% fram til aldamóta og verða þá
68.000 tonn.

Heildarolíunotkun flotans mun þó ekki minnka

verulega, en flotinn mun skila meiri afla en nú með ódýrari
olíu (sjá viðauka 2).

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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3.

1 þessum lið eru talin kaup skipafélaganna á gasolíu hér á
landi og gasolíunotkun Skipaútgerðar ríkisins, Landhelgisgæslunnar og Hafrannsóknarstofnunar.

Þótt reiknað sé með auknum

vöruflutningum á sjó þá mun vaxandi tilhneiging til að nota
svartoliu i stað gasoliu mæta þeirri aukningu.

Þess vegna er

reiknað með að þessi liður haldist næstum óbreyttur til aldamóta og verði áriega um 13.000 tonn.
4.

Bifreiðar og tæki nota liklega um 42.000 tonn af oliu, þar af
eru keypt

i smásölu

25.000 tonn, 12.000 tonn eru seld til

Vegagerðar ríkisins og verktaka, en áætlað er að 5.000 tonn séu
tekin úr heimilistönkum, einkum til sveita á landbúnaðartæki og
dieselbifreiðar.

Reiknað er með að flutningsþörf og notkun

dieselbifreiða og tækja vaxi um 3-4% árlega, en að betri vegir
og bætt tækni takmarki aukningu i gasoliunotkun við 2% á ári.
5.

Raforkuvinnsla með gasolíu mun væntanlega minnka á næstu árum
með samtengingu dreifikerfa landsins.

Árið 2000 er reiknað með

að til jafnaðar verði 3 °/oo af raforkuframleiðslunni i oliustöðvum, sem samsvarar 20 GWh og 6.000 tonnum af oliu.

4.6 Brennsluolia (svartolia) hefur til skamms tima verið nær eingöngu
notuð í iðnaði, einkum fiskimjölsverksmiðjum.

Á þessu er þó að verða

mikil breyting, þvi að togaraflotinn og stærri skip eru nú sem óðast
að taka upp brennsluoliu i stað gasoliu.

Þetta leiðir til þess að

notkun brennsluoliu mun vaxa verulega á næstu árum.

1.

Fiskimjölsverksmiðjur nota nú um 84.000 tonn af brennsluoliu árlega
til aó vinna um 1.200.000 tonn af hráefni.

Oliunotkun fiskimjöls-

verksmiðjanna er mjög mismunandi eftir tækjabúnaði eða 40-80 kg
oliu á hvert tonn hráefnis, en að meðaltali er oliunotkunin 70 kg
á tonn hráefnis.

Fram til aldamóta er gert ráð fyrir verulegu

átaki til orkusparnaðar, og er reiknað með að oliunotkunin verði
þá komin niður í 40 kg á tonn bræðslufisks og 55 kg á tonn fiskúrgangs.

Líklegt er að raforka eða kol verði í framtiðinni notuð

í stað olíu i fiskimjölsverksmiðjum.

Ekki er þó reiknað með þvi

hér, en staðan verður endurmetin reglulega.

Nú er reiknað með að

oliunotkunin þróist eins og meðfylgjandi töflur (3 og 4 ) sýna
miðað við 1.400.000 tonna árlegt bræösluhráefni.

2515
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TAFLA 3

Spá um olíunotkun á tonn bræðsluhráefnis

1980

1985

1990

1995

2000

Loðna og bræðslufiskur

60 kg

55 kg

50 kg

45 kg

40 kg

Fiskúrgangur

75 "

70 "

65 "

60 "

55 "

TAFLA 4

Spá um oiíunotkun fiskimjölsverksmiðja (tölur í tonnum)

1980

1985

1990

1995

2000

Loðna 1,0 Mt

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

Bræðslufiskur 0,2 Mt

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

Fiskúrgangur 0,2 Mt

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

87.000

80.000

73.000

66.000

59.000

2.

Graskögglaverksmiðjur nota nú árlega um 3.500 tonn af svartoliu
til að framleiða 10.000 tonn af graskögglum.

Reiknað er með að

hvort tveggja tvöfaldist fram til aldamóta, enda er talið raunhæft
að framleiða mun meira af kjarnfóðri innan iands en gert hefur
verið hingað til.
3.

Sementsverksmiðjan notar um 13.000 tonn af brennsluolíu árlega.

1

athugun er að nota kol eða rafmagn í stað olíunnar en niðurstaða
liggur enn ekki fyrir.
4.

Hér er því gert ráð fyrir óbreyttri notkun.

Hvalur h.f. notar 8-9.000 tonn af svartolíu á hvaibátana og i hvaistöðinni.

Nokkur óvissa ríkir um framhald hvalveiðanna, en i

þessari spá er reiknað með að þessi liður haldist óbreyttur.

Þingskjal 784
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5.

Fiskiskip, einkum skuttogarar og loðnuVeiðiskip, munu í vaxandi
mæli nota svartolíu i stað gasolíu.

Reiknað er með að árið 2000

verði svartoliunotkun fiskiskipaflotans orðin 81.000 tonn i stað
13.000 tonna árið 1978, en að gasoliunotkunin verði þá 68.000 tonn
i stað 140.000 tonna árið 1978 (sjá viðauka 2).
6.

Svartoliunotkun annarra skipa, en fiskiskipa er áætluð 3.000 tonn
árið 1978.

Þessi notkun mun aukast á næstu árum m.a. vegna þess

að Skipaútgerð rikisins hyggst nota næstum eingöngu svartoliu á
skip sin á komandi árum.

Reiknað er með að notkunin vaxi ört fyrst

i stað (15% á ári að meðaltali 1980-1985) en svo hægar (3%, 19852000).
7.

Árið 2000 verður þessi notkun þá 9.000 tonn.

Önnur notkun brennsluoliu er talin munu vaxa úr 8.000 tonnum árið
1978 i 12.000 tonn árið 2000.

Undir þennan lið fellur oliunotkun

þeirra fjarvarmaveitna (R/O-veitna) sem fyrirhugaðar eru.

Niðurstöður oliuspárinnar sem er lýst hér að framan eru dregnar saman
i töflu 6.

Einnig sýnir mynd 1 niðurstöður oliuspárinnar en að auki

oliusöluna 1972-1978.
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TAFLA 5
Sala á innfluttu eldsneyti 1972-1978 (tölur í þús. tonna)
Eldsney ti

Bensín

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

64,4

71,4

76,4

77,7

78,8

86,7

90,8

Flugvélabensín

2,2

2,7

2,4

2,2

2,1

2,2

2,3

Innlendir aöilar

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,6

1,5

Erlendir aóilar

0,5

1,0

0,8

0,6

0,6

0,6

0,8

79,2

76,7

70,9

62,9

60,4

65,8

67,2

Innlendir aðilar

50,1

56,5

53,2

49,1

46,0

48,7

53,0

Erlendir aðilar

29,1

20,2

17,7

13,8

14,4

17,1

14,2

1,3

1,8

1,6

1.7

1,8

1,7

1,5

303,0

332,3

337,2

334,5

300,7

309,7

308,0

152,7

159,6

141,7

134,1

111,3

104,3

95,4

75,1

85,5

110,1

120,9

118,3

130,1

138,6

Bifreiðar

26,4

29,0

27,4

25,2

25,0

25,4

25,6

Ra fork uvi nn s1a

10,7

19,7

18,2

17,9

13,5

16,3

12,2

Iðnaður o.a.

38,1

38,5

39,9

36,4

32,6

33,6

36,3

93,9

107,9

99,3

95,1

105,1

125,0

133,0

544,0

592,8

587,9

574,1

548,9

591,1

602,8

Þo tueldsney ti

Steinolia

Gasolia
Húshitun
Fiskiskip
Farskip

Brennsluolia

Samtals
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Spá um olíunotkun 1980-2000 (tðlur í þús. tonna)
1978
Bensín

Flugvélabensín

Þotueldsneyti

Steinolía

Gasolía
Húshitun
Fiskiskip

1980

1985

1990

1995

2000

90,8

98

112

120

119

114

2,3

2

2

3

3

3

67,2

43

50

58

67

78

1,5

2

2

3

3

3

308,0

244

189

170

169

170

90,4

55

12

1

1

1

138,6

108

93

80

74

68

Önnur skip

13,0

13

12

13

13

14

Bifreið^r og tæki

42,6

46

51

56

62

69

Raforkuvinnsla

12,2

10

9

8

7

6

Iðnaður o.a.

11,2

12

12

12

12

12

Brennsluolia

133,0

181

187

188

189

190

Fiskimjölsv.

84

87

80

73

66

59

Graskögglav.

3

4

6

7

7

7

13

13

13

13

13

13

Hvalstöðin

9

9

9

9

9

9

Fiskiskip

13

55

63

68

75

81

Önnur skip

3

3

6

7

8

9

Annað

8

10

10

11

11

12

570

542

542

Sementsv.

Alls

602,8

550

558

Þróun olíunotkunar 1972-1978 ósomt spó 1980-2000

-600

-400
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1981.04.13

Fylgiskjal 7

Orkulindir íslands (stutt yfirlit)
Inngangur.

Undanfarið hefur verið unnið að því hjá Orkustofnun að endurskoða fyrri
áætlanir um stærð hinna tveggja meginorkulinda landsins, vatnsafls og
jarðhita.

Skýrslur um þessi verkefni eru í smíðum, og hér á eftir verða

r stuttu máli raktar meginniðurstöðurnar, eins og þær liggja fyrir nú.

Vatnsorka.

Á undanfömum árum hafa verið gerðar ýmsar áætlanir um vatnsafl á íslandi
bæði af opinherum aðilum og einkafyrirtækjum.

1 byrjun 3ja áratugarins áætlaði Jón Þorláksson að nýtanlegt vatnsafl
væri um 26 TWh/ár.

Sigurður Thoroddsen verkfræðingur áætlaði 1951 að

nýtanlegt vatnsafl væri um 38TWh/áx.

Árið .1962 kom áætlun frá verkfræði-

stofu Sigurðar Thoroddsen um að nýtanlegt vatnsafl væri um 35 TWh/ár.
Haukur Tómasson hjá Orkustofnun áætlaði árið 1977 að í rennandi yfirborðsvatni á íslandi sé orka sem svarar til 180 TWh/ár (650PJ/ár) en orkan
í allri útkomunni sé 300 TWh/ár (1060 Pj/ár).
vatnsafl geti talist um 50TWh/ár.

Haukur taldi að nýtanlegt

Sammerkt er með þeim áætlunum, sem hér

hafa verið nefndar, að þær gera ekki ráð fyrir að fórna þurfi virkjunarmöguleikum vegna náttúruverndarsjónarmiða eða sérhagsmuna svo sem laxveiða og beitar.

Þau mál eru sem stendur til athugunar hjá Samstarfs-

nefnd Iðnaðarráðuneytisins og Nattúruvemdarráðs um orkumál, og á meðan
þykir ekki tímabært að nefna tölur um það, hvað af þessari orku verður
ekki nytjað, vegna náttúruverndarsjónarmiða.

ÞÓ skal tekið fram, að

varðandi Þjórsárver er í töflu 1 hér á eftir einungis reiknað með þeirri
miðlunarstærð sem gert verður ráð fyrir i væntanlegri friðlýsingu veranna.

Á meðfylgjanditöflu1 er yfirlit yfir vatnsaflið þar sem því er skipt eftir
svæðum, sem að mestu falla að kjördæmaskiptingu landsins.

Staða rannsókna

á þessum virkjanakostum er hér einnig sýnd sem prósentutala heildarrann-
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sóknarkostnaðar og einnig með nöfnum gefin til kynna staða rannsóknarína
eða gæði þeirra áætlana, sem til eru um virkjunarstaðina.

Þetta yfirlit byggir á ýmsum áætlunum, sem unnar hafa verið á Orkustofnun
eða fyrir hana og einnig fyrir Landsvirkjun og Rafmagnsveitur Rikisins.
Þetta yfirlit felur ekki í sér tæmandi upptalningu á mögulegum virkjunum.
En í þessari skrá eru allir stórir virkjunarstaðir og þeir sem vænta má
ódýrrar orku frá.
Skil milli landshluta eru yfirleitt þannig að ekki er vafamál hvar reikna
eigi orkuna.

ÞÓ er mögulegt að veita vatni á milli landshluta og eru á

nokkrum stöðum hugmyndir um það.

Hér er einungis á einum stað reiknað

með þess konar veitu, að Jökulsá á Fjöllum sé veitt i Jökulsá á Brú.
Vatnsaflið sem veitan gefur af sér er reiknað með Norðurlandi eystra
þótt virkjunin sé á Austurlandi.

Til viðbótar þeirri vatnsorku stærstu virkjunarstaðanna sem taldir eru í
töflunni er talið að hagkvæmt muni að virkja allt að þvi annað eins £
minni stöðum, eða að vatnsorka sem hagkvæmt er að virkja alls á landinu
sé milli 50 og 60 TWh á ári.

Unnið er nú að nánari greinargerð um vatns-

aflið, sem væntanlega verður tilbúin í næsta mánuði.

Jarðhiti.
Mun erfiðara er að áætla stærð þeirrar orkulindar, sem £ jarðhitanum
felst en þeirrar sem £ vatnsföllunum er.

Ástæðan er sú, að orkulindin

er neðanjarðar og mælingum verður þvi ekki við kpmið nema að takmörkuðu
leyti.

Ót frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið og þeirri reynslu

sem fengist hefur við rekstur jarðhitasvæða má þó gera sér nokkra grein
fyrir þessu.
Fyrstu tilraun til að meta orku jarðhitasvæða landsins gerði Gunnar
Böðvarsson fyrir um 25 árum.

Mat hans náði aðeins til háhitasvæðanna.

Um nokkurt skeið hefur verið unnið að nýju jarðvarmamati hjá jarðhitadeild Orkustofnunar, og beitt þar aðferðum sem reyndar hafa verið annars
staðar, en jafnframt tekið tillit til vissra jarðfræðilegra aðstæðna hér
á landi, sem eru ólikar þeim, sem i öðrum löndum gerast.

Skýrsla um þetta

jarðvarmamat er nú £ smiðum.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Jarðhitann má skoða sem annars vegar jarðvarmaforða, sem er i heitu
bergi i jarðskorpunni, og hins vegar stöðugan straum hitaorku (varma)
til yfirborðs neðan úr iðrum jarðar.

Jarðvarmaforðinn skiptir mestu

máli tðlulega séð, en hinn stððugi orkustraumur hefur áhrif á endingu
jarðhitasvæðanna.

1 jarðvarmamatinu er iandinu skipt í svæði og raeðst

sú skipting fyrst og fremst af jarðfræðilegum aðstæðum.

Mynd 1 sýnir

í meginatriðum þá aðferð, sem notuð er, og nokkrar heildamiðurstðður,
sem fást við samlagningu talna af hihum einstöku svæðum.

Ekki eru tök

á því að greina hér frá ðllum forsendum, heldur vísast til skýrslu
Orkustofnunar.
Fyrst er reiknaður jarðvarmaforði bergsins yfir meðalumhverfishitann niður
á 10 km dýpi.

Litið er svo á, að sá hluti þessa forða, sem er ofan 3 km

dýpis sé aðaenaiieaur, en bað sem dvpra er sé óaðgengiiegt.

Hinn aðgengi-

lega varmaforða bergsins er aðeins að hluta til unnt að vinna úr berginu
með borunum og er honum því skipt í tæknilega vinnanlegan jarðvarma og
leifð.

Hinum tækniiega vinnanlega jarðvarma má siðan aftur skipta i hag-

kvæman og óhagkvæman hiuta, en sú skipting fer eftir notkunartegund, öðrum
orkuöflunarkostum o.fl., sem skoða verður á hverjum tima.

Tölur um skipt-

ingu i hagkvæman og óhagkvæman hluta er þvi ekki hægt að gefa án nánari
forsendna.

Hið stöðuga varmaaðstreymi til jarðskorpunnar og varmatapið frá henni er
sýnt með örvum að og frá hinum aðgengiiega jarðvarmaforða á 0-3 km dýpi.
Mat á stærð þessa varmaaðstreymis er að hluta til byggt á vitneskju um
eldgosavirkni og hinn almenna varmastraum til yfirborðs jarðar, og að
hluta til á reiknilikani af hitaástandi jarðskorpunnar í gosbeltinu samkvæmt iandrekskenningunni.

í töflu 2 er hinn tæknilega vinnanlegi jarðvarmi sundurliðaður eftir
landssvæðum.

Jafnframt er sýnd sundurliðun eftir háhitasvæðum.

Tekið

er tillit til aðgengileika (jöklar, fjöll o.s.frv.) og nýtingar varmaforða bergsins.

Annars vegar eru gefnar tölur fyrir þann varma sem vinna

má með borunum, hins vegar tölur um þá raforku sem framleiða má ef jarðvarminn er notaður til slikrar vinnslu.

Siðasti dálkurinn i neðri hluta

töflunnar sýnir, að vinnanleg orka á flatareiningu er mest á háhitasvæðunum eins og við er að búast, og þar er vinnsla þvi hagkvæmust.

Hins

vegar er varmi háhitasvæðanna sjálfra aðeins lítill hluti þess varma,
sem vinnanlegur er i gosbeltinu.

Búast má við, að háhitasvæðin og önnur
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virk svæði gosbeltisins séu samtengd vatnskerfi, þannig aé ná megí upp
á háhitasvæðunum hluta af þeirri orku, sem talin er upp undir öðrum
virkum svæðum gosbeltisins.

Einungis frekari rannsóknir geta þó skorið

úr um það, að hve miklu leyti þetta er rétt.

Orkugeta háhitasvæðanna

til raforkuvinnslu eins og hún er gefin í töflunni, þ.e. 3500 MW^ í 50 ár,
ber því að skoða sem lágmarksmat, en hámarksmat á þeirri stærð er um
12000 MW £50 ár, þ.e. samanlðgð orkugeta háhitasvæða og annarra virkra
e
svæða eins og sýnt er £ töflunni.
Torfajðkulssvæðið reynist enn sem fyrr mesta jarðhitasvæði landsins, en
næst í röðinni kemur Hengilssvæðið, og síðan Krísuv£k og Krafla.

Gr£ms-

vatnasvæðið er þá ekki talið með vegna legu sinnar undir jökii.

Rétt er að leggja á það áherslu, að £ þv£ jarðvarmamati, sem ofangreindar
niðurstöður eru teknar út, eru margir þættir l£tt þekktir og óvissa þar
af leiéandi mikil.

Orkuinnihald jarðhitasvæðanna er vfða hægt að áætla

með sæmilegri nákvæmni, en afl þeirra, þ.e. hve hratt megi vinna orkuna,
er háð vatnafræðilegum eiginleikum berggrunnsins, og verður ekki fundið
svo vel sé nema með borunum og rennslisprófunum.

Rennsliseiginleikar

bergsins eru þekktir á tiltölulega fáum svæðum þar sem boranir hafa verið
gerðar að marki.

Eru þeir talsvert breytilegir eftir svæðum, og á það

bæði við um háhita- og lághitasvæði.

Könnun á nennsliseiginleikum berg-

grunnsins á jarðhitasvæðum er einn mikilvægasti þátturinn £ forrannsóknum
þeirra, en jafnframt einn sá dýrasti, þv£ að þessar upplýsingar fást aðeins
með borunum.

í töflu 3 er sýnd staða rannsókna á háhitasvæðum landsins £ mars 1981.
Mikið hefur verið unnið að rannsóknum á lághitasvæðum undanfarin ár vegna
hitaveitna, en tilsvarandi samantekt hefur ekki verið gerð fyrir þau.
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Tafla I

Orkuvinnslu og rannsóknarstig virkjanasvœða -Yfirlit

Rannsóknarstig
Orku_

VIRKJANASVÆÐI

GVVh/o

Vesturland

gögn

5%

25%

Forathugun Frumhönnun

100%

Verkhönnun

22Q

Botnsó, Hvalfirði

230
70

Hvíto. Kliófoss

700

Vestfirðir
Glómuhólendi

suðurs
vesturs
norðurs
ausfurs

400

Ófeigsfjorðorheiði

vesturs
austurs

300

Norðurland vestra

2100

Blando

800

Héraðsvötn, Villinganes

300

Jökulsórnor í Skagofirði

1000

Norðurland eystra

5900

Skjólfandafljót, Ishólsvotn

400

Jökulsó ó Fjöllum, Hólsfjollav.
Jökuísó ó Fiöllum. veitur

1400
4100

Austurland

7500

Jökulsó ó Brú, Hafrahvommar

2000

Jökulsó ó Brú.Brúarv.

3600

Jökulsó í Fljótsdal, Fljótdalsv.

1400

Austurfjallgarður, Fjarðoró Seyðisf.
--------------------------- --—Fossó Berufirði

500

3000
2100

Suðurland eystra
Siðuvötn
Morkorfliot

909
9500

Hvitó — Þjórsó
Efri-Þjórsó
og Tungnao

1%

Storisjor
Bjallar
Votnsfellsv.
Búðarhóls
Kvíslarveita
Norðlingaalda
Efri - pjórsó

Sultartangi
Búrfell É

3000
......I||I.»IIIIIIH V

■ ■numimmn ►

2

1400

Neðri-Þjórsó

^[upur
Urriðafoss

2500

Hvita - Efri

Hvítórvatn
'Abóti
Stóraver
Tungufell
Haukholt

2000

Neðri - Hvító

Hestvatn
Selfoss
Brúaró _

600

Somtols

311 ■

29000
r~ri VOD - AL - 900 - HT
11 rJ 81.03 0364 -Gyðo
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Tafla 2
Varmaforði
Stærð

HÁHITASVÆÐI

0-3 kra
, 2
km

■fæknilega vinnanlegur

berggrunns

io18j

jarðvarrai
Aðgengileiki

1018J

MW__ .
50 ar

1

Reykjanes

2

4,5

1,0

0,9

28

2

Svartsengi*

11

22,1

1,0

4,4

108

60

105,0

0,8

16,8

302

2

4,0

0,6

0,5

12

100

201,0

0,7

28,2

689

3

Krísuvík**

4

Brennisteinsfjöll

5

Hengill***

6

Geysir

7

Kerlingarfjðll

8
9

3

6,0

0,9

1,1

27

11

22,1

0,7

3,1

76

Hveravellir

1

2,0

0,9

0,4

9

Myrdalsjökull

y

?

0

0

10

Torfajökull

11

Grímsvötn

12

Köldukvíslarbotnar

0

140

281,4

0,7

65

130,7

0

0

8

16,1

0,8

2,6

63

39,4

964
0

13

Vonarskarö

11

22,1

0,6

2,7

65

14

Kverkfjöll

25

50,3

0,2

2,1

49

15

Askja

25

50,3

0,3

3,0

74

16

Fremrinámar

4

8,0

0,9

1,4

35

17

Namafjall

7

15,9

0,9

2,8

88

18

Krafla

30

68,1

0,9

12,3

376

19

Þeistareykir

19

38,2

0,8

6,1

150

20

Prestahnúkur

1

2,0

0,5

0,2

5

21

Hofsjökull

?

?

0

0

0

22

Tindfjallajökull

1

2,0

0,1

<0,1

1

23

Blautakvisl

7

14,1

0,7

2,0

48

24

Þórðarhyma

?

?

25

Hrúthálsar

7

14,1

26

Gjástykki

27

Axarfjörður

28

Kolbeinsey

ALLT LANDIÐ

14,1

1,0

2,9

69

60,3

0,9

10,9

266

0

0

Varmaforði

Tæknilega vinnanlegur

Stærð

be rggrunns

jarðvarmi

önnur virk svæði
óvirk svæði
71000 km

*

1021J

0

AAAA

Aðgengileiki

1021J

MWtn .
50 ar

MW50/kro2

600

1,2

0,6

0,1

3500

9,8

2150

2,8

0,7

0,4

8400

5,6

29250

30,4

0,7

2,1

24100

1,2

2

Vesturland

5 300

7,0

0,7

0,2

3000

0,8

Suðurland

5 300

6,3

0,8

0,3

2700

0,6

Breióafjðrður

1400

1,6

0,7

0,1

600

0,6

Norðurland

22000

19,4

0,5

0,2

800

0,1

Austurland og Vestfirðir

37000

28,1

0,4

0,1

100

<0,1

103000

96,8

3,5

4 3200

Allt landiö

AA

?

9

Háhitasvæði

Utan gosbeltis:

0
62

7

km^

32000 km

0
2,5

30
?

0-3 km

Innan gosbeltis:

0
0,9

Nar yfir Svartsengi og Eldvörp
Nær yfir Krísuvík, Trölladyngju og Sandfell
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Tafla 3.

Staða rannsókna ó hóhitasvœdum ó Islandi mars 1981
Stœrð

í krr*2

Aðgengileiki til
vinnslu%

I- Reykjones

2

100

2. Svortsengi

11

100

Forothugun
Virkjunorsvœði

n ni

I

Frumhomun Verkhonnun
I

n

m

I

n

m

Útboðs- Virkjun
gögn

hofin

"S
Eldvöro

1

•

Svorttengi
Sondfell

3. Kri’suvi’k

60

80

4
..i*

Trölladyngjo

i

Krítuvík

4. BrennistemsfjöM

2

1

60

1 ,

1)

Hverogerði

4

5. Hengill

100

70

6. Geysir

3

9

7. Kerlingorfjöl 1

11

4
4
1

70

8. Hverovellir

1

90

14

9 MýrdOlsjÖkull

7

0

140

70

Henglodolir
Netjovellir

4
1

1
1
l?!l
Londmannolaugor S4
|
Reykjodolir

10 Torfojökull

II. GrimtvÖtn

65(?)

0

12. Köldukvíslorbotnor

8

80

13. Vonortkorð

II

60

14 KverkfjÖII

25

20

15. Askjo

25

30

16. Fremrinómor

4

90

17. NÓmofjall

7

90

4
1

Hverarönd

ta
........"
---------- V

Bjornorflog

L
Hverogil

16 Kroflo

JO

*

90
Leirhnúkur

1’

19. Þeistoreykir

19

80

20. Prestohnúkur

1

50

21. Hofsjökull

?

0

22. Tindfjol lojök ult

1

10

23. Bloulokvtsl

7

70

24. Þórðarhyrna

?

0

29. Hrúthóliar

7

90

26. Gjástjkki

7

100

?4

30

90

í

27. Axorfjörður

1

í.
ITn JHO - SK-SOOO-Hfto.
L_hJ 81.04 -0373 - Gydo
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Raforku- og gufunotkun í
orkufrekum iðnaði (nokkur dæmi)
A. Fyrirtæki á íslandi 1981.

Framleiðsla

Magn
(tonn/ár)

Orkunotkun
Raforka
Jarðhiti
(GWh/ár)
(GWh/ár)

1. Ammoníak

(1952)

10.000

190

2. Al

(1959)

80.000

1.340
480

3. Kísiljárn

(1979)

50.000

4. Kísilgúr

(1957)

25.000

5. Þörungar

(1975 )

130
70

Heildarnotkun:

2.010

200

B. Dæmi um orkunotkun í nokkrum greinum orkufreks iðnaðar og meiriháttar nýidnadar.

Framleiðsla

Magn
(tonn/ár)

Orkunotkun (ca.)
Raforka
Jarðhiti
(GWh/ár)
(GWh/ár)

1. Saltvinnsla

40.000

10

2. Steinull

15.000

40

3. Stálbræðsla

15.000

15

4. Sykurhreinsun

10.000

10
200

5. Natríumklórat

30.000

6. Magnesíum

25.000

500

7. Kísilmálmur

30.000

450

8. Kísiljárn
9. Al
10. Daghlaðapappír
11. Þungt vatn

70

750

50.000

500

100.000

1.500

150.000

350

300

400

150

2.600

12. Eldsneytisframleiðsla
12.1 Bensín
12.2 Innlent eldsneyti
fyrir fiskiskipafl.

110.000

1.600

150.000

2.200

13. Títan-oxíð (úr ilmenít)

100.000

250

14. Olíuhreinsun

600.000

100-1.000

15. Raforka í stað 6O.þús.
tonna af olíu í iðnaði
(F iskimjölsverksmiðj ur,
graskögglaverksmiðjur
o.fl.)

300

550

Þingskjal 784
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Náttúruvernd
(yfirlit frá Náttúruverndarráði)

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

317

FJALLFO5S

NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ

2530
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TOftFAJÖKULL

HÁHITASVÆÐI: TILÖGUR UM VERND
Friðlýst svœði
Alfriöun œskileg
Friðlýsing að hluta ceskileg
Hlífð œskileg
Stœrð háhitasvceða í km’ iheimildorkusiofnun)

Þingskjal 784

NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ

2531

VATNAVERND: A-FLOKKUR

II

Friðlýst svœði
Skróð svœði
Svœði <K)km2
JnfwrMOfii

\

p

2532
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2. mynd

HORNSTRANDIR

FRIÐLÝST SVÆÐI

JRTAF

Þingskjal 784

MELRAKKAEY
AEY

>1.

■^^^ströndin vi<
STAPA og
HELLNA

NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ

FDtkvangar

REYKJAVlK APRlL 1981
HgHfj Þ|66g«rðar
[*»•] Nattúruvetti

|Frt«ðnd
Mývatn og Laxú

2533
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Fylgiskjal 10

RAFORKUVER OG RAFVEITUR
Á ÍSLANDI 1980
Fylglrit meó Orkumálum
nr.31-32

n

TO

Orkuver í byggingu

lOOkm
—-LÍnur í byggingu

Þ ingskjal 784

RAFVÉDING ISLANDS

/ órs/ok /980

Aimmtvnqs rafetöðvor
Byqqð tvœði.
Rofvœdd svasði
OR^ Órofvodd svoði
0

50

lOOkm

Þingskjal 784

2536

ALMENNINGSRAFORKUVER A ÍSLANDI 1980

Á árinu 1980 nam raforkuvinnslan í landinu alls 3142 GWh og hafði aukist
um 7,6% frá fyrra ári.

Raforkuvinnsla vatnsaflsstöðva var 3053 GWh

eða 97,2% af heildarvinnslunni og hafði aukist um 8,3%, raforkuvinnsla
jarðvarmastöðva var 44 GWh og minnkaði um 2,5% og raforkuvinnsla oliurafstöðva var 45 GWh og hafði dregist saman um 17,8%.

Rafmagnsskömmtun

á árinu var 213 GWh, aðallega hjá stómotendum. Hefði ekki komið til
skömmtunar hefði raforkuvinnslan orðið 3355, sem svarar til 14,9% aukningar f.f. ári.
56,7% raforkunnar fór til stómotkunar (40,9% til Álversins og 15,8%
til Járnblendiverksmiðjunnar, Áburðarverksmiðjunnar, Sementsverksmiðjunnar,
°9

Keflavíkurflugvallar) og 43,3% fór til almennrar notkunar.

Stór-

notkun jókst um 12,7% og almenn notkun óx um 1,3%.
í árslok 1980 var uppsett afl

í almenningsrafstöðvum landsins 670 MW,

þar af voru 542 MW í vatnsafli, 12 MW í jarðvarma og 116 MW í olíurafstöðvum.

Uppsett afl jókst um 6 MW á árinu.

Jarðvarmavirkjunin við Námafjall var tekin aftur í notkun í október
1980 eftir að starfssemi hennar hafði legið niðri síðan í júlí 1978
en þá var vélabúnaður orkuversins tekinn niður sökum ónógrar gufu.
Jarðvarmavirkjunin við Svartsengi, sem er einkarafstöð Hitaveitu Suðurnesja, var stækkuð úr 2 MW upp í 8 MW á árinu.
orkuvinnslu í

lok desember.

Nýja samstæðan hóf raf-

4,5 GWh voru sendar út á almenningsnetið

frá Svartsengi á árinu.
Þrjú svæði voru tengd við raforkukerfi landsins á árinu.

Skeiðsfoss-

svæði í mars, Vestfirðir (Mjólkársvæði) og Vopnafjörður í október.
Er því nær allt landið rafmagnslega samtengt.

Þau svæði, sem enn eru

fyrir utan landskerfið, eru Austur-Skaftafellssýsla, Inndjúpið við
ísafjarðardjúp, Flatey á Breiðafirði, Grlmsey og nokkur afskekkt sveitabýli.

Undirbúningur er hafinn við að ljúka hringtengingu landsins.

Fyrri vélasamstæða Hrauneyjafossvirkjunar verður tekin í notkun í ár
og sú síðari á næsta ári.

Hvor um sig er 70 MW að stærð.

Með tilkomu

Hrauneyjafossvirkjunar mun vinnslugeta vatnsorkuvera landsins aukast
um 800 GWh, er það

um 24% aukning frá núverandi vinnslugetu.

Nokkrar töflur hér á eftir eru fyrir árið 1979, þar sem samsvarandi
töflur fyrir 1980 liggja ekki enn fyrir.
R.H.

T A F L ft
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AFL OG ORKUVINNSLft ALMENNING5RAFSTÖBVA 1980

Nr.

Ástimplað
afl
1980-12-31

Stöðvar

kW

Mesta
álag
1980
kW

vatnsafl

541 874

1.1

Sigalda

150 000

2

Búrfell

240 000

3

Steingrímsstöð

4

Orkuvinnsla
1980
MWh

Aukning
vinnslu
1979/1980
%

3 053 174

8,3

149 000

560 826

8,6

237 000

1 623 995

8,9

26 400

27 000

132 258

7,9

írafoss

4 7 800

47 000

259 702

8,0

5

Ljósafoss

14 600

15 400

105 393

4,2

6

Elliðaár

3 160

3 290

2 826

13,5

7

Andakill

7 920

8 000

31 300

25,4

8

Rjúkandi

840

952

7 151

1,8

9

Mjólká

8 100

8 400

44 986

5,8

400

430

2 975

13,1

iO

Reiðhjalli

11

Fossavatn og Nónhornsvatn

29,3

Sængurfoss

720

1 110
180*

4 817

12

845

16,4

13

Blcvadalsá

200

150*

615

43,7

14

Myraá

60

50*

120

t39,4

15

Þverá

1 736

1 350

2 668

i-16,9

16

Laxárvatn

480

521

3 638

2,6

17

Gðnguskarðsá

1 064

1 200*

6 106

8,3

18

Skeiðsfoss

4 900

3 670

14 912

» 2,9

19

Garðsá

174

180

1 223

24,8

20

Laxá

20 460

22 000

162 862

2,0

21

Lagarfoss

7 500

8 600

54 108

13,5

22

Fjarðará

160

166

1 121

13,9

23

Grimsá

2 800

3 277

16 847

11,2

24

Búðará

240

190

1 030

19,5

25

Smyrlabjargaá

1 000

1 420

10 850

31,4

44 499

t 2,5

JARÐVARMI
2.1

1 160

12'000

Svartsengi1^

2

Krafla

3

Námafjall

10 500
1 500

ol1ustöðvar2)
Elliðaárstöð

19 000

Straumsvík

35 000

3

Vestmannaeyj ar

4

Aðrar (47)

S a m t a 1 s
1)

Einkastöð

2)

Sundurliðun á töflu 2

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

4 653

26,9

37 453

rl0,7

2 393

44 742

116 430

2

3.1

6 250
1 000*

-

-

-

-

482

1-60,4

58 570

44 260

i-16,7

670 304

3 142 415

7,6

3 860

2 500

i-17,8

318
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AFL OG ORKUVINtSLA OLlUSTÖÐVA 1980
Astimplaö
afl

tfc.

Rafstöðvar

1980-12-31

Orkuvinnsla Oliunotkun
MWh
1980

kl
1980

Meöalo. iunotkun

Aukning
vinnslu

1/kWh
1980

1979/1980

%

1

Kirkjubajarklaustur

595

22

11

0,50

-s 31,2

2

Vik i Mýrdai

510

5

2

0,40

-! 90,7

3

vestmannaeyj ar

3.860

482

130

0,27

-t 60,5

4

Elliöaárstöö

19.000

-

-

35.000

-

5

Straumsvik

--

-

6

Óiafsvik

600

122

36

0,30

7

Stykkishólmur

690

47

12

0,26

8

Búöardalur

500

124

9

Flatey

35

47

660

917

-! 65,5
-i 19,0

-

41

/

✓

0,33

37,1
-í 70,9
-!

9,6

10

Reykhólar

11

Patreksfjöröur

1.540

3.322

12

Sveinseyri

420

304

17,4

13

Bildudalur

1.000

1.852

-t 32,2

14

Þingeyri

700

1.351

75,7

15

Flateyri

650

804

-! 17,5

16

Suöureyri

745

814

17

Bolungarvik

420

126

-i 71,7

18

Isafjöröur

2.950

7.355

-i 20,7

19

Súöavik

500

40

-i 85,1

20

Reykjanes

300

-

21

Drangsnes

420

916

-! 58,3

22

Hólmavik

420

1.108

83,1

23

Reykir

24

Hvammstangi

25

Laxárvatn

26

Skagaströnd

27

Sauöárkrókur I

28

Sauöárkrókur II

29

Siglufjöröur

1.500

30

ólafsfjöröur

31
32

<

5.947

<

0,29

•t 51,4

-

80
450

-

-

-

1.920

56

19

0,34

250

35

13

0,37

1.200

39

11

0,28

857

248

0,29

t 63,0

450

677

196

0,29

-í

Grimsey

300

384

163

0,42

Hrisey

255

-

-

-

9171)

33

Hjalteyri

34

Akureyri

35

Húsavik

200

320
14.389
500

-

3.479
-

-

19,1
•
-!

-

7,1
33,6
4,9

-

-

0,26

274,9

-

36

Raufarhöfn

1.756

695

212

0,31

37

Þórshöfn

1.460

268

95

0,35

38

Ðakkafjöröur

265

28

9

0,32

75,7

39

Vopnafjöröur

1.810

6.065

1.744

0,29

-! 20,4

40

Bakkageröi

41

Seyöisfjöröur

42

Mjóifjöröur

395

23

10

0,43

-t 34,3

2.600

447

126

0,28

33,8

75

-

-

-

43

NeskaupsstaÖur

3.000

505

136

0,27

-! 21,1

44

Eskifjörður

1.000

103

50

0,49

22,6

45

Reyöarfjörður

46

Fáskrúösfjöröur

1.440

224

59

0,26

47

Stöövarfjörður

1.930

175

102

0,58

272,3

48

Breiödalsvik

700

149

47

0,32

-: 14,4

250

-

-

-t 26,1

49

Djúpivogur

1.010

178

53

0,30

-s 37,1

50

Höfn i Hornafiröi

5.410

10.597

3.153

0,30

-! 11,6

116.430

44.742

13.542

0,30

17,8

Samtals
1)

Þar af svartolia 868 1

TAFLA 3

Orkuveitusvaði

Landsvírkjunarsveói
Suður- og Vesturland
Platey
Vestfirðir, samtengdir
Inndjúp
Þverársvsði
Borðeyri
Vestflrðlr

Norðurland, samtengt
Grímsey
Noróurland
Bakkafjðrður
Austurland, samtengt
Smyrlabjargaársv*ði
Auaturland

LANDIÐ

Bráðabirgðatafla.
1) Flutningstðp innifalin

ORKUVINNSLA OG VERG ORKUNOTKUN EFTIR ORKUVEITUSVEBUM 1980

Orkuvlnnsla
á svcði

Orkukaup
lnn á svcói

Orkusala
út af svaði

Orka alls
á svcði
MHh

Stórnotkurí *

Aln. notkud

á svcði

á svcði

«

MHh

MHh

Aukn.
1977-78

MHh

2 728 906

4 380

105 481

2 627 805

1 780 948

846 857

1,7

2 728 906

4 380

105 481

2 627 805

1 780 948

846 857

1,7

47

t 9,6

6 082

58

74 770

-

74 770

7,8

1 580

-

1 580

16,9

11 466

-

11 466

20,3

1 911

43,6

89 774

11,4

294 126

* 1,2

47

47
68 746
1 580

-

-

5 609

6 013

156

1 911

-

1 911

75.982

14 006

214

89 774

234 693

100 696

41 263

294 126

384
235 077

100 696

-

384

41 263

294 510

107 833

_

-

1 046

28

1 018

80 975

34 168

7 310

21 447

-

-

102 450

35 186

7 310

130 326

3 142 415

154 268

1.54 268

3 142 415

-

21 447
_

1 780 948

384

4,9

294 510

* 1,2

1 046

rl3,8

107 833

2,3

21 447

6,0

130 326

2,7

1 361 467

1,6

Þ ingskjal 784

MHh

MHh
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VERG RAFMAGNSNOTKUN 1980

Orkunotkun

Á1verksmiðj an

1980
MWh

1979
MWh

Aukn.
%

1.286652

1.187433

8,4

Járnblendiverksm.

284906

170671

66,9

Áburðarverksmið j an

136845

138488

- 1,2

Sementsverksmiðjan

15388

16096

* 4,4

Keflavíkurflugvöllur

57157

66889

1-14,5

Stórnotkun

1.780948

1.579577

12,7

Almenn notkun

1.361467

1.339556

1,6

3.142415

2.919133

7,6

Orkuvinnsla

Flutningstöp innifalin

Orkunotkun alls

1980

1979

kWh/íbúa

kWh/íbúa

13710

12875

Stórnotkun

7770

6967

Almenn notkun

5940

5185

2541
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R AFOR KU VINNSLUF YRIRTÆKI

Etgn 1)

1980

AsttmplaS aft, 1979-12-31

Raforkuvinnsla 1979

Orkufyrirtækí
Vatn

Vlrkjantr

Jarðvarmi

Eldsneyti

kW

kW

kW

507 180

12 000

68 389

Landsvirkjun

R & S

478 800

Laxárvirkjun

R & S

2Ö 460

1500

Andakflsárvirkjun

S

7 920

-

Kröfluvirkjun

R

10500

R afve i tur

-

34 694

Vatn

AHs
kW

MWh

587 569 2.876336

54 000

532 800

2.682174

14 389

36349:

162362

-

7 920

31300

-

10500

-

48041

82735

176838

Jarðvarmi

Eldsneyti

MWh

MWh

MWh

39846

3479

2.919661

-

2.682174

2393
37453

Aíls

3479

168734

-

31300

-

37453

41263

218101

R

14 018

-

30971

44989

101044

-

20968-

122012

R & S

12 376

-

10760

23136

57026

-

18956

75982

Rafmagnsveita Reykjavfkur

S

3 160

3 160

2826

-

-

Rafveita Vestmannaeyja

S

-

-

3 860

3 860

-

-

482

Rafveita Sauðárkróks

s

-

-

200

200

-

-

-

Rafveita Siglufjarðar

S

4 900

-

1 500

6 400

-

857

Rafveita Húsavíkur

s

-

-

500

500

-

-

-

Rafveita Reyðarfjarðar

s

-

250

490

1030

-

-

Rafmagnsveitur ríkisins
Orkubú Vestfjarða

240

-

-

14912

G inkavirki un
Hitaveita Suðurnesja

R &S

Samtals

Summa
Rfki og sveitarfélag

1)

-

2826
482
15769
1030

4653

4653

4653

4653

541 874

12000

116430

670304 3.053174

44499

44742

3.142415

541 874

12000

116430

670304 3.053174

44499

44742

3.142415

592285 2.902062

7046

22435

2.931543

37453

20968

159465

1339

51407

R &S

511 636

1500

79149

Rfki

R

14 018

10500

30971

55489

101044

Sveitarfélag

S

16 220

6 310

22 530

50068

-

Uppsett afl jarðgufuvirkjunar f Svartsengi f árslok 1930 var 8000 kW og raforkuframleiðstan á árinu
var
MWh, þar af voru 4553 MWh sendar út á almenningshetið.

2542
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VIRKJANIR OG MIÐLUNARLÓN Á ÍSLANDI

Ástimplað
afl

Orkuvinnslugeta
í meðalári

1980

Orkuvinnsla

M i C 1 u n a r 1 o n

Virkjanir Og

miðlunarlon

1980

1966

19 7 9

80-12-31
kW

GWh

.

GWh

G1

GWh

ÞÓrisvatn

G1

GWh

972, 0

415, 0

150, 0

64. 1

83. 4

14, 1

Sigalda

150 000

800, 0

560,8

Burfell

240 000

1 640, 0

1.624,0

88 800

500, 0

497,4

83, 4

Elliðaár

3 160

4, 5

2,8

2, 0

Andakíll

7 ‘20

32, 0

31,3

31,7

Rjukandi

840

7, 3

7,2

0, 0

-

0, 0

-

8 100

49, 0

45,0

0, 4

0, 2

4, 7

4, 5

400

2, 8

3,0

0, 0

-

0, 0

-

1 160

5, 0

4,8

0, 8

-

0, 8

-

Sængurfoss

720

2, 0

0,8

0. 0

-

Blævadalsa

200

1, 0

0,6

0, 0

-

Myraa

60

0, 3

0,1

0, 0

-

Þve ra

1 736

4, 2

2,7

9, 8

0. 9

9, 8

0,9

480

3, 7

3,6

21, 2

0, 7

21, 2

0, 7

Gönguskarösa

1 064

8, 9

6/1

0, 0

-

0, 0

Skeiðsfoss

4 900

20, 0

14,9

28, 5

2, 5

28, 5

1 74

1, i

1,2

0, o

20 460

160, 0

162,9

0, 0

Sogsstöðvar *)

Mjólká
ReiChjalli
Fossavatn og Nonhornsvatn

Laxarvatn

Garðsa
Laxa

•
14, 1
3. 3

2, 0
31. 7

3, 3

4, 5

-

0, 0

-

-

0, 0

-

50, 0

2, 0

7 500

48, 8

54,1

160

1. 2

1,1

2, 0

-

2, 0

-

Grímsa

2 800

8, 0

16,8

5, 0

o, 4

5, 0

o, 4

Buða ra

240

1, 0

1,0

0, 0

-

0, 0

-

1 000

0, 0

10,9

5. 5

1, 1

541 874

5. 320, 8

3.053,2

1. 366, 6

510, 6

Lagarfoss
Fjaröara

Smy r labju rgaa

Samtals / Total

l)

Sleingrínisslóii,

fr.ifoss ug

Ijus.ifoss.

184, 8

22, 1

2543
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STOFNLÍNUR í ÁRSLOK 1980

Raforkufyrirtæki

22 KV
km

33 kV
km

66 kV
km

132 kV
km

220 kV
km

Alls
km

Landsvirkjun

-

37

45

62

Andakílsárvirkjun

-

-

60

-

-

60

Laxárvirkjun

-

-

56

-

-

56

Rafmagnsveitur rikisins

-

914

392

-

2014

Orkubú Vestfjarða

-

84

55

-

-

139

41

-

10

-

54

22

-

-

-

-

22

25

1076

608

780

314

2803

1976

143

1061

377

157

218

1956

1977

83

1061

446

495

314

2399

1978

25

1062

523

603

314

2527

1979

25

1076

523

637

314

2575

1980

25

1076

608

780

314

2803

Rafmagnsveita Reykjavikur

Rafveita Siglufjarðar

Alls

3

7081*

314

458

Summa síðustu fimm ára:

i)

Þar af byggðalína

682

2544
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RAFORKUSALA 1979

GWh

Notkun

Mkr

Kr/kWh

kWh í %

kr í %

Sala rafveitna

1

Heimilisnotkun

252

7 946

31. 53

9. 5

28,6

•
2

Hushitun

387

3 258

8.42

14,7

11.7

3

Lysing fyrirtækja

106

4

068

38,38

4. 0

14, 6

4

IGnaGur

330

6 978

21,05

12, 5

25, 1

5

önnur notkun

60

1 875

31, 25

2, 3

6, 7

1 135

24 125

21, 26

43,0

86, 7

1 131

2 319

2, 05

42, 9

8. 3

129

263

2, 04

4,9

0,9

162

419

2, 59

6, 1

1. 5

13

111

8, 54

0.5

0,4

61

517

8, 48

2, 3

li9

Alls smasala

Saia virkjana beint til
notenda
1

Álverksmiðjan

2

ÁburðarverksmiGjan

3

JarnblendiverksmiGjan

4

Kisiliðjan

5

Keflavíkurflugvöllur

6

Hvanneyri

2

12

6, 00

0, 1

0, 1

7

önnur notkun

4

46

11,50

0, 2

0, 2

Alls storsala

1 502

3 687

2.45

57, 0

13, 3

Sala alls

2 637

27 812

10. 55

100, 0

100, 0

Flutningstðp og annað

FramleiGsla alls

282

2 919

2545
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RAFORKUSALA RAFVEITNA 1979

Raforkusala
Nr.

Rafveitur

Meðalverð

Meðalnotkun

Aukning
kWh í %

kkr

kr/kWh

kWh/íbúa

381070

9.365813

24,58

3552

7,6

41236

885754

21,48

3152

7,7

3171

57092

18,00

6086

31,2

MWh

1

Reykjavík

2

Hafnarfjörður

3

vatnsleysa

4

Njarðvík

8398

197256

23,49

4515

- 6,5

5

Keflavík

24033

520912

21,67

3675

0,7

6

Garður

5034

92874

18,45

5490

3,7

7

Sandgerði

4835

130524

27,00

4356

13,1

8

Grindavík

8337

203982

24,47

4514

* 3,4

9

Eyrarbakki

2800

53027

18,94

5205

15,0

10

Stokkseyri

11

Selfoss

12

Hveragerði

13
14
15

Borgarnes

16

Orkubú Vestfjarða

17

Sauðárkrókur

6797

18

Siglufjörður

2800

49567

17,70

5589

11,2

11530

276909

24,02

3464

8,7

3158

92779

29,38

2672

2,8

Vestmannaeyj ar

31167

640342

20,55

6599

9,4

Akranes

40286

564817

14,02

8030

11,6

9495

188056

19,81

6098

4,0

64154

1.597782

24,91

6299

10,4

198282

29,17

3223

12,7

11102

269378

24,26

5440

r 6,7

19

Akureyri

96161

1.451176

15,09

7320

* 3,5

20

Húsavík

8176

199877

24,45

3405

9,3

21

Reyðarfjörður

4450

97500

21,91

6753

11,3

22

Rafmagnsv. ríkisins

366886

6.991013

19,06

8096

10,9

1.135076 24.124712

21,25

5024

7,5

Samtals

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

319

2546
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Raforkufyrirtæki
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TEKJUR OG SKATTAR AF RAFORKUSÖLU ÁRIÐ 1979
Verg
raforkusala
Mkr

Virkjanir
Landsvirkjun
Andakilsárvirkjun
Laxárvirkjun
Kröfluvirkjun
Rafveitur
Reykj avik
Hafnarfjörður
Vatnsleysa

10.443

Sala til
framseljanda
Mkr
7.422

Sala til
stórnotenda

Sala i
smásölu

Söluskattur

Mkr

Mkr

Mkr

3.014

6

-

-

4
1
1

-

-

-

-

8.846
330
1.027
241

5.840
316
1.026
241

3.002
12

26.426

1.493

667

9.360
886
57

-

-

-

Verðjöfnunar
gjald
Mkr

258
69

-

-

-

24.265

3.174

2.701

8.648

9.360
886
57

1 .364
124
7

2.602
283
27
82

4.240
371
16

-

197

26

1. 154
108
6
23

504
96

68
12

58
11

212
37

166
36

131

19

17

46

48

204

28

24

7
6

6

73
23

80
17

25
95
30
209
242

12
107
37
274
186

68
56

73
1.198

Njarðvik

197

Keflavik
Garður
Sandgeröi

504
96

-

131

-

-

Grindavik

204

-

-

Eyrarbakki

53
49
277
93
640
565
188

-

-

-

-

53
49
277
93
640

40
14
85

565
188

73
25

6
35
12
73
64
22

Stokkseyri
Selfoss
Hveragerði
Vestmannaeyjar
Akranes
Borgarnes
Orkubú Vestfjaróa

1.617

Sauðárkrókur

198

Siglufjörður
Akureyri

313
1.454

Húsavik
Reyðarfjöróur

200
97

-

1.612

192

165

198

29

26

44

-

270
1.454

35
169
28
11

31
143

63
649

80
204
492

25
9

74
45

73
32

3.707

-

-

-

-

9.247

1.445

Sala til framseljanda
Sala til stórnotenda

1.445
667
7.135

1.445
-

36.869

8.916

Samtals

66

5

Rafmagnsveitur rikisins

Sala i smásölu

Mkr

Smásala
án skatta
og kaupa
Mkr

327

-

-

Raforkukaup

667

200
97
7.135

810

684

-

-

22
787

19
665

3.707

-

7.135

3.681

24.272

3 .174

2. 701

8.975

667

-

Unniö úr ársreikningum raforkufyrirtækja. Bókuð raforkusala er ekki alltaf sama tala og kemur
fram i söluskýrslum rafveitna. Söluskattur og verðjöfnunargjald er lagt á selda raforku á sióasta
stigi viðskipta. Söluskattur og verðjöfnunargjald greiðist ekki af raforku seldri til Aburóarverksmiðjunnar, Islenska álfélagsins h.f. Járnblendifélagsins h.f. og til húshitunar.
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2547

RAFVÆÐING ISLANDS

1979- 12-01
Tala ibúa
Nr.

R a fv aeði ng

Kaupstaðir

Sveitir
Kauptún

AUs
%

1.

Raíveítur

170 777

31 309

23 855

225 941

99,7

104 280

2 724

267

107 271

47,3

12 659

422

1

Reykjavfk

2

Hafnarfjörður

3

Vatnsleysa

4

Njarðvfk

1 860

5

Keflavfk

6 539

6

Garður

7

Sa ndgerði

8

Grindavfk

9

Eyrarbakki

10

Stokkseyri

11

Selfoss

12

Hveragerði

-

410

-

1 847

111

5,8

521

0,2

1 860

0.8

-

6 539

2,9

917

-

917

0,4

1 110

-

l 110

0,5

-

538

-

476
3 329
1 182

-

13 081

25

1 847

0,8

538

0,2

501

0,2

-

3 329

1,5

-

1 182

0,5

13

Vestmannaeyjar

4 723

-

-

4 723

2,1

14

Akranes

5 017

-

-

5 017

2,2

-

1 557

0.7

15

Borgarnes

16

Orkubu Vestfjarða

4 550

17

Sauðárkrókur

2 109

-

-

18

Siglufjörður

19

Akureyri

20

Húsavfk

21

Reyðarfjörður

22

Raímagnsveitur rt'kistns

2.

Einkarafsióðvar

3 851

1 783

10 184

4.5

2 109

0,9

2 041

-

-

2 041

0,9

13 137

-

-

13 137

5,8

2 401

-

-

2 401

1,1

-

659

0,3

659

6 285

17 463

21 669

45 417

20,0

243

71

314

0,1

170 777

31 552

23 926

226 255

99,8

8

17

444

469

0,2

170 785

31 569

24 370

226 724

100,0

Virkjanir

AUar sumvcttur
3.

1 557

-

nxíar alls
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SMÁSÖLUVERÐ Á RAFORKU
1981-03-13

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

Reykjavík
Hafnarfjörður
Vatnsleysa
Njarðvík
Keflavík
Gerðar
Sandgerði
Grindavík
Eyrarbakki
Stokkseyri
Selfoss
Hveragerði
Vestmannaeyjar
Akranes
Borgarnes
Orkubú Vestfjarða
Sauðárkrókur
Siglufjörður
Akureyri
Húsavík
Reyðarfj örður
Rafmagnsveitur ríkisins

Stórar vélar
2.500 klst.
nýtingartími

Meðalverð
aur/kWh

HÚshitun
3ja tíma
rof á dag
14kW og 40000
kWh/ári
Meðalverð
aur/kwh

62,16
64,05
69,83
69,83
69,39
69,39
69,38
69,38
59,29
59,29
65,13
59,29
72,34
60,51
65,42
74,53
67,30
62, 16
60,93
70,29
62,84
78,52

14,16
11,46
17,59
17,59
15,85
15,85
16,95
16,95
18,79
18,79
12,60
18,79
27,10
20,62
17,18
24,72
15,09
20,35
14,44
14,55
19,36
23,99

38,31
38,31
52,32
52,32
51,79
51,79
52,44
52,44
45,06
45,06
46,87
45,06
74,10
42,63
47,57
65,54
54,53
60,47
38,33
49,75
51,34
66,41

Heimilisnotkun
3500 kWh/ári
3 herb. íbúð
(100 m2)

Meðalverð
aur/kWh

HEILDSÖLUVERÐ Á RAFORKU
1981-03-13
Almenn sala
Rafveitur, o.a.
(undir 132 kW
málspennu)
Virkjanir
Nr.

1
2
3
4

Landsvirkjun
Andakílsárvirkjun
Laxárvirkjun
Rafmagnsveitur ríkisins

Meðalverð
5000 st.n.tími
aur/kWh
18,06
18,06
18,06
23,72

Samningsbundin sala
Álverksmiðjan*i

Jarnblendi

2)

Áburðarverksm.

aur/kWh
4,25

aur/kWh
4,26
•
•

1)

Hreint orkuverð miðað við 6,475 US. mill. á gengi 6,557 kr/$, 1981-03-13.

2)
3)

Hreint orkuverð miðað við 0,035 Nkr á gengi 1,2158 kr/Nkr., 1981-03-13.
Almenn hækkun var veitt á gjaldskrám rafveitna og virkjana í janúar-febrúar
1981.
13. mars 1981 hækkuðu rafmagnsverð vegna jöfnunar á olíukostnaði sem
hér segir.
Verð allra rafveitna hækkuðu um 10,6% nema hvað smásöluverð
Rafmagnsveitna nkisins hækkaði um 9,6% en heildsöluverð rafmagnsveitnanna
hækkaði um 17,0%. Önnur heildsöluverð hækkuðu ekki. Öll ofangreind rafmagnsverð hafa verið útfærð samkvæmt þessu.
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VATNSORKA ÍSLANDS

16100 GWh/óri

ORKULINDIR I3LANDS
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Fylgiskjal 11

SAMEIGNARSAMNINGUR
m i 11 i
Ríkisstjörnar íslands,
Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar
um
LANDSVIRKJUN

2551
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2552

Rikisstjóm Islands, Reykjavíkurborg og Akureyrarbær, hér á eftir
sameiginlega nefndir eignaraðilar, gera með sér svohljóðandi
sameignarsamning :
1. gr.
Eignaraóilar staðfesta hér með sameiningu Laxárvirkjunar við Landsvirkjun, og fjallar sameignarsamningur þessi um eignaraðild þeirra að
Landsvirkjun og starfssvið hennar eftir sameininguna, sbr. fyrri sameignarsamning milli ríkisstjórnar íslands og Reykjavíkurborgar um Landsvirkjun dags. 1. júlí 1965 og samkomulag eignaraðila, dags. 12. desember
1980, um sameiningu Laxárvirkjunar við Landsvirkjun.
Til viðbótar eignarhlutum ríkissjóðs og Reykjavíkurborgar í Landsvirkjun fyrir sameiningu Laxárvirkjunar við hana kcma eftirgreind höfuðstólsframlög til Landsvirkjunar:
1.

Ríkissjóður leggur fram eignarhlut sinn í Laxárvirkjun,
sem er 35%.

2.

Akureyrarbær leggur fram eignarhlut sinn í Laxárvirkjun,
sem er 65%.

Eignir Landsvirkjunar og Laxárvirkjunar eru sýndar í fylgiskjali A.
Kemur þar fram sundurliðun eignanna samkvæmt endurmatsverði, sem eigendur
fyrirtækjanna hafa komið sér saman um miðað við verðlag 1. nóvember 1980,
auk þess sem einnig er sýnt afskrifað endurmatsverð eignanna.

Fylgi-

skjalið er hluti samnings þessa, og samkvæmt því nema eignir Landsvirkjunar
eftir sameininguna alls Nýkr. 4.311.340.000.- fyrir afskriftir og
Nýkr. 3.677.240.000.- eftir afskriftir, i báðum tilvikum miðað við 1. nóvember 1980 og samkvæmt téðu endurmati.
Tekið er fram, að spennistöð við Þingvallastræti á Akureyri, sem
verið hefur eign Laxárvirkjunar, verður eign Akureyrarbæjar skv. sérstöku
samkomulagi.
2. gr.
Til viðbótar greiðslum höfuðstóls og vaxta af eigin lánum tekur
Landsvirkjun að sér greiðslur vegna lána, sem hvíla á Laxárvirkjun.

í

fylgiskjali B, sem telst hluti samnings þessa, er að finna tæmandi skrá
yfir öll þessi lán og stöðu þeirra hinn 1. nóvember 1980.
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3. gr.
Eignarhluti aðila 1 Landsvirkjun verður sem hér segir:
1.

Rikissjóðs Isiands:

48,40%

2.

Reykjavíkurborgar :

45,95%

3.

Akureyrarbæjar

:

5,65%

Rikissjóði er heimi-lt að auka eignarhlut sinn i 50% með þvi að
leggja £ram fjármuni eða yfirtaka skuidir að fjárhæð Nýkr. 70.137.000,-.
Fjárhæð þessi leiðréttist i réttu hlutfalli við breytingar á byggingarvisitölu frá 1. nóvember 1980 til greiðsiudags.
4. gr.
Hver og einn eignaraðila er í einfaldri ábyrgð fyrir öllum skuldbindingum Landsvirkjunar eftlr sameininguna, en um innbyrðis ábyrgð þeirra
fer eftir eignarhiutföllum.
5. gr.
Fastráðnir starfsmenn Laxárvirkjunar eiga þess kost að gerast starfsmenn Landsvirkjunar frá og með 1. júli 1983.
6. gr.
Ef takmarka þarf afhendingu rafmagns á orkuveitusvæði Landsvirkjunar
i þvi skyni að draga úr álagi á orkuver hennar eða orkuveitur um lengri
eða skemmri tima, ákveður stjóm fyrirtækisins á hvem hátt skuii framkvæma þær á hverjum tima.

Gæta skal þess að þær komi hlutfallslega sem

jafnast niður á kaupendur rafmagns til almenningsnotkunar og valdi þeim
sem minnstum baga, enda sé gert ráð fyrir sérstökum rétti til takmörkunar
á rafmagnsafhendingu i samningum Landsvirkjunar við einstaka kaupendur.
Að öðru leyti skulu almennir skilmálar Landsvirkjunar um sölu háspennts
rafmagns gilda um afhendingarrof og takmarkanir.
7. gr.
Stjóm Landsvirkjunar setur gjaldskrá og
háspennts rafmagns.

almenna skilmáia um sölu

1 skilmálana skal setja ákvæði um heimild til

almennra takmarkana á afhendingu rafmagns, um rekstrartruflanir og
rekstrarstöðvanir, skaðabótaskyldu og takmarkanir hennar.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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8. gr.
Landsvirkjun ber að hafa forgöngu um virkjanir á orkuveitusvæði sínu
svo tryggt verði að afl- og orkuþörf þess verði ávallt fullnægt.
9. gr.
Orkuveitusvæði Landsvirkjunar eru þau svæði, sem aflstöðvar hennar
og flutningslinur spanna.
Skil Landsvirkjunar og annarra orkufyrirtækja verða hin sðmu og eru
við gildistöku samnings þessa milli Landsvirkjunar og Laxárvirkjunar
annars vegar og annarra orkufyrirtækja hins vegar.
Afhendingarstaöir rafmagns frá Landsvirkjun eru þessir:
Aflstöðvar fyrirtækisins
Aöveitustöð við Korpu hjá Reykjavik
Aðveitustöð við Elliðaár i Reykjavik
Aðveitustöð á Brennimel i Hvalfirði
Aöveitustöö við Rangárvelii á Akureyri
Aðveitustöö ISAL i Straumsvik
Aðveitustöð Islenska jámblendifélagsins á Grundartanga
Fjölgun og breyting afhendingarstaöa er háð ákvöröun stjómar
Landsvirkjunar.
Sama gjaldskrá skai gilda um afhendingu rafmagns til almenningsrafveitna á framangreindum afhendingarstööum.
10. gr.
Landsvirkjun annast áætlanagerð um nýjar aflstöðvar og aðalorkuveitur á orkuveitusvæði sinu i samvinnu við Orkustofnun.

Sú samvinna

skai i aöalatriðum vera þannig að Orkustofnun annist grundvaiiarathuganir
og almennar rannsóknir til undirbúnings ákvarðana um virkjunarstaði, en
Landsvirkjun ákveður að fengnum nauðsynlegum heimiidum hvar virkjaö skuli
og hvenær, og hún annast frekari rannsóknir á virkjunarstaö, áætlanagerð
og framkvæmdir.
Landsvirkjun ber að gera áætlanir til stutts og langs tima um virkjana
framkvæmdir sinar, fjármögnun þeirra og rekstur fyrirtækisins i heild.
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11. gr.
Stjóm Landsvirkjunar skal skipuö á þann hátt, sem lög gera ráð fyrir
á hverjum tima, sbr. núgiidandi ákvæði þar að lútandi 1 8. og 17. gr. laga
um Landsvirkjun nr. 59 frá 1965.
12. gr.
Fastráðnir starfsmenn Landsvirkjunar eiga rétt á aðild að Lifeyrissjóði starfsmanna rikisins, enda sé ekki um aðra lifeyrissjóðsaðild að
ræða samkvæmt hlutaóeigandi kjarasamningum.

Þeir fastir starfsmenn, sem

viö gildistöku samnings þessa, eru aöilar að öðrum lifeyrissjóðum eiga
rétt á að velja á milii áframhaldandi aðildar þar og aðildar að Lifeyrissjóði starfsmanna rikisins.
13. gr.
Heimiii oq varnarþing Landsvirkjunar skai vera i Reykjavík.
Setja skal á fct svæðisskrjfstofu Landsvirkjunar á Akureyri.

Skal

skrifstofan hafa umsjón með rekstri Landsvirkjunar á orkuveitusvæði hennar
norðan lands.
14. gr.
Landsvirkjun greiðir eigendum sinum arð af eiginfjárframlöqum,
sem þeir hafa lagt fram til Landsvirkjunar og Laxárvirkjunar og munu leggja
fram til Landsvirkjunar.

Framlög af þessu tagi til 1. nóvember 1980 eru

nánai sundurliðuð á fylgiskjali C, sem er hluti af samningi þessum.
Framlögin skulu framreiknuð til verðlags hvers tima samkvæmt byggingarvisitðlu og ákveður stjórn Landsvirkjunar arðgreiðsluna sem hundraðshluta þeirrar fjárhæðar.
Arðgreiöslan skai ákveðin með hliðsjón af afkomu fyrirtækisins.
15. gr.
Sameignarsamningur þessi er gerður með stoð i 17. grein laga um
Landsvirkjun nr. 59 frá 1965 og tekur gildi hinn 1. júlí 1983.

Fellur þá

úr gildi sameignarsamningur milli rikisstjórr.ar íslands og Reykjavikurborgar
um Landsvirkjun, dags. 1. júli 1965.
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Ákvæði til bráðabirgða

1.

Á aðlögunartímabilinu til 1. júlí 1983 skal samræma rekstur
Landsvirkjunar og Laxárvirkjunar.

1 þvi skyni skulu að jafnaði

haldnir mánaðarlegir samráðsfundir fulltrúa fyrirtækjanna um
rekstur þeirra.

A sama tímabili og í sama skyni skal jafnframt

einn fulltrúi frá stjórn Laxárvirkjunar eiga rétt til setu á
stjórnarfundum Landsvirkjunar og hafa þar málfrelsi og
tillögurétt.
2.

Á umræddu aðlðgunartimabili hefur stjórn Laxárvirkjunar með
höndum yfirstjórn hennar og ráðstafar m.a. tekjum hennar.
Samráð skal þó haft við stjórn Landsvirkjunar um hugsanlegar
nýjar framkvæmdir, meiri háttar viðhald og daglegan rekstur,
sbr. lið 1.

Auk þess mun Laxárvirkjun ekki ráðast í neinar

meiri háttar fjárfestingar eða lántðkur á aðlögunartimabilinu
án samþykkis stjórnar Landsvirkjunar.
3.

Akureyrarbær hefur á aðlögunartimabilinu rétt til að greiða
Landsvirkjun eiginfjárframlög hlutfallslaga við eiginfjárframlög ríkisins og Reykjavikurborgar eftir nánara samkomulagi
þessara aðiia.
á sama timabili er rikissjóði heimilt að greiða Landsvirkjun allt

að Mykr.6.182.810.- til að tryggja.að hlutdeild rikisins i eiainfjárframlögum eigenda til Landsvirkjunar verði eftir sameiningu
hennar og Laxárvirkjunar hlutfallslega sú sama og hlutdeild
rikisins i eignum Landsvirkjunar i heild, komi til þess, að
Akureyrarbær neyti framangreinds réttar sins.
Framangreind framlög eigenda skulu koma til samsvarandi
aukningar á eigin fé Landsvirkjunar.
Útreikninga á umræddum framlögum er að fínna á fylgiskjali D
með samningi þessum.

Skulu fjárhæðir þeirra leiðréttast i réttu

hlutfalli við breytingar á visitölu byggingarkostnaðar frá
1. nóvember 1980 tii greiðsludags.
4.

Landsvirkjun mun haida áfram framkvæmdum, sem nú eru hafnar eða
fyrirhugaðar á hennar vegum, svo sem við Hrauneyjafossvirkjun,
háspennulinur og vatnaveitur ofan Þórisvatns.
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5.
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Á aðlðgunartimabiiinu er aðilar sammála um að vinna að endurskoðun á fyrirkomulagi stjórnarkjðrs Landsvirkjunar og nauðsynlegri iðgfestingu á samkomuiagi þeirra þar að lútandi.

Samningur þessi er gerður i fimm samhijóða eintökum, og er eitt handa
hverjum eignaraðiia, eitt til Landsvirkjunar og eitt til Laxárvirkjunar.

Reykjavik, 27. febrúar 1981
Með fyrirvara um staófestingu eignaraóila

T-T/9 -C

;
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Um orku- og iðnaðarmál
í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar
Orkumál.
Sérstök áhersla verði lögð á aðgerðir í orkumálum, m. a.
með það að markmiði, að innlendir orkugjafar komi sem fyrst
i stað innfluttrar orku og að unnt verði með viðunandi öryggi
að tryggja afhendingu orkunnar til notenda.
Unnið verði að verðjöfnun á orku, ekki síst á sviði húshitunar.
Rík áhersla verði lögð á orkusparnað og hagkvæma orkunýtingu i atvinnurekstri, samgöngum og heimilisnotkun.
Sett verði lög um skipulag orkumála, um meginraforkuvinnslu og raforkuflutning, þar sem m. a. verði ákveðin
samræmd heildarstjórn þessara mála og tryggð heildsala raforku til almenningsveitna við sama verði um land allt. Skipulag
orkudreifingar verði tekið til endurskoðunar.
Ríkissjóður beri kostnað af félagslegum framkvæmdum
Rafmagnsveitna rikisins og framkvæmdum, sem þeim er
falið að annast, og með hliðsjón af þvi verði einnig tekið
tillit til stöðu Orkubús Vestfjarða.
Rannsóknir á sviði orkumála og orkunýtingar verði efldar,
gerð framkvæmdaáætlun til næstu 5—10 ára og mörkuð samræmd orkustefna til langs tíma. Ríkisstjórnin skipi nefnd,
sem undirbúi þessa stefnumótun.
Sérstakar ráðstafanir verði gerðar til að draga úr þörf
á raforkuvinnslu með oliu veturinn 1980—1981, m. a. með
gufuöflun fyrir Kröfluvirkjun og gufuvirkjun í Svartsengi.
Stefnt verði að hringtengingu aðalstofnlína á næstu árum og
að næsta virkjun vegna landskerfisins verði utan eldvirkra
svæða.
Áhersla skal lögð á að tryggja landsmönnum nauðsynlegt
magn af olíuvörum með sem hagstæðustum kjörum og með
samningum til langs tíma frá fleiri en einum aðila af öryggisástæðum. Skipulag á olíuinnkaupum og olíudreifingu verði
tekið til athugunar, svo og hvernig tryggt verði, að nauðsynlegt magn birgða af olíuvörum sé ætíð til í landinu.
Haldið verði áfram rannsóknum vegna hugsanlegra olíulinda á íslenska landgrunninu undir forystu islenskra stofnana og stjórnvalda og í því sambandi gætt fyllstu varúðar með
tilliti til umhverfissjónarmiða.
Sett verði lög um eignar- og umráðarétt jarðhita.
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Iðnaður.
Mörkuð verði langtímastefna um iðnþróun og unnið að
bættri aðstöðu til iðnrekstrar með hliðsjón af samkeppnisaðstöðu i útflutningi og til að auka hlut íslensks iðnvamings
á heimamarkaði.
1 samráði við tæknistofnanir og samtök iðnaðarins verði
gerð áætlun um framleiðniaukningu i innlendum iðnaði og
um einstakar greinar iðnaðar og verkefni í nýiðnaði. Stuðlað
verði að byggingu iðngarða.
Starfsemi lánasjóða iðnaðarins verði samræmd og sjóðirnir efldir. Sérstaklega verði Iðnrekstrarsjóði gert kleift að
styðja undirstöðuverkefni varðandi iðnþróun. Einnig verði
afurðalánakerfið endurskoðað til að tryggja eðlilegan hlut
iðnfyrirtækja í rekstrar- og framleiðslulánum.
Mörkuð verði ákveðin stefna um opinber innkaup og til að
efla innlendan iðnað og iðnþróun.
Stefnt verði að markvissari stjóm á iðnfyrirtækjum í eigu
rikisins með aukna hagkvæmni og samræmingu í huga.
Ríkið stuðli að uppbyggingu meiri háttar nýiðnaðar er
m. a. byggi á innlendri orku og hráefnum, enda verði slikur
nýiðnaður og frekari stóriðja á vegum landsmanna sjálfra.
Undirbúningi meiri háttar framkvæmda verði hagað þannig, að innlendir verktakar hafi sem besta möguleika til að taka
þær að sér á eðlilegum samkeppnisgrundvelli.
Stefnt verði að eflingu innlends skipasmíðaiðnaðar, bæði
að því er varðar nýsmíðar og viðgerðir.
Stuðlað verði að byggingu skipaverkstöðvar í Reykjavík.
Unnið verði að þvi að færa viðhald flugvéla í meira mæli
inn i landið en nú er.
Sérstök áhersla verði lögð á iðnað i tengslum við sjávarútveg og að auka úrvinnslu úr landbúnaðarafurðum.
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Orkustefnunefnd (skipunarbréf)
TILV. RAÐUNEYTIS

1/031.2

DAGS.

9. janúar 1981

Á vegum iðnaðarráðuneytisins er unnið að því að móta samræmda orkustefnu
til langs tíma, og fyrirhugað er að leggja slíka stefnumörkun fyrir Alþingi í
formi þingsályktunartillögu.
1 samræmi við ákvæði stjórnarsáttmála hefur ráðuneytið ákveðið að skipa
nefnd fulltrúa núverandi stjórnarflokka sér til aðstoðar við undirbúning að
þessari stefnumótun. Markmiðið er að draga upp sem heildstæðasta mynd af
þróunarkostum í orkumálum landsmanna fram til næstu aldamóta með hliðsjón af
æskilegri þróun atvinnulífs og byggðar í landinu.
Ráðuneytið mun leggja fyrir nefndina niðurstöður athugana um hin ýmsu
svið orkumála og áætlanir, sem unnið er að og tengjast langtímastefnumótun í
orkumálum, jafnframt því sem gert er ráð fyrir að nefndin standi fyrir gagnaöflun á eigin vegum.
Meðal efnisþátta, sem tengjast fyrirhugaðri stefnumótun, eru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rannsóknir varðandi orkumál og orkunýtingu
Orkunýtingarkostir (orka til iðnaðar)
Orkusparnaður og hagkvæm orkunýting
Orkuspá
Fjárfesting og framkvæmdaþörf
Öryggi í orkubúskap
Skipulag orkumála
Umhverf isvemd
Verðlagning á orku
Alþjóðleg samskipti í orkumálum.

Meginforsendur áðurnefndrar stefnumörkunar eru forræði landsmanna yfir
innlendum orkulindum og iðnaði er þeim tengist og aukið öryggi í orkubúskap
þjóðarinnar, ekki síst með því að landsmenn verði sem óháðastir innfluttum
orkugjöfum.
Við nýtingu orkulindanna og framkvæmdir í orkumálum verði tekið ríkulegt
tillit til umhverfisverndar og umgengni við landið.

Eftirtaldir hafa verið skipaðir í nefndina:
Tryggvi Sigurbjarnarson, verkfræðingur, Hvassaleiti 99, R., formaður
Þóroddur Th. Sigurðsson, verkfræðingur, Karfavogi 14, R., varaformaður
Edgar Guðmundsson, verkfræðingur, Vesturbergi 49, R.
Guðmundur G. Þórarinsson, alþingismaður, Langholtsvegi 167a, R.
Kjartan ölafsson, ritstjóri, Álfheimum 68, R.Þorsteinn ölafsson, fulltrúi, Hofteig 26, R.
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Ráðuneytið mun sjá nefndinni fyrir nauðsynlegri aðstöðu og starfskröftum, og gert er ráð fyrir að hún geti leitað upplýsinga og aðstoðar
frá opinberum stofnunum varðandi verkefni sitt.
Ráðuneytið leggur áherslu á að hraða undirbúningi þessarar stefnumörkunar, þar eð fyrirhugað er að leggja hana fram til kynningar á Alþingi
fyrir þinglok að vori. Er þá haft í huga að þingflokkum, iðnaðarnefndum
Alþingis o.fl. gefist kostur á að fjalla um málið, áður en það yrði lagt
fyrir að nýju.
Þóknun vegna starfa nefndarinnar verður ákveðin af Þóknananefnd
fjármálaráðuneytisins.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Staðarvalsnefnd (skipunarbréf)
TILV. RAÐUNEYTIS

1/031.2

□AGS.

03.10.1980

Skipunarbréf nefndar um staðarval til iðnreksturs.
Iénaðarráðuneytið hefur ákveðið að skipa nefnd til að kanna hvar helst
komi til álita að reist verði iðjuver í tengslum við nýtingu á orku- og
hráefnalindum landsins.
Eftirtaldir menn hafa verið skipaðir í nefndina:
Þorsteinn Vilhjálmsson, eðlisfræðingur, formaður
Vilhjálmur Lúðvíksson, verkfræðingur, Náttúruverndarráði
Ingimar Sigurðsson, deildarstjóri, Heilbrigðisráðuneyti
Sigurður Guðmundsson, skipulagsfræðingur, byggðadeild Eramkvæmdastofnunar
Haukur Tómasson, jarðfræðingur, Orkustofnun.
Ritari nefndarinnar verður.Eragi Guðbrandsson, lektor.
Hlutverk nefndarinnar er að kanna umrædda staði, sem helst kæmu til
álita ef reist yrðu iðjuver í tengslum við nýtingu á auðlindum landsins.
Jafnframt ber nefndinni að taka tillit til líklegra áhrifa sem slík
fyrirtæki hefðu á atvinnulega- og efnahagslega þróun, samfélag, náttúru og
umhverfi. Er nefndinni falið að greina í hverju slík áhrif séu helst fólgin
og bera saman viðkomandi staði með h.liðsjón af því.
Vísað er til greinargerðar frá Samstarfsnefnd iðnaðarráóuneytis og
Náttúruverndarráðs frá 26.01.1978 um hugsanlega áfangaskiptingu á störfum
nefndarinnar og um æskileg samráð við gerð þessarar könnunar. Gert er ráð
fyrir að nefndin skili áliti til ráðuneytisins í áföngum.
Haga ber könnuninni eftir föngum þannig að hún geti nýst við ákvarðanir
um iðnaðarkosti og orkuver, sem eru til umræðu.
Nefndinni er ætlað að samræma störf þeirra stofnana sem málið varðar
og tryggja að staðarval verði sem best undirbúið. Jafnframt sé unnið að
þessum málum í eðlilegu samráði við sveitarfélög og samtök þeirra.
Fyrirsjáanlegt er að nokkur kostnaður mun verða af athugunum vegna þessa
máls og óskar ráðuneytið eftir áætlun nefndarinnar hið fyrsta um störf hennar
og kostnað vegna þeirra í ár og á næsta ári.
Þóknun vegna starfa nefndarinnar verður ákveðin af Þóknananefnd
fjármálaráðuneytisins.
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Fjárfesting í orkumálum
og orkufrekum iðnaði
15.1

Bréf iðnaöarráðuneytis til Þjóðhagsstofnunar
TILV. RAÐUNEYTIS

DAGS.

1/410

Varðar:

2.

Efnahagslegt svigrúm til fjárfestinga i virkjunum
og

Á vegum

orkufrekum

iónaði.

iðnaðarráðuneytisins og

orkustefnunefndar ríkis-

stjórnarinnar er unnið að langtímaáætlun um
nýtingu.

apríl 1981

orkuöflun og

orku-

I því sambandi er nauðsynlegt-að fram fari mat á

svigrúmi til fjárfestinga í orkumálum á tímabilinu

1981-1995,

með hliðsjón af áætlaðri fjármunamyndun í öðrum atvinnuvegum
og

fjármögnunargetu þjóðarhúskaparins í heild.

Er þess óskað

að Þjóðhagsstofnun taki að

sér að gera sérfræðilega athugun á

þessum þætti stefnumótunar

í orkumálum

greinargerð um málið

fyrstu hentugleika.

v ið

og

skili ráðuneytinu

Með bréfi þessu fylgja drög að fjárfestingaráætlun um orkuöflun og

orkunýtingu fyrir

fer þess einnig á

1981-1991.

leit við stofnunina, að

áætluð fjármunamyndun
að

tímabilið

í orkumálum,

skv.

hún meti hvernig

þessu yfirliti,

líklegri þróun þjóðarbúskaparins á umræddu
Þá verði einnig

reynt að meta,

slík fjármunamyndun gæti haft
að mestu útrýmt

falli

tímabili.

hvaða efnahagslega áhrif

miðað við að olíunotkun verði

í húshitun á næstu

í vaxandi mæli í orkufrekum

Ráðuneytið

2-3 árum

iðnaði á vegum

og fjárfest verði
Islendinga.
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IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ

Dr ög

að aætlun um fjárfestingar

FJ/02.04.81

í orkumálum

1982-1991

(Verðlag

í janúar 1981,

8v

= 626)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Virkjanir

361

298

344

308

352

4 50

405

170

311

320

341

II.

Aðflutningslínur

118

114

65

32

25

65

48

27

9

35

18

III.

Alm.

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

IV .

Hitaveituframkvæmd ir

305

160

120

100

100

100

100

100

100

100

100

120

200

200

200

300

300

300

400

400

400

400

1044

912

869

780

917

1055

993

837

960

995

999

V .

raforkufraukvæud ir

Orkufrekur iðnaður^

Sam tals

1)

M Iðlurigsstórir iðnaðarkostir5 sem nýta orku í verulegum mæli, meðtaldir

s.s. saltverksm iðja, steinulíarverkgniðja o.fl.

Þingskjal 784

I.

Þingskjal 784

15.2
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Greinargerð frá Þjóðhagsstofnun

10. april, 1981.

Til
Frá

Hjörleifs Guttormssonar, iðnaðarráðherra.
Ölafi Davíðssyni . ' £)
JýaJaöuct-iz,

Aó beiðni þinni hefur Þjóðhagsstofnun sett upp dæmi um
þjóðarframleiðslu og fjárfestingu næsta áratuginn og reiknað
hlutföll fjárfestingar i orkumálum skv. drögum Iðnaðarráóuneytisins að slikri áætlun (fylgiskjal 1) af þjóðarframleiðslu
og fjárfestingu.
Vöxtur þjóðarframleiðslu nokkur ár fram i timann og áhrif
fjárfestingar á hagvöxt og hagvaxtar á fjárfestingu eru stærðir,
sem ekki er unnt að segja fyrir um af mikilli vissu.

Þó er hægt

að skyggnast fram á við i ljósi reynslunnar i liðinni tið og
setja fram dæmi um næstu ár; nokkurs konar efri og neðri mörk.
Hér eru sett fram tvö dæmi um breytingar þjóðarframleióslu
á árunum 1982-1991.

Annars vegar er gert ráð fyrir 1 1/2% hag-

vexti á ári aó meðaltali á þessu árabili og má telja óliklegt að
vöxtur þjóðarframleiðslu veröi minni að meðaltali um tiu ára skeið.
Aó óbreyttum vióskiptakjörum yrði þá um að ræða aðeins 0-1/2%
tekjuaukningu á mann á ári, ef þjóóinni fjölgar um liðlega 1%
á ári.

Hins vegar er gert ráó fyrir betri kosti þar sem hagvöxtur

er 3 1/2% á ári á timabilinu 1982-1991 að meðaltali.

Þessu dæmi

er ekki ætlað að lýsa beztu hugsanlegri framþróun i atvinnulífinu,
en allt ofan við 3 1/2% hagvöxt á ári aö meðaltali um tíu ára
skeió hlýtur að teljast gott.

Árleg meöalaukning þjóðarframleiðslu

siðustu 10 og reyndar 20 árin hefur verið heldur meiri en undanfarin ár hefur dregið úr hagvexti og sama gildir um nálæg lönd.
Almennt er reiknað meó að hagvöxtur i heiminum veröi heldur minni
á næstu árum en verið hefur að meðaltali sióustu tvo til þrjá
ára tug ina.
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Til að fá samsvarandi dæmi af fjárfestingu á árunum 1982-

1991 eru einnig sett fram tvö daani; lægri kostur þar sem fjármunamyndun í heild nemur fjórðungi af vergri þjóðarframleiðslu á
hverju ári og hærri kostur þar sem heildarfjárfesting nemur 27%
af vergri þjóðarframleiðslu.

Til að reikna efri og neðri mörk

fjárfestingar er tekið dæmi um 3 1/2% hagvöxt og 27% fjárfestingarhlutfall annars vegar, en dæmi um 1 1/2% hagvöxt og 25% fjárfestingarhlutfall hins vegar.

Tölur um framreiknaða framleiðslu

og fjárfestingu með þessum hætti er að finna i töflu 1.

Eins

og fyrr segir er tölum þessum fyrst og fremst ætlað að tiltaka
þaö bil, sem liklegast er að þessar stærðir verði á á umræddu
skeiði, þótt frávik á einstökum árum séu auðvitað hugsanleg.
1 töflum 2 og 3 er greint frá orkuframkvæmdum og stóriðjuframkvæmdum á árunum 1960 til 1979 ásamt bráðabirgðatölum fyrir
1980 og spá fyrir 1981.

Tölurnar í töflum 2 og 3 eru á verðlagi

hvors árs, en i töflu 2 eru orkuframkvæmdir sýndar sem hlutfall
af vergri þjóðarframleiðslu og fjármunamyndun og i töflu 3 eru stóriðjuframkvæmdir á þessum árum sýndar sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu og fjármunamyndun.
1 töflu 4 er að finna orkuframkvæmdir (virkjanir, aðflutningslínur, alm. raforkuframkvæmdir og hitaveituframkvæmdir)

samkvæmt

drögum að áætlun um fjárfestingar á árunum 1981 til 1991 i
fylgiskjali 1 i hlutfalli við þjóóarframleiðslu og fjármunamyndun
eftir dæmum 1 og 2 i töflu 1, og i töflu 5 er tölum um orkufrekan
iðnað samkvæmt fylgiskjali 1 gerð sömu skil.

Hlutföllin i töflum

2 og 4 annars vegar, og töflum 3 og 5 hins vegar ættu að vera
sambærileg að því frátöldu, að raforkuframkvæmdir sveitarfélaga
eru meðtaldar i töflu 3 en munu ekki vera taldar með i fylgiskjali 1
1 töflum 4 og 5 hefur verið tekið tillit til, að tölurnar i fylgiskjali 1 eru á verðlagi í janúar 1981, en tafla 1 er á verðlagi
ársins 1980.
1 töflunum eru eingöngu sýnd talnadæmi, sem unnt er að
setja upp á einföldum forsendum án ýtarlegrar athugunar.
frekari athugun væri hins vegar nauðsynlegt að fá nánari
skýringar og sundurliðun á fjárfestingaráætluninni.

Við
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Tafla 1.
Framreiknuð þjóóarframleiósla og fjárfesting 19B1--1992,
allar tölur 1 mllljöróum kr á verðlagl árslns 1980.

Ar
198O12)

Þjóóarframleiósla
m.v, 3 1/2%
M.v. 1 1/2%
hagvöxt
hagvöxt

19813)

Fjárfestlng 1)
Daani
Dami 1

13.2

3.6

13.2

3.4

1982

13.4

13.7

3.4

3.7

1983

13.6

14.1

3.4

3.8

1974

13.8

14.6

3.5

3.9

1985

14.0

15.1

3.5

4.1

1986

14.2

15.7

3.6

4.2

1987

14.4

16.2

3.6

4.4

1988

14.6

16.8

3.7

4.5

1989

14 .9

17.4

3.7

4.7

1990

15.1

18.0

3.8

4.9

1991

15.3

18.6

3.8

5.0

1) Eæni 1 m.v. 1 1/2% hagvöxt og 25% fjárfestingarhlutfall.
Dcani 2 m.v. 3 1/2% hagvöxt og 27% f járfestingarhlutfall.
2)

Bráóabirgðatölur.

3)

Skv. þjóðhagsspá.

6/

Tafla 2.

4/ ;9

Ork.uframkvæmdir sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu oq fjármunamvndun 1960-1981
Mióaó við verðlag hvers árs.
%
af
v. þ . f

M. kr .

%

Hitaveitur

af
V.Þ.F.

Orkuframkvæmdir
alls
% af V.Þ.F.

Orkuframkvæmdir
alls
% af fjármunamyndun
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Raforku-^j
mannvirki

M. kr .
1,7

0,4

0,5

2,2

7,2

1,1

1,2

0,3

0,3

1,5

1962

6,3

1,4

1,2

0,5

0,4

1,6

6,6

1963

1,9

1,4

0,9

0,6

2,0

7,2

1964

1,9

1,1

1,0

0,6

1,7

5,8

1965

2,1

1,0

1,3

0,6

1,6

1966

6,1

3,4

1,3

1,2

0,5

1,8

6,6

1967

6,8

2,6

1,0

0,4

3,0

9,7

1968

15,2

5,5

1,0

0,4

5,9

18,5

1969

12,2

3,6

1,7

0,5

4,1

16,1

1970

10,5

2,4

2,6

0,6

3,0

12,5

1971

15,1

2,7

2,0

0,4

3,1

10,7

1972

16,8

2,5

3,9

0,6

3,1

10,8

1973

18,0

4,8

0,5

2,4

8,0

1974

41,0

1,9
2,9

12,1

0,9

3,8

11,8

1975

99,6

5,2

22,2

1,2

6,4

19,2

1976

157,2

5,9

28,3

1,1

7,0

23,8

1977

138,6

3,6

56,3

1,5

5,1

17,9

1978

152,2

2,6

81,3

1,4

4,0

15,5

1979

238,5

2,8

123,0

1,5

4,3

16,6

1980 Bráóab.

512,0

3,9

238,0

1,8

5,7

20,9

1981 Spá

741,8

3,9

323,6

1,7

5,6

21,8

V.Þ.F. = Verg þjóóarframleiðsla.
1) Raforkuframkvamriir sveitarfélaga meðtaldar.
Arið 1981 nemur þetta hlutfall um 7%.

784

1,4

1961

Þingskjal

1960

námu tm 12% af heildarraforkuframkvaandum að meðaltali á ári 1971-1980.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

8/4/1981
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Tafla 3.
Stórlðjufracátvandir san hlutfall af vergri
þjóóarframleiðslu og f jármunarnyndun 1967-1981.
Miðað við verðlag hvers árs.

1967

Hlutfall af
þjóðarframleiðslu

Hlutfall af
f jármunamyndun

Alverksniðjan

Straumsvikurhöfn

Jámblendiverksmiðjan

Grundartangahöfn

Stóriðja
samtals

M.kr.

M.kr.

M.kr.

M.kr.

M.kr.

%

2,9

0,5

3,4

1,3

4,3
11,8
17,2

%

8,9

1,4

10,3

1969

13,2

1,6

14,8

4,3

1970

6,3

6,3

1,5

6,0
4,4

1971

7,1

7,1

1,3

1972

8,3

8,3

1,2

4,3

1973

2,4

2,4

0,2

0,8

1974

1,7

3,7

0,3

0,8

1975

2,0

8,5

0,4

1,3
0,7

2,0
6,5

0,4

5,0

5,4

0,2

1977

2,2

22,0

4,0

28,2

0,7

2,6

1978

7,9

78,7

4,5

91,1

1,6

6,0
6,0

1976

1979

49,6

78,5

2,4

130,5

1,5

1980 Bráðab.

80,7

74,0

0,3

155,0

1,2

4,3

120,0

10,0

130,0

0,7

2,7

1981 Spá
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1968

3,7
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Tafla 4.

Orkuframkvamdir (skv. fylgiskjali 1) sem hlutfall
af vergri þjóðarframlelðslu og f jármunamyndun 1)

Ar
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Meóaltal
1981-1991

1)

Sem hlutfall af VÞF
M.v. 1 1/2% M.v. 3 1/2%
hagvöxt
hagvöxt
5 .6
4.2
4.1
3.8
3.9
3.3
3.1
3.2
3.5
4.2

Sem hlutfall fjármunamyndunar
Dasni 2

Daani 1
21.5
16.6
15.6
13.1
13.9

15.2
14.0
11.8
11.9
14.2

3.8
2.4
3.0
3.1
3.1

3.8
3.4
2.1
2.5
2.6
2.6

16.6
15.3
9.4
12.0
12.4
12.5

12.5
7.7
9.4
9.6
9.5

3.7

3.3

14.4

12.5

Sjá ennfremur töflu 1.

Þingskjal 784
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Tafla 5.

Orkufrekur iónaöurtskv. fylgiskjaíi 1) sem
hlutfall af vergrl þjóóarframlelóslu og f jArrnunamyndun 1)

Ar__

Sem hlutfall af VPF
M.v. 1 1/2%
M.v. 3 1/2%
hagvöxt
hagvöxt

1981

0.7

Sem hlutfall af f jármunarnyndur
Daani 1

Daani 2

1982

1.2

1.2

4.7

4.3

1983

1.2

1.1

4.7

4.2

1974

1.2

1.1

4.5

4.1

1985

1.7

1.5

6.8

5.7

1986

1.7

1.5

6.6

5.7

1987

1.7

1.5

6.6

5.4

1988

2.2

1.9

8.6

7.0

1989

2.1

1.8

8.6

6.5

1990

2.1

1.8

8.3

6.5

1991

2.1

1.7

8.3

6.3

Meóaltal
1981-1991

1.6

1.4

6.4

5.3

1)

Sjá ennfremur töflu 1.
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DrSg að áætlun um fjárfestingar í orkuraálum 1982-1991

(Verðlag í janúar 1981,

Bv

= 626)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

Mkr.

V irk j an ir

361

298

344

308

352

450

405

170

311

320

341

II.

Aðflutningslinur

118

114

65

32

25

65

48

27

9

35

18

III.

Alm .

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

IV.

Hitaveituframkvæmd ir

305

160

120

100

100

100

100

100

100

100

100

V.

Orkufrekur iðnaður

120

200

200

200

300

300

300

400

400

400

400

1044

912

869

780

917

1055

993

837

960

995

999

raf«orkuf r amkvæmd ir

Sam tals

1)

Miðlungsstórir iönaðarkostir, pen nýta arku i verulegun mali, raeðtaldir
s.s. saltverksmiðja, steinullarverksmiðja o.fl.
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I.

Sþ.
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785. Nefndarálit

[254. máll

um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta alþjóðasamning um
varnir gegn töku gísla.
Frá utanríkismálanefnd.
Nefndin hefur rætt tiilöguna og er sammála um að mæla með samþykkt hennar.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Eyjólfur Konráð Jónsson.
Alþingi, 11. maí 1981.
Geir Hallgrímsson,
form., frsm.
Halldór Ásgrímsson.

Ed.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Benedikt Gröndal.

Albert Guðmundsson.
Guðrún Helgadóttir.

786. Breytingartillaga

[203. mál]

við frV. til 1. um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá Stefáni Jónssyni, Eiði Guðnasyni, Salome Þorkelsdóttur
og Eyjólfi Konráð Jónssyni.
2. gr. orðist svo:
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu
þá börn hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn,
en hann skal, þá er hann hlýtur islenskt ríkisfang, taka sér islenskt eiginnafn —
ásamt því sem hann ber fyrir — er börn hans taki sem kenningarnafn. Honum skal
þó heimilt, ef hann kýs heldur, að breyta svo eiginnafni sínu, að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn.

Ed.

787. Frumvarp til laga

[321. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Flm.: Kjartan Jóhannsson, Eiður Guðnason, Karl Steinar Guðnason.
1- gr.
1) 43. gr. stafliður h) orðist þannig:
Óhjákvæmilegan ferðakostnað samlagslæknis til þeirra samlagssjúklinga,
sem ekki eru ferðafærir sökum sjúkdóms síns. Ferðakostnað þennan skal greiða
að fullu.
2) 43. gr. stafliður i) orðist þannig:
óhjákvæmilegan flutningskostnað sjúks manns í sjúkrahús innanlands, enda
sé flutningsþörf svo bráð og heilsu hins sjúka svo varið, að hann verði ekki
fluttur eftir venjulegum farþegaflutningsleiðum. Flutningskostnað þennan skal
greiða að fullu. Sömu reglur skulu gilda um flutning sjúks manns úr sjúkrahúsi
í heimahús, enda verði hann ekki fluttur eftir v'enjulegum farþegaflutningsleiðum. Flutningskostnaður milli sjúkrahúsa greiðist að fullu af því sjúkrahúsi, sem
sendir sjúkling, nema um sé að ræða flutning milli sjúkrahúsa i sama sveitar-
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félagi og heilsu sjúklings sé þannig varið að hann geti notað venjulegar farþegaflutningsleiðir. Sé fylgd nauðsynleg í einhverju ofantalinna tilvika, greiðist fargjald fylgdarmanna, þótt um áætlunarferð sé að ræða.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Tilgangur þessa lagafrumvarps er að jafna kostnað af sjúkraflutningum og
læknisvitjunuin þannig að dreifbýlisfólki í vissuni landshlutum sé ekki íþyngt sérstaklega eins og nú er.
Samkvæmt gildandi reglum um sjúkravitjanir getur kostnaður óferðafærs sjúkiings í dreifbýli af vitjun samlagslæknis numið t. d. 250 kr. miðað við rúmlega 100
km akstur hvora leið, en í þéttbýli er innheimt sérstakt vitjunargjald, 16 kr., sem
innifelur ferðakostnað læknisins.
Sjúkraflug milli Norðurlands, Austurlands og Vestfjarða annars vegar og Reykjavikur hins vegar mun kosta 3000—5000 kr. t flestum tilvikuin greiðir sjúklingur ý)
hluta þess eða allt að 1250 kr. (125 þús. gkr.). En þess munu dæmi, að sjúklingar
hafi orðið að greiða allan kostnaðinn, eða allt að 5000 kr. (500 þús. gkr.). Hér er því
greinilega um mikla mismunun að ræða á því sviði sem sist skyldi, því að enginn á
að þurfa að kviða þvi að geta ekki notið sjúkraþjónustu af efnahagsíegum sökum.
Séu þær fjárhæðir, sem hér um ræðir, bornar saman við ellilífeyrisgreiðslur sést
glöggt hv'e tilfinnanleg og óréttlát útgjöld af þessu tagi eru.
Varðandi óhjákvæmilegan ferðakostnað samlagslæknis til samlagssjúklings gilda
ákvæði h-Iiðar 43. gr. laga um almannatryggingar. Samkvæmt því greiðir sjúklingur
þennan kostnað að hálfu, ef læknir notar eigin farartæki, en ella að % hluta, enda
sé þá um að ræða lengri vegalengd en 10 km á landi eða nota verði skip eða flugvél
til ferðarinnar. Að því er varðar akstur mun gjaldtakan verða svipuð að krónutölu
hvort heldur læknir notar eigin farartæki eða ekki. Gjald fyrir akstur eigin farartækis mun nú nema kr. 2.32 á km. Sjúklingur, sem býr 50 km frá aðsetri samlagslæknis, hlýtur því að greiða 116 kr. fyrir aksturskostnað læknis, en sjúklingur, sem
býr í 100 km fjarlægð, 232 kr. (23.200 gkr.). Flutningur læknis með snjóbíl getur
hins vegar kostað nokkur þúsund krónur. Sé t. d. litið á snjóbílsferð, sem kostar
2000 kr., yrði hluti sjúklings 500 kr. (50 þús. gkr.).
Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að sjúklingur þurfi ekki að bera kostnað
af þessu tagi, sem stafar einungis af þvi, hversu fjarri honum samlagslæknirinn býr.
Það stríðir vitaskuld gegn eðlilegu jafnrétti, að þeir, sem búa við erfiðastar aðstæður
til að njóta læknisþjónustu allajafna, skulu gjaldteknir umfram aðra þegar þeir
verða að fá læknisvitjun í heimahús, af því að þeir eru ekki ferðafærir sökum sjúkdóms síns. Með samþykkt breytingartillögunnar varðandi þetta atriði yrði þetta misrétti afnumið.
Varðandi greiðslu á sjúkraflutningum gilda ákvæði i-liðar 43. gr. laga um almannatryggingar. Samkvæmt því, sem þar segir, greiðir sjúklingur % hluta af flutningskostnaði í sjúkrahús þegar það á við, að hann geti ekki notað venjulegar farþegaflutningsleiðir. Þetta á einkuin við um sjúkraflug og flutning með snjóbíl. Að
því er varðar flutning milli sjúkrahúsa er sagt að fara skuli eftir því sem kveðið
kunni að verða á um i lögum um heilbrigðisþjónustu. í lögum um heilbrigðisþjónustu
eru hins vegar engin ákvæði um þetta efni svo að ofangreint ákvæði um flutning
milli sjúkrahúsa er marklaust og gilda engin lagaákvæði um slikan flutning. Vegna
þes sa var leitað samkomulaas um, að það siúkrahús, sem sendi sjúkling, skvldi
greiða flutningskostnaðinn. Sjúkrahúsin i Reykjavik hafa þó tregðast við að greiða
slíkan kostnað af heimsendingu sjúklinga. Þess eru því dæmi, að sjúklingar hafi
orðið að greiða hann að fullu sjálfir.
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Gildandi reglur fela í sér margs konar misræmi og óréttlæti. Sjúklingur, sem
fyrst er lagður inn á sjúkrahús á Egilsstöðum og síðan fluttur til Reykjavíkur, ber
t. d. engan kostnað af flutningunum. Sjúklingur á Djúpavogi, sem eins stendur á um
verður hins vegar að greiða fjórðung kostnaðarins, því að þar er ekkert sjúkrahús.
Sjúklingur utan af landi, sem þarf eða óskar að komast heim til sín og verður að
nota sjúkraflugvél, af því að hann getur ekki heilsu sinnar vegna notað venjulegar
farþegaflutningsleiðir, má allt eins búast við því að verða að bera allan kostnað af
sjúkrafluginu. Reykvíkingur, sem eins stæði á um, en hefði lent á sjúkrahúsi úti á
landi, getur hins vegar vænst þess að þurfa ekki að bera neinn kostnað. í þessu
sambandi er ekki úr vegi að minna á að sjúkraflug af þessu tagi kostar allt að 5000
kr. Ferðir um fjallvegi með snjóbíl geta líka orðið áinóta dýrar og sjúkraflug. Sömuleiðis geta flutningar með sjúkrabíl um langar vegalengdir orðið mjög dýrar, t. d.
frá Vik í Mýrdal eða Borgarnesi til Reykjavikur eða frá Reykjavík á þessa staði.
Varðandi fargjald fylgdarmanns, þegar hans er þörf, gilda þau ákvæði, að sjúklingur verður að greiða fjórðung af fargjaldi hans þótt um áætlunarflug sé að ræða.
Samkvæmt þessu lagafrumvarpi yrðu sett lagaákvæði um það, að allur flutningskostnaður milli sjúkrahúsa væri greiddur af því sjúkrahúsi sem sendir sjúkling,
nema í þeim innanbæjarferðum sem sjúklingur getur heilsu sinnar vegna notað
venjulegar samgönguleiðir. Jafnframt gilti það sama við heimsendingu sjúklings
með sérstökum sjúkraflutningi. Um þetta hvort tveggja eru nú engin lagaákvæði.
Þá yrði sjúkraflutningur í sjúkrahús greiddur að fullu af almannatryggingum í stað
þess að nú greiðir sjúklingur fjórðung af slíkum flutningskostnaði. Loks yrði tiltekið að fargjald nauðsynlegs fylgdarmanns yrði sjúklingi að kostnaðarlausu í stað
þess að nú greiðir sjúklingur fjórðung sliks fargjalds. Enn fremur gerir lagafrumvarp þetta ráð fyrir að fella niður gjaldtöku af sjúklingi vegna flutnings innanbæjar
og af fyrstu 10 km flutningsleiðar, enda setur frumvarp þetta fram þá meginreglu,
að sjúklingar greiði ekki kostnað af ferðum i sjúkraflutningum.
Rétt er þó að benda á, að jafnvel þótt síðastnefnda ákvæðið héldist væri stórt
skref stigið í réttlætisátt. Enn fremur hefur flutningsmönnum verið bent á að varðandi flutning á sjúkrahús komi sú regla til álita, að almannatryggingar greiddu flutningskostnað að því marki sem hann er umfram fargjald með áætlunarferð milli viðkomandi staða, þó aldrei minna en % hluta flutningskostnaðar. Flutningsmenn telja
þessa reglu ekki fullnægja þeim réttlætiskröfum, sem eðlilegt sé að gera, og telja að
sanngjarnt sé að sjúklingur beri engan kostnað af sjúkraflutningunuin.
Flutningsmenn telja, að enginn eigi að þurfa að kvíða því vegna efnahags að
fá ekki notið bestu sjúkraþjónustu sem völ er á i landinu. Allir eiga að hafa sama
rétt til læknisþjónustu og hjúkrunar án tillits til efnahags eða búsetu. Að því verður
að stefna af fremsta megni. Þessi markmið, svo sjálfsögð sem þau eru, verða að
teljast fjarri því að vera uppfyllt i okkar landi. Eitt inisréttið í þessum efnum birtist
i h- og i-lið gildandi laga um almannatryggingar, sbr. fylgirit, eins og hér hefur
verið rakið. Með samþykkt þess lagafrumvarps, sem hér er flutt, yrði dregið úr misrétti á sviði heilbrigðismála.
Fylgirit.
h- og i-liður 43. gr. laga um almannatryggingar.
Núgildandi ákvæði.
h) óhjákvæmilegan ferðakostnað samlagslæknis tiÚþeirra samlagssjúklinga sem
ekki eru ferðafærir sökum sjúkdóms síns ef um lengri vegalengd en 10 km er
að ræða á landi eða nota verður skip eða flugvélar við flutninga.
Ferðakostnað þennan skal greiða af hálfu, ef læknir notar eigið farartæki,
ella að % hlutum.
i) óhjákvæmilegan flutningskostnað sjúks manns í sjúkrahús innanlands að %
hlutum, enda sé flutningsþörf svo bráð og heilsu hins sjúka svö varið, að hann
verði ekki fluttur eftir venjulegum farþegaflutningsleiðum. Sjúkraflutningar
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innanbæjar greiðist þó ekki og frá kostnaði við sjúkrabifreið dregst kostnaður
vegna fyrstu 10 km. Sé fylgd nauðsynleg greiðast % af fargjaldi fylgdarmanns,
þótt um áætlunarferð sé að ræða.
Um kostnað flutnings milli sjúkrahúsa fer eftir því, sem kveðið kann að
vera á um í lögum um heilbrigðisþjónustu.

Nd.

788. Frumvarp til laga

[322. mál]

um breyting á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Flm.: Friðrik Sophusson, Steinþór Gestsson, Albert Guðmundsson.
1. gr.
32. gr. laganna orðist svo:
Landbúnaðarráðuneytið hefur á hendi yfirstjórn innlendrar matjurtaframleiðslu og setur reglur um mat og gæðaflokkun matjurta. Það getur falið Framleiðsluráði landbúnaðarins að annast sölumál framleiðslu innlendra matjurta. í því
starfi skal það stuðla að því, að fullnægt verði sanngjörnum óskum framleiðenda
og neytenda. Það getur haft eftirlit með meðferð matjurta og stuðlað að bestu aðferðum við ræktun, flutning, geymslu og vinnslu þeirra.
2. gr.
34. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að takmarka eða banna innflutning á garðávöxtum
og matjurtum, sem ræktaðar eru í gróðurhúsum hérlendis, þann tíma sem innlend
framleiðsla er fáanleg í landinu. Á öðrum tíma er innflutningur heimill að fengnu
leyfi sem ríkisstjórnin gefur út.
3. gr.
36. gr. laganna orðist svo:
Varðandi innflutning og sölu matjurta- og gróðurhúsaframleiðslu gilda ákvæði
laga nr. 17/1927, um varnir gegn sýkingu nytjajurta, eins og við á.
4. gr. .
Fyrsti málsliður 38. gr. laganna falli niður.
5- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982.
Greinargerð.
Með frumvarpi þessu er lagt til að einokunarákvæði um sölu á matjurta- og
gróðurhúsaframleiðslu verði numin úr lögum. Ekki er gerð önnur breyting á starfsemi Grænmetisverslunar landbúnaðarins. Lagt er til að lögin taki ekki gildi fyrr
en 1. jan. 1982, þannig að Grænmetisverslun landbúnaðarins, núverandi framleiðendur og hugsanlegir nýir heildsöludreifendur fái nokkurn aðlögunartíma þar til
lögin taka gildi.
Ákvæði þessa frumvarps um afnám einokunar í verslun með grænmeti eiga að
vera til bóta fyrir neytendur, þá framleiðendur, sem framleiða 1. flokks kartöflur,
og hugsanlega aðra heildsöludreifendur. Á Grænmetisverslun landbúnaðarins að
geta starfað áfram þótt sérréttindi fyrirtækisins séu afnumin, en nú er álitamál
hvort gildandi löggjöf brýtur ekki í bága við 69. gr. stjórnarskrárinnar.
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Um einokun.
Eins og kunnugt er fjallar hagfræöin m. a. um þjóðhagslsga hagkvæmni mismunandi fyrirkomulags á framleiðslu og dreifingu vöru og þjónustu. Niðurstöður
hagfræðinnar eru almennt þær, að einokun sé þjóðhagslega óhagkvæmasta framieiðslu- og dreifingarfyrirkomulagið. Stefna vestrænna þjóða a. m. k. hefur því verið
að afnema og útiloka einokun hvarvetna þar sem samkeppni fær þrifist, en veita
einokunarfyrirtækjum, sem búa við tæknilega eða náttúrlega einokun, rekstrarlegt
aðhald.
Ástæður þess, að einokun er þjóðhagslega óhagkvæmt fyrirkomulag, eru einkum
þrjár:
1. Verð til neytenda hefur tilhneigingu til þess að verða hærra en þar sem samkeppni ríkir.
2. Vörumagn til neytenda verður því minna samkvæmt áhrifum verðsins í jöfnun
framboðs og eftirspurnar og fjölbreytni minnkar.
3. Þjónusta við neytendur getur verið lakari án þess að það skaði einokunarfyrirtækið, ef ný fyrirtæki eru útilokuð frá aðgangi að markaði.
Þótt hægt sé að sýna fram á þessi atriði með hagfræðilegum aðferðum að
gefnum vissum forsendum, þá verður það ekki gert hér. Æskilegast væri að geta
beitt aðferðum raunvísindanna með samhliða tilraunum með einokun og samkeppni
á sama markaði á sama tíma. Slíkt er hins vegar óframkvæmanlegt. Því þarf að
beita öðrum aðferðum til þess að sannreyna þessa þrjá ókosti einokunar.
Verð.
Ógerlegt er að fullyrða, hvert verð garðávaxta hefði verið á undanförnum árum
ef samkeppni hefði ríkt í verslun með þessar vörur. Hins vegar má t. d. bera verðbreytingar á kartöflum saman við aðrar verðbreytingar í þjóðfélaginu og draga af
því nokkurn lærdóm. Þetta er gert í eftirfarandi yfirliti. Hafa ber í huga, að niðurgreiðsla á kartöflum hófst í desember 1970, en egg t. d. hafa ekki verið niðurgreidd
á þessu tímabili og verið verðlögð án afskipta opinberra aðila.
Yfirlit 1.
Verðbreytingar.

1. fl. útsöluverð ............................ .............
2. fl. útsöluverð .......................... ...............
1. fl. raunverulegt verð................................
2. fl. raunverulegt verð................................
Egg 1 kg útsöluverð (meðalverð) .............
Matvara almennt ........................ ...............
Vísitala vöru og þjónustu ........... ...............

1/5 1970

1/5 1980

Margfeldishækkun
(sinnum)

20.00
17.20
20.00
17.20
128.92
149.00
146.00

1268.00
1119.00
1268.00
1119.00
1388.37
2650.00
2643.00

63.4
65.1
63.4
65.1
10.8
17.8
19.1

Magn.
Á þeim tíma (fram til 1935), þegar verslun með kartöflur var frjáls hérlendis,
jókst neysla á kartöflum. Þessi neysla hélt áfram að aukast fyrst eftir að Grænmetisverslun ríkisins hóf verslunina, en tók síðan að dragast saman þannig að
neysla kartaflna var sú sama við upphaf og lok Grænmetisverslunar ríkisins. Á
þeim tima, sem Grænmetisverslun landbúnaðarins hefur annast söluna, hefur neysla
kartaflna stöðugt dregist saman. Þó ber þess að geta, að neysla unninna kartaflna
í ýmsu formi er ekki meðtalin.
Aiþt. 1980. A. (108. löggjafarþing).
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Yfirlit 2.
Neysla kartaflna.
Neysla á mana

Timabil

1920—1925
1925—1930
1930—1935
1935—1940
1940—1945
1945—1950
1950—1955
1955—1960
1960—1965
1965—1970

kg

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

46.56
56.48
57.89
74.95
79.95
70.78
74.49
62.64
58.31
48.42

Samanborið við önnur lönd er neysla á kartöflum mun minni hér en erlendis
og úrval garðávaxta litið.
Þjónusta.
Ef marka má af dagblöðum virðist ríkja almenn óánægja með úrval af grænmeti. Kvartað er undan vöruskorti, skemmdum kartöflum og fábreyttu úrvali. Einnig
virðist fólk vilja hafa kartöflur í gagnsæjum umbúðum og merktar framleiðanda.
Á þessar kvartanir almennings skal enginn dómur lagður, en áberandi virðist hve
einokunarfyrirtækjum í matvæladreifingu eru oft sendar kvartanir í blöðum.
Vamir gegn sýkingu nytjajurta.
1 frumvarpinu er settur varnagli um varnir gegn sýkingu nytjajurta. Vegna
legu landsins á þetta atriði sennilega ekki við um kartöflur, en orðalag ákvæðisins
getur gert það gagnlegt.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.
Með greininni er heildsöludreifing á garðávöxtum svo og matjurtum, framleiddum í gróðurhúsum, gefin frjáls, þannig að nýir heildsöludreifendur geti starfað
við hlið núverandi dreifingaraðila. Jafnframt er umsjón með þessum kafla framleiðsluráðslaganna færð í hendur landbúnaðarráðuneytisins til samræmis við 39. gr.
laganna, enda er sú skipan eðlilegri vegna þeirra breytinga sem hér erú lagðar til.
Landbúnaðarráðuneytið getur þó að sjálfsögðu engu að síður falið framleiðsluráði
að framkvæma settar reglur og annast það eftirlit sem henta þykir.
Um 2. gr.
Með þessari breytingu fellur niður einkaréttur ríkisstjórnarinnar til innflutnings
á kartöflum og grænmeti. í stað þess er lagt til, að ríkisstjórnin hafi heimild til að
takmarka innflutning þegar innlend framleiðsla er á boðstólum. Jafnframt er ríkisstjórninni heimilt að setja reglur um innflutning þegar innlend framleiðsla er ekki
fáanleg.
Um 3. gr.
Með niðurfellingu núverandi ákvæða 36. gr. er heimild framleiðsluráðs til að
veita einkasöluréttindi á gróðurhúsaframleiðslu og eggjum felld niður. 1 stað þess
kemur ný 36. gr. um varnir gegn sýkingu nytjajurta.
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Um 4. gr.
Felld er niður heimild til framleiðsluráðs til að skipta landinu í sölusvæði.
Fylgir sú niðurfelling eðlilega þeirri breytingu, sem gerð er á verslun með þessar
vörur.
Um 5. gr.
Þarfnast ekki frekari skýringa.

Nd.

789. Frumvarp til laga

[323. mál]

um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl.
Flm.: Friðrik Sophusson, Árni Gunnarsson, Guðmundur G. Þórarinsson.
1- grÁ eftir 12. tl. 2. gr. laganna komi nýr töluliður, nr. 13, er hljóði svo:
Aðföng (hráefni, hjálparefni, rekstrarvörur, umbúðir, vélar, tæki, þ. m. t. flutningatæki til flutninga innan verksmiðjulóða, hlutar til véla og tækja, áhöld hvers
konar og varahlutir) þeirra iðnfyrirtækja, sem stunda framleiðslu til útflutnings
eða eiga í beinni samkeppni við vörur og þjónustu (viðgerðir og verktöku), sem
heimilt er að flytja til landsins, eða óbeinni samkeppni, þegar heimill er innflutningur, sem komið getur í stað innlendrar vöru eða þjónustu samkvæmt almennu
mati notenda viðkomandi vöru. Samkvæmt skilningi þessa töluliðar merkir orðið
gjöld í tollskrá toll, söluskatt, vörugjald og jöfnunargjald eftir því sem við á.
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd ákvæða þessa töluliðar
að höfðu samráði við iðnaðarráðuneyti og samtök iðnaðarins.
2. gr.
12. tl. 3. gr. laganna falli niður.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Á 100. löggjafarþinginu 1978—1979 fluttu alþingismennirnir Friðrik Sophusson,
Árni Gunnarsson, Ingvar Gíslason og Kjartan Ólafsson frumvarp til laga um breytingu á lögum um tollskrá o. fl., sem var samhljóða þessu frumvarpi. Fjárhags- og
viðskiptanefnd neðri deildar fjallaði þá ítarlega um málið og varð sammála um
svohljóðandi nefndarálit:
„Nefndin hefur rætt frumvarpið og fékk til fundar við sig ráðuneytisstjórann í
fjármálaráðuneytinu og veitti hann ýmsar upplýsingar.
Tilgangur frumvarpsins er að fella endanlega niður greiðslu aðflutningsgjalda
af aðföngum þeirra iðnfyrirtækja, sem stunda framleiðslu til útflutnings eða eiga
í beinni samkeppní við vörur og þjónustu, sem heimilt er að flytja til landsins, eða
óbeinni samkeppni, þegar heimill er innflutningur sem komið getur í stað innlendrar
vöru eða þjónustu, eins og segir í greinargerð með frumvarpinu.
Nefndin er sammála um að markmiði þessu þurfi að ná. Efni frumvarpsins er
nánast samhljóða niðurstöðu samstarfsnefndar um iðnaðarmál, en sú nefnd hefur
starfað á vegum iðnaðarráðuneytis. Flutningsmenn frumvarpsins eru þingmenn úr
öllum þingflokkum. Því sýnist víðtæk samstaða vera um efni frumvarpsins.
Þar sem nefndinni er ljóst, að ýmsir framkvæmdaörðugleikar muni verða við
framkvæmd slíks ákvæðis í lögum, eins og frumvarpsgreinin er orðuð, leggur nefndin
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til, að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar, sem sjái um að frumvarp verði
satmið um þetta efni og flutt á næsta þingi, þar sem því verði best tryggð örugg
framkvæmd málsins“.
Á þessa tillögu fjárhags- og viðskiptanefndar féllst neðri deild Alþingis.
Frumvarp það, sem ríkisstjórninni var falið að semja, hefur aldrei verið lagt
fyrir Alþingi og er málið enn þá óleyst. Endurskoðun sú á auglýsingu nr. 284/1978
um niðurfellingu og endurgreiðslu tolls og/eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til
samkeppnisiðnaðar, sem gerð var um s. 1. áramót, náði ekki heldur að koma þessum
málum í það horf, sem upphaflega frumvarpið stefndi að.
Samtök iðnaðarins hafa mjög kvartað yfir framkvæmd þessara mála og bent á,
að íslenskur iðnaður þurfi enn að greiða ýmis aðflutningsgjöld af aðföngum sinum
þrátt fyrir að aðlögunartímanum að EFTA og samningnum við EBE sé nú lokið
fyrir rúmu ári. Flutningsmenn frumvarpsins nú telja því eðlilegt að málið sé tekið
upp á nýjan leik á Alþingi.
Tilgangur frumvarpsins.
Tilgangur frumvarpsins er að fella endanlega niður greiðslu aðflutningsgjalda
(tollur, söluskattur, vörugjald, jöfnunargjald) af aðföngum (hráefni, hjálparefni,
rekstrarvörur, umbúðir, vélar, tæki, þ. m. t. flutningatæki til flutninga innan verksmiðjulóða, hlutar til véla og tækja, áhöld hvers konar og varahlutir) þeirra iðnfyrirtækja, sem stunda framleiðslu til útflutnings eða eiga í beinni samkeppni við
vörur og þjónustu (viðgerðir og verktöku), sem heimilt er að flytja til landsins, eða
óbeinni samkeppni, þegar heimill er innflutningur, sem komið getur i stað innlendrar vöru eða þjónustu samkvæmt almennu mati notenda viðkomandi vöru.
1 3. gr. laga um tollskrá, nr. 120/1976, er fjallað um undanþágu- og lækkunarheimildir. Þar segir í 12. tl. að fjármálaráðuneytinu sé heimilt:
„Að endurgreiða eða fella niður gjöld af hráefni, efnivörum og hlutum til
framleiðslu innlendra iðnaðarvara, sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður
af samkv. ákvæðum um aðild Islands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og
ákvæðum samnings Islands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE), svo og af vélum,
vélahlutum og varahlutum sem notaðir eru til aðvinnslu sömu vara. Jafnframt að
lækka eða fella niður gjöld af efnivöru í innlenda iðnaðarvöru ef gjöldin af sams
konar iðnaðarvöru framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efnivörunni.
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd ákvæða þessa töluliðar
að höfðu samráði við iðnaðarráðuneytið og samtök iðnaðarins.“
Frumvarpið gerir ráð fyrir að þessi grein breytist og hún flytjist í 2. gr., sem
ber yfirskriftina „Tollfrjáls innflutningur“, og verði þar 13. tl.
Upplýsinga um þetta mál var aflað hjá Félagi íslenskra iðnrekenda og Landssambandi iðnaðarmanna.
Túlkun og framkvæmd núgildandi skipunar.
Á aðlögunartímanum vegna inngöngunnar í EFTA voru aðflutningsgjöld af aðföngum samkeppnisiðnaðar smám saman felld niður að mestu. Var þetta í fyrsta
lagi gert með beinni niðurfellingu aðflutningsgjalda í tollskrá af þeim tollskrárnúmerum, sem aðföng iðnaðar féllu undir, og i öðru lagi með heimildarákvæðum í
tollskrá og fjárlögum.
Enn eru þó mörg dæmi um að fyrirtækjum í útflutnings- og samkeppnisiðnaði
er gert að greiða aðflutningsgjöld af aðföngum sínum og veldur þar eftirfarandi
mestu:
1. Aðföngin falla í svokölluð blönduð tollskrárnúmer, þ. e. aðföng iðnaðar falla í
tollskrárnúmer, sem að verulegu leyti innifela vöru til annarra notenda en iðnfyrirtækja. Hefur því ekki verið talið fært að fella niður toll í viðkomandi tollskrárnúmerum vegna tekjusjónarmiða rikissjóðs.
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2. Túlkun fjármálaráðuneytisins á 12. tl. 3. gr., bæði hvað snertir gildissvið aðfanga og skilgreiningu samkeppnisiðnaðar, er of þröng til að töluliðurinn nái
því að heimila niðurfellingu allra aðflutningsgjalda til samkeppnisiðnaðar. Túlkun fjármálaráðuneytisins hefur verið birt í auglýsingu um niðurfellingu eða
endurgreiðslu aðflutningsgjalda og/eða sölugialds af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar, nú síðast auglýsingu nr. 8 frá 2. janúar 1981.
Með þessu frumvarpi næðist það endanlsga markmið, sem að hefur verið stefnt,
að fella niður að fullu aðflutningsgjöld af aðföngum þeirra iðnfyrirtækja, sem eiga
í samkeppni við innflutning eða selja vörur á erlendan markað.
í áliti Samstarfsnefndar um iðnþróun, sem er fylgiskjal með þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um iðnaðarstefnu, kemur fram mikill stuðningur við þetta
frumvarp og formaður nefndarinnar hsfur lýst yfir stuðningi við efni frumvarpsins.
I áliti Samstarfsnefndarinnar á bls. 64 segir m. a.: „Sá þáttur aðbúnaðarmálanna,
sem verið hefur hvað umdeildastur, er álagning aðflutningsgjalda af fjárfestingarvörum og rekstrarvörum iðnaðar í samkeppni við tollfrjálsan innflutning. Afnám
aðflutningsgjalda af samkeppnisiðnaði hefur þótt sjálfsagt réttlætismál, en gætt
hefur vaxandi íhaldssemi hjá fjármálaráðuneyti og tollayfirvöldum í túlkun þeirra
laga og reglna, sem þar um ræðir. Veldur framkvæmd tollalaga í þessu tilfelli stöðugum erfiðleikum og verða iðnfyrirtæki enn að greiða allháar upphæðir til hins
opinbera fyrir vörur sem ættu að vera undanþegnar slíkum gjöldum."
Á þingskjölum 312, 313 og 314 eru stjórnarfrumvörp um sjóefnavinnslu á
Reykjanesi, steinullarverksmiðju og stálbræðslu. í öllum frumvörpunum er að finna
eftirfarandi ákvæði:
„Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og aðra þætti er varða
aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.“
Þegar ríkisstjórnin fær lagaheimild til að geta tekið þátt i iðnrekstri þykir
henni nauðsynlegt að fá niðurfellingu gjalda. Viðhorf ríkisstjórnarinnar er eðlilegt
miðað við núverandi lagaákvæði og framkvæmd tollskrárlaga. En af hverju þurfa
opinber og hálfopinber fyrirtæki að láta setia sérstðk lög fyrir sig? Væri ekki ráð
að láta sömu lög ganga yfir allan iðnað? Það er tilgangurinn með flutningi þessa
frumvarps.
Hér á eftir eru birt sem fylgiskjöl bréf, sem skýra framkvæmd tollskrárlaga og
auglýsingar fjármálaráðuneytisins nr. 8/1981.
Einstðk dæmi um núverandi skipan.
Eftirfarandi upptalning gefur hugmynd um núverandi aðflutningsgjöld af ýmsum aðföngum iðnaðar. I I eru mismunandi flutningatæki og í II eru örfá dæmi um
önnur aðföng:
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I. Flutningatæki

Heiti:

Tollnr.

Tollur Vörugj.
%
%

Sðlusk. Jðfn.gj.
%
%

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

Gaffallyftari (sjálfknúinn) ............. 87.07.11
Gaffallyftari (handknúinn)
........... 84.22.79
Heyblásarar ....................................... 84.22.31
Aðrir blásarar (fyrir ull og pappir) 84.22.39
Handvagnar ....................................... 87.14.31
Vörulyftur ........................................... 84.22.41

18
35
6/2
35
30
40

24

25.85
25.85
25.85
25.85
25.85
25.85

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

II. önnur dæmi
Kókosfeiti .............................. ............. 15.12.03
Síróp .................................................. 17.02.03
Rakajöfnunarkerfi ............................ 84.12.00
Álþynnur ............................................. 76.04.00
Tölvur o. þ. h......................................... 84.53.10/60
Kælieimarar ....................................... 84.15.42
ölkassar ........................................... 39.07.11
Gosdrykkjaflöskur ............................ 70.10.01

152)
70
24
11/2 24
0
7
24
24
35
11/4
0

25.85
25.85
25.85
25.85
25.85
25.85
25.85
25.85

J)
24
24

3

3

1) Fellt niCur skv. ákv. fjármálaráðherra, dags. 1. október 1978.
2) Tollur felldur niður til sælgætis-, kex- og brauCgerðar með sérstakri auglýsingu nr. 577, dags.
24. nóv. 1980.

Þáttur í tæknivæðingu og lækkun vöruverðs.
Á síðustu árum hefur mikið verið rætt um nauðsyn framleiðniaukningar á Islandi. Margir eru hræddir við notkun þessa orðs, þar sem þeir telja framleiðniaukningu hafa i för með sér ómannúðlega meðferð vinnuafls og framleiðslu framleiðslunnar vegna. Hér er um mikinn misskilning að ræða, þar sem framleiðniaukning getur og á að hafa í för með sér aukin lifsgæði, hærri laun og bætt vinnuskilyrði.
Eitt af þeim atriðum, sem bér á landi hafa staðið í vegi fyrir aukinni framleiðni, eru há aðflutningsgjöld á tækjum til flutninga innan verksmiðja. Afleiðing
þessa er sú, að vörur eru fluttar til með handafli eða á annan frumstæðan hátt,
sem krefst verulegrar áreynslu af hálfu starfsmanna. Með nútíma flutningatækjum,
svo sem lyfturum, færiböndum og hlaupaköttum, má auðvelda þessa flutnirtga til
muna. Minnkað likamlegt álag á starfsmenn bætir vinnuaðstöðuna og starfsmenn
evða meiri tima við framleiðslu og við það eykst framleiðnin.
Af þessu er Ijóst að rétt er að hvetia fyrirtæki til að koma sér upp nútíma
flutningskerfum, en það má gera með niðurfellingu aðflutningsgjalda á slik tæki.
Enn fremur má benda á að niðurfelling aðflutningsgjalda hlýtur að lækka vöruverðið og kemur þvi neytendum til góða.
Með sama hætti er mikilvægt að hvetja fyrirtæki til að hagnýta sér tölvur. Á
örfáum árum hafa tölvur rutt sér til rúms i atvinnulifi viða um heim, og nú er svo
komið að tölvunotkun skiptir sköpum i rekstri margra fyrirtækja. Islensk fyrirtæki
verða að nýta sér tölvutæknina i siauknum mæli á næstu árum og hlýtur niðurfelling aðflutningsgjalda af tölvum að vera verulegur hvati í þá átt.
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Tekjutap ríkissjóðs.
Erfitt er að áætla hugsanlegt tap rikissjóðs, ef frumvarpið nær fram að ganga.
Talnalegar upplýsingar um innflutning eftir tollskrárnúmerum eru fyrir hendi, en
þau aðföng, sem hér um ræðir, falla undir tollskrárnúmer, sem að verulegu leyti
innifela vörur til annarra notenda en iðnfyrirtækja. Af þessum sökum er torvelt að
fá upplýsingar um innflutt aðföng til iðnaðar í þessum tollskrárnúmerum, en það
talnaefni verður að liggja fyrir, ef unnt á að vera að reikna út tekjutap rikissjóðs.
Þegar litið er yfir þá vöruflokka, sem þetta frumvarp snertir, er ljóst að ríkissjóður missir ekki stóran spón úr aski sínum, þótt hann verði af þessum tekjum.
Bæði er um tiltölulega fá toliskrárnúmer að ræða og lítinn innflutning aðfanga til
iðnaðar í hverju tilviki. Þessi aðflutningsgjöld skipta rikissjóð því óverulegu máli,
en þar sem þau leggjast mjög ójafnt á iðnaðarfyrirtæki geta þau bitnað illa á einstökum fyrirtækjum og iðngreinum. Þá má ennfremur benda á að öflun þessara
tekna hefur kostað ótaldar vinnustundir starfsmanna ráðuneyta og fvrirtækja á
s. 1. árum. Loks má einnig minna á að með niðurfellingu aðflutningsgjaldanna
samkv. þessu frumvarpi er einungis verið að stiga lokaskref á þeirri braut sem
mörkuð var með inngöngunni í EFTA.
Fylgiskjal I.
Hr. Sigurgeir Jónsson
Fjármálaráðuneytið
Arnarhyoli
101 Reykjavfk

27.01.1981

Fyrir hönd Kassagerðar Reykjavikur hf. fer Félag islenskra iðnrekenda fram á,
að felld verði niður aðflutningsgjöld ftollur, vörugjald og söluskattur eftir þvi sem
við á) af varahlutum o. fl. skv. meðfvlgjandi listum
óskað er eftir niðurfellingu á:
1. Varahlutum í rafmótor er knýr bylgjuvél fyrirtækisins sem í eru framleiddir
bylgjupappakassar, m. a. utan um fisk.
2. Varahlutum í prentvél fyrirtækisins er prentar og stansar öskjur fyrir frvstan
fisk.
3. Framleiðsluteljara fyrir vél er brýtur og límir umbúðir.
Eins og yður er kunnugt, er Kassagerð Reykiavíkur hf. einn stærsti framleiðandi
hér á landi á alls konar umbúðum úr pappa. Verulegur hluti framleiðslunnar eru
umbúðir utan um frystan fisk til útflutnings.
Jafnframt er rétt að benda á, að aðflutninssgjöld hafa verið felld niður af beim
vélum, sem hér er verið að kaupa varahluti i. Enn fremur, að engin aðflutningssjöld
eru á sams konar innfluttri vöru og fvrirtækið framleiðir.
F.Í.I. fer þvi fram á, að ráðuneytið felli niður aðflutningsgjöld að upphæð kr.
100 188 er skiptist:
Tollur, samt......................... kr. 13 856.00
Vörusiald, samt................ — 37 178 00
Söluskattur, samt.............. — 49 654.00
Samtals ............................

kr. 100188.00

Virðingarfyllst,
Félag islenskra iðnrekenda
Þórarinn Gunnarsson,
skrifstofustjóri.
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Fylgiskjal II.
Félag islenskra iðnrekenda
Pósthólf 1407, Reykjavik.
RáðuneytiS hefur haft til athugunar erindi félagsins, dags. 27. janúar sl„ þar
sem þess er farið á leit, að aðflutningsgjöld og söluskattur verði felld niður vegna
innflutnings Kassagerðar Reykjavikur hf. á nánar tilgreindum vara- og vélahlutum.
Til svars erindinu tekur ráðuneytið fram, að eins og félaginu er kunnugt um
gaf ráðuneytið út um siðast liðin áramót auglýsingu nr. 8/1981 um niðurfellingu eða
endurgreiðslu aðflutningsgjalda og/eða söluskatts af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar, sbr. hjálagt eintak af sérprentun hennar. Með útgáfu auglýsingar þessarar
Var af ráðuneytisins hálfu tekin ákvörðun um nánari framkvæmd heimildarákvæða
þeirra sem er að finna i 12. tl. 3. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. og lið 4.1
i 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1981. Samkvæmt 1. gr. auglýsingarinnar, sbr. 4. gr„ nær
niðurfelling eða endurgreiðsla gialda einungis til þeirra véla, tækja, vélahluta og
varahluta, sem flokkast undir eitthvert þeirra tollskrárnúmera sem þar eru upp talin,
og er eiei gert ráð fyrir að undanþáeur séu veittar varðandi v'örur sem eigi uppfvlla
þetta skilyrði. Með því að hér umrædd vara fellur eigi undir 1. gr. nefndrar auglýsinear telur ráðuneytið sér eigi fært að óbreyttum regíum að verða við fram kominni
beiðni félaasins sem hér með er synjað.
Afrit af bréfi þessu er sent Kassagerð Reykjavíkur hf.
F. h. r.
Björn Hafsteinsson.
Sigurgeir .Tónsson
Fylgiskjal m.
Fíármálaráðuneytið
Arnarhvoli
Revkjavik

fsafirði, 3.3. 1981.

Málefni: Umsókn um niðurfellinau aðflutninesaialda af þróunarkerfi.
Hér með er þess farið á leit, að aðflutningsgjöld af þróunarkerfi fyrir örtölvur
verði felld niður.
Umrætt kerfi hefur verið nantað oe visast til hiálaeðra upplv’sinaa.
Oss er kunnuat um að aðflutningseiöld voru felld niður af hliðstæðu kerfi, er
Kúlulegasalan h.f. flutti inn til sömu nota.
Virðinaarfvllst,
pr. pr. Póllinn hf.
Ásgeir Erling Gunnarsson.
Fvlgiskial IV.
Póúinn h.f.
Póstkólf 91
400 fsafjörður.

11. mars 1981.

Ráðunevtið hefur móttekið erindi fvrirtækisins, daes. 3. mars s.1., þar sem bess
er farið á leit, að aðflutninesaiöld og söluskattur verði felld niður veena innflutnings
fvrirtækisins á svonefndu þróunarkerfi fvrir örtölvur.
Til svars erindinu tekur ráðunevtið fram, að um siðast liðin áramót eaf ráðunevtið út aualýsinau nr. 8/1981 um niðurfellineu eða endurereiðslu aðflutninasaialda
og/eða söluskatts af ýmsum aðfönaum til samkeppnisiðnaðar. sbr. hiálaat eintak af
sérprentun hennar. Með útgáfu auglýsingar þessarar hefur ráðuneytið tekið ákvörð-
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un um nánari framkvæmd heimildarákvæða þeirra sem er að finna i 12. tl. 3. gr.
laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. og lið 4.1 í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1981. Samkvæmt 1. gr. auglýsingarinnar, sbr. 4. gr., nær niðurfelling eða endurgreiðsla gjalda
einungis til þeirra véla, tækja, vélahluta og varahluta, sem flokkast undir eitthvert
þeirra tollskrárnúmera sem þar eru upp talin, og er eigi gert ráð fyrir að undanþágur séu veittar varðandi vörur sem eigi uppfylla þetta skilyrði. Með því að hér
umrædd vara fellur eigi undir 1. gr. nefndrar auglýsingar telur ráðuneytið sér eigi
fært að óbreyttum reglum að verða við fram kominni beiðni fyrirtækisins sem hér
með er synjað.
F. h. r.
Björn Hafsteinsson.
Sigurgeir Jónsson
Fylgiskjal V.
Hr. f.iármálaráðherra
Ragnar Arnalds
Fjármálaráðuneytið
Arnarhvoli
101 Reykjavik

02.04.1981

Félag íslenskra iðnrekenda mótmælir hér með harðlega syniun ráðuneytisins á
niðurfellingu aðflutningsgjalda af aðföngum til fyrirtækianna Pólsins hf. á ísafirði
og Kassagerðar Reykjavikur hf., sem fram kemur i meðfylgiandi ljósriti.
Þegar auglýsing um aðflutningsgjöld af aðföngum til iðnaðar nr. 8/1981 var
gefin út, var í fréttatilkynningu rikisstjórnarinnar talið að í auglýsingunni fælust
miklar hagsbætur fvrir iðnaðinn. Ljóst er hins vegar af bréfum ráðunevtisins varðandi mál Pólsins hf. og Kassagerðar Reykjavíkur hf„ að túlkun ráðuneytisins á
heimildarákvæðum þeim, sem er að finna í 12. tl. 3. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., hefur verið þrengd til muna. Þá er einnig nauðsynlegt að vekia athvgli
á þvf, að eftir þvf sem okkur er tjáð mun ráðuneytið hafa fellt niður aðflutningsgjöld af hliðstæðu þróunarkerfi og Póllinn hf. er að flvtja inn, þegar annað fyrirtæki átti f hlut.
Félag islenskra iðnrekenda fer þess hér með á leit við vður. hr. fiármálaráðherra, að syn.jun ráðunevtisins á framangreindum málum verði dreein til baka nú

þegar og þess i stað verði umrædd niðurfelling aðflutningsgjalda heimiluð.
Virðingarfvlist,
Félag islenskra iðnrekenda,
Vaiur Valsson,
framkvæmdastj óri.

Sb.

790. Fvrirspurn

[324. mál]

til dómsmálaráðherra um fangelsismál.
Frá Salome Þorkelsdóttur.
Eru fvrirhugaðar úrhætur i fangelsismálum i náinni framtið og þá einkunt
varðandi eftirfarandi þætti:
a) að stofna vinnuhæli fvrir unglinga, shr. lög um fangelsi og vinnuhæli. nr. 38 frá
24 anril 1973:
b) vistun eeðsiúkra fanga;
c) endurhæfineu fanga innan fangelsanna;
d) kvennafangelsi?
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþlng).
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Sþ.

791. Nefndarálit

[260. mál]

um till. til þál. um veðurfregnir.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin fékk Hlyn Sigtryggsson veðurstofustjóra til viðræðu við nefndina um
efni tillðgunnar. Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu, sem hún
flytur tillögu um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 12. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Steinþór Gestsson.

Sþ.

Birgir fsl. Gunnarsson,
Páll Pétursson,
fundaskr.
frsm.
Halldór Blöndal.
Guðm. G. Þórarinsson.
Guðrún Helgadóttir.

792. Breytingartillaga

[260. mál]

við till. til þál. um veðurfregnir.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra, sem fer með yfirstjórn Veðurstofu
fslands, að láta kanna hvernig unnt sé að bæta tæknibúnað Veðurstofunnar og aðstöðu til öflunar og úrvinnslu veðurathugana svo og hvernig útvarpi veðurfregna og
sérstakra aðvarana verði best hagað til öryggis og hags fyrir landsmenn alla.

Sþ.

793. Nefndarálit

[242. mál]

um till. til þál. um skipulegar rannsóknir á háhitasvæðum landsins.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar.
Alþingi, 12. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Guðm. G. Þórarinsson.

Birgir fsl. Gunnarsson,
Halldór Blöndal,
fundaskr.
frsm.
Páll Pétursson.
Guðrún Helgadóttir.
Steinþór Gestsson.
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Sþ.

794. Nefndarálit
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[235. mál]

um till. til þál. um eflingu innlends lyfjaiðnaðar.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fékk umsagnir frá Lyfjaverslun rikisins,
Apótekarafélagi íslands, Lyfjafræðingafélaginu, Lyfjaeftirliti rikisins, Verslunarráði,
Félagi ísl. stórkaupmanna, Rannsóknastofnun háskólans í lyfjafræði, Félagi ísl. iðnrekenda, landlækni, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti og lyfjanefnd.
Nefndin flytur breytingartillögu á sérstöku þingskjali og mælir með tillögunni
svo breyttri.
Alþingi, 12. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Steinþór Gestsson

Sþ.

Birgir Isl. Gunnarsson,
Guðm. G- Þórarinsson,
fundaskr.
frsm.
Páll Pétursson.
Guðrún Helgadóttir.
Halldór Blöndal.

795. Breytingartillaga

[235. mál]

við till. til þál. um eflingu innlends lyfjaiðnaðar,
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjóminni að skipa nefnd er fái það hlutverk að
vinna að ítarlegum tillögum um eflingu innlends lyfjaiðnaðar.

Sþ.

796. Nefndarálit

[250. mál]

um till. til þál. um breytingu á siglingálögum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir frá eftirtöldum aðilum um tillöguna: Siglingamálastjóra, Samábyrgð Islands, L.I.Ú., Landhelgisgæslu, Slysavarnafélagi tslands
og Farmanna- og fiskimannasambandi fslands.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu, sem flutt verður tillaga
um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 12. maí 1981.
Jóharina Sigurðardóttir,
Birgir Isl. Gunnarsson,
fundaskr.
form.
Guðm. G. Þórarinsson.
Páll Pétursson.
Guðrún Helgadóttir.

Steinþór Gestsson,
frsm.
Halldór Blöndal.
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Sþ.

797. Breytingartillaga

[250. mál]

við till. til þál. um breytingu á siglingalögum.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna hvort þörf sé þreytinga á
þeim ákvæðum siglingalaga, sem lúta að þjörgun skipa og skipshafna, með það að
markmiði, að skipstjórnarmenn þurfi aldrei að veigra sér við, kostnaðarins vegna,
að biðja um þá aðstoð, sem þeim sýnist að mestu gagni mætti koma í hverju tilviki.

Sþ.

798. Nefndarálit

[246. mál]

um till. til þál. um að leggja Fasteignamat ríkisins niður.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir frá Fasteignamati ríkisins, Sambandi ísl. sveitarfélaga, Sambandi ísl. tryggingarfélaga og fjármálaráðuneyti.
Nefndin flytur breytingartillögur á sérstöku þingskjali og mælir með samþykkt
tillögunnar svo breyttrar.
Alþingi, 12. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
Halldór Blöndal.

Sþ.

Birgir ísl. Gunnarsson,
Steinþór Gestsson.
fundaskr.
Páll Pétursson.
Guðrún Helgadóttir.
Guðm. G. Þórarinsson.

799. BreytinffartillögTir

[246. mál]

við till. til þál. um að leggja Fasteignamat ríkisins niður.
Frá allsherjarnefnd.
1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta hraða undirbúningi þess, að
kom’ð verði á samræmingu og hagræðingu hjá þeim aðilum, sem annast mat og
skráningu á fasteignum í landinu.
2. Fyrirsögnin orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um samræmingu á mati og skráningu fasteigna.

Sþ.

800. Nefndarálit

[272. mál]

um till. til þál. um flugrekstur ríkisins.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsagnir um tillöguna frá Slysavarnafélagi Islands, Landmælingum Islands, Landgræðslu rikisins, Landhelgisgæslu og Flugmálastjórn.
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Nefndin mælir meC samþykkt tillögunnar með breytingu, sem flutt verfiur tillaga
um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 12. mai 1981.
Jóhanna Sigurfiardóttir,
form., frsm.
Halldór Blöndal.

Sþ.

Birgir ísl. Gunnarsson,
Steinþór Gestsson.
fundaskr.
Páll Pétursson.
Guðrún Helgadóttir.
Gufim. G. Þórarinsson.

801. Breytingartillaga

[272. mál]

við till. til þál. um flugrekstur ríkisins.
Frá allsherjarnefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna hagkvæmni þess að sameina
allan flugrekstur ríkisins.

Nd.

802. Frumvarp til laga

[174. mál]

um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, sbr.
lög nr. 42 Í3. maí 1977 og lög nr. 67 30. maí 1979.
(Eftir 2. umr. í Nd., 12. mai.)
1. gr.
2. mgr. 13. gr. orðist svo:
Leyfi til dragnótaveiða í Faxaflóa skulu bundin við veiðar á skarkola. Skal
Hafrannsóknastofnunin gera tillögu til ráðherra um skipulag þeirra veiða, m. a. um
aflamagn, veiðitíma og veiðisvæði.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

803. Nefndarálit

[89. mál]

um till. til þál. um áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fengið umsögn um tillöguna frá Kennarasambandi íslands. Þá
hafa mætt á fundum nefndarinnar um mál þetta þeir Birgir Thorlacius ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytisins og Hörður Lárusson forstöðumaður skólarannsóknadeildar.
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Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingum er varða breytingartillögur flutíar á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 12. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Halldór Blöndal.

Sþ.

Birgir Isl. Gunnarsson,
fundaskr., frsm.
Steinþór Gestsson.
Guðm. G. Þórarinsson.

Guðrún Helgadóttir.
Páll Pétursson.

804. Breytingartillögur

[89. málj

við till. til þál. um áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins.
Frá allsherjarnefnd.
1. 1. mgr. tillögugreinarinnar orðist svo:
Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að láta kanna líkleg áhrif
tölvuvæðingar á skólakerfi landsins og bendir sérstaklega á að fylgst verði
með sérstakri rannsókn, sem nú er í undirbúningi um þetta efni á vegum
menntarannsóknastofnunar OECD. Bæði verði kannað hver áhrifin muni verða á
skólahaldið sjálft með aukinni tölvunotkun í skólum svo og hvaða kröfur tölvuvæðing í öllu athafna- og atvinnulífi gerir til sltólakerfisins.
2. 2. mgr. tillögugreinarinnar orðist svo:
Reynt verði að meta í grófum dráttum, á hvaða sviðum þjóðlífsins tölvuvæðingin komi til með að hafa áhrif og í hvaða tímaröð þau áhrif muni koma
fram. Bæði verði tekið tillit til þeirra, sem starfa munu með tölvum eða í
tengslum við þær, og einnig til allra hinna, sem verða notendur tölvuefnis.

Nd.

805. Frumvarp til laga

[325. mál]

um loðdýrarækt.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. gr.
Loðdýr nefnast í lögum þessum öll þau dýr, sem ræktuð eru eða alin vegna
verðmætis skinnanna eingöngu eða aðallega. Landbúnaðarráðherra sker úr ágreiningi
um, hvort dýrategund skuli teljast til loðdýra eða ekki.
2. gr.
Loðdýrarækt nefnist í Iögum þessum, þegar loðdýr eru haldin til timgunar og
uppeldis af ræktuðum stofni, eða ef dýr eru alin um stundarsakir vegna skinnaframleiðslu eingöngu eða aðallega. Loðdýrabú nefnast búr og girðingar, þar sem
loðdýr eru höfð í vörslu.
3. gr.
Eigi má flytja til landsins loðdýr, nema þau eða foreldrar þeirra hafi hlotið
verðlaun á loðdýrasýningu eða þau séu af viðurkenndu góðu kyni að mati Búnaðarfélags íslands.
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Hverju innfluttu dýri skal fylgja vottorð dýralæknis í útflutningshöfn um ástand
og heilbrigði dýranna á útflutningsdegi og aldur þeirra. Vottorð dýralæknis skal
vera staðfest af viðkomandi heilbrigðisyfirvöldum.
Leyfi til innflutnings loðdýra er háð samþykki yfirdýralæknis.
4. gr.
Loðdýrarækt er óheimil nema í loðdýrabúum, sem hlotið hafa viðurkenningu
samkvæmt ákvæðum laga þessara.

ð. gr.
Þeir, sem óska að stofnsetja loðdýrabú hér á landi, skulu senda landbúnaðarráðuneytinu umsókn um það efni. Umsóknum skulu fylgja ýtarlegar áætlanir um
byggingu loðdýrabúsins, um gerð þess, tæknilegan rekstur og fjármál, svo og um
þau dýr, sem fyrirhugað er að rækta á búinu. Enn framur skal umsókninni fylgja
umsögn viðkomandi sveitarstjórnar, skipulagsnefndar og heilbrigðisnefndar.
Landbúnaðarráðuneytið veitir leyfi til stofnunar loðdýrabús að fenginni umsögn
Búnaðarfélags íslands. Hvert leyfi skal bundið ákveðnum stærðarmörkum. Loðdýrarækt má þó ekki hefjast á búinu fyrr en trúnaðarmaður Búnaðarfélags Islands
hefur gert úttekt á byggingum, vörslu og allri aðstöðu til staðfestingar þvi, að gerð
búsiris fullnægi ákvæðum laga og reglugerða.
óski loðdýrabóndi að stækka bú sitt umfram það, sem tilgreint er í upphaflegu
leyfi, skal hann sækja um það til landbúnaðarráðuneytisins.
Breytingar á húsum og stækkun þeirra skal taka út með sama hætti og nýbyggingar.
6. gr.
Búnaðarfélag lslands annast eftirlit með því, að ákvæðum laga þessara og
reglugerða, sem settar verða á grundvelli þeirra, sé fylgt.
7. gr.
Loðdýrabú skal minnst hafa tvöfalda vörn, svo dýr, sem þar eru, sleppi ekki
úr vörslu, þ. e. vírnetsbúr og dýrheldan skála eða skála og dýrhelda girðingu. Inngangur í loðdýrabú skal vera nægilega rúmur, með tvennum hurðum og þannig um
búið, að ytri og innri hurð séu ekki opnar samtímis.
Flutningur lífdýra milli loðdýrabúa og flutningur dýra til slátrunar skal fara
fram í netbúrum og í lokuðu flutningatæki.
Um nánari gerð loðdýrabúa, rekstur svo og framkvæmd laga þessara að öðru
leyti skal skipað með reglugerð.
8. gr.
Loðdýrabú skulu byggð það fjarri þéttbýli og alfaraleiðum, að ekki hljótist af
óþægindi eða ónæði fyrir byggð eða umferð.
Óheimilt er að valda ónæði á loðdýrabúum. Tjón eða skemmdir, sem verða af
þeim sökum, varða sektum og bótaskyldu.
Komi sjúkdómar upp í loðdýrabúi, skal tafarlaust tilkynna það dýralækni. Verði
vart við hundapest eða aðra sjúkdóma, sem ætla má að loðdýr geti sýkst af, skal
dýralæknir tilkynna eigendum loðdýrabúa um hættuna, jafnframt því sem ráðstafanir
séu gerðar til að fyrirbyggja, að sjúkdómar berist til loðdýrabúanna eða frá þeim.
9- gr.
Nú sleppa loðdýr úr vörslu, og skal þá sá, er vörsluna hefur, þegar i stað gera
gangskör að því að handsama eða veiða dýrin og tilkynna jafnframt án tafar hvarfið
til veiðistjóra og viðkomandi lögreglustjóra, og varðar sektum til rikissjóðs, ef það
er vanrækt.
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10. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar verfia samkvæmt þeim, varöa
sektum til rikissjóðs, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum.
ltrekuð alvarleg brot af ásetningi, vanrækslu eða stórfelldu gáleysi skulu jafnframt valda leyfishafa réttindamissi til að reka loðdýrabú.
11. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 68/1969, um loðdýrarækt.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Að ósk landbúnaðarráðherra er frumvarp þetta flutt af nefnd, en nefndarmenn
áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.
Frumvarp þetta að lögum um loðdýrarækt er samið af nefnd er landbúnaðarráðherra skipaði í mars 1981 til að gera tillögur um þróun loðdýraræktar o. fl.
1 nefndinni eiga sæti: Haukur Jörundarson, skrifstofustjóri, sem er formaður,
Sigurjón Jónsson Bláfeld, loðdýraráðunautur, sem er ritari, Haukur Halldórsson,
bóndi, Ingi Tryggvason, formaður Framleiðsluráðs, Jónas Jónsson, búnaðarmálastjóri og Páll A. Pálsson, yfirdýralæknir. Nefndin hefur farið yfir gildandi lög og
þær reglugerðir er varða loðdýrarækt og telur brýnt að gera á þeim nokkrar breytingar, eigi loðdýrarækt að þróast sem ein af búgreinum bænda hér á landi.
Lög um Ioðdýrarækt nr. 68 frá 1969 voru sett þegar loðdýrarækt hafði legið
niðri hér á landi um nokkurt skeið. Þau komu í stað laga nr. 32 frá 1951 en með
þeim lögum var minkarækt bönnuð.
Lögin frá 1969 miðuðust mest við minkarækt en mikill áhugi var þá á því að
hefja hana að nýju.
Minkarækt var síðan hafin hér 1970 á einu búi, sex bú voru stofnuð 1971 og það
áttunda 1972.
Búin voru öll fremur stór eins og gert var ráð fyrir í lögunum og gekk rekstur
þeirra misjafnlega svo ekki sé meira sagt.
Nú eru starfandi í landinu fimm minkabú.
Refarækt var tekin hér upp 1979 og eru nú rekin átta refabú.
Ráðunautur í loðdýrarækt var ráðinn til Búnaðarfélags Islands 1974, en þegar
lögin voru sett var enginn slíkur starfandi í landinu, og því ýmislegt falið veiðistjóra
sem eðlilegt verður að telja að ráðunautur annist eða ráðunautur og veiðistjóri í
sameiningu.
Að fenginni þessari reynslu af loðdýrarækt og fyrir þær aðstæður sem nú eru í
landbúnaðinum hefur vaknað verulegur áhugi á loðdýrarækt meðal bænda. Ætla
má að um 30 bændur hefji loðdýrarækt á þessu ári.
Þær breytingar, sem hér er lagt til að gerðar verði á lögunum, taka mið af þessum
aðstæðum og stefna að því að aðgengilegra verði fyrir bændur að taka upp þessa
búgrein án þess að í nokkru sé slegið af raunhæfum kröfum um vörslu loðdýra og
eftirlit með búgreininni.
Þá kveða þær skýrar á um að Búnaðarfélag Islands hafi umsjón með loðdýraræktinni i umboði landbúnaðarráðuneytisins, á sama hátt og er um aðrar búgreinar.
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Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
Greinin er óbreytt frá gildandi lögum.
Um 2. gr.
Greinin er óbreytt frá gildandi lögum.
Um 3. gr.
Lagt er til að efni 3. gr. gildandi laga falli úr lögum. Efni greinarinnar gefur
til kynna að loðdýrarækt verði ekki stunduð með öðrum búskap. Reynsla bæði
hér og erlendis bendir til að ekki sé síður vænlegt að stunda loðdýrarækt sem
fjölskyldubúskap eða með öðrum búskap, og þykir því ástæðulaust að hafa slík
ákvæði í lögum.
3. gr., sem lagt er til að verði, svarar því til 4. gr. gildandi laga. Kveðið er
skýrar á um val dýra sem heimilað kann að verða að flytja inn. Búnaðarfélag
Islands skal vera hér hinn faglegi umsagnaraðili, enda kemur í þess hlut að leiða
ræktun og kynbætur loðdýra sem annars búfjár.
Um 4. gr.
Greinin svarar til 5. gr. gildandi laga og er óbreytt.
Um 5. gr.
Greinin svarar til 6. gr. Fyrsta málsgrein er óbreytt nema niðurlagið, þar
sem viðkomandi heilbrigðisnefnd er einnig tilgreind sem umsagnaraðili með umsókn um stofnun loðdýrabús.
1 annarri málsgrein eru nokkrar breytingar. Þar er kveðið á um að leyfi til
loðdýraræktar séu gefin út af landbúnaðarráðuneytinu að fenginni umsögn Búnaðarfélag íslands og að loðdýrarækt megi hefja á búum þegar trúnaðarmaður Búnaðarfélags Islands hefur tekið þau út. Áður var veiðistjóri einn tilnefndur í þessum
tilvikum. Eðlilegt er að loðdýraráðunautur Búnaðarfélags Islands og héraðsráðunautar, sem leiðbeina kunna í loðdýrarækt, geti jafnt verið úttektarmenn.
Þá er kveðið skýrt á um að einnig þurfi heimild til að stækka loðdýrabú og að
samþykkja þurfi stækkanir eða breytingar á eldri húsum, sem tekin eru til loðdýraræktar, á sama hátt og nýbyggingar.
Um 6. gr.
Greinin svarar til 7. gr. laganna og er gerð hliðstæð breyting og lýst er að
framan, að Búnaðarfélag Islands er tilgreint i stað veiðistjóra.
Um 7. gr.
Greinin fjallar um kröfur til vörslu á dýrum í loðdýrabúum. Raunhæfara þykir
að ræða um tvöfalda vörslu en þrefalda.
Girðingar þær, sem mælt er fyrir að skuli vera í kringum loðdýrabú, þó öflugar séu og mjög miklu til þeirra kostað, hafa ekki reynst sú vörn sem ætlað
var langa tíma ársins, þegar snjóalög eru. Slikar girðingar safna að sér óhemjumiklum snjó þegar svo ber undir, og hefur oft leitt til vandræða fyrir búin. ógerlegt
hefur reynst að hreinsa svo frá þeim snjóinn að þær veittu neina vörslu ef til kæmi
að dýr slyppu úr skálum. Raunhæfara þykir því að leggja áherslu á að búr, skálar
og inngangur að búunum séu þannig úr garði gerð að það veiti sem allra tryggasta
vörn gegn því að dýr geti sloppið.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Hér er nm tæknilega útfærslu að ræða sem kveða þarf nánar á um í reglugerð.
Þar kemur m. a. til greina að viðurkenna ekki annað en dýrhelda skála á snjóþungum stöðum og einnig að hafa önnur ákvæði um refi en minka. Með þessum
ákvæðum er stefnt að því að vörn geti í reynd orðið tryggari en með eldri ákvæðum.
Um 8., 9., 10., 11. og 12. gr.
Greinarnar breyta engu efnislega frá gildandi lögum og þarfnast ekki sérstakra
skýringa.

Nd.

806. Lög

[45. mál]

um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga.
(Afgreidd frá Nd. 12. maí.)
Samhljóða þskj. 779.

Ed.

807. Frumvarp til laga

[203. mál]

um veitingu ríkisborgararéttar.
(Eftir 2. umr. í Ed., 12. maí.)

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

1- gr.
Ríkisborgararétt skulu öðlast:
Bareuther, Gudrun, húsmóðir í Reykjavík, f. f V-Þýskalandi 28. september 1936.
Boysen, Astrid, barn í Reykjavík, f. í Reykjavík 8. febr. 1969.
Broirwyn Kolbrún Kjartansdóttir, barn í Vestmannaeyjum, f. á íslandi 6. febrúar
1980.
Butt, David John, bifvélavirki á Akranesi, f. í Englandi 15. október 1947.
Castros, Julie Victoria, barn í Reykjavik, f. í U. S. A. 24. mars 1975.
Clarke, Michael John, tónlistarkennari á Akureyri, f. í Englandi 6. ágúst 1949.
Clifford, Helene Arndis, verkakona í Vestmannaeyjum, f. á íslandi 18. október
1963.
Dannheim, Margrét Dalhoff, húsmóðir í Reykjavík, f. í Reykjavík 13. mars 1938.
Depuydt, Hervé Maurice Alexandre Claude, kennari i Reykjavík, f. í Frakklandi
13. október 1957. Fær réttinn 18. nóv. 1981.
Diano, Christina Kristensen, barn í Keflavík, f. í Keflavík 8. febrúar 1979.
Diano, Theodora Kristensen, barn í Keflavík, f. á Spáni 10. júlí 1973.
Driscoll, Kári, barn á Egilsstöðum, f. á Islandi 6. apríl 1980.
Duffield, Mark Peter, nemandi í Neskaupstað, f. i Englandi 28. nóvember 1963.
Enos, James Páll, nemi í Reykjavik, f. í Bandaríkjunum 12. desember 1964.
Enos, Mary Ann, starfsstúlka á Seltjarnarnesi, f. í Bandaríkjunum 3. desember
1962.
Garner, Margret Anne, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 19. janúar 1942.
Gehrig, Ursula Friedel Else, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 4. febrúar
1941.
Guðmundson, Sólbjartur Thorbergsson, vélgæslumaður á Akranesi, f. í Færeyjum
20. ágúst 1950.
Guðrún Dóra Ingvarsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Líbanon 29. janúar 1980.
Hansen, Kari Lund, sjúkraliði í Reykjavík, f. í Noregi 14. mars 1935.
Helgi Sigurður Karlsson, barn í Reykjavik, f. í Líbanon 25. apríl 1980.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Hintze, Hanne, húsmóðir í Mosfellssveit, f. í Danmörku 4. ágúst 1937.
Inaba, Takako, kerfisfræðingur í Kópavogi, f. í Japan 1. júní 1946.
Jouhki, Ritva Leena, húsmóðir í Reykjavík, f. í Finnlandi 14. júní 1946.
Kunz, Keneva Ann, kennari í Hafnarfirði, f. í Kanada 28. júní 1953.
Kunstlich, Catherine Dory Anne, menntaskólakennari í Reykjavík, f. í Frakklandi 16. ágúst 1937.
Leplar, Cynthia Carrie, húsmóðir í Reykjavík, f. í Reykjavík 5. september 1953.
Lilleskog, Anny Petra, húsmóðir á Svalbarðsströnd, f. í Noregi 10. júlí 1944.
Lockhart, Peter James, verslunarmaður á Seltjarnarnesi, f. í Englandi 5. maí
1918.
Mazmanian, Robert, verkamaður í Reykjavik, f. í Líbanon 6. apríl 1959. Fær
réttinn 8. desember 1981.
Midjord, Fríbjörg, húsmóðir í Breiðdal, f. í Færeyjum 18. júní 1943.
Ohl, Elisabeth Margarethe, auglýsingateiknari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 15.
mai 1932.
Olsen, Henry Svenning Winther, sjómaður í Stykkishólmi, f. í Færeyjum 3. nóv.ember 1940.
Perkins, Wayne Dexter, tölvustjóri í Garðakaupstað, f. í Bandaríkjunum 24.
janúar 1952.
Platek, Elvira, húsmóðir í Njarðvik, f. i Ástralíu 18. mars 1954.
Pretlove, Brenda Darlene, húsmóðir í Garðabæ, f. í Englandi 15. janúar 1952.
Raschofer, Alois, kjötiðnaðarmaður í Reykjavík, f. í Austurríki 10. desember
1936.
Rasmussen, Anna Ingeborg, barn á Akureyri, f. á Islandi 21. janúar 1974.
Ridgewell, Peter John Colin, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 18. nóvember 1942.
Ryan, Thomas William, verkamaður í Hafnarfirði, f. í Bandarikjunum 22. janúar
1960.
Sokolov, Nikolaj Alexandrovits, sameindalíffræðingur í Reykjavik, f. í Sovétrikjunum 22. apríl 1946. Fær réttinn 8. nóv. 1981.
Spencer, Carl John, skrifstofustjóri i Reykjavík, f. í Kanada 13. október 1943.
Szebesta, Karol Zdzislaw, sjómaður í Reykjavík, f. í Póllandi 21. ágúst 1947. 1
Fær réttinn 28. des. 1981.
Sönderholm, Inger, nemi i Reykjavík, f. í Reykjayík 6. mars 1962.
Thorsteinsson, Ásbjörg, húsmóðir í Reykjavik, f. í Færeyjum 13. nóvember 1937.
Villalobos, Ricardo Eloy, tækniteiknari í Reykjavík, f. i Perú 27. október 1945.
Wright, Linda, húsmóðir í Reykjavík, f. á Islandi 26. mars 1955.
Zawadzki, Ryszard Janusz, verkamaður í Vestmannaeyjum, f. í Póllandi 2. nóv.
1950.
Þórunn Guðmundsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Kolumbíu 1. ágúst 1974.

2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu
þá börn hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn,
en hann skal, þá er hann hlýtur íslenskt ríkisfang, taka sér íslenskt eiginnafn —
ásamt því sem hann ber fyrir — er börn hans taki sem kenningarnafn. Honum skal
þó heimilt, ef hann kýs heldur, að breyta svo eiginnafni sínu, að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed.

808. Frumvarp til laga

[213. mál]

um breyting á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna, með síðari breytingum.
(Eftir 2. umr. í Ed., 12. maí.)
1» grt
1. gr. laganna (sbr. lög nr. 38/1972, íög nr. 34/1975, lög nr. 35/1975 og lög
nr. 38/1972, lög nr. 34/1975, lög nr. 35/1975 og lög nr. 74/1976) breytist þannig:
í stað 17. töluliðar (Austurlandsumdæmi nyrðra) komi tveir töluliðir, sem
orðist svo:
17. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaðahreppi og Vopnafjarðarhreppi og Skriðdalshreppur, Vallahreppur,
Egilsstaðahreppur og Eiðahreppur í Suður-Múlasýslu.
18. Norðfjarðarumdæmi: Mjóafjarðarhreppur, Neskaupstaður, Norðfjarðarhreppur, Helgustaðahreppur, Eskifjarðarkaupstaður og Reyðarfjarðarhreppur.
1 sjað 25. töluliðar (Laugarásumdæmi) komi tveir töluliðir, sem hljóði svo:
26. Laugarásumdæmi: Skeiðahreppur, Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur,
Laugardalshreppur og Þingvallahreppur.
27. Flúðaumdæmi: Hrunamannahreppur og Gnúpverjahreppur.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

809. Nefndarálit

[133. mál]

um frv til 1. um breyt. á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1958.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og leggur til að það verði samþykkt eins og það kom
frá efri deild.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Pálmi Jónsson.
Alþingi, 12. apríl 1981.
Guðrún Helgadóttir,
form.
Sigurlaug Bjarnadóttir.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr., frsm.
Magnús H. Magnússon.

Matthías Bjarnason.
Guðm. G. Þórarinsson.

Nd.
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810. Nefndarálit

[291. máll

um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með siðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefnr fjallað um frv. og orðið sammála um að mæla með samþykkt
þess eins og það kom frá efri deild, með þeim breytingartillögum, sem fluttar eru á
sérstöku þingskjali.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Pálmi Jónsson.
Alþingi, 12. mai 1981.
Guðrún Helgadóttir,
form., frsm.
Sigurlaug Bjarnadóttir.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Magnús H. Magnússon.

Matthías Bjarnason.
Guðm. G. Þórarinsson.

811. Breytingartillögur

Nd.

[291. máll

við frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með siðari
breytingum.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Aftan við 1. gr. komi í beinu framhaldi:
Nánari ákvæði um framkvæmd skulu sett með reglugerð.
2. 2. málsliður 2. gr. hljóði svo:
örorkustyrkþegi, sem náð hefur 62 ára aldri, skal njóta örorkustyrks sem
jafnan svarar til fulls örorkulífeyris (grunnlífeyris án bóta tengdra honum).

Ed.

812. Nefndarálit

[36. mál]

um frv. til laga um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið. Undirritaðir nefndarmenn mæla með samþykkt frv., en minni hl. skilar séráliti.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru hv. nefndarmenn Gunnar Thoroddsen og
Ólafur R. Grímsson.
Alþingi, 12. mai 1981.
Guðm. Bjarnason,
varaform., frsm.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.

Davíð Aðalsteinsson.
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Ed.

813. Nefndarálit

[36. mál]

um frv. til laga um sérstakt timabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Hér er um að ræða frv. sem felur í sér hluta af skattastefnu ríkisstjórnarinnar
sem er framhald af stefnu vinstri stjórnarinnar 1978—79. Við erum andvígir þeirri
stefnu og leggjum til að frv. verði fellt.
Alþingi, 12. maí 1981.
Lárus Jónsson,
frsm.

Sþ.

Ey. Kon. Jónsson.

814. Tillaga til þingsályktunar

[326. mál]

um smærri hlutafélög.
Flm.: Davíð Aðalsteinsson, Guðmundur Bjarnason.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa setningu sérlaga um smærri
hlutafélög.
Greinargerð.
Árið 1978 voru sett á Alþingi ný lög um hlutafélög, nr. 32 frá 12. maí 1978, og
öðluðust þau gildi í öllum meginatriðum 1. janúar 1980. Lögin leystu af hólmi lög
nr. 77 frá 27. júní 1921, ásamt síðari breytingum, en þau lög voru talin ófullnægjandi,
m. a. vegna mikilla breytinga sem orðið höfðu á atvinnu- og viðskiptalífi þjóðarinnar á þeim tíma er lið’nn var frá setningu þeirra.
Nýju hlutafélagalögin eru mun ítarlegri en þau eldri, eins og vel má marka af
fjölda lagagreinanna, en í fyrrnefndu lögunum eru þær 163 talsins á móti 60 í þeim
síðarnefndu.
Við samningu lagafrumvarpsins var höfð hliðsjón af dönsku hlutafélagalögunum
(aktieselskabsloven) frá 1973. í athugasemdum við frumvarpið segir einnig að við
samningu þess hafi verið „reynt að líta til íslensks fjárhagskerfis og þjóðfélagshátta“.
Alþingi hafði frumvarpið til meðferðar árin 1977 og 1978 og gerði á því nokkrar
breytingar. Frumvarpið var síðar afgreitt sem lög frá Alþingi i lok vorþings 1978.
Af þingskjölum og umræðum um frumvarpið á þingi virðist mega ráða að góð samstaða
hafi ríkt um endanlega afgreiðslu þess.

Hlutafélagalögin hafa yfirleitt hlotið fremur góða dóma. Þær raddir hafa þó
heyrst er telja lögin að ýmsu leyti óheppileg fyrir íslensk hlutafélög og ýmis ákvæði
þeirra óþarflega ströng í garð smærri félaga. Þessa gagnrýni má meðal annars lesa
í grein sem lögfræðingur Landssambands iðnaðarmanna ritar í Tímarit lögfræðinga
á síðasta ári. Þar segir orðrétt:
„Sjálfsagt hafa flestir verið sammála um, að nauðsyn hafi borið til að setja ný
hlutafélagalög, þar sem félagsform þetta hefur haft mikla þýðingu í íslenskum
atvinnurekstri og hlutafélög hérlendis eru fjölmörg. Flest þeirra eru hins vegar
mjög lítil. Ófrávíkjanlegar kröfur, sem gerðar eru í nýju hlutafélagalögunum, m. a.
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um stofnun hlutafélaga, stjórnun þeirra og rekstur almennt, eru bæði itarlegar og
strangar... Spurning er hvort ýmsar þær kröfur, sem koma fram í hlutafélagalögum, séu ekki óþarflega strangar, a. m. k. þegar um lítil fyrirtæki er að ræða.“
Hlutafélagaskrá viðskiptaráðuneytisins annast skráningu íslenskra hlutafélaga.
Fyrr á þessu ári var gerð athugun hjá skránni sem annars vegar laut að stærð hlutafélaga með tilliti til upphæðar hlutafjár og fjölda hluthafa og hins vegar því, hvort
félögin væru opin eða lokuð. Náði athugunin til allra hlutafélaga sem voru stofnuð
og skráð árið 1980 en þau voru 85 talsins. Niðurstöður þessarar athugunar hafa
nokkurt gildi fyrir þingsályktunartillöguna og þykir rétt að gera stutta grein fyrir
þeim.
1. Stærð hlutafélaga með tilliti til fjölda hluthafa og upphæðar hlutafjár.
Samkvæmt hlutafélagalögum geta hluthafar fæstir verið fimm og lágmarksfjárhæð hlutafjár er 2 millj. gkr.
Athugunin leiddi í Ijós, að í 52 hlutafélögum (rúmum 61% þeirra félaga sem
athugunin tekur til) var hlutafé 10 millj. gkr. eða lægra og hluthafar 5—7. Þar
af voru hluthafar í 19 félögum aðeins 5 talsins og hlutafé á bilinu 2—3 millj. gkri
í 15 félögum (tæp 18%) voru hluthafar annaðhvort 8—10 og hlutafé 2—10
millj. gkr. eða 5—10 og hlutafé 10, 1—40 millj. gkr.
í 18 félögum (rúm 21%) voru hluthafar fleiri en 10 eða hlutafé yfir 40 millj. gkr.
2. Opin eða lokuð hlutafélög.
Víðtækar hömlur eru á viðskiptum með hluti hjá þeim félögum sem athugunin
tekur til.
Hjá öllum félögunum að þremur undanskildum eiga félag og hluthafar forkaupsrétt við eigendaskipti að hlut, sbr. 19. gr. hlutafélagalaga. Hjá jafnmörgum félögum
er krafist samþykkis félags svo hluthöfum sé heimilt að veðsetja hlut, sbr. 20. gr.
laganna. Hins vegar er fátíðara að samþykki félags sé áskilið ef hluthafi vill selja
hlut sinn í félagi. Hjá 20 félögum er þó slíkt samþykki áskilið.
1 32 félaganna eiga 2 hluthafar 67—98% af hlutafénu og virðist þátttaka annarra
hluthafa einungis vera til þess að fullnægja kröfu hlutafélagalaga um 5 hluthafa.
Miðað við þá forsendu, að nöfn hluthafa og sömu heimilisföng geti veitt vísbendingu um fjölskyldutengsl, gefur athugunin til kynna að meiri hluti félaganna sé
lítil fjölskyldufyrirtæki. Má t. d. geta þess, að út frá nefndum forsendum er meiri
hluti hluthafa í 44 félaganna úr sömu fjölskyldu.
Þá kemur fram í athuguninni að sárasjaldan hefur farið fram almennt útboð á'
hlutum við stofnun félaganna, heldur skrifa stofnendur sig fyrir öllu hlutafé.
Eitt atriði má nefna til viðbótar, sem athugunm tekur reyndar ekki til, en hefur
þýðingu um hvort félög verði talin opin eða lokuð, en það er útgáfa hlutabréfa.
Að mati kunnugra manna er mikill misbrestur á því, að hlutabréf hafi verið gefin
út í hlutafélögum, og bendir það til lítilla viðskipta með hluti í félögunum sem
aftur á móti gefur til kynna að félögin séu lokuð.
Niðurstöður þessarar athugunar bera með sér að hlutafélög, sem hún tekur til,
séu yfirleitt bæði smá og lokuð og er það í samræmi við það sem kunnugir hafa
almennt talið að gildi um íslensk hlutafélög. Niðurstöðurnar koma einnig í meginatriðum heim og saman við það sem kemur fram i athugasemdum við frumvarp til
hlutafélagalaga, en þar segir að athuganir, sem hafi verið gerðar, sýni að í meiri
hluta hlutafélaga sé hlutafé mjög litið og í langflestum félaganna séu örfáir hluthafar.
í athugasemdunum segir einnig að almenningur leggi ekki fé sitt í hlutafélög og
viðskiptahömlur séu algengar hjá félögunum.
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Um það er ekki deilt, að frumhlutverk hlutafélagalaga er að gera hlutafélagsformið að eftirsóknarverðu formi fyrir atvinnustarfsemi. Víða í Vestur-Evrópu
hefur löggjafinn verið þess meðvitandi að þær kröfur, sem rétt þykir að gera til
stærri hlutafélaga, eiga alls ekki við um smærri og lokuð hlutafélög. Hefur þetta
leitt til þess, að sérstök lög hafa verið sett um smærri félögin. Lög af þessu tagi
voru fyrst sett í Þýskalandi 1892. Á Norðurlöndunum hafa Danir einir sett slík
lög (anpartsselskabsloven), en í Svíþjóð hafa verið samdar tillögur að frumvarpi
til slikra laga (Förslag till andelsbolag).
Að vísu eru lög um stærri hlutafélög í löndum Vestur-Evrópu að ýmsu leyti
enn strangari en íslensku hlutafélagalögin, t. d. gera þau meiri kröfur um lágmarksfjárhæð hlutafjár. Engu að síður virðist mega taka undir þá gagnrýni, að ýmis
ákvæði íslensku laganna henti illa lokuðum og smærri félögum eins og meiri hluti
íslenskra hlutafélaga er. Virðist vera full ástæða til þess að undirbúa setningu
sérlaga um þau. Tvö dæmi má nefna til skýringar:
1. Hlutafélagalögin gera stjórnkerfi smærri hlutafélaga þungt í vöfum. Hluthafafundir fara með æðsta ákvörðunarvald, en minnst þriggja manna stjórn fer
með málefni félagsins milli funda. Stjórn er skylt að ráða framkvæmdastjóra
ef hlutafé er 30 millj. gkr. eða hærra. Hér er krafan um þriggja manna stjórn'
óþarflega ströng þegar um er að ræða smærri félög sem e. t. v. eru lokuð o^
í eigu einnar eða tveggja fjölskyldna. Til greina kemur að taka upp svipaða
reglu í smærri hlutafélögum og gildir um smærri „anpartsselskaber". Þar gegnir
framkvæmdastjóri, e;nn eða fleiri eftir atvikum, störfum stjórnar auk þess að
annast daglegan rekstur. Þessi tilhögun horfir til einföldunar og í mörgum
tilvikum til sparnaðar.
2. Skv. 108. gr. hlutafélagalaga er hlutafélögum skylt að leggja í varasjóð minnst'
1/10 hluta þess árságóða sem ekki fer til þess að jafna hugsanlegt tap fyrri
ára og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, uns varasjóðurinn nemur 1/10 hluta
hlutafjárins. Þegar þvi marki er náð skulu framlög vera minnst % hluti þar
til sjóðurinn nemur % hluta hlutafjárins.
Skylda t;l að leggja í varasjóð er einkum hugsuð sem tryggingarráðstöfun
og sem slik hefur hún fyrst gildi þegar hlutafé er umtalsvert. I smærri hlutafélögum skapar þessi skylda hins vegar ekki tryggingu sem eitthvað hefur að
segja. Er því óhætt að létta henni af smærri hlutafélögum. t lögum um „anpartsselskaber" er ekki að finna ákvæði um skyldu til að leggja í varasjóð.
Sem dæmi um önnur ákvæði, er ekki henta smærri og lokuðum félögum,
mætti taka hinar ströngu formreglur um stofnun hlutafélaga og hækkun hluta-'
fjár og er þá fátt eitt talið.

Nd.

815. Nefndarálit

[275. mál]

um frv. til laga um atvinnuleysistryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið á nokkrum fundum og orðið sammála um
að mæla með samþykkt þess með breytingartillögum, sem fyrir liggja á sérstöku
þingskjali.
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Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum sem fram kunna að koma.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Pálmi Jónsson.
Alþingi, 12. maí 1981.
Guðrún Helgadóttir,
form., frsm.
Guðm. G. Þórarinsson.

Nd.

Jóhann Einvarðsson,
fundaskr.
Magnús H. Magnússon.

Matthías Bjarnason.

816. Breytingartillögur

Sigurlaug Bjarnadóttir.

[275. mál]

við frv. til laga um atvinnuleysistryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Aftan við 7. gr. bætist:
Handbært fé sjóðsins skal Tryggingastofnun rikisins ávaxta, eftir því sem
við verður komið, í lánastofnunum á þeim stöðum, þar sem fé sjóðsins fellur til.
2. 1. málsliður 1. málsgr. 10. gr. orðist svo:
Atvinnurekandi skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er sé
1% af útborguöu vikukaupi fyrir dagvinnu, skv. 8. launaflokki A. Verkamannasambands íslands, lægsta starfsaldursþrepi, vegna hverrar vinnuviku, sem starfsmaður vinnur í þjónustu hans.
3. 1. málsgr. 22. gr. orðist svo:
Maður, sem öðlast bótarétt skv. ákvæðum þessa kafla, á rétt á bótum fyrir
þá daga, sem hann er atvinnulaus, frá og með 1. skráningardegi, sbr. þó 4. mgr.
24. gr.
4. Aftan við 30. gr. bætist:
Heimilt er stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs að annast afgreiðslu atvinnuleysisbóta annarra aðila, ef eftir því er leitað og samkomulag verður um
fyrirkomulag.
5. 3. málsgr. 33. gr. orðist svo:
Sjóðsstjórn skal leita umsagnar vinnumálaskrifstofu félagsmálaráðuneytisins
áður en veitt eru lán samkvæmt þessari grein.
6. Aftan við 35. gr. bætist:
Nú verður víðtækt og mikið atvinnuleysi af völdum náttúruhamfara, t. d.
hafiss er lokar höfnum á stóru landsvæði, og er þá stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs heimilt að greiða í samráði við viðkomandi sveitarstjórnir aukakostnað
við að koma í veg fyrir atvinnuleysi á svæðinu, t. d. flutningskostnað á afla
milli byggðarlaga og landshluta.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs leggur sjálfstætt mat á það, hvort, hvernig eða hvenær henni þykir ástæða til að nota þessa heimild.
7. 1. málsliður 42. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1981.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

817. Breytingartillögur

[290. mál]

við frv. til 1. uin breyt. á lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög
nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Sighvati Björgvinssyni, Albert Guðmundssyni,
Matthiasi Bjarnasyni og Guðmundi J. Guðmundssyni.
1. Á eftir 26. gr. komi ný grein er verði 27. gr. og orðist svo:
I stað 1. og 2. mgr. 98. gr. laganna komi:
Eigi síðar en 30. júní ár hvert skulu skattstjórar hafa lokið álagningu á
skattaðila skv. 95. gr. og eftir því sem við á skv. 3. mgr. 96. gr. og skulu skattstjórar þá semja og leggja fram til sýnis eigi síðar en 15 dögum fyrir lok kærufrests skv. 99. gr. álagningarskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, en í henni
skal tilgreina þá skatta sem á hvern gjaldanda hafa verið lagðir skv. lögum
þessum. Senda skal hverjum skattaðila tilkynningu um þá skatta sem á hann
hafa verið lagðir. Jafnframt skal skattstjóri auglýsa rækilega, m. a. í Lögbirtingablaðinu, að álagningu sé lokið svo og hvar og hvenær álagningarskrár liggi
frammi. Þá skal skattstjóri senda viðkomandi innheimtumanni rikissjóðs skrá
um þá aðila, sem á hafa verið lagðir skattar, svo og samrit til rikisskattstjóra
og ríkisendurskoðanda.
2. Aftan við ákvæði til bráðabirgða komi ný mgr. er orðist svo:
Ákvæði 1. mgr. 98. gr. varðandi samningu og framlagningu álagningarskrár
öðlist ekki gildi fyrr en við álagningu 1982 vegna tekna ársins 1981 og eigna
í lok þess árs.

Nd.

818. Nefndarálit

[290. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. mai 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Frumvarp þetta hefur verið rætt á fjölmörgum fundum fjárhags- og viðskiptanefnda beggja deilda. Nefndarmenn hafa í störfum sinum leitast við að viðhalda því
víðtæka samkomulagi sem tekist hefur um afgreiðslu núgildandi laga um tekjuog eignarskatt. Það kom fram við afgreiðslu málsins á s. 1. ári, að nauðsynlegt væri
að endurskoða ýmis ákvæði laganna og taka til breytinga með hliðsjón af reynslu.
Með nefndinni hafa starfað Árni Kolbeinsson, deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu, Ævar ísberg, settur ríkisskattstjóri, og einnig kom á fund nefndarinnar
ólafur Nílsson, löggiltur endurskoðandi.
Til fundar við nefndina komu fulltrúar frá Vinnuveitendasambandi Islands og
aðildarfélaga þess, Stéttarsambandi bænda, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,
Alþýðusambandi íslands, Bandalagi háskólamanna og Sambandi islenskra sveitarfélaga.
Nefndin gerir sameiginlegar breytingartillögur á þingskjali 830. Um önnur atriði
er ekki samkomulag og munu einstakir nefndarmenn flytja breytingartillögur þar um
og gera grein fyrir sjónarmiðum sinum í sérstökum nefndarálitum. Hér á eftir
verður gerð grein fyrir sameiginlegum breytingartillögum.
1. Opinberir aðilar eru undanþegnir tekjuskatti og eignarskatti. í landinu eru tvær
hálfopinberar stofnanir, þ. e. Fiskifélag íslands og Búnaðarfélag íslands. Rétt
þykir að taka af tvímæli að þessar stofnanir séu taldar með opinberum stofnunum varðandi skattskyldu.
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2. í 7. gr. laganna kemur fram að vinni maður við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skuli hann telja sér til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starf
sitt en hann hefði innt það af hendi fyrir óskyldan eða ótengdan aðila. Með
þessu ákvæði var ætlunin að gefa atvinnurekendum með sjálfstæða starfsemi
svipuð skattaleg réttindi og launþegum og leggja á herðar þeim svipaðar skattalegar skyldur. Af þessum sökum þykir eðlilegra að nota sambærilegt endurgjald.
3. 1 fyrri lögum um tekjuskatt og eignarskatt voru heimildir þess efnis, að hægt
væri að draga frá tekjum kostnað vegna náms eftir 20 ára aldur. 1 lögum var
gert ráð fyrir því, að námsmenn þyrftu að gera grein fyrir kostnaði sem þeir
hafa orðið fyrir á námstímanum. í breytingartillögunni er gert ráð fyrir að
námsmaður geti dregið þann námsfrádrátt frá tekjum, sem nýttist honum ekki
til lækkunar á tekjuskatti eftir 20 ára aldur, í 5 ár eftir að námi er lokið og
dreifa frádrættinum jafnt á tímabilið.
4. Breytingartillagan er til komin vegna annarra breytinga og þarfnast því ekki
skýringa.
5. I 14. gr. frumvarpsins er lagt til að kveðið sé á um heimild til viðbótarfyrningar
þegar sérstaklega stendur á eða þegar mikill munur er á verðbreytingarfærslu
til tekna og gjaldfærðum fjármagnskostnaði ársins, Sem dæmi má nefna aðila
sem keypt hefur fyrnanlega eign að hluta eða öllu með skuldarviðurkenningu
sem ber vexti sem eru Iangt undir verðbólguhlutfallinu. Ætla má að kaupverð
hafi í slíku tilviki verið ákveðið hærra en ella vegna greiðsluskilmálanna. Því
þótti eðlilegt að heimila hraðari fyrningu af þessum sökum. Nefndin hefur orðið
sammála um að auka þessa fyrningarheimild úr 4% í 6%.
6. Breytingartillagan er til komin vegna annarra breytinga og þarfnast því ekki
skýringa.
7. í 17. gr. frumvarpsins er lagt til að fyrningar verði skertar hjá þeim aðilum
þar sem hreinar tekjur eru undir 5% af heildartekjum. Andmæli hafa komið frá
nær öllum umsagnaraðilum varðandi þessa breytingu. Nefndin hefur orðið sammála um að leggja til að þessi grein frumvarpsins falli niður, en Guðmundur J.
Guðmundsson hefur fyrirvara um þetta atriði á þessu stigi málsins.
8. Breytingartillagan er til komin vegna annarra breytinga og þarfnast þvi ekki
skýringa.
9. Að þvi er einstaklinga varðar eru mismunandi reglur viðhafðar um fjármagnskostnað og verðbreytingafærslu eftir því, hvort er um að ræða eignir og skuldir
sem tengjast atvinnurekstri eða ekki. Af þessum sökum er nauðsynlegt að skilja
í milli þess hluta eigna og skulda einstaklinga, sem tilheyra atvinnurekstrinum,
og hins vegar þeirra eigna og skulda, sem ekki eru honum viðkomandi. Slikt
er vissulega erfiðleikum háð, en í 19. gr. frumvarpsins er kveðið skýrar á um
þessi atriði. Að því er varðar þá sérreglu 5. mgr. 53. gr. laganna, er takmarkar
tekjufærslu hjá ógjaldfærum aðilum, er nefndin sammála því meginsjónarmiði
að við slíka takmörkun skuli lita til allra eigna og skulda viðkomandi skattaðila.
Nefndin telur eðlilegt að við beitingu þessarar reglu séu undanskilin verðmæti
einkaeigna til persónulegra nota og skulda tengdra þeim allt að tiltekinni fjárhæð, eins og fram kemur í breytingartillögunni.
10. Gert er ráð fyrir í 22. gr. frumvarpsins, að 59. gr. laganna um ákvörðun launa
við eigin atvinnurekstur falli niður. 1 3. málsgr. 25. gr. er hins vegar það ákvæði,
að hjá mönnum, er vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, skuli,
áður en ákvæðum 2. málsgr. þeirrar greinar um persónuafslátt er beitt, hækka
tekjuskattstofn þeirra um þá fjárhæð sem tekjur af þessum störfum eru lægri
en ætla má að endurgjald þessara manna miðað við vinnuframlag hefði orðið
ef þeir hefðu innt starf af hendi fyrir óskyldan eða ótengdan aðila.
Eftir ítarlegar athuganir og viðræður við ýmsa aðila hefur nefndin komist
að þeirri niðurstöðu, að ekki sé rétt að gera þessar breytingar á lögunum. í
því sambandi vill nefndin sérstaklega taka fram:
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1) Með slikri ákvörðnn mundu aðilar, er reka eigin starfsemi, missa rétt til
10% frádráttar frá þeim þætti teknanna, sem rekja má til vinnuframlags
þeirra, og yrðu að því leytinu verr settir en launþegar sem vinna hjá ótengdum eða óskyldum aðilum.
2) Lágtekjumenn, sem vinna við eigin atvinnurekstur, gætu ekki nýtt sér þau
réttindi sem felast i þvi, að persónuafsláttur gangi til greiðslu útsvars. Þvert
á móti gerði 25 gr. frumvarpsins ráð fvrir þvi, að svo skyldi alls ekki verða.
Nefndin telur rétt að reynt sé að gæta þess, að sem mest samræmi sé í skattlagningu aðila hvort sem þeir vinna við eigin atvinnurekstur eða hjá öðrum
ótengdum aðila. Með þvi að afnema greinina með öllu er hætt við að sá
tilgangur laganna hefði raskast.
3) Mjög mikil gagnrýni hefur korrtið fram varðandi þessa grein og framkvæmd
hennar. Nefndinni þótti því nauðsynlegt að umsemja ákvæðin og gera þau
skýrari, ótviræðari, þannig að betur megi koma fram við hvað er átt. Heistu
nýmæli eru þau, að skattstjóri er nú berlega skvldaður til að skora skriflega
á framteljanda að láta i té skriflegar skýringar á framtöldu endurgjaldi studda
nauðsynlegum gögnum. Berist ekki fullnægjandi skýringar eða gögn innan
tilskilins tima skal skattstjóri ákveða honum endurgjald fyrir starfið. Með
þessu eru lagðar ótviræðar skyldur á skattstjóra áður en hann breytir framtöldu endurgjaldi skattþegns samkvæmt 7. gr. Einnig kemur fram að rikisskattstjóri skuli miða svokallaðar viðmiðunarreglur við laun fyrir sambærileg
störf i venjulegum vinnutíma. Skal hann hafa hliðsjón af gildandi kjarasamningum og raunverulegum tekjum i viðkomandi starfsgrein. Slik ákvæði voru
ekki fvrir í lögunum, en með þessu eru settar skýrari reglur um með hvaða
hætti rikisskattstjóri skuli setja viðm’ðunarreglurnar. Einnig skal rikisskattstjóri setja almennar reglur um framkvæmd þessarar greinar til að trvggja
samræmi i framkvæmd.
Varðandi bændur er það ákvæði sett, að viðmiðunarreglurnar skuli miðast við vinnuþátt i verðlagsgrundvelli landbúnaðarafurða að frádregnum 14.
Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarafurða er ekki algildur mælikvarði á það.
hversu mikil laun bóndinn hefur af búi sinu, og það er algengara en hitt að
bóndinn nái ekki launum skv'. vinnuþætti i verðlagsgrundvelli landhúnaðarafurða. Nefndinni þvkir nauðsvnlegt að taka frekara tillit til þessara aðstæðna og þvi er lagt til að % sé dreginn frá vinnuþættinum við ákvörðun
viðmiðunartekna.
Það nýmæli er einnig í greininni, að við ákvörðun reiknaðs endurgjalds
elli- og örorkulífevrisþega sknli tan ekki mvndað á rekstrinum. Það mun
hafa komið fvrir að tek jutrvgging elli- og örorkulifeyrisþega hafi verið skert
v'egna ákvörðunar skattstjóra. Nefndin telur óhepnilegt að viðmiðunarresbir
sem hessar geti orðið hess valdandi. að slik skerðing eisi sér stað. og hefur
með hreytinsu þessari tekið af öll tvimæli þar um. Einnig kemur fram i
brevtingartillögu nefndarinnar að við ákvörðun viðmiðunartekna skuli taka
tillit til launatekna frá öðrum.
Að siðustu gerir nefndin ráð fvrir að ákvörðun skattstióra samkvæmt
þessari grein geti aldrei mvndað meira tap en sem nemur almennum fyrningum skv. 38. gr. og sialdfærslu skv. 53. sr. Með þessu ákvæði er trvsgt
að ekki sé með reiknuðu endurgjaldi lagður skattur á peningalegar tekjur
sem aldrei hafa komið í hendur gjaldanda.
Þess má að lokum geta, að flestir heir, sem komið hafa til viðtals við
nefndina, voru andvigir hvi að lessia 59. sr. laganna niður i einu og öllu.
Bæði kom það fram i viðtölum os skriflegum umsögnum sem fvlgja nefndaráliti. Hins vesar kom fram hiá öllum viðmælendum nefndarinnar að nauðsynlegt væri að lagfæra helstu annmarka þessarar greinar. Með tillöguserðinni hefur nefndin revnt að koma til móts við þá gagnrýni, sem borin hefur
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

veriö fram, og gætt þess, að mikilvæg réttindi þeirra, sem stunda sjálfstæða
starfsemi, falli ekki niður.
Breytingartillagan er til komin vegna annarra breytinga og þarfnast því ekki
skýringa.
Hér er kveðið á um að skattstjóra sé skylt að taka til afgreiðslu umsókn manns
um lækkun tekjuskattsstofns ef svo stendur á eins og fram kemur í 66. gr.
óþarfi er að hafa sérstakt ákvæði um beitingu reiknaðs endurgjalds að því er
varðar ráðstöfun á ónýttum persónuafslætti, sbr. tillögu nefndarinnar í 10. lið.
Nefndin telur að með breytingu á 112. gr. tekjuskattslaga sé einfaldara að ná
því markmiði sem stefnt er að i 31. gr. frv.
Með breytingartillögunni er gert ráð fyrir að heildarfrádráttur opinberra gjalda
af launum, þ. m. t. útsvar, megi ekki án samþykkis gjaldanda nema meiru en
75% af heildarlaunagreiðslu hverju sinni í þeim tilvikum þegar gjaldandi hefur
mestan hluta tekna sinna frá einum launagreiðanda.
Hér er lagt til að ákvæðin um námsfrádrátt eftir 20 ára aldur öðlist gildi við
álagningu skatta 1982.
Nefndinni þykir rétt að fram fari athugun á því, í hvaða mæli einstakir aðilar
hafa orðið fyrir sérstökum álögum umfram það sem almennt gerist við gildistöku breyttra reglna um meðferð þeirra atriða er fram kemur í greininni.
Alþingi, 13. maí 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Álbert Guðmundsson.

Matthías Bjarnason.
Guðm. J. Guðmundsson.
Sighvatur Björgvinsson.

Matthías Á. Mathiesen.
Jón Ingi Ingvarsson.

Fylgiskjal L
Landssamband íslenskra útvegsmanna.
Reykjavík, 16. desember 1980.
Á aðalfundi L.I.Ú., sem haldinn var í Reykjavík 3.—5. desember s. 1., var
eftirfarandi tillaga um breytingu á lögum nr. 40/1978, um tekju- og eignarskatt,
samþykkt samhljóða.
1. Breyting á 26. gr. laganna.
Breytt 26. gr. laganna hljóði svo: „Verðbreytingarstuðull til notkunar við
ákvörðun á verðmæti eigna, söluhagnaði og fyrningum, eftir því sem nánar er
ákveðið í lögum þessum, skal reiknaður út ársfjórðungslega, í fyrsta sinn fyrir
1. ársfjórðung 1980 með gildistíma frá 1. janúar. Skal stuðullinn fylgja breytingum
byggingarvísitölu og hafa sama gildistíma. Hagstofan skal birta verðbreytingarstuðul þennan samhliða birtingu byggingarvísitölu hverju sinni. Sá verðbrsytingarstuðull, sem tekur gildi 1. janúar ár hvert, gildir fyrir undangengin árarnót.**
Greinargerð.
í hinni miklu verðbólgu, sem hér ríkir, er ekki nægjanlegt að verðbreytingarstuðull sé reiknaður aðeins einu sinni á ári. Veruleg skekkja getur því myndast
við mat á verðmæti eigna þegar verðstuðullinn reiknast einungis árlega eins og
nú er gert. Má í þessu sambandi nefna að samkvæmt gildandi lögum yrði eign
uppreiknuð með sömu prósentu hvort sem hún er keypt 1. janúar eða 31. desember
sama árs þrátt fyrir 50—60% verðbólgu tímabilsins. Það yrði því mikil leiðrétting
ef verðbreytingarstuðullinn reiknast ársfjórðungslega.
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2. Breyting á 36. gr. laganna.
Nauðsynleg orðalagsbreyting vegna breytingar á 26. gr., sbr. lið 1. hér að framan.
Það sem um er að ræða er að fyrningargrunnur eigna lækki í samræmi við gildandi
verðbreytingarstuðul er eignanna var aflað.
3. Breyting á 41. gr. laganna.
Hér er um að ræða gjaldfærslu eigna og eignasamstæðna ef kostnaðarverð er
undir kr. 700 000.00. Lagt er til að upphæð þessi verði háð vísitölu byggingarkostnaðar og hækki árlega.
4. Breyting á 44. gr. laganna.
Eftirfarandi breytingar eigi sér stað:
a) 1 1. mgr. verði „50%“ „100%“.
b) 3. mgr. falli niður.
Greinargerð.
Hér er lagt til, að tekjufærslu skv. 53. gr. megi að fullu jafna með sérstakri
fyrningu eigna. Ef þeirri takmörkun, sem er í núgildandi lögum, er ekki að fullu
aflétt, munu skapast stórfelld greiðsluvandræði hjá útgerðaraðilum. Nú er það svo
að útgerðarfyrirtæki búa við nokkra sérstöðu hvað varðar samsetningu eigna. Um
er að ræða fyrirtæki sem nota mjög dýra fastafjármuni i rekstri sínum og því
liklegt að skuldir séu miklar. Þessum fyrirtækjum er nú gert að telja sér til skatts
tekjur vegna skuldaaðstöðu. Ljóst er að tekjufærsla þessi skapar ekki aukna greiðslugetu á meðan á rekstri stendur. Því er lagt til að skattlagningu á tekjufærslunni
sé frestað þar til eignin er seld.
5. Um 53. gr. laganna.
Vegna sérstöðu útgerðarfyrirtækja varðandi samsetningu eigna og skulda (þ. e.
dýrar fyrnanlegar eignir að miklu leyti fjármagnaðar með skuldum) fari fram
könnun á því hvaða áhrif verðbreytingarfærslan hefur haft á umrædd fyrirtæki á
liðnu ári.
6. Breyting á 83. gr. og 84. gr. laganna.
Hér er lagt til að af eignarskattsstofni greiðast 0.8% í stað 1.2%.
Vegna endurmats eigna hefur eignarskattsstofn hækkað mikið og eignarskattur
því orðinn veruleg byrði.
7. Breyting á 110. gr. og 112. gr. laganna.
Lagt er til að 5. mgr. 110. gr. falli niður og í stað orðanna „sem ógreitt er“
í 1. málslið 1. mgr. 112. gr. komi „sem gjaldfallið er“.
Greinargerð.
1 byrjun árs 1980, er frumvarp til laga um greiðslu opinberra gjalda fyrri hluta
árs 1980 var til umræðu, var gerð sú breyting á frumvarpinu, að dráttarvextir af
gjaldföllnum en ógreiddum fyrirframgreiðslum til ríkissjóðs á þessu ári reiknuðust
einvörðungu af því, sem gjaldfallið var, en ekki af öllum ógreiddum álögðum eftirstöðvum. Með þeirri breytingu, sem hér er gerð á 110. gr. og 112. gr„ er stefnt að
því, að vangreiðsla skatta að hluta valdi ekki því, að dráttarvextir verði innheimtir
af öllum álögðum og ógreiddum gjöldum gjaldandans, þar til álögð gjöld eru að
fullu greidd.“
Enn fremur var á fundinum borin upp eftirfarandi tillaga um breytingu á 7. gr.
og 59. gr. laganna.
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„Lagt er til að 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. auk 59. gr. verði felld niður. Það sem
hér um ræðir er hið svokallaða reiknaða endurgjald fyrir starf við eigin atvinnurekstur.“
Framangreind tiliaga var felld, en L.l.Ú. gerir þó þann fyrirvara að verði gerð
breyting á framangreindum greinum laganna gagnvart einstaklingum í öðrum atvinnugreinum, þá gildi sú breyting einnig gagnvart einstaklingum í útgerð.
Virðingarfyllst,
f. h. Landssambands ísl. útvegsmanna,
Ágúst Einarsson.
Til fjárhags- og viðskiptanefndar
neðri deildar Alþingis.
Fylgiskjal IL
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Reykjavík, 30. april 1981.
Umsögn Sambands ísl. sveitarfélaga um frv. til laga um breyting á 1. nr. 40/1978
um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 1. nr. 7/1980 og 1. nr. 20/1980 sbr. og 1.
nr. 2/1981, 290. mál, þskj. 591.
Á stjórnarfundi Sambands ísl. sveitarfélaga 24. þ. m. fjallaði stjórnin um efni
framangreinds frv. — í því sambandi ályktaði stjórnin eftirfarandi:
(1) „Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga leggst eindregið gegn því, að 59. gr. gildandi
laga um tekjuskatt og eignarskatt verði felld niður.“
Greinargerð.
I grg. með frv. er áætlað, að þessi breyting mundi valda því, að útsvarstekjur
sveitarfélaga í heild muni á þessu ári minnka um 18 millj. kr. — Ekki liggja fyrir
upplýsingar um, hvernig þessi skerðing muni koma við einstök sveitarfélög, en ætla
má, að skerðingin muni bitna þyngst á dreifbýlishreppum, þar sem þorri gjaldenda
eru sjálfstæðir atvinnurekendur. Niðurfelling 59. gr. mundi og leiða til verulegrar
skerðingar á útsvarstekjum þéttbýlissveitarfélaga, þar sem um smærri atvinnurekendur væri að ræða.
óeðlilegt er, að fullvinnandi framteljendur losni við að greiða opinber gjöld
vegna ákvæða skattalaga um fyrningar, gjaldfærslu skulda o. fl., enda leiða slíkar
reglur til misræmis milli gjaldenda og valda óánægju og deilum.
Stjórn sambandsins bendir á, að óheppilegt er, að löggjafarvaldið geri breytingar
á skattalögum, sem leiða til tekjuskerðingar sveitarfélaga, eftir að þau hafa afgreitt
fjárhagsáætlanir sínar lögum samkvæmt.
Þá bendir stjórn sambandsins á, að í grg. með frv. er viðurkennt, að reynslan
s.l. ár af framkvæmd 59. gr. sé tæplsga marktæk, þar eð verulegt misræmi hafi orðið
á framkvæmd hennar í skattumdæmunum. Og svo virðist vera, að sú framkvæmd
hafi valdið óánægju einstakra gjaldenda, þ. e. að ekki var tekið tillit til séraðstæðna,
s. s. veikinda, tekjuleysis, elli o. þ. h., og er það skiljanlegt.
1 stað þess að fella 59. gr. niður telur stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga eðlilegast, að stefnt verði að því að framkvæma ákvæði 59. gr. á samræmdan hátt í öllum
skattumdæmum landsins í samræmi við orðun gr., þ. e. að tekið verði eðlilegt tillit
til aðstæðna gjaldenda, eins og ákvæði gr. mælir fyrir um.
(2) „Stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga leggst ekki gegn því, að ákvæði 5. mgr. 110.
gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt verði fellt niður.“
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Stjórn sambandsins telur óeðlilegt, að dráttur á einni mánaðargreiðslu opinberra gjalda síðari hluta árs leiði til þess, að dráttarvextir falli á öll álögð gjöld
ársins.
Stjórnin bendir hins vegar á, að framangreind breyting gæti leitt til lakari innheimtu opinberra gjalda, þar eð síður mundi hafin lögtaksinnheimta vegna vangreiðslu hluta opinberra gjalda.
Þá vekur stjórnin athygli á því, að 5. mgr. 110 gr. tekjuskattslaganna gildir einungis um þinggjöld til ríkisins. Yrði greinin felld brott, væri eðlilegt, að sams konar
breyting yrði gerð á hliðstæðu ákvæði í lögum um tekjustofna sveitarfélaga, þ. e. 6.
mgr. 29. gr. laga nr. 73/1980.
Framanrituð umsögn tilkynnist hér með fjárhagsnefndum beggja deilda Alþingis.
Virðingarfyllst,
Magnús E. Guðjónsson, frkvstj.
Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
Alþingi, 101 Reykjavík.
Fylgiskjal III.
Reykjavík, 30. apríl 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd Nd. Alþingis,
c/o Halldór Ásgrimsson alþm. formaður,
Alþingi,
Reykjavík.
Stjórn Stéttarsambands bænda fjallaði á fundi sínum í gær um frumvarp til
laga um breytingu á lögum nr. 40 18. maí 1978 um tekju- og eignarskatt.
Samþykkt var að benda á eftirfarandi atriði til nánari athugunar við meðferð
málsins á Alþingi:
1. Gert er ráð fyrir að í 50. gr. laganna komi ákvæði um að heildarfjárhæð fyrninga megi aldrei vera hærri en svo að hreinar tekjur af rekstri nái ekki a. m. k.
5% af heildartekjum. Stjórnin bendir á að þetta ákvæði þarf nánari athugunar
víð. Það getur raskað eðli og starfsreglum samvinnufélaga, ræktunarsambanda
og annarra fyrirtækja sem samkvæmt samvinnulögum og lögunum um ræktunar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum ber að skila öllum rekstrarafgangi
sínum til félagsmanna, þar sem á að skattleggja hann, og gert þessum aðilum
ómögulegt að framfylgja ákvæðum laganna.
2. Þá bendir stjórnin á að ákvæði 53. gr., sem kveða á um að tekjur og gjöld
vegna verðbreytinga, leiða til gífurlegs óréttlætis og mismununar milli manna í
tekju- og gjaldfærslu. Eins og ákvæðin eru nú sniðin leiða þau til þess, að hinir
betur stæðu í þjóðfélaginu hagnast stöðugt, en efnaminna fólk og skuldugt
verður hart úti og er gert að greiða veruleg gjöld af tilbúnum tekjum. Þetta á
t. d. við um allmarga bændur. Sama gildir um vinnslustöðvar landbúnaðarins,
þar sem þeim er gert skylt samkvæmt samvinnulögum að graiða út allan reiknaðan tekjuafgang. Hér er þvi um að ræða óréttlæti sem verður tilfinnanlegra
með hverju árinu sem liður á meðan ákvæði þessi eru látin standa óbreytt.
3. Stjórnin ítrekar fyrri óskir um, að 59. grein laganna um tekju- og eignarskatt
verði felld niður, og mælir með því að 22. gr. frumvarpsins verði samþykkt
óbreytt.
4. Samkvæmt núverandi orðan 4. gr. laganna um tekju- og eignarskatt virðist það
alfarið háð mati skattstjóra hvaða aðilar geta fallið undir ákvæðin um skattfrelsi félaga og stofnana sem eingöngu verja hagnaði sínum til almannaheilla.
Hér er um að ræða mál sem varðar framtíð allrar frjálsrar félagastarfsemi í
landinu og möguleika slíkra aðila til að tryggja fjárhagsgrundvöll starfsemi
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sinnar. Stjórn Stéttarsambandsins telur því, að Alþingi eigi sjálft að setja skýrari fyrirmæli um þetta efni, og leggur til eftirfarandi breytingar á 2. og 5. tölulið greinarinnar:
2. töluliður 4. gr. orðist svo:
Ríkissjóður, ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki, sem hann rekur og ber ótakmarkaða ábyrgð á, svo og Fiskifélag Islands og Búnaðarfélag Islands og stofnanir þeirra.
5. töluliður 4. gr. orðist svo:
Þeir lögaðilar sem um ræðir í 2. gr. og hér eiga heimili, ef þeir verja hagnaði sínum einungis til almenningsheilla og hafa það aðalmarkmið samkvæmt
samþykktum sínum, s. s. vísindafélög, hjúkrunar- og liknarfélög, bókmenntaog fræðslufélög, stjórnmálafélög, stéttarfélög og sambönd þeirra, búnaðarfélög,
búnaðar- og ræktunarsambönd, kvenfélög, ungmenna- og íþróttafélög, bindindisfélög og dýraverndarfélög.
Stjórn Stéttarsambands bænda væntir þess, að hæstvirt fjárhags- og viðskiptanefnd taki þessar ábendingar til gaumgæfilegrar athugunar við umfjöllun um frumvarpið.
Virðingarfyllst,
f.h. Stéttarsambands bænda,
Hákon Sigurgrímsson.
Fylgiskjal IV.
Fjárhags- og viðskiptanefnd Nd.
Hr. Halldór Ásgrímsson, form.
Alþingi,
101 Reykjavík.
Reykjavík, 14. april 1981.
Undirrituð samtök atvinnuveganna hafa unnið sameiginlega að umsögn um
frumvarp það til laga um breytingu á lögum um tekju- og eignarskatt, sem nú liggur
fyrir Alþingi. Mótmæla samtökin eindregið þeirri óraunhæfu og afturvirku skerðingu
fyrningarheimilda, sem lögð er til í frumvarpinu, en benda einnig á aðra kosti og
galla frumvarpsins, eins og fram kemur í meðfylgjandi umsögn.
Samtökin ítreka enn fremur tillögur sínar frá s. 1. ári um nauðsyn þess að endurskoða lögin um tekju- og eignarskatt til þess að ná fram æskilegri framtíðarskipan
á skattlagningu tekna af atvinnurekstri. Eru þessar tillögur samtakanna settar fram í
frumvarpsformi á sérstöku fylgiskjali, en því var lýst yfir á síðasta þingi, að tillögur
þessar yrðu teknar til skoðunar síðar, sem ekki hefur enn orðið af.
Með virðingu,
FÉLAG ISL. IÐNREKENDA.
LANDSSAMBAND IÐNAÐARMANNA.
LANDSSAMBAND ISL. ÚTVEGSMANNA. VINNUVEITENDASAMBAND ÍSLANDS.
VERZLUNARRÁÐ ÍSLANDS.
Fylgiskjöl:
1. Umsögn samtakanna, dags. 14. apríl 1981.
2. Tillögur samtakanna um frumvarp til laga um breyt’ngu á lögum um tekju- og
eignarskatt.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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UMSÖGN
um frumvarp til laga um
breyting á lögum um tekju- og eignarskatt,
290. mál.
103. löggjafarþing 1980—1981.
Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til breytinga á lögum um tekju- og eignarskatt,
290. mál. Er ljóst, að flest félög munu hafa lokið uppgjöri og talíð fram til tekjuog eignarskatts, þegar frumvarpið hlýtur fullnaðarafgreiðslu frá Alþingi. Þrátt fyrir
það eru nú enn á ný lagðar til íþyngjandi efnisbreytingar á lögum um tekju- og
eignarskatt, sem hafa afturvirk áhrif. Þótt lagabreytingarnar á s. 1. ári væru einnig
gerðar á sama tíma, voru þær sérstaks eðlis og töfðust af sérstæðum ástæðum.
Siendurtekin vinnubrögð sem þessi hljóta að teljast varhugaverð.
í þessari umsögn eru tekin fyrir þau efnisatriði i frumvarpinu sem samtök
atvinnuveganna vilja gera athugasemdir við. Enn fremur eru á sérstöku fylgiskjali
settar fram breytingartillögur við núgildandi skattalög, sem horfa til bóta fyrir islenskt atvinnulíf. Á s. 1. ári lögðu samtök atvinnuveganna þessar breytingartillögur
fyrir Alþingi við umræður um frumvarp það, sem samþykkt var sem lög nr. 7/1980.
Þá var ekki talið fært að fjalla um tillögurnar og var tímaskorti fyrst og fremst
borið við. Hins vegar var þess getið, að lögin yrðu tekin til endurskoðunar og gæfist
þá betra tóm til að skoða tillögurnar, sbr. nál. (þskj. 165) frá 102. löggjafarþingi.
Fyrir atvinnulífið eru þessar breytingartillögur nauðsynlegar til að koma í veg
fyrir, að skattaálögur hins opinbera hafi lamandi áhrif á atvinnurekstur. 1 ljósi
reynslunnar og framvindu efnahags- og atvinnumála verða tillögur þessar að teljast
enn mikilvægari en áður. Má hér nefna atriði um samræmingu á skattalegri meðferð
hlutafjár og annars sparifjár í kjölfar víðtækari verðtryggingar sparifjár. Enn fremur
er ljóst, að mikill samdráttur verður i ár í fjárfestingu atvinnuveganna, og því er
mikilvægt fyrir atvinnuöryggi og lífskjör þjóðarinnar, að skattalög verði þannig
úr garði gerð, að þau örvi nýfjárfestingu í arðbærum atvinnurekstri.
SKERÐING FYRNINGA.
1 14., 15. og 17. gr. frumvarpsins er lagt til að skerða fyrningar með ýmsum
hætti:
1. í 14. gr. er lagt til að lækka sérstaka heimild til fyrningar eigna vegna tekjufærslu úr 50% í 40%. Á síðasta þingi urðu miklar umræður um, hversu hátt
þetta hlutfall skyldi vera, og var frumvarpi því, sem þá var fyrir þinginu,
breytt, þannig, að hlutfallið var hækkað úr 25% í 50%. Síðari hluti greinarinnar gerir hins vegar ráð fyrir flóknum undanþágu- eða sérákvæðum um
hærra fyrningarhlutfall. Þetta ákvæði er til bóta og felur í sér viðurkenningu á
því, sem bent var á við breytingar á skattalögunum í fyrra. Var þá bent á, að
53. gr. gæti íþyngt mjög fyrirtækjum með slæma fjárhagsstöðu og jafnvel leitt
til greiðsluþrots. Var lagt til að heimila fyrningu tekjufærslu um allt að 100%.
Þessari fyrningarheimild verður þó ekki beitt nema full nauðsyn krefji, enda
er með henni gengið á fyrningarstofna. Hér er lagt til, að þessi regla verði tekin
í lögin, enda mun einfaldari og hlutlausari í framkvæmd en 14. gr. frumvarpsins, sem er bæði flókin og mismunar aðilum.
2. Sú breyting, sem verður með 15. gr., er veruleg skerðing og efnisbreyting frá
gildandi ákvæðum, þótt í skýringum frumvarpsins sé einungis sagt, að tekin
séu af tvímæli varðandi stofn þann, sem fyrning miðast við. Við framtal nú
er t. d. heimilt að endurmeta stofnverð fjárfestingar í árslok 1979, sem ekki
hafði verið tekin i notkun, og bæta við viðbótarfjárfestingu á árinu og fyrna
af þeirri fjárhæð. Með breytingunni verður einungis heimilt að fyrna stofnverð
fjárfestingarinnar eins og það var í árslok 1979 og án endurmats. Þessi skerðing
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brýtur gegn meginreglu laganna um verðbólguleiðréttingar, auk þess sem hún
er afturvirk og þar sem fyrirtæki hafa hagað fjárfestingum, fjárfestingartíma
og upphafi nýtingartíma m. a. með hliðsjón af núgildandi reglu. Er því lagt til
að greinin falli niður.
3. 1 17. gr. eru fyrningar í atvinnurekstri almennt skertar um 10%, nema hjá þeim
fáu aðilum, sem hafa mjög góða afkomu, þ. e. hreinan hagnað sem nemur 5%
af heildartekjum. Atvinnurekstri með slæma afkomu er því íþyngt sérstaklega
og hann látinn njóta annarra og verri kjara en sá rekstur, sem vel gengur.
Ákvæðið snertir þó meginþorra atvinnufyrirtækja, enda eru skilyrði til atvinnurekstrar í landinu ekki það góð, að fyrirtæki skili almennt 5% hreinum hagnaði.
Með lögum nr. 40/1978 var ætlunin, að fyrningarhlutföll miðuðust við
nokkuð raunhæfan endingartíma eigna í atvinnurekstri. Var ekki fylgt algengum
fordæmum frá nágrannalöndum okkar, að heimila mjög skamman fyrningartíma til að örva fjárfestingar og tækninýjungar, heldur var fyrningartíminn
lengdur á s. 1. ári. Samt er nú lagt til að skerða fyrningar öðru sinni og afturvirkt.
Er nú enn á ný vakin upp sú hugsanavilla, að fyrningar séu hiuti hagnaðar
og beri að skattleggja.
Fymingartími til niðurlagsverðs.
Upphafleg
ákvæði laganna

Skip .....................................
Loftför ..................................
Aðrar vélar og iæki...........
Mannvirki ..........................

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

9
7,5
5
45

ár
ár
ár
ár

Lög nr.
7/1980

11,3
9
7,5
45

ár
ár
ár
ár

Ákvæði
17. gr.

12,5
10
8,3
50

ár
ár
ár
ár

Atvinnulífið mótmælir harðlega 17. grein frumvarpsins og fer eindregið
fram á það við Alþingi að greinin verði felld niður.
ÁÆTLUN LAUNA.
í núgildandi lögum er skilið á milli atvinnurekstrar einstaklings og persónulegra
fjármála hans, þannig að honum er gert að áætla sér laun af eigin atvinnurekstri,
sem færð eru til gjalda í atvinnurekstrinum. Er skattyfirvöldum skylt að fylgjast
með þeirri framkvæmd og ákvarða mönnum laun, séu þau vantalin.
Framkvæmd þessara lagaákvæða, einkum 59. gr., hefur þó verið með ólíkindum
og virðast skattyfirvöld í framkvæmd hvorki hafa fylgt anda né efni laganna. Af
þessum sökum hafa risið upp hörð mótmæli við þessu ákvæði laganna í röðum
ýmissa atvinnurekenda, þar sem krafist er niðurfellingar á greininni. Það vekur
því athygli, að nú skuli lagt til í stjórnarfrumvarpi að fella niður þessi ákvæði með
öllu og lögin færð í það horf, sem var fyrir samþykkt þeirra 1978, þegar engin tilraun
virðist hafa verið gerð til að lagfæra framkvæmd laganna á s. 1. ári, þótt sú gagnrýni,
sem þessi lagaákvæði urðu fyrir, sé nær alfarið til komin vegna framkvæmdarinnar,
en ekki ákvæðanna sjálfra.
Niðurfelling áætlunar eigin launa í atvinnurekstri skapar vissa óvissu. Má þar
t. d. nefna, að aðilar með eigin atvinnurekstur fá 10% frádrátt af áætluðum launum.
Með breytingunni virðist sem slikt sé ekki lengur fyrir hendi.
Það hlýtur að teljast eðlilegt í þessu sambandi, að einstaklingar með atvinnurekstur hafi valmöguleika um það, hvort þeir vilja aðskilja rekstur sinn frá persónulegum fjárhag sínum, þannig að atvinnureksturinn verði sjálfstæður skattað li, sem
hlíti sömu skattmeðferð og önnur alvinnufyrirtæki með sjálfstæðan fjárhag. í þeim
breytingartillögum við lögín, sem fylgja hér með, er útfært, hvernig koma má sliku
við.
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SKATTALEG MEÐFERÐ EIGNARHLUTA í FÉLÖGUM.
I 5. og 6. grein frumvarpsins eru ákvæði til breytinga á skattalegri meðferð
eignarhluta í félögum:
1. í 5. gr. er gert ráð fyrir, að uppfæra megi upphaflegt kaupverð hlutabréfa við
útreikninga á söluhagnaði. Með þessu ákvæði fæst betra samræmi við endurmatsreglur laganna.
2. 1 6. gr. eru ákvæði sem gera ráð fyrir, að gjaldfæra megi á söluári tap á sölu
eigna, sem notaðar eru í atvinnurekstri, að undanskildum eignarhluta í félögum.
Ef söluhagnaður myndar skattskyldar tekjur er bæði órökrétt og ósanngjarnt,
að tap af sölu sömu eigna í félögum sé ekki frádráttarbært. Ljóst er, að brýna
nauðsyn ber til að gera ráðstöfun sparifjár almennings í atvinnurekstri eftirsóknarverða. Sérstaklega er þetta nauðsynlegt í ljósi breyttra skattareglna um
tekjufærslu skulda og víðtækari verðtryggingarmöguleika sparifjár en áður hafa
þekkst. Ákvæði 6. gr. vinna á móti þessari nauðsynlegu breytingu og er því lagt
til, að ákvæði greinarinnar nái einnig til 17. og 18. gr. laganna.
DRÁTTARVEXTIR.
í 31. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir, að dráttarvextir reiknist aðeins á þann
hluta skatts, sem kominn er í vanskil, í stað þess, að allir skattar falli í eindaga
við vanskil að hluta.
Rétt er að benda á, að samsvarandi breytingu ætti einnig að framkvæma á
lögum um tekjustofna sveitarfélaga þannig að samræmis sé gætt.

Nd.

819. Nefndarálit

[315. mál]

um frv. til laga um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og fengið

til

fundar Magnús

Guðjónsson

framkvæmdastjóra Bjargráðasjóðs. Nefndin telur eðlilegt að lán þessi verði með sömu

kjörum og lán Byggðasjóðs. Lánstími verði 5 ár og rikissjóður standi straum af
væntanlegum mun á fjármagnskostnaði.
Alþingi, 13. maí 1981.
Halldórf Ásgrímsson,
form., frsm.
Guðm. J. Guðmundsson.

Matthías Á. Mathiesen.

Matthías Bjarnason.

Albert Guðmundsson.
Sighvatur Björgvinsson.

Jón Ingi Ingvarsson.

Nd.

Þingskjal 820—822
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820. Nefndarálit

[181. mál]

um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraCi.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta og er sammála um að mæla með samþykkt þess óbreytts eins og það kom frá Ed.
Alþingi, 13. maí 1981.
Ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Vilmundur Gylfason.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Eggert Haukdal.
Garðar Sigurðsson.

Jón Ingi Ingvarsson.
Friðrik Sophusson.

[182. mál]

821. Nefndarálit

Nd.

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit með skipum.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta og er sammála um að mæla með samþykkt þess óbreytts eins og það kom frá Ed.
Alþingi, 13. maí 1981.
ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Vilmundur Gylfason.

Ed.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Eggert Haukdal.
Garðar Sigurðsson.

Jón Ingi Ingvarsson.
Friðrik Sophusson.

822. Nefndarálit

[283. mál]

um frv. lil 1. um lagningu sjálfvirks síma.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarp þetta á nokkrum fundum. Til fundar við
nefndina kom Jón Skúlason póst- og símamálastjóri og gerði grein fyrir viðhorfum
stofnunarinnar til frv. Einnig bárust nefndinni skriflegar upplýsingar frá Póst- og
símamálastofnuninni.
Nefndin varð sammála um að leggja til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Fjarstaddir afgreiðslu málsins voru hv. nefndarmenn Gunnar Thoroddsen og
ólafur Ragnar Grímsson.
Alþingi, 13. maí 1981.
Guðm. Bjarnason,
Kjartan Jóhannsson,
Davíð Aðalsteinsson.
varaform., frsm.
fundaskr.
Ey. Kon. Jónsson.
Lárus Jónsson.

2614

Þingskjal 823—825

Nd.

823. Nefndarálit

[311. mál]

um frv. til 1. um breyt, á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 41/1973,
lög nr. 24/1976 og lög nr. 52/1980.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarp þetta og er sammála um að mæla með samþykkt þess óbreytts.
Alþingi, 13. maí 1981.
Ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Vilmundur Gylfason

Nd.

Jósef H. Þorgeirsson,
frsm.
Eggert Haukdal.
Garðar Sigurðsson.

Jón Ingi Ingvarsson.
Friðrik Sophusson.

824. Nefndarálit

[190. mál'l

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 95/1975, um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt með þeirri
breytingu er fram kemur á sérstöku þingskjali.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja öðrum breytingartiilögum.
Alþingi, 13. maí 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Matthías Á. Mathiesen.

Nd.

Albert Guðmundsson.

Sighvatur Björgvinsson.
Matthías Bjarnason.
Jón Ingi Ingvarsson.

Guðm. J. Guðmundsson.

825. Breytingartillaga

[190. mál]

við frv. til I. um breyt. á lögum nr. 95/1975, um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. gr. frumvarpsins orðist svo:
3. gr. laga nr. 95/1975 orðist svo:
1. Á árinu 1981 skulu skattstjórar leggja sjúkratryggingagjald á menn sem
skattskyldir eru samkvæmt lögum nr. 40/1978 með síðari breytingum.
2. Gjaldstofn sjúkratryggingagjalds skal vera hinn sami og gjaldstofn álagðra
útsvara 1981.
3. Af fyrstu 6 750 000 gkr. (67 500 nýkr.) gjaldstofns sjúkratryggingagjalds
greiðist ekkert gjald, en af þeim hluta gjaldstofns, sem umfram er 6 750 000 gkr.
(67 500 nýkr.), greiðist 2%.

Þingskjal 825—826

2615

4. Um álagningu og innheimtu þsssa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda
um tekjuskatt og eignarskatt.
5. Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga skal tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir i þessari grein, til hlutfallslegrar
lækkunar á framlagi ríkissjóðs.

Nd.

826. Nefndarálit

f"138. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl., með siðari breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og leggur til að það verði samþykkt með þeirri
breytingu er fram kemur á sérstöku þingskjali. Nefndinni barst umsögn frá fjármálaráðuneytinu og fylgir hún nefndarálitinu.
Alþingi, 13. mai 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Guðm. J. Guðmundsson.

Matthías Bjarnason.

Albert Guðmundsson.
Matthfas Á. Mathiesen.
Sighvatur Björgvinsson.

Jón Ingi Ingvarsson

Fylgtekjal.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
neðri deildar Alþingis
Fjármálaráðuneytið
h.t. Halldórs Ásgrímssonar
2. april 1981.
Beykjavík.
Ráðuneytið hefur haft til athugunar erindi nefndarinnar, dags. 11. mars s. 1.,
þar sem þess er farið á leit, að ráðuneytið láti nefndinni i té upplýsingar um innflutning og greiddan toll heirra vara sem um getur í 1. gr. frumvarps til Iaga um
breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá, með siðari breytingum, sem er 138.
mál Alþingis. Jafnframt er óskað eftir sömu upplýsingum um „hunda- og kattamat“ sem getið er i greinargsrð með frumvarpinu.
Til svars erindinu tekur ráðunevtið fram að hér umræddar vörur flokkast
undir svokölluð blönduð tollskrárnúmer i 1. gr. tollskrárlaga, þ. e. undir tollskrárnúmer þessi flokkast verulegur fjöldi vörutegunda sem eru til hliðstæðra eða
sömu nota. Af þessu leiðir að engar opinbsrar tölulegar upplýsingar liggia fyrir
um innflutning eða greiddan toll af einstökum vörutegundum innan viðkomandi
tollskrárnúmera og er miklum erfiðleikum bundið að afla þeirra. Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Islands var heildarinnflutningsverðmæti í viðkomandi tollskrárnúmerum, i þús. gkr., á árinu 1980 eftirfarandi:
Tollskrárnúmer

04.02.20
19.02.09
20.02.05
20.05.03
20.06.20
23.07.00

Tollverð

388
121 838
34 240
7 246
803 535
4 183 294
5 150 541

Tolltaxti %

50
50
70
70
50
0

Tollnr

194
60 919
23 968
5 072
401 768
0
491 921

2616

Þingskjal 826—829

Ráðuneytið telur sér eigi fært að leggja mat á það, hvsr hlutur vara þeirra,
sem frumvarpið tekur til, er í innflutningsverði eða áætluðum tollum samkvæmt
framanrituðu. Að gefnu tilefni tekur ráðuneytið þó fram að lokum, að undir tollskrárnúmer 23.07.00 flokkast margs konar skepnufóður. Telur ráðuneytið að innflutningur svonefnds gæludýrafóðurs geti tæpast verið nema óverulegur hluti þess
innflutningsverðmætis sem samkvæmt framanrituðu var flutt til landsins á síðast
liðnu ári.
F. h. r.

Bjðrn Hafsteinsson._________________
Sigurgeir A. Jónsson.

Nd.

827. Breytingartillaga

[138. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lðgum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o. fl., með
áorðnum breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. gr. frumvarpsins orðist svo:
1. Við 1. gr. laganna bætist undir viðkomandi vörulið eftirtalin tollskrárnúmer:
Tollskrárnr.

Vörulýsing

Tolltaxti %

19.02.03
20.05.04
21.05.22
21.07.23

Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ogsjúka
0
Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ...............
0
Fæða sérstaklsga tilreidd fyrir ungbörn ...............
0
Neyðarmatvæli í auðkenndum umbúðum,svo og
fæðutegundir sérstaklega tilreiddar sem fæða fyrir
ungbörn og sjúka ..................................................
0
2. Tollur af fæðu sérstaklega tilreiddri fyrir ungbörn sem flokkast undir tollskrárnúmer 20.02.09 og 20.06.20 verði felldur niður samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins.

Nd.

828. Nefndarálit

[292. mál]

um frv. til 1. um Þróunarsamvinnustofnun Islands.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 13. maí 1981.
ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Jósef H. Þorgeirsson.

Vilmundur Gylfason,
frsm.
Garðar Sigurðsson.
Friðrik Sophusson.

Jón Ingi Ingvarsson.
Eggert Haukdal.

829. Lög

Ed.

uni sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex.

(Afgreidd frá Ed. 13. maí.)
Samhljóða þskj. 37.

[36. mál]

Þingskjal 830

Nd.

830. Breytingartillögur
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[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Við frumvarpið bætist ný grein er verði 1. gr. þess og breytist töluröð annarra
greina til samræmis við það:
2. töluliður 4. gr. laganna orðist svo:
Ríkissjóður, ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki sem hann rekur og ber ótakmarkaða ábyrgð á svo og Fiskifélag Islands og Búnaðarfélag Islands.
2. 1. gr. frumvarpsins (er verði 2. gr. þess) orðist svo:
í stað orðanna „eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt en“ í 2. mgr. 1. töluliðs
A-liðs 7. gr. laganna komi orðin: sambærilegt endurgjald fyrir starf sitt og.
3. 9. gr. frumvarpsins (er verði 10. gr. þess) orðist svo:
Aftan við 3. tl. C-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 1. gr. 1. nr. 20/1980, komi
ný mgr. er orðist svo:
Nú nýtist námsmanni 20 ára eða eldri eða maka hans ekki námsfrádráttur
samkvæmt þessum tölulið meðan á námi eftir 20 ára aldur stendur og er honum
þá heimilt að draga fjárhæð, er svarar heildarupphæð hins ónýtta námsfrádráttar, frá tekjum á næstu fimm árum eftir að námi lýkur og skal við notkun þessarar heimildar taka tillit til þeirrar lækkunar í tekjuskattsstofni er foreldri
námsmanna kynni að hafa notið samkv. ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 66. gr. Fjárhæð
frádráttarins skal skipt jafnt á hvert þessara fimm ára, en frádráttarfjárhæð
vegna hvers árs skal síðan hækka eða lækka samkvæmt ákvæðum 26. gr.
4. 13. gr. frumvarpsins falli niður og breytist töluröð annarra greina til samræmis
við það.
5. 1 stað „4%“ í síðasta málslið 14. gr. frumvarpsins komi: 6%.
6. 16. gr. frumvarpsins falli niður og breytist töluröð annarra greina til samræmis
við það.
7. 17. gr. frumvarpsins falli niður og breytist töluröð annarra greina til samræmis
við það.
8. 18. gr. frumvarpsins falli niður og breytist töluröð annarra greina til samræmis
við það.
9. 3., 4. og 5. málsliður 20. gr. frumvarpsins (er Verði 17. gr.) orðist svo:
Hjá mönnum, er stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er með
heildareignum og heildarskuldum i þessari málsgrein átt við allar framtalsskyldar eignir þeirra og skuldir án tillits til þess, hvort þær eru tengdar rekstrinum
eða ekki. Til eigna i þessu sambandi telst þó ekki verðmæti íbúðarhúsnæðis til
eigin nota og einkabifreiðar allt að 50 000 000 gkr. (500 000 kr.) og til skulda
teljast ekki þær skuldir sem sannanlega hafa verið notaðar til öflunar þessara
eigna. Fjárhæð í 4. málslið þessarar mgr. er grunnfjárhæð og skal hún hækkuð
eða lækkuð árlega samkvæmt verðbreytingarstuðli, sbr. 26. gr., í fyrsta skipti
við álagningu skatta ársins 1982.
10. 22. gr. frumvarpsins (er verði 19. gr. þess) orðist svo:
1. mgr. 59. gr. laganna orðist svo:
Ef maður, er starfar við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eða
hjá aðila honum tengdum, telur sér til tekna af starfi þessu lægri eða hærri fjárhæð en ætla má að launatekjur hans hefðu orðið ef hann hefði unnið starfið
sem launþegi hjá óskyldum aðila, sbr. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., án þess að
skýringar fylgi, skal skattstjóri skriflega skora á framteljanda að láta í té skrifAlþt. 1980. A. (103. Iðggjafarþlng).
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legar skýringar á framtöldu endurgjaldi studda nauðsynlegum gögnum, sbr. 1.
mgr. 96. gr. Berist ekki fullnægjandi skýringar eða gögn innan tilskilins tíma
skal skattstjóri ákvarða honum endurgjald fyrir starfið. Ríkisskattstjóri skal
árlega setja viðmiðunarreglur til leiðbeiningar fyrir skattstjóra varðandi þessa
ákvörðun og reglur um framkvæmd greinarinnar að öðru leyti. Ríkisskattstjóri
skal miða viðmiðunarreglurnar við laun fyrir sambærileg störf í venjulegum
vinnutíma. Skal hann hafa hliðsjón af gildandi kjarasamningum og raunverulegum tekjum í viðkomandi starfsgrsin. Viðmiðunartekjur þeirra, er landbúnað
stunda, skulu miðast við vinnuþátt í verðlagsgrundvelli landbúnaðarafurða að frádregnum einum þriðja, þó að teknn tilliti til aðstæðna hverju sinni, svo sem því ef
bændur ná ekki heildartekjum grundvallarbúsins vegna afurðaverðs, árferðis
eða annarra atriða er máli skipta að mati ríkisskattstjóra. Skattstjóri skal við
ákvörðun sina gæta aðstöðu viðkomandi aðila, aldurs hans, heilsu og starfstíma,
umfangs starfsins og annarra atriða er máli skýjta. Við ákvörðun launa elli- eða
örorkulífeyrisþega skal þess gætt, að tap myndist ekki við það á rekstrinum.
Við ákvörðunina skal taka tillit til launatekna frá öðrum. Ákvörðun skattstjóra
samkvæmt þessari grein má aldrei mynda tap sem er meira en nemur samanlögðum almennum fyrningum skv. 38. gr. og gjaldfærslu skv. 53. gr.
23. gr. frumvarpsins falli niður og breytist töluröð annarra greina til samræmis
við það.
Inn í frumvarpið bætist ný grein, er verði 20. gr. þess, og breytist númeraröð
annarra greina til samræmis við það. Greinin orðist svo:
1. málsliður 1. mgr. 66. gr. laganna orðist svo:
Skattstjóri skal taka til greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns
þegar svo stendur á sem hér greinir:
3. mgr. 25. gr. frumvarpsins (er verði 22. gr. þess) falli niður.
31. gr. frumvarpsins (er verði 28. gr. þess) orðist svo:
1. mgr. 112. gr. laganna orðist svo:
Sé skattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði
dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Með gjalddaga í þessu sambandi er átt
við reglulega gjalddaga skv. 1.—4. og 6.—8. mgr. 110. gr., en gjaldfelling vegna
vangreiðslu á hluta skv. 5. mgr. 110. gr. hefur ekki áhrif á dráttarvaxtaútreikning. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr.
10/1961 og ákvörðun Seðlabanka íslands á hverjum tíma.
Á eftir 31. gr. frumvarpsins (er verði 28. gr.) komi ný grein er verði 29. gr. og
breytist töluröð annarra greina til samræmis við það. Greinin orðist svo:
Á eftir 2. málslið 1. mgr. 113. gr. laganna (sbr. 49. gr. laga nr. 7/1980)
bætist nýr málsliður er orðist svo:
Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum skv. lögum þessum og gjöldum skv. IV. kafla laga nr. 73/1980.
33. gr. frumvarpsins (er verður 31. gr. þess) orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 og eigna i lok þess árs.
Þó skulu ákvæði 10. og 12. gr. eigi koma til framkvæmda fyrr en við álagningu
skatta á árinu 1982 vegna tekna ársins 1981.
Við ákvæði til bráðabirgða komi ný mgr. er orðist svo:
Fjármálaráðherra skal fela ríkisskattstjóra að kanna í hvaða mæli reglur
laga nr. 40/1978 með siðari breytingum, er lúta að fyrningum af endurmetnu
stofnverði, meðferð fjármagnskostnaðar og reiknuðum verðbreytingarfærslum,
hafa leitt til verulegrar þyngingar á skattbyrði miðað við reglur eldri laga hjá
einstökum hópum manna er stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi.
Skal könnun þessari lokið fyrir nóvemberlok 1981 og skulu niðurstöður hennar
lagðar fyrir Alþingi.
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[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febrúar 1980, lög nr. 20 7. mai 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Sighvati BjÖrgvinssyni.

1. Við 24. gr. Greinin orðist svo:

1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1.
og 3. tl. 62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 2 760 000 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 20%, af næstu 3 440 000 gkr. reiknast 30%, af þar næstu 2 070 000 gkr. reiknast 45%, en af tekjuskattsstofni yfir 8 270 000 gkr. reiknast 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig
fæst, telst tekjuskattur ársins.
2. Við 25. gr. Greinin orðist svo:
68. gr. laganna, sbr. 4. gr. 1. nr. 20/1980, orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 456 000 gkr.
Persónuafslætti skal fyrir hvern mann ráðstafað til greiðslu á eftirtöldum
opinberum gjöldum, sem lögð eru á vegna tekjuársins, í þessari forgangsröð:
1. Reiknuðum skatti af tekjuskattsstofni manns skv. 1. mgr. 67. gr.
2. Sjúkratryggingargjaldi manns.
3. Eignarskatti manns.
4. Útsvari manns.
5. Kirkjugarðsgjaldi manns.
6. Sóknargjaldi manns.
7. Þeim opinberu gjöldum, sem um ræðir í 1.—6. lið og lögð eru á maka manns.
i þeirri forgangsröð er að ofan greinir, enda sé um að ræða persónuafslátt
annars hjóna sem skattlagt er samkv. ákvæðum 63. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem enn kann að vera óráðstafað, skal greiddur
skattaðila, allt að 152 000 gkr. (1520 nýkr.). Ekki skal þó greiða persónuafslátt
til manna, sem eru 25 ára eða yngri á tekjuárinu, né til þeirra manna, þar sem
samanlagðar hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi og reiknuð laun skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. eru meiri en nemnr 10% af tekjuskattsstofni skv. 62. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem ekki er ráðstafað skv. 2. eða 3. mgr., fellur
niður.

Nd.

832. Framhaldsnefndarálit

[290. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eisnarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Áfram evkur núverandi rikisstjórn skattaálögur. Með rangri skattvisitðlu og
brevttum skattþrepum er tekjnskattur aukinn. Þá hækka eignarskattar þar sem hækkun skattfrelsismarka fvlgir ekki hækkun fasteisnamats. I.oforð rikisstjórnarinnar
um lækkun skatta téndist í kerfinu. Fulltrúar launhegasamtakanna lústu þvi vfir,
að þeir teldu það ekki ómaksins vert að gera útreikninga har að lútandi, en treystu
sér hins vesar ekki til þess að láta fiárhags- os viðskintanefnd i té skriflesar umsagnir. Það er því Ijóst að forustu A.S.I. og B.S.R.B. hefur orðið alvarlega á i messunni að játa félagsmálapakka rikisstjórnarinnar án þess að gera sér grein fyrir skattalegum áhrifum hans.
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Skattheimtan 1971—1980.
Skattheimta ríkisins, sem hafði verið nokkuð svipað hlutfall af hióðarframleiðslu
áratuainn 1961—1970, eða 21—22%, að undanteknum árunum 1967—1968, hefur á
áratugnum 1971—1980 aukist verulesa. Strax 1971. þegar fvrri vinstri stiórn ólafs
Jóhannessonar tók við völdum, gætti þessara áhrifa og skatttekjur ríkisins það ár
urðu 24.1% af þióðarframleiðslunni. Skattheimtan fór siðan vaxandi á næstu árum
og komst 1975 í 26.8%. Árið 1976 tókst að minnka þetta hlntfall í 26.2% og 1977 var
skattheimtan komin niður í 25% af vergri þióðarframleiðslu. Skattbvrðina sem hiutfall af tekium greiðsluárs hafði enn fremur tekist að minnka úr 15.4%. sem hún var
1972, í 10 6% árið 1977. En Adam var ekki iensi í Paradis. N< vinstri stiórn tók við
völdum 1978 með heim afleiðingum sem öllum eru kunnar, ekki hvað sist skattborvurunum og heimihmum i landinu sem hafa sannarlesa fensið að finna fvrir þvi. Á
siðari hluta árs 1978 eru skatttekiur rikisins auknar á uý með afturvirkum ska*lr']ögum
os urðu 26.3% af þióðarframleíðslunni hað ár os 1979 urðu hær 27.6%. Bráðabimðatölur sefa til kvnna að hlulfnHið verði ebki læsra á-ið 1980. nema s’ður e<s Skattbvrðin af tekjum greiðsluárs 1978 varð 11.6%, en 1979 13.3%. Skatthvrðin 1980 mun
verða 13.7% af tekjum greiðsluárs eða næst því sem hún varð 1972.
Vinstri skattarnir 1981.
Af þessu má vera lióst að skattheimta rikisins hefur aukist tU muna s’ðnstn
hriú árin. Ekkert lát virðist þar á. Hefur núverandi rikisstiórn ekki aðein® framlenst nær alla vinstri skattana. heldur bætt þar töluvert á og er enn að bæta á, shr.
væntanlesa bensinhækknn.
Á árinu 1981 má ætla að aukin skattheimta frá 1978 nemi nm 800 milli. nvkr.
f80 milUörðum skr.l eða 15 þús. nvkr. <1.5 milli. ekr.l á hveria fiösnrra mauna
fiöl«kvldn fvicitöhifiölskvldnnal i landinu. T ióst er os að skatthvrðin verður svinuð
1981 os var 1979 os 1980, eða á milli 13 os 14% af tekium sreiðsluárs, sbr. fvlsiskial
frá Þióðhassstofnun.
Lióst er að núverandi rfkisstiórn beldur óðflusa áfram á brant vinstri stefnu.
evknr skatfaálösnr. hennr út ríkisútsiöidin os evknr rihisafskinti. sem leiðir tíl be"s
að borsararnfr eru meira os meira háðir ákvörðun stiórnvalda nm hesðun sina.
Samtimis pr brenst að atvinnnrekstrinum.
Þrátt fvrir þessa sifnrlesa auknn skatthpimtn dusar bað skammt f evð«luhit
rikis«tiörnarinnar. Erlendar lántöknr hafa aukist til muna, os er nú svo komið eð
hær npma 3.5.2<K af hióðarframleiðslu n« hafa aldrpi verið hærri pkki pinu sinnl árið
1975 hpuar hióðarframleiðslan minnhaði verniprra OS ábrif oiiubækkananna komn
verst við okknr. Hér pr úvmflúiaulesa vm að ræða aukna skattheimtp sem riki«stiórnin ber áhvrsð á og «katthoTsaramir komast ekkt biá að sreiða.

Efni frumvariosins.
Sklntn

má frnrnvarninn í tvo mesinhætti.

11 Með fmmvaminu nr látíð líta «vn út að ríkisstiómin standi víð hað fvrlrheit
sitt að lækka skatfa á almennar lnunatphmr pr svarí tíl t 5% kaunmáttarankninuar.
T»vi miðnr er hÓT pnu Pltt aiúnara-nilið hiá rihicQtlúminni. eins ns rahið ar húr að
framan. Þetta er m. a. nusliúst af hvt. að fvrirframsreiðslurnar eru úbrevttar svo að
hannskerðinsin i mars kppinr á shattbnrnarnna með fnlhim hunsa. T,ió«t pr að ohqWhvrðin vprður hin sama. pf hún há pkki bvnsist. ns sá húnvr skatthnruaranna ?r
niúta skvldl skattalækkanauna. mun ehki niútn heirro nð dúmi fnrustnmauna launheuaeamtnknuna.
21 Ásamt hví að knma fram úm«um lasfærinunm ns brpvtiusum. sem nrni'bn
hefnr leitf i iiús að sera harf á «katta1n«unnm frá 1978. er mpð frumvaminn úfnrmað
að knúia fram efnisbrevtinsar án þe«s að leitað só samkomulass. Má har nefna brevt-
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ingu á fyrningarreglum laganna (17. gr. frv.), en þar er áformað að skerða fyrningar,
ef hreinar tekjur af rekstri fyrirtækis ná ekki 5% af heildartekjum, og er áætlað að
þrengja að frjáisum atvinnurekstri, sem nú á í vök að verjast. Þessar tillögur vinna
gegn endurnýjun framleiðslutækja og draga þannig úr afköstum.
Þá er lagt til (í 22. gr. frv.), að 59. gr. svo og 2. málsgr. 1. tl. A-iiðs 7. gr. falli
niður, en hér er um að ræða viðkvæm ákvæði er snerta ákvörðun um reiknuð laun
þeirra er stunda sjáifstæðan atvinnurekstur. Ástæðan fyrir þessu mun, skv. greinargerð frumvarpsins vera sú, að yfirstjórn skattamála hefur gefist upp við að ná fram
skynsamlegri og tilætiaðri framkvæmd. Á því ber fjármálaráðherra og rikisstjórnin
fuiia ábyrgð.
Sameiginlegar breytingartillögur.
1 nefndaráliti fjárhags- og viðskiptanefndar á þingskjali 818 er gerð grein fyrir
störfum nefndarinnar svo og sameiginlegum breytingartillögum við frumvarpið.
Kemur þar m. a. fram að nefndin felist ekki á að gera þær efnisbreytingar sem að
hefur verið vikið og varða fyrningar og reiknað endurgjald. Leggur nefndin tii að
17. gr. frv. verði feild og almennar fyrningar verði óbreyttar skv. gildandi löguin.
Hins vegar fellst nefndin á breytingar, er varða fyrningar vegna tekjufærslu skv. 53.
gr., og ieggur til aukningu frá frv., en við erum andvigir lækkun úr 50% i 40%, en
um það fékkst ekki samkomuiag.
Þá leggur nefndin til að 59. gr. verði ekki felld úr lögum, heldur efni greinarinnar og framkvæmd breytt að fenginni reynslu og tekið frekara tillit til aðstæðna
skattþegna. Þetta er m. a. nauðsynlegt til þess að einstaklingar í atvinnurekstri sitji
við sama borð og aðrir skattþegnar varðandi 10% frádráttinn. Framkvæmd þessarar
greinar hefur með margvislegum hætti verið í mótsögn við þau áform sem vöktu
fyrir þeim er að löfestingu hennar stóðu. Margir skattgreiðendur hafa ómaklega
orðið fyrir barðinu á framkvæmd þessarar greinar.
Ýmsar þýðingarmiklar breytingartillögur flytur nefndin sameiginlega og vísast
til nefndarálitsins varðandi þær.
Breytingartillögur sjálfstæðismanna.
Stefna Sjálfstæðisflokksins i skattamálum er:
1) Að heildarskattaprósenta beinna skatta miðist við 50%.
2) Að tekjuskattar verði afnumdir í áföngum á almennum launatekjum.
3) Að tekjuskattar verði verulega lækkaðir á láglaunafólki og svigrúm aukið til
þess að nýta persónuafslátt til greiðslu opinberra gjalda.
4) Að eignarskattar verði aldrei til þess að hrekja fólk úr eigin húsnæði.
5) Að skattlagning fyrirtækja sé með þeim hætti að það hamli ekki gegn æskilegri
uppbyggingu og framþróun atvinnulífsins.
1 samræmi við stefnu okkar sjálfstæðismanna flytjum við breytingartillögur á
sérstöku þingskjali er varða:
1. Breytingu á skattþrepum og skattstigum bæði einstaklinga og fyrirtækja.
2. Breytingu á eignarskattsstiga og skattfrelsismörkum.
3. Breytingar á skattlagningu hlutafjár og arðs af hlutafé.
4. Breytingar á skiptingu persónuafsláttar til greiðslu opinberra gjalda.
5. Breytingar á meðferð vaxta og verðtryggingu á námslánum.
Ljóst er að rikissjóður mun verða fyrir einhverju tekjutapi ef tillögur þessar
ná fram að ganga. Teljum við eðlilegt, að því verði mætt með lækkun útgjalda, og
erum reiðubúnir til samstarfs um tillögur þar að lútandi.
Alþingi, 14. maí 1981.
Matthías Á. Mathiesen,
frsm.

Matthías Bjamason.

Albert Guðmundsson.
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Fylgiskjal L
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN.

6. mai 1981.

Minnisblað um breytingar á skattbyrði beinna skatta.
Hér fara á eftir áætlanir um skattbyrði beinna skatta 1979—1981, þ. e. álagningu
tekju- og eignarskatts einstaklinga, sjúkratryggingagjalds, útsvars og fasteignaskatts
einstaklinga i samanburði við heildartekjur (brúttótekjur til skatts).
1981
1979

Álagðir skattar, m.kr. ..
731
Heildartekjur, m.kr...........
5.500
Álagðir skattar, %
af tekjum greiðsluárs 13,3%
af tekjum fyrra árs 20,2%

1980

M.v. áætlanir
ÞHS um verðlag
og tekjur

M.v. markmið um
40% verðbólgu
yfir árið

1.160
8.470

1.710
12.920

1.710
12.700

13,7%
21,1%

13,2%
20,2%

13,5%
20,2%

Við þessar áætlanir um álagningu þarf að gera ýmsa fyrirvara og athugasemdir:
1) Álagningartölur um beina skatta einstaklinga á árinu 1979 og raunar fyrri ár
verður að áætla, þar sem ríkisreikningur sýnir ekki skiptingu tekju- og eignarskatts á einstaklinga og félög.
2) Endanlegar álagningartölur ársins 1980 eru ókomnar, líkur benda til að álagningin reynist fremur lægri en hærri en þær tölur, sem hér eru tilgreindar.
3) Áætlun um álagningu 1981 er byggð á áætlun Reiknistofu Háskóla íslands og
fjármálaráðuneytis og miðað við framkomið frumvarp um breytingar á lögum
um tekjuskatt og eignarskatt. Grunnur þeirrar áætlunar er á hinn bóginn eldri
áætlunartölur Þjóðhagsstofnunar um álagningu ársins 1980. Gera verður ráð
fyrir, að breytingar grunnsins, þ. e. einkum á álagningu tekjuskatts einstaklinga
1980, hafi í för með sér hlutfallslega svipaðar breytingar á niðurstöðum um
álagningu 1981. Þær tölur um álagningu ársins 1981, sem hér eru settar fram,
eru þannig i meginatriðum miðaðar við niðurstöður Reiknistofu og fjármálaráðuneytis um breytingar á álagningu (hvað varðar tekjuskatt) milli ára. Endanleg niðurstaða álagningar 1980 ætti því ekki að hafa áhrif á áætlanir um breytingu skattbyrðar milli áranna 1980 og 1981.
Hvað varðar áætlanir um tekjur ársins 1981 er fyrra tilvikið í samræmi við
áætlanir þær sem um er rætt i ritinu Úr þjóðarbúskapnum nr. 12, bls. 15—19.
Síðara tilvikið er miðað við þá verðbótahækkun launa sem hlytist af 40% hækkun
verðlags frá upphafi til loka árs, að óbreyttu visitölukerfi. 1 þeim verðlagsferli
fælist um 50% meðalhækkun á árinu 1980.
Fylgiskjal IL
SAMANBURÐUR Á SKATTGREIÐSLUM.
Frumvarp ríkisstjórnarinnar — tillögur sjálfstæðismanna.
Hér á eftir fara þrjú dæmi um samanburð tekjuskatta og sjúkratryggingagjalds
samkvæmt þeim skattstiga, sem ríkisstjórnin setur fram í frumvarpinu, og þeim
skattstiga, sem sjálfstæðismenn leggja til. Tekin eru dæmi um
hjón með 2 börn þar sem bæði vinna úti
hjón með 2 börn þar sem maki er heimavinnandi og
barnlausan einhleyping.
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I öllum tilvikum eru sýnd dæmi um 3 tekjuhópa: 50 000 kr. árstekjur árið 1980,
90 000 kr. og 130 000 kr. Þar sem maki vinnur úti eru dæmi um tekjur hans 30 000
kr., 50 000 kr. og 70 000 kr.
Þau dæmi, sem hér fara á eftir, sýna að sjálfsögðu ekki heildarmyndina, en gefa
engu að síður góða vísbendingu um áhrif tillagna Sjálfstæðisflokksins í samanburði
við frumvarp ríkisstjórnarinnar.
Dæmi I. Samanburður á tekjuskattsgreiðslum og sjúkratryggingagjaldi hjóna
þar sem bæði vinna úti.

1. Tekjur
Tekjur
2. Tekjur
Tekjur
3. Tekjur

eiginm. 50 000
eigink. 30 000
eiginm. 90 000
eigink. 50 000
eiginm. 130 000

Frv. ríkisstj.

Till. Sjálfst.fl.

kr.

-4-2 512.00

kr.
-4-5 014.50

14 837.50
38 435.00

2 502

99.6%

11 585.50

3 252

21.9%

31 385.00

7 050

18.3%

Dæmi II. Samanburður á skattgreiðslum hjóna þar sem maki
1. Tekjur 50 000 .. .......... -4-9 262.50
-4-10 410
1485
2. Tekjur 90 000 .. ..........
3 587.50
15 885
21037.50
3. Tekjur 130 000 .. ..........
Dæmi
1. Tekjur 50 000 .. ..........
2. Tekjur 90 000 .. ..........
3. Tekjur 130 000 .. ..........

Nd.

Skattalækkun
Skattgr.
kr.

III. Bamlaus einhleypingur.
1 597.50
2 896.25
16 490.00
14 390.00
33 940.00
28 790.00

er heimavinnandi.
1 147.50
12.4%
2102.50
58.6%
5152.50
24.5%
1298.75
2100.00
5 150.00

833. Framhaldsnefndarálit

••
44.8%
12.7%
15.2%

[290. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
FrV. það, sem lagt var fyrir neðri deild Alþingis sem 290. mál þessa þings,
skiptist í meginatriðum í fernt:
1. Almennar leiðréttingar og umorðanir þar sem reynslan af framkvæmd hinna
nýju skattalaga hefur leitt í ljós nauðsyn á skerptri skilgreiningu eða betri
samræmingu lagaákvæða en fyrir eru.
Sem dæmi um þetta má nefna ákvæði 2. gr., 3. gr. og 4. gr., 6. gr., 10. gr. og
fleiri greina frv.
2. Ákvæði um nokkrar ívilnanir og leiðréttingar á skattlagningu ákveðinna hópa.
Sem dæmi má nefna ákvæði 8. gr. um niðurfellingu gildandi ákvæða um
skattskyldan eignaauka af aukavinnu sem maður leggur fram utan venjulegs
vinnutíma fyrir byggingu eigin íbúðarhúsnæðis; ákvæði 11. gr. um heimild til
frádráttar á helmingi greiddrar húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin
nota; ákvæði 26. gr. um ívilnun i eignarskatti vegna skerts gjaldþols; og ákvæði
38. gr. um hækkun lágmarksfrádráttar einhleypra og þá fyrst og fremst hjá
einstæðum foreldrum.
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3. Tillögur rikisstjórnarinnar um skattstiga og persónuafslátt í 24. og 25. gr. frv.,
sem eru annað aðalefni frv.
4. Fráhvarf frá einu af meginatriðum gildandi skattalaga — og var sá efnisþáttur
frv. annað meginefni þess og eina meiri háttar stefnumótun ríkisstjórnarinnar
í skattamálum.
Hér er átt við tillögur í frv. um niðurfellingu reiknaðra launa þeirra sem við
eigin atvinnurekstur starfa eða sjálfstæða starfsemi hafa með höndum er taki mið
af endurgjaldi fyrir sambærilegt starf sem viðkomandi hefði fengið sem launþegi
hjá öðrum. í frv. var lagt til að þetta ákvæði, sem felst í 2. málsgr. 1. töluliðs A-liðs
7. gr. gildandi laga svo og í 59. gr. laganna, félli alfarið niður.
Að áliti þingmanna Alþýðuflokksins eru þessi ákvæði 7. gr. og 59. gr. gildandi
laga um reiknaðar tekjur manna, sem stunda eigin atvinnurekstur, eitt af mikilsVerðustu og þörfustu ákvæðum gildandi skattalaga. Alþýðuflokkurinn hefur lengi
verið þeirrar skoðunar, að skilja beri á milli atvinnurekstrar manna annars vegar og
einkabúskapar þeirra hins vegar. Þetta ákvæði um reiknuðu launin er ein meginforsendan fyrir því, að slíkt sé unnt. Ákvæði um reiknuðu launin í lögum nr. 48/
1978, um tekjuskatt og eignarskatt, eru því stórmerkilegt nýmæli í íslenskri skattaiöggjöf að áliti Alþýðuflokksins og studdu þingmenn Alþýðuflokksins mjög eindregið
lögleiðingu þeirra árið 1978.
Þegar fjármálaráðherra lagði til í frv. sínu, að þessi ákvæði yrðu felld úr lögum,
án þess að geta rökstutt þá tillögu með öðru en þvi að benda á framkvæmdalega
misbresti sem orðið höfðu vegna þess, hve allur undirbúningur álagningarinnar
var seint á ferðinni s. 1. ár sökum seinlætis ríkisstjórnarinnar við að gera tillögur
um og afgreiða nauðsynlegar breytingar á skattamálum, tók þingflokkur Alþýðuflokksins því eindregna afstöðu gegn tillögum ráðherrans um niðurfellingu reiknuðu
launanna. Þingflokkur Alþýðuflokksins var eini flokkur þingsins sem það gerði og
lét í ljós eindregna andstöðu sina við þennan þátt í tillögugerðinni í frv. strax við
1. umræðu um málið í Nd. Fulltrúi Alþýðuflokksins í fjárhags- og viðskiptanefnd
hefur síðan í umboði þingflokks Alþýðuflokksins unnið að því að ná samstöðu í
nefndinni um að efnisatriði gildandi laga um reiknuð laun aðila í atvinnurekstri
fengju að vera áfram í gildi, þó að sjálfsögðu að teknu tilliti til ýmissa lagfæringa
sem gera þarf á þeim ákvæðum í ljósi reynslunnar og ýmissa framkvæmdabresta,
sem fram hafa komið.
Samkomulag náðist í fjárhags- og viðskiptanefnd milli allra nefndarmanna um

að hverfa frá tillögum frv. um afnám reiknuðu launanna, og eru nefndarmenn í
fjárhags- og viðskiptanefnd sammála um að leggja til að tillögurnar í frv. ríkisstjórnarinnar um afnám reiknuðu launanna verði felldar, en lagagreinarnar um
reiknuðu launin verði nokkuð umorðaðar, fyrst og fremst til að tryggja samræmdari
og eðlilegri framkvæmd, en án þess að megintilgangi ákvæðanna sé haggað. Það er
Alþýðuflokknum mikið ánægjuefni að samkomulag skuli hafa orðið um þessa
afgreiðslu milli allra nefndarmanna í fjárhags- og viðskiptanefnd þannig að efnisatriði 59. gr. og 2. málsgr. 1. töluliðs A-liðs 7. gr. um reiknuð laun atvinnurekenda
og þeirra annarra, sem hafa tekjur af sjálfstæðri starfsemi, verði áfram í gildi.
Allir þingmenn Alþýðuflokksins standa heilshugar að því samkomulagi og fagna því.
Með þeim hætti hefur tekist að varðveita það merka nýmæli laga nr. 40/1978 að
mestu óhaggað.
Eins og fram kemur í sameiginlegu nefndaráliti fjárhags- og viðskiptanefndar
Nd. náðist ekki samkomulag í nefndinni um nokkur önnur atriði frv. Þ. á m. má
nefna ákvæði 24. gr. um skattstiga og 25. gr. um persónuafslátt. Undirritaður nefndarmaður gerir sérstakar tillögur um hvort tveggja þetta á sérstöku þingskjali. Það
er kunnara en frá þurfi að segja, að sú er stefna Alþýðuflokksins að afnema beri
tekjuskatt af almennum launatekjum. Rökstuðningur fyrir þessari afstöðu Alþýðuflokksins er löngu kunnur og þarf því ekki að endurtaka hann hér og nú. Sífellt
fleiri hafa komist á þá skoðun, að niðurstaða Alþýðuflokksins um þessi efni sé rétt,
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ekki síst sökum þess aö flestallar tilraunir til þess að lappa upp á tekjuskattskerfið
og eyða þeirri grófu mismunun og því misrétti, sem kerfi þetta býður upp á, hafa
ekki tekist sem skyldi og alkunna er að tekjuskatturinn er ekki lengur það tæki til
tekjujöfnunar sem honum var ætlað að vera.
Þingmenn Alþýðuflokksins hafa á undanförnum árum gert itrekaðar tillögur
um breytingu á tekjuöflunarkerfi hins opinbera og útgjöldum rikissjóðs i því skyni
að afnema tekjuskatt á almennum launum i áföngum, koma á fót staðgreiðslukerfi
opinberra gjalda, breyta söluskatti á síðasta stigi viðskipta yfir i virðisaukaskatt og
til þess að draga úr útgjöldum rikissjóðs. Nú síðast lagði Alþýðuflokkurinn fram
tillögur sinar um þessi efni fyrir Alþingi í tið ríkisstjórnar Benedikts Gröndals
veturinn 1979—1980 svö og nú i vetur við afgreiðslu bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar frá gamlársdegi 1980.
I skattstigafrv., sem lagt var fram af minnihlutastjórn Alþýðuflokksins 1980,
var ráð fyrir því gert, að tekjuskattur af almennum launatekjum yrði felldur niður í
tveimur jöfnum áföngum á tveimur árum. Með hliðsjón af upplýsingum Þjóðhagsstofnunar um meðaltekjur heimila kvæntra verkamanna, iðnaðarmanna og sjómanna
á árinu 1979 var áætlað, að meðallaunþegafjölskylda hefði á því ári haft um það bil
sjö milljónir króna i tekjur, og gerð var áætlun um líklega tekjuskiptingu milli
hjónanna. Samkvæmt tillögum Alþýðuflokksins í frv. um skattstiga og persónuafslátt frá 1980 var gert ráð fyrir að slík meðallaunþegafjölskylda yrði tekjuskattslaus
i tveimur jafnstórum áföngum á tveimur árum — álagningarárinu 1980 vegna tekna
ársins 1979 og álagningarárinu 1981 vegna tekna ársins 1980. Hver skattalækkunaráfanginn um sig hefði kostað ríkissjóð um 9 milljarða króna á þáverandi verðlagi
og var ráð fyrir þvi gert í fjárlagafrv. minnihlutastjórnar Alþýðuflokksins, að sú
tekjuskattslækkun kæmi þar að fullu fram, m. a. með tillögum um sparnað í ríkisrekstri.
Frv. þetta varð ekki samþykkt, heldur samþykkti Alþingi annað skattstigafrv.
frá núverandi ríkisstjórn sem hafði í för með sér verulega hækkun skatta frá
fyrra ári og mikla skattahækkun frá skattstigatillögum minnihlutastjórnar Alþýðuflokksins. Er nú svo komið, að skattbyrði beinna skatta (álagðir skattar í hlutfalli af tekjum álagningarárs) varð meiri á s. 1. ári en dæmi eru frá fyrri árum
— 22.2% — og greiðslubyrði beinna skatta (álagðir skattar í hlutfalli af tekjum
greiðsluárs) hefur aðeins einu sinni verið hærri á s. 1. 20 árum en var í fyrra.
í sambandi við aðgerðir ríkisstjórnar Gunnars Thoroddsens í efnahagsmálum,
lækkun launa um 7% 1. mars s. 1., hét ríkisstjórnin því að gera ráðstafanir í
skattamálum sem lækkuðu skattlagningu frá skattlagningu ársins 1980 um sem
nemur 1.5% í kaupi launafólks. Til þess að svo gæti orðið þurfti ríkisstjórnin að
lækka tekjuskatt og aðra beina skatta um 24—25 milljarða gkr. frá áætlun fjárlaga.
Ríkisstjórnin stóð ekki við þetta fyrirheit sitt, heldur lækkaði skattana um aðeins
tæpan helming þeirrar upphæðar, sem aðeins nægir til þess að byrði beinna skatta
verði ekki meiri 1981 en 1980, en dugar ekki til að lækka hana. Koma áhrif þessa
enda fram í nýlegri áætlun Þjóðhagsstofnunar um breytingar á skattbyrði beinna
skatta sem nefndarmönnum í fjárhags- og viðskiptanefnd hefur borist. Miðað við
verðlagsforsendur ríkisstjórnarinnar er þannig ekki gert ráð fyrir því, að greiðslubyrði beinna skatta breytist svo nokkru nemi á árinu 1981 miðað við árið sem leið,
og var þó greiðslubyrði beinna skatta á því ári sú næstmesta sem upplýsingar
liggja fyrir um frá s. 1. 20 árum.
Tillögurnar, sem undirritaður nefndarmaður flytur til breytinga á 24. og 25.
gr. frv., eru þessar:
Skattstigi verði ákveðinn þannig af tekjum ársins 1980 í fjárhæðum þess árs.
Af
Af
Af
Af

fyrstu 4 millj. skattskyldra tekna greiðist ................................
tekjum á bilinu 4—9 millj. greiðist ...........................................
tekjum 9—12 millj. greiðist ..............................................................
tekjum yfir 12 millj. greiðist ..........................................................

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

20%
30%
45%
50%
329

2626

Þingskjal 833

Persónuafsláttur verði 6 600 nýkr. sem nýtist til greiðsiu allra opinberra gjalda
nema fasteignagjalda, og sá persónuafsláttur, sem þá kann enn að vera ónýttur,
greiðist út til gjaldanda allt að 2 200 nýkr.
Tilgangurinn með tillögum þessum er tvíþættur:
1. Að ná því yfirlýsta markmiði Alþýðuflokksins að afnema tekjuskatt af almennum launatekjum í áföngum, og miðast skattstigatillagan við að slíkt afnám
tekjuskatts af almennum launatekjum verði í tveimur jöfnum áföngum á tveimur
árum með sama hætti og tillaga flokksins frá í fyrra miðaðist við.
2. Þá er itrekuð sú tillaga, sem þingmenn Alþýðuflokksins gerðu við afgreiðslu
brbl. ríkisstjórnarinnar um kjaraskerðingu í vetur, að ónýttur persónuafsláttur
skuli ganga upp i öll opinber gjöld skattþegns og maka hans nema fasteignagjöld, en ekki aðeins upp i hluta þeirra eins og till. ríkisstj. gerir ráð fyrir, og
auk þess að ónýttur persónuafsláttur, sem þá kynni að verða eftir, verði greiddur
út til fólks yfir 25 ára aldri allt upp að 2 200 nýkr., en þó ekki til atvinnurekenda. Þessi tillaga Alþýðuflokksins um útborganlegan persónuafslátt og fjölgun
opinberra gjalda, sem ónýttur persónuafsláttur getur gengið til, er fyrst og
fremst til hagsbóta fyrir lágtekjufólk, sjúklinga, námsmenn og aðra þá sem
mjög lágar tekjur hafa og eiga í vök að verjast í hinu verðbólgusjúka þjóðfélagi okkar.
Samkvæmt upplýsingum Reiknistofnunar Háskólans eru meðaltekjur hjóna á
s. 1. ári 105—115 þús. nýkr., og er þar átt við fjölskyldur af meðalstærð og meðaltalsskiptingu á tekjuöfluninni milli manns og konu. 1 tiilögu Alþýðuflokksins um
tekjuskattsstiga er gert ráð fyrir því, að þessi meðalfjölskylda, sem hefur í tekjur
það sem ætla má að séu almennar launatekjur, lækki i tekjuskatti um 1700—2400 kr.
frá tillögum ríkisstjórnarinnar vegna skattálagningar nú í vor og með samsvarandi
ákvörðun skattstiga á næsta ári og tillaga er nú gerð um geti þessi meðalfjölskylda
orðið tekjuskattslaus við næstu álagningu. Með þessum hætti er enn ráðrúm til þess
að ná tilgangi Alþýðuflokksins um niðurfellingu tekjuskatts af almennum launatekjum í tveimur áföngum á tveimur árum með rýmilegum hætti fyrir ríkissjóð.
Munurinn á kostnaði fyrir ríkissjóð á skattstigatillögum Alþýðuflokksins um afnám tekjuskatts af almennum launatekjum og skattstigatekjum ríkisstjórnarinnar
um áframhaldandi þyngstu skattbyrði beinna skatta, sem orðið hefur í landinu, er
ekki eins mikill og ætla mætti. Þessi fyrri áfangi afnáms tekjuskatts af almennum
launatekjum, sem skattstigatillögur Alþýðuflokksins eru miðaðar við, kostar ríkissjóð ekki nema um 120 milljónir króna (12 milljarða gkr.) sem aðeins er iítið brot
af heildartekjuöflun ríkissjóðs.
Kostnaður við að gera ónýttan persónuafslátt útborganlegan, í stað þess að
fella hann niður eins og rikisstjórnin gerir tillögu um, nemur aðeins um 27 millj.
kr. ef farið yrði að tillögum Alþýðuflokksins, og geta það ekki talist há útgjöld
fyrir ríkissjóð þegar tillit er tekið til þess, hvílíkur léttir sú ráðstöfun yrði þeim
sem við allra lægstu tekjur búa. Kostnaðurinn samtals af tillögum Alþýðuflokksins
um framkvæmd fyrri áfanga af tveimur um afnám tekjuskatts af almennum iaunatekjum og útborganlegan persónuafslátt nemur þannig aðeins um 150 millj. kr.
(15 milljörðum gkr.) og hafa þingmenn Alþýðuflokksins í vetur flutt tillögur um
mun meiri sparnað í ríkisrekstri og niðurskurð ríkisútgjalda en þessari fjárhæð
nemur. Siðari áfangi tillagna Alþýðuflokksins um afnám tekjuskatts af almennum
launatekjum gæti svo gerst á næsta ári með ákvörðun um skattstiga og mundi eigi
kosta ríkissjóð meiri fjárhæð en fyrri áfanginn, sem tillaga er nú gerð um.
Með þessu hefur þingflokkur Alþýðuflokksins enn einu sinni sýnt fram á að
mætavel er unnt að afnema hinn rangláta tekjuskatt af öllum almennum launatekjum í áföngum á skömmum tíma án þess að slikt verði ríkissjóði fjárhagslega ofviða
— án þess að slík ráðstöfun komi raunar verulega við afkomu ríkissjóðs.
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Auövitað er með ýmsum dæmum hægt að sýna fram á frekari mismun á skattstigatillögum Alþýðuflokksins um afnám tekjuskatts af almennum launatekjum og
útborganlegan persónuafslátt annars vegar og á tillögum ríkisstjórnarinnar um
annan skattstiga og ónýttan persónuafslátt, sem niður falli og komi lágtekjufólki
til góða, hins vegar og væri út af fyrir sig forvitnilegt fyrir launþega að sjá slíkan
samanburð. Til viðbótar því, sem þagar hefur fram komið, er þó tímans og rúmsins
vegna aðeins látið nægja að benda á örfá atriði.
1. Samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar eru skattleysismörk hjóna i tekjuskatti
með meðaltekjuskiptingu um 7.5 millj. miðað við tekjur s. 1. árs.
Þessi sömu hjón mundu samkv. tillögum Alþýðuflokksins um skattstiga
mega hafa um einni millj. meira í tekjur án þess að þurfa að greiða tekjuskatt.
2. Ungur tekjulitill námsmaður þarf samkv. tillögum ríkisstjórnarinnar að greiða
sérstaklega kirkjugarðsgjald og sóknargjald þó svo hann eigi ónýttan persónuafslátt sem dugar fyrir báðum þessum gjöldum.
Samkv. tillögum Alþýðuflokksins mun þessi sami ungi námsmaður fá að
nota sinn ónýtta persónuafslátt til greiðslu beggja þessara gjalda.
3. Aldraður tekjulítill einstaklingur eða öryrki, sam litlar tekjur hefur, eða annar
þegn yfir 25 ára aldri, sem svipað er ástatt um og ekki stundar eigin atvinnurekstur, fær samkv. tillögum ríkisstjórnarinnar að nota ónýttan persónuafslátt
upp í eignarskatt, sjúkratryggingagjald og útsvar fyrir sig og maka sinn, en
allur persónuafsláttur, sem þá kann að vera óráðstafað, fellur niður.
Samkv. tillögu Alþýðuflokksins mundi þessi sami tekjulági aldraði maður
eða öryrki auk þess fá að nota hinn óráðstafaða persónuafslátt til að greiða
kirkjugarðsgjald sitt og maka síns, ásamt sóknargjaldi þeirra beggja, og auk
þess fá útborgaðar allt að 2 200 nýkr., sem þá kynnu að vera eftir.
4. Samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar þarf einhleypur maður með 45 þús. kr.
meðaltekjur (4.5 millj. gkr.) á árinu 1980 að greiða 1100 kr. í tekjuskatt.
Þessi sami einstaklingur mundi nánast vera tekjuskattslaus samkv. tillögum
Alþýðuflokksins.
5. Samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar mun einstætt foreldri með 73 700 kr.
meðaltekjur (7 millj. 370 þús. gkr.) á árinu 1980 þurfa að greiða 2 400 kr. í
tekjuskatt.
Samkv. tillögum Alþýðuflokksins mundi þessi sami einstaklingur aðeins
greiða 1 100 kr. í tekjuskatt.
Hér eru aðeins nokkur dæmi nefnd sem sýna hversu mikla leiðréttingu Alþýðuflokkurinn vill gera með tillögum sínum um framkvæmd fyrsta áfanga af tveimur
jafnstórum um afnám tekjuskatts af almennum launatekjum.
Auk þessarar tillögu um tekjuskattsstiga og persónuafslátt flytur undirritaður
ásamt fjárhags- og viðskiptanefndarmönnunum Matthíasi Bjarnasyni, Albert Guðmundssyni og Guðmundi J. Guðmundssyni tillögu á sérstöku þingskjali um framlagningu álagningarskrár eftir að álagning hefur fram farið þar sem fram komi
upplýsingar um álagningu allra opinberra gjalda í hverju sveitarfélagi.
Nánari grein verður gerð fyrir þeirri tillögu í framsögu.
Alþingi, 13. maí 1981.
Sighvatur Björgvinsson.
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834. Nefndarálit

[288. mál]

um frv. til laga um Landakaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til umfjöllunar og leggur til að það verði samþykkt með breytingartillögum, sem nefndin flytur á sérstöku þingskjali.
Ólafur Ragnar Grímsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 14. maí 1981.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form., frsm.
Salome Þorkelsdóttir.

Ed.

Guðm. Bjamason,
fundaskr.
Guðm. Karlsson.

Karl Steinar Guðnason.
Stefán Guðmundsson.

835. Breytingartillögur

[288. mál]

um frv. til laga um Landakaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
Frá félagsmálanefnd.
1. Við 5. gr. 1 stað „landakaupa** komi: kaupa á landi.
2. Við fyrirsögn frumvarpsins. í stað „Landakaupasjóð** komi: Landkaupasjóð.

Sþ.

836. Nefndarálit

[167. mál]

um till. til þál. um eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið á fundum sínum og mæla nefndarmenn einróma
með samþykkt tillögunnar. Málið var sent til ýmissa aðila til umsagnar. Umsagnir
bárust frá Fjórðungssambandi Vestfirðinga, Framkvæmdastofnun ríkisins, Félagi fsl.
iðnrekenda, Landssambandi iðnaðarmanna og Iðntæknistofnun Islands, og eru allir
þessir aðilar sammála um að þetta sé þarft mál og stuðla beri að framgangi þess.
Alþingi, 14. maí 1981.
Eggert Haukdal,
Garðar Sigurðsson,
Magnús H. Magnússon.
form., frsm.
fundaskr.
Friðrik Sophusson.
Egill Jónsson.
Ólafur Þ. Þórðarson.
Halldór Ásgrímsson.
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837. Nefndarálit
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[262, mál]

um frv. til laga um Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið á allmörgum fundum og m. a. fengið til
viðtals fulltrúa frá Sölustofnun lagmetis, Samtökum grásleppuhrognaframleiðenda og
Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda. Enn fremur hafa borist umsagnir frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Sölustofnun lagmetis, Samtökum grásleppuhrognaframleiðenda, Verslunarráði Islands og viðskiptaráðuneyti.
I athugasemdum með frumvarpinu er þess getið, „að einstakir ráðherrar hefðu
fyrirvara um endanlega afstöðu þeirra til vissra atriða í frumvarpinu“. Af þessu tilefni
óskaði nefndin upplýsinga frá iðnaðarráðherra hverjir þessir fyrirvarar væru, þannig
að ljóst lægi fyrir um stuðning flutningsaðila við tillöguna. Svar iðnaðarráðherra er
birt í fylgiskjali.
Nefndarmenn eru ekki einnar skoðunar um það, hvort þörf sé á sérstakri lagasetningu um Sölustofnun lagmetis, en um það fjallar I. kafli frumvarpsins, og telja
sumir að eðlilegra sé að sölusamtök setji sér eigin samþykktir. Á hinn bóginn hafa
aðilar málsins gert ráð fyrir lagasetningu og eru því nokkuð óviðbúnir. Af þessum
sökum hefur það orðið að samkomulagi í nefndinni að leggja til að ákvæði I. kafla
gildi einungis til ársloka 1982 og gæfist aðilum þannig gott svigrúm til að ganga
frá samþykktum fyrir félagsskap sinn, ef ný lagasetning kemur ekki til um þessi efni.
Að því er Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins varðar leggur nefndin áherslu á að
hann fái sérstaka stjórn. Jafnframt telur nefndin eðlilegt að þeir aðilar, sem leggja
sjóðnum til fé, eigi aðild að stjórn sjóðsins. Flytur nefndin breytingartillögur þar að
lútandi.
Loks er flutt tillaga um að Samtök grásleppuhrognaframleiðenda fái tekjur af
útflutningi á grásleppuhrognum með svipuðum hætti og ýmis önnur hagsmunasamtök
í sjávarútvegi.
Breytingartillögur nefndarinnar eru á þingskjali 838.
Alþingi, 8. mai 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
Kjartan Jóhannsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.
Gunnar Thoroddsen.
Fylgiskjah
IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ
Iðnaðarnefnd efri deildar
hr. Davíð Aðalsteinsson, formaður
ALÞINGI
5. mai 1981.
Vísað er til bréfs yðar frá i dag varðandi frumvarp til laga um Sölustofnun
lagmetis. Við afgreiðslu málsins í ríkisstjórn kom fram fyrirvari frá viðskiptaráðherra á þá leið, að hann teldi ekki ástæðu til að setja sérstök lög um Sölustofnun
lagmetis, en hins vegar æskilegt að lög yrðu sett um Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
Enn fremur væri hann mótfallinn því að lögfesta einokunarrétt til stofnunarinnar
um sölu á lagmeti til Austur-Evrópulanda.
Aðrir fyrirvarar komu ekki fram um framlagningu frumvarpsins í nafni ríkisstjórnar.
Hjörleifur Guttormsson.
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838. Breytingartillögur

[262. mál]

við frv. til laga um Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
Frá iðnaðarnefnd.
1. 2. mgr. 10. gr. orðist þannig:
Iðnaðarráðherra skipar Þróunarsjóði lagmetisiðnaðarins fimm manna stjórn
og jafnmarga til vara með eftirfarandi hætti: Einn samkvæmt tilnefningu Sölustofnunar lagmetis eða síðar sölusamtaka lagmetisframleiðenda, einn samkvæmt
tilnefningu Iðntæknistofnunar Islands, einn skv. tilnefningu Rannsóknastofnunar
fiskiðnaðarins, einn skv. tilnefningu sjávarútvegsráðherra, sem sé á árinu 1981
valinn í samráði við Samtök grásleppuhrognaframleiðenda og Sölusamtaka ísl.
fiskframleiðenda, en siðar eftir ábendingu Sölusamtaka islenskra fiskframleiðenda. Einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Á sama hátt fer um varamenn þeirra.
2. Við 11. gr. bætist:
Enn fremur skal með sama hætti innheimta 1% gjald af fob-verði saltaðra
grásleppuhrogna fram til 1. apríl 1982 og renni andvirði þess til Samtaka
grásleppuhrognaframleiðenda.
3. 13. gr. orðist þannig:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 48 26. mai 1972,
um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, með síðari breytingum. I. kafli þessara laga,
þ. e. greinar 1—8 að báðum meðtöldum, falla úr gildi 31. desember 1982.
4. Heiti frumvarpsins breytist og verður:
Frumvarp til laga um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.

Nd.

839. Breytingartillaga

[275. mál]

við brtt. á þskj. 816 [Atvinnuleysistryggingar].
Frá Karvel Pálmasyni og Jóhönnu Sigurðardóttur.
Við 2. tölulið. Liðurinn falli niður.

Nd.

840. Breytingartillögur

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr.
lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Matthíasi Á. Mathiesen, Matthíasi Bjarnasyni og Albert Guðmundssyni.
1. Á eftir 9. gr. frumvarpsins komi ný grein, er verði 10. gr. þess, og breytist töluröð
annarra greina til samræmis við það. Greinin orðist svo:
2. tl. B-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna orðist svo:
Fenginn arð, sbr. 9. gr.
2. 10. gr. frumvarpsins, er verði 11. gr. þess, orðist svo:
1. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1981, orðist svo:
Vaxtagjöld, afföll og gengistöp, skv. 2. mgr. 51. gr., að því marki sem þau
eru umfram vaxtatekjur skv. 3.—5. tl. 1. mgr. 8. gr., allt að 2 500 000 gkr. (25 000
nýkr.) hjá hverjum manni, en 5 000 000 gkr. (50 000 nýkr.) hjá hjónum, enda
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séu gjöld þessi af skuldum við Lánasjóð islenskra námsmanna eCa skuldum
sem sannanlega eru notaðar til öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða endurbóta á þvi. Endurbót telst það i þessu sambandi ef heildarkostnaður við endurbæturnar á skattárinu er 7% eða meira af fasteignamati ibúðarhúsnæðisins í
árslok.
Vaxtagjöld vegna annarra skulda en skulda við Lánasjóð íslenskra námsmanna eða fasteignaveðskulda til tveggja ára eða lengri tíma er þó einungis
heimilt að draga frá tekjum:
a. Að því er ibúðarkaup eða endurbætur varðar á næstu 3 skattárum talið frá
og með kaupári eða því ári er endurbæturnar eiga sér stað.
b. Að þvi er nýbyggingar varðar á næstu 6 skattárum talið frá og með þvi ári,
sem bygging er hafin á, eða til og með því ári, sem húsnæðið er tekið til
ibúðar, ef það er síðar.
Við 14. gr. frumvarpsins, er verði 15. gr. þess. I stað „40%“ i 2. málslið komi:
50%, og i stað „60%“ i 3. málslið sömu greinar komi: 50%.
24. gr. frumvarpsins. er verði 25. gr. þess, orðist svo:
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1.
og 3. tl. 62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 2 345 000 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast
20%, af næstu 4 830 000 gkr. reiknast 30%. en af tekjuskattsstofni yfir 7 175 000
gkr. reiknast 40%. Frá þeirri fjárhæð skal siðan dreginn persónuafsláttur skv.
68. gr. Sú fiárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins.
2. mgr. 25. gr. frumvarpsins, er verði 26. gr. þess, orðist svo:
Persónuafslætti skal fyrir hvern mann ráðstafað til grsiðslu á eftirtöldum
opinberum gjöldum, sem lögð eru á vegna tekjuársins, i þessari forgangsröð:
1. Reiknuðum skatti af tekjuskattsstofni manns skv. 1. mgr. 67. gr.
2. Siúkratryggingagjaldi manns.
3. Eignarskatti manns.
4. Útsvari manns.
5. Kirkjugarðsgjaldi manns.
6. Sóknargjaldi manns.
7. Þeim opinberu gjöldum,'sem um ræðir i 1.—6. lið og Iögð eru á maka
manns, i þeirri forgangsröð er að ofan greinir, enda sé um að ræða persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkv. ákvæðum 63. gr. Sá hluti
persónuafsláttar, sem þá er óráðstafað, fellur niður.
Á eftir 25. gr. frumvarpsins, er verði 26. gr. þess, bætist við tvær nýjar greinar,
er verði 27. og 28. gr„ og brevtist töluröð annarra greina til samræmis við það.
Greinarnar orðist svo: ,
a. (27. gr.) 72. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur lögaðila, sbr. 2. gr., skal vera 53% af tekjuskattsstofni, sbr.
2. tl. 62' gr.
b. (28. gr.) Aftan við 78. gr. laganna, sbr. 38. gr. laga nr. 7/1980, bætist nýr
málsliður er orðist svo:
Þá er mönnum heimilt að draga frá eignum sinum, sbr. 73. gr„ hlutabréf
á sama verði og um getur i 1. mgr. 5. tl. 74. gr.
Á eftir 26. gr. frumvarpsins, er verði 29. gr. þess, bætist við tvær nýjar greinar
er verði 30. og 31. gr. þess. Greinarnar orðist svo:
a. (30. gr.) 83. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Eignarskattur manna, sem skattskvldir eru skv. 1. gr„ svo og þeirra islensku
rikisborgara, sem búsettir eru erlendis um stundarsakir og skattskyldir
eru skv. 3. gr„ re’knast þannig:
Af fyrstu 26 700 000 gkr. eignarskattsstofns greiðist enginn skattur. Af
þeim hluta eignarskattsstofns, sem umfram er, greiðist 0,8%.
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b. (31. gr.) 84. gr. laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 20/1980, orCist svo:
Eignarskattur iðgaðila, sbr. 2. gr., og þeirra aðila, sem takmarkaða skattskvldu bera skv. 3. gr., sbr. þó ákvæði 83. gr., skal vera 0,8% af eignarskattsstofni.
8. 32. gr. frumvarp'sins, er verði 37. gr. þess, orðist svo:
121. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 1„ 3. og 4. tl. C-liðs,
3. tl. D-liðs og 1. og 2. tl. E-Iiðs 1. mgr. 30. gr.. 2. mgr. 30. gr„ 41. gr„ 1. mgr.
67. gr., 68. gr. og 69. gr„ í samræmi við skattvisitölu sem ákveðin skal í fjárlögum ár hvert. í fyrsta sinn í fjárlögum fvrir árið 1981.
Fjárhæð sú, er um ræðir í 83. gr„ skal hækka eða lækka árlega samkvæmt
verðbreytingarstuðii, sbr. 26. gr„ i fyrsta skipti við álagningu eignarskatts á
árinu 1982.
9. Við frumvarpið bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, er verði ákvæði til bráðabirgða II og orðist svo:
Við útreikning á verðbreytingarfærslu skv. 53. gr. skal innborgun á hlntafé
eða öðru eigin fé á tekjuárinu dregin frá heildarfjárhæð skulda i lok næstliðins
árs. Ákvæði þetta gildir um innborgun eigin fjár á árunum 1980—1982.

Ed.

841. Frumvarp til lagra

[231. mál]

um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aidraðra.
(Eftir 2. umr. i Ed„ 14. mai.)
1. gr.
Aftan við 11. gr. laganna bætist þrjár nýjar málsgreinar, er orðist svo:
Nú telur umsjónarnefnd eftirlauna, að störf, sem umsækiandi um ellilifeyri eða
látinn maki umsækianda um makalifevri hefur stundað á timabilinu 1970—1980,
hafi verið trvggingarskyld samkvæmt 5. gr. laganna, en iðgiöld hafa þó ekki verið
greidd af þeim til lifeyrissióðs. og skal þá reikna hlutaðeigandi rétt samkvæmt
þessum kafla er svarar til 60% þeirra tekna sem um ræðir, þó aldrei meira en 0.6
stig hvert einstakt ár.
Ákvæði 5. málsgr. skulu gilda á hliðstæðan hátt, ef réttindi samkvæmt I. kafla
hafa glatast vegna endurgreiðslu iðgialda, sem átt hefur sér stað á timabilinu frá
19. mai 1969 til 22. júni 1977. Telji hlutaðeigandi lífeyrissjóður, að endurgreiðslan
hafi komið i stað bótagreiðslu, og sé hann reiðubúinn að taka á sig skuldbindingar
i samræmi við iðgjaldagreiðslurnar, er umsjónarnefnd þó heimilt að úrskurða lifeyri samkvæmt I. kafla i samræmi við þær.
Frá og með 1. janúar 1981 verði réttindi samkvæmt þessum kafla einungis
áunnin með iðgjaldagreiðslum til lifeyrissjóða.
2. gr.
Á eftir 1. málsgr. 16. gr. laganna komi ný málsgrein, svohijóðandi:
Nú upplýsir lifeyrissjóður, sem afgreiðir umsókn samkvæmt I. kafla, að réttindatimi sé á sviði fleiri en eins lifeyrissjóðs, og getur þá umsjónarnefnd að beiðni
sjóðsins úrskurðað um skiptingu greiðslna miili hlutaðeigandi sjóða, en gefa skal
hún hlutaðeigandi sjóðum kost á að láta i ljós álit sitt áður en úrskurður er kveðinn upp.
3. gr.
1. töluliður 1. málsgr. 25. gr. laganna falli niður.
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4. gr.
Á eftir 25. gr. laganna komi ný grein, er verði 26. gr., svohljóðandi:
Frá og með 1. desember 1980 skulu þeir, sem réttar njóta skv. I. kafla laga
þessara, fá viðbót, er nemur 3 stigum umfram þann stigafjölda, sem önnur ákvæði
þessara laga kveða á um.
Viðbót þessi tekur bæði til grunnlífeyris skv. I. kafla laganna og til sérstakrar
uppbótar skv. 21. gr. laganna og skal borin uppi af Atvinnuleysistryggingasjóði.
Viðbót skv. 2. gr. skerðir ekki þann rétt, sem 6. mgr. 12. gr. segir til um.
Þegar um er að ræða rétt skv. 13. gr. laganna skal veita viðbót skv. þessari
grein í hlutfalli við þann rétt, sem reiknaður er skv. I. kafla laganna.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. um réttindi vegna tímabilsins 1970—
1980 skulu gilda frá 1. janúar 1980 að telja.

Ed.

842. Frumvarp til laga

[288. mál]

um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
(Eftir 2. umr. í Ed., 14. maí.)
Samhljóða þskj. 587 með þessari breytingu:
5. gr. hljóðar svo:
Auk lánveitinga skv. 2. og 3. gr. er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán vegna
kaupa á landi, þannig að samanlögð lánveiting og ábyrgð nemi allt að 90% af kaupverði lands.

Nd.

843. Nefndarálit

[54. mál]

um frv. til laga um vitamál.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur rætt málið á fundum sínum og farið yfir umsagnir og álit ýmissa
áðila. Leggur nefndin til að frv. verði samþykkt með þeim breytingum, sem hún
flytur tillögur um á sérstöku þingskjali.
Friðjón Þórðarson var fjarstaddur afgreiðslu málsins.
Alþingi, 14. mai 1981.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Halldór Blöndal.

Alexander Stefánsson,
Árni Gunnarsson.
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Skúli Alexandersson.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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844. Breytingartillögur

[54. mál]

viö frv. til 1. um vitamál.
Frá samgöngunefnd.
1. Við 2. gr. 4. málsgr. orðist svo:
Við Vitastofnun skal starfa skipstjórnarmenntaður maður, ráðinn að fenginni umsögn Vitanefndar. Hann skal m. a. annast eftirlit vitakerfisins.
2. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Vitanefnd skipa sex menn og jafnmargir varamenn til fjögurra ára í senn.
Fimm skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna samtaka, sem tilnefna
einn fulltrúa hvert: Farmanna- og fiskimannasamband Islands, Sjómannasamband íslands, Landssamband ísl. útvegsmanna, Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda
og samtök ísl. farmflytjenda. Ráðherra skipar sjötta manninn án tilnefningar.
Ráðherra skipar formann Vitanefndar.
Vitamálastjóri situr fundi Vitanefndar.
Heimilt skal ráðherra, ef ástæða þykir til, að fjölga fulltrúum i Vitanefnd,
enda miði fjölgunin að þvi, að sjónarmið notenda og þeirra, sem bera kostnað
af starfi Vitastofnunar íslands samkvæmt V. kafla þessara laga, komi sem best
fram. Þá skal Landhelgisgæslunni, Flugmálastjórn, Siglingamálastofnun ríkisins,
Rannsóknarnefnd sjóslysa og Slysavarnafélagi Islands gefinn kostur á að eiga
fulltrúa i Vitanefnd þegar rætt er um mál er snerta starfsemi viðkomandi aðila.
3. Við 8. gr. Síðari málsgr. orðist svo:
óheimilt er að setja upp ljós eða önnur merki, sem kynnu að villa um fyrir
sjófarendum.
4. 16. gr. fellur niður.

Nd.

845. Breytingartillaga

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, ,um tekjuskatt og eignarskatt, sbr.
lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. mai 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Aftan við 33. gr. bætist ný mgr., svohljóðandi:
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn i lög
nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og gefa
þau út svo breytt.

Sþ.

846. Nefndarálit

[116. mál]

um till. til þál. um aukna hagnýtingu innlendra byggingarefna og hagkvæmni við
byggingarframkvæmdir.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin fékk umsagnir um tillöguna frá Húsnæðisstofnun rikisins og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og átti auk þess fund með síSarnefndu stofnuninni
um málið.
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Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingum, sem flutt verður
tillaga um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 14. mai 1981.
Eggert Haukdal,
Magnús H. Magnússon,
form.
frsm.
Halldór Ásgrimsson.
Egill Jónsson.
Friðrik Sophusson.

Sþ.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.
ólafur Þ. Þórðarson.

847. Breytingartillaga

[116. mál]

við till. til þál. um aukna hagnýtingu innlendra byggingarefna og hagkvæmni við
byggingarframkvæmdir.
Frá atvinnumálanefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta hanna og siðan reisa tilraunahús við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Húsið skal vera svonefnd rammabygging, þar sem unnt er að skipta um vegg- og þakeiningar í rannsóknaskyni.
Markmiðið með því skal vera að hagnýta sem mest innlend byggingarefni til byggingarframkvæmda og nýta jafnframt þá bestu tækni, sem þekkist hjá öðrum þjóðum,
til að lækka byggingarkostnað, stytta byggingartíma og reisa vandaðar byggingar
er henta sem best íslenskum aðstæðum.

Sþ.

848. Nefndarálit

[186. mál]

um till. til þál. um einangrun húsa.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin fékk umsögn um tillöguna frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins
og hafði auk þess fund með stofnuninni um málið.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu, sem flutt verður tillaga
um á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 14. maí 1981.
Eggert Haukdal,
Magnús H. Magnússon,
form.
frsm.
Halldór Ásgrímsson.
Egill Jónsson.
Friðrik Sophusson.

Sþ.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.
ólafur Þ. Þórðarson.

849. Breytingartillaga

[186. mál]

við till. til þál. um einangrun húsa.
Frá atvinnumálanefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara r,ækilega könnun
varðandi einangrun útveggja húsa, einangrunaraðferðir, kosti þeirra og galla.
Skulu Húsnæðisstofnun rikisins og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins annast könnun þessa og birta niðurstöður sínar sem fyrst.
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850. Frumvarp til laga

T327. máll

nm breytingar á lögum vegna umbóta í þágu fatlaðra á opinberum byggingum.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. iöggjafarþingi 1980—81.)
1. gr.
Á eftir 42. grein laga nr. 57/1978 um heilbrigSisþjónustu komi ný 43. grein
svohljóðandi:
Kostnaður við að gera byggingar heilbrigðisstofnana aðgengilegar fötluðu fólki
greiðist af ríki og sveitarfélögum í sömu hlutföllum og stofnkostnaður samkvæmt
lögum þessum.
43. grein laganna verði 44. grein.
2. gr.
Við 23. grein laga nr. 63/1974 um grunnskóla bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Endurbætur, sem gerðar eru á húsnæði grunnskóla til þess að auðvelda fötluðu
fólki aðkomu og umferð, greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
3. gr.
Við 6. grein laga nr. 112/1976 um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir
börn bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Kostnaður vegna breytinga á dagvistarheimilum með það fyrir augum að auðvelda fötluðum aðkomu og umferð greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
4. gr.
Við 3. grein laga nr. 107/1970 um félagsheimili bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Nú ákveða eigendur félagsheimilis að breyta því með það fyrir augum að auðvelda
fötluðum aðkomu og umferð og er þá heimilt að verja fé úr Félagsheimilasjóði til
greiðslu allt að 40% heildarkostnaðar, sem af þessari breytingu hlýst.
5. gr.
Við 6. grein íþróttalaga nr. 49/1956 bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Heimilt er að veita úr íþróttasjóði stvrk til breytinga á iþróttahúsnæði. sem miða
að því að bæta fötluðum aðgang og umferð um það. Styrkurinn má nema allt að
40% af kostnaði við breytinguna.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
22. maí 1980 var samþykkt þingsályktunartillaga á Alþingi á þá leið að Alþingi
skori á rikisstjórnina að láta gera úttekt á nauðsynlegum endurbótum á opinberu
húsnæði til að auðvelda hreyfihömluðum aðgang og verði gerð kostnaðaráætlun
um þau verkefni, sem brýnust þykja. Jafnframt var ríkisstjórninni falið með ályktuninni að leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga um fastan tekjustofn f þvi skyni að
tryggja nægilegt fjármagn til framkvæmda þannig að hægt yrði að hefjast handa um
breytingar á húsnæði með þarfir fatlaðra í huga.
5. ágúst sama ár beindi félagsmálaráðherra þeim tilmælum til framkvæmdanefndar Alþjóðaárs fatlaðra, ALFA-nefndar, sem annast framkvæmdir fyrir hönd
félagsmálaráðuneytisins i tilefni af ári fatlaðra 1981, þess efnis að hún athugi, hvort
hún geti tekið að sér með einhverjum hætti framkvæmd þess hluta þingsályktunar-
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ínnar, sem fjallaði um þá úttekt sem gert er ráð fyrir að fram fari á opinberum
byggingum. ALFA-nefndin setti á fót sérstakan samstarfshóp um ferlimál, sem fékk
það verkefni að annast framkvæmd fyrri hluta þingsályktunarinnar. Samstarfshópurinn er skipaður eftirtöldum aðilum, en hann hóf störf í byrjun þessa árs:
Björn Kristleifsson, arkitekt, tilnefndur af embætti Húsameistara ríkisins,
Elsa Stefánsdóttir, húsmóðir, tilnefnd af Sjálfsbjörg, landssambandi fatlaðra,
Gunnlaugur Pálsson, arkitekt, tilnefndur af Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins,
Helgi Hjálmarsson, arkitekt, tilnefndur af Arkitektafélagi Islands,
Unnar Stefánsson, ritstj., tiln. af Sambandi ísl. sveitarfélaga,
Hrafn Hallgrímsson, arkitekt, tilnefndur af embætti Skipulagsstjóra ríkisins,
Oddur Ólafsson, læknir, tilnefndur af Öryrkjabandalagi íslands,
Una Steinþórsdóttir, B. A., tilnefnd af Landssamtökunum Þroskahjálp,
Vigfús Gunnarsson, lögg. endursk., formaður ferlinefndar fatlaðra, og
Þórður Ingvi Guðmundsson, stjórnmálafræðingur, tilnefndur af ALFA-nefnd.
Starfshópurinn ákvað strax í upphafi að ein af þeim leiðum, sem vænlegast og
nauðsynlegast yrði að fara til þess að ná því markmiði, sem sett er í ofangreindri
þingsályktun, væri að gera tillögu um það til félagsmálaráðherra að Ieggja fyrir
Alþingi stjórnarfrumvarp um breytingu á nokkrum gildandi lögum þar sem fram
kæmu ákvæði um byggingu og rekstur nokkurra tegunda opinberra bygginga, s. s.
sjúkrastofnana, skóla, dagvistunarstofnana, félagsheimila og íþróttahúsa.
Félagsmálaráðherra féllst á að flytja frumvarp af þessu tagi, er hugmyndin um
þetta var reifuð við hann, og fól hann samstarfshópnum að gera tillögu um orðalag
slíks frumvarps. I frumvarpi þessu, sem hér liggur nú fyrir, er í megindráttum farið
eftir tillögu samstarfshópsins um ferlimál.
Breyting á opinberum byggingum með það fyrir augum að auðvelda fötluðu
fólki aðkomu og umferð um þær er gríðarlega viðamikið og kostnaðarsamt verkefni.
Af þeim sökum var tekið það ráð að við þessar lagabreytingar yrði einungis um
heimildarákvæði að ræða, en forðast var að skylda viðkomandi stofnanir til breytinganna með beinum lagasetningum, þar sem augljóst er að tryggja þarf einhvern
fastan fjármögnunarstofn í framtíðinni til þess að kosta þær breytingar, sem nauðsynlegar eru á opinberu húsnæði til þess að auðvelda fötluðu fólki aðkomu og umferð um það.
Megineinkenni þeirra breytinga, sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir á gildandi
lögum, er það að kostnaðurinn við framkvæmdir endurbóta og breytinga á hinu
opinbera húsnæði greiðist í sömu hlutföllum og um stofnkostnað væri að ræða,
en í öllum tilvikum er hér fjallað um opinberar byggingar, sem beint eða óbeint
eru kostaðar sameiginlega af ríki og sveitarfélögum.
Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.
í þessari grein er gert ráð fyrir, að við kaflann um ýmis ákvæði heilbrigðislaga nr. 57 frá 1978 bætist ný grein þar sem gert er ráð fyrir að kostnaðurinn við
breytingu á sjúkrastofnunum greiðist í sömu hlutföllum og um stofnkostnað væri
að ræða, þ. e. framlag ríkisins verði 85%, en sveitarfélaganna 15%.
Um 2. gr.
Þessi grein gerir ráð fyrir því, að endurbætur, sem gerðar eru á húsnæði grunnskóla í landinu, greiðist í þeim hlutföllum, að ríkið leggur til 50% af áætluðum
kostnaði almennra skóla og 85% af kostnaði við breytingu á heimavistarskólum,
sbr. 7. grein laga nr. 49 frá 1967 um skólakostnað.
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Um 3. gr.
Þessi grein felur það i sér, að kostnaðurinn við að breyta dagvistarstofnunum,
er fjármagnaður á þann hátt að ríkið greiðir 40% kostnaðarins við breytingu á
dagheimilum og skóladagheimilum, en sveitarfélögin 60%, og 60% við breytingu á
leikskólum þar sem sveitarfélögin greiða 40%.
Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Um 5. gr.
í íþróttalögum nr. 49 frá 1956 er sérstakur kafli um íþróttasjóð. Alþingi veitir
árlega fé í sjóðinn til eflingar íþróttum í landinu eða sér honum fyrir öruggum
tekjustofnum á annan hátt. Iþróttasjóður veitir styrki til þess að bæta skilyrði til
íþróttaiðkana, og skal áhersla lögð á, að þeir komi að sem almennustum notum.
T. d. þá er gert ráð fyrir að styrkir verði veittir til: „hvers konar mannvirkja og
tækja, sem miða að bættum skilyrðum til íþróttaiðkana, einkum efniskaupa og
aðstoðar iðnaðarmanna“ eins og segir í 1. tölulið 6. greinar laganna. 1 4. tölulið
8. greinar laganna er hins vegar ákvæði um það að styrkveiting geti numið allt að
40% af stofnkostnaði íþróttamannvirkisins. Á grundvelli þessarar reglu þótti þvi
eðlilegast að miða þá viðbót, sem um getur í þessari grein í lögum þessum, við
íþróttalögin, þ. e. að breyting á íþróttahúsnæði, sem miðar að því að bæta aðgöngu
fatlaðra, verði styrkt allt að 40% úr íþróttasjóði.
Um 6. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Nd.

851. Breytingartillaga

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. mai 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr.
iög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Halldóri Blöndal.
Við bætist ný grein, er verði 10. gr.:
Við C-lið, 2. tl., 30. gr. laganna bætist:
Óheimilt er að takmarka fiskimannafrádrátt skv. þessari grein með reglugerð.

Nd.

852. Breytingartillögur

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. mai 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr.
lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Matthiasi Bjarnasyni, Matthíasi Á. Mathiesen, Albert Guðmundssyni og
Sighvati Björgvinssyni.
1. Á eftir 13. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Á eftir 12. tl. 1. mgr. 31. gr. laganna komi 13. tl., svohljóðandi:
a. Tillög sem skattskyldir aðilar skv. 1. og 2. gr. og eingöngu reka útgerð og
fiskvinnslu leggja í nýbyggingarsjóð.
Hámark nýbyggingarsjóðstillags þessara aðila skal vera 25% af þeirri
fjárhæð sem eftir stendur þegar frá tekjum samkvæmt II. kafla hafa verið
dregnar þær fjárhæðir sem um ræðir í 1.—11. tl. þessarar málsgreinar.

Þingskjal 852—854

2639

b. í stað 2. mgr. sömu lagagreinar komi svohljóðandi málsgrein:
Hvorki er heimilt að mynda rekstrartap né fresta yfirfærslu rekstrartaps frá fyrri árum með frádrætti skv. 9.—13. tl. 1. mgr.
2. Við ákvæði til bráðabirgða bætist:
Nú nýtur skattskyldur aðili skv. 1. og 2. gr. og eingöngu rekur útgerð og
fiskvinnslu frádráttar frá tekjum með framlagi í nýbyggingarsjóð, sbr. 1. mgr.
31. gr., 13. tl., og skal sú upphæð, sem hann ráðstafar þannig, lögð inn á bundinn
reikning í viðskiptabanka eða keypt fyrir það opinber verðbréf og þau falin
banka til geymslu og skal það gert eigi síðar en 5 mánuðum eftir lok hvers
reikningsárs.
Skattaðili ráðstafar sjálfur því fé er hann hefur lagt í nýbyggingarsjóð, en
því má eingöngu verja til aukningar og endurnýjunar á framleiðslutækjum á sviði
útgerðar, annaðhvort með nýbyggingu eða kaupum á nýjum fiskiskipum. Þó er
heimilt að verja fé nýbyggingarsjóðs til að greiða tap ef aðrar eignir hrökkva
ekki til fyrir því.
Sé fé nýbyggingarsjóðs ráðstafað á einhvern annan hátt en að framan
greinir skal hið ráðstafaða fé hækkað upp um verðbreytingarstuðul, sbr. 26. gr.,
og bætt við tekjur skattaðila ásamt 10% viðurlögum.

Ed.

853. Breytingartillaga

[262. mál]

við frv. til laga um Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
Frá Lárusi Jónssyni.
b-liður 2. gr. orðist svo:
annast sölu á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum til landa þar sem
ríkisstofnun, rikið sjálft eða aðili fyrir þess hönd er aðalkaupandinn. Sölustofnun
lagmetis hefur einkarétt til sölu og útflutnings á lagmeti til þeirra landa sem þetta
ákvæði nær til.

Ed.

854. Nefndarálit

[301. mál]

um frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög nr. 55/1970 og lög
nr. 30/1977.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað ítarlega um frumvarpið og fengið til viðræðna lækna,
löggæslumenn, formann FÍB og fulltrúa dómsmálaráðuneytis. Nefndin leggur til að
frumvarpið verði samþykkt með breytingartillögum sem fluttar eru á sérstöku
þingskjali.
Alþingi, 15. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.

Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir,
með fyrirvara.
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Ed.

855. Breytingartillögur

[301. mál]

við frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög nr. 55/1970 og lög
nr. 30/1977.
Frá allsherjarnefnd.
1. Á undan 1. gr. komi ný grein, sem verði 1. gr. og orðist svo:
Á eftir 2. málsgr. 5. gr. laganna komi ný málsgr., svohljóðandi:
í þeim bifreiðum, sem búnar eru öryggisbeltum skv. þessari grein, skulu
og vera hnakkapúðar af viðurkenndri gerð á framsætum. Ákvæði þetta gildir
um bifreiðar sem fluttar eru til landsins eftir 1. jan. 1983.
2. a-liður 1. gr., sem verður 2. gr„ orðist svo:
a. 2. málsgr. orðist svo.
Heimilt er að aka á reiðhjóli og leiða reiðhjól á gangstígum og gangstéttum,
ef það er eklti til hættu eða óþæginda fyrir aðra vegfarendur. Hjólreiðamenn,
sem fara eftir gangstígum eða gangstéttum, skulu ævinlega víkja og hliðra til
fyrir gangandi vegfarendum. Reglur um gangandi vegfarendur gilda að öðru
leyti um þá sem leiða reiðhjól.
3. 2. gr„ sem verði 3. gr„ orðist svo:
Á eftir 64. gr. komi nýr liður og ný grein, svo hljóðandi:
Um notkun öryggisbelta í bifreiðum.
64. gr. (a).
Hver sá, er situr í framsæti bifreiðar, sem búin er öryggisbelti, skal nota það
við akstur á vegum. Eigi er skylt að nota öryggisbelti við akstur aftur á bak.
Sama gildir um akstur á bifreiðastæðum, við bensínstöðvar eða við svipaðar
aðstæður.
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta, ef heilsufars- eða læknisfræðilegar ástæður eru taldar gera slíka undanþágu
brýna.
Eigi er skylt að nota öryggisbelti í leigubifreiðum til mannflutninga. Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta við annan
sérstakan akstur, eða við erfið og hættuleg skilyrði utan þéttbýlis, svo sem í
mikilli ófærð eða þar sem hætta getur verið á skriðuföllum eða snjóflóðum.
4. Aftan við 4. gr„ sem verði 5. gr„ bætist:
c) Á eftir „Ökukennarafélagi lslands“ í 2. málsgr. komi: öryrkjabandalag
íslands.
5. 5. gr„ sem verði 6. gr„ orðist svo:
Ákvæði 2.—4. gr. koma til framkvæmda 1. okt. 1981. Eigi skal þó refsa fyrir
brot gegn 3. gr. fyrr en lokið er þeirri heildarendurskoðun umferðarlaga sem
hófst i september 1980.

Ed.
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856. Nefndarálit

[7. mál]

um frv. til laga um horfna menn.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt
eins og það var afgreitt frá neðri deild.
Alþingi, 15. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Ed.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.

Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir.

857. Nefndarálit

[215. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið, og mælir með samþykkt þess með breytingartillögu sem flutt er á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 15. maí 1981.
Eiður Guðnason,
form., frsm.
Stefán Guðmundsson.

Ed.

Ey. Kon. Jónsson,
fundaskr.
Stefán Jónsson.
Egill Jónsson.

Jón Helgason.
Salome Þorkelsdóttir,

858. Breytingartillaga

[215. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
Frá allsherjarnefnd.
1. gr. orðist svo:
3. málsgr. 2. gr. laga nr. 35/1960, um lögheimili, orðist svo:
Það telst eigi heimili þótt maður dveljist i skóla, vinnuhæli, eða fangelsi. Sama
gildir um dvöl á sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili, dvalarheimilum fyrir aldraða og
öryrkja svo og sérhönnuðum heimilum og íbúðum aldraðra og öryrkja, ef dvölin
er eingöngu eða aðallega til lækninga eða heilsubótar. Sama máli gegnir og um
dvalarstað vegna árstíðabundinnar atvinnu, svo sem vertíðarvinnu, kaupamennsku
og vetrarvistar eða annarrar vetrardvalar vegna atvinnu, enda hverfi maðurinn til
lögheimilis síns að slíkri dvöl lokinni.

Alþt. 1980. A. (103. Iðggjafarþing).
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859. Nefndarálit

[325. mál]

um frv. til laga um loðdýrarækt.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundum sínum og leggur til að það verði
samþykkt með þeim breytingum, sem nefndin flytur á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 15. mai 1981.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Þórarinn Sigurjónsson,

Nd.

Árni Gunnarsson,
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Eggert Haukdal.

860. Breytingartillögur

Skúli Alexandersson.
Sigurlaug Bjarnadóttir.

[325. mál]

við frv. til laga um loðdýrarækt.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Þeir, sem óska að stofnsetja loðdýrabú, skulu senda landbúnaðarráðuneytinu
umsókn um það efni. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um menntun og
reynslu þeirra, sem eiga að sjá um hirðingu og meðferð dýranna. Umsóknum skulu einnig fylgja ýtarlegar áætlanir um byggingu loðdýrabúsins, gerð
þess, tæknilegan rekstur og fjármál, svo og um þau dýr, sem fyrirhugað er að
rækta á búinu. Enn fremur skal umsókninni fylgja umsögn viðkomandi sveitarstjórnar, skipulagsnefndar og heilbrigðisnefndar.
Landbúnaðarráðuneytið veitir leyfi til stofnunar loðdýrabús að fenginni
umsögn Búnaðarfélags Islands. Hvert leyfi má binda ákveðnum stærðarmörkum. Loðdýrarækt má þó ekki hefjast á búinu fyrr en trúnaðarmaður Búnaðarfélags íslands hefur gert úttekt á byggingum, vörslu og allri aðstöðu til staðfestingar því, að gerð búsins fullnægi ákvæðum laga og reglugerða.
Óski loðdýrabóndi að stækka bú sitt umfram það, sem tilgreint er i upphaflegu leyfi, skal hann sækja um það til landbúnaðarráðuneytisins.
Breytingar á húsum og stækkun þeirra skal taka út með sama hætti og nýbyggingar.
2. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Loðdýrabú skal minnst hafa tvöfalda vörn, svo dýr, sem þar eru, sleppi ekki
úr vörslu.
Inngangur í loðdýrabú skal vera nægilega rúmur, með tveimur hurðum, og
þannig um búið, að ytri og innri hurð sé ekki hægt að hafa opnar samtímis.
Flutningur lífdýra milli loðdýrabúa og flutningur dýra til slátrunar skal
fara fram í netbúrum og í lokuðu flutningatæki.
Um nánari gerð loðdýrabúa, rekstur svo og framkvæmd laga þessara að öðru
leyti skal skipað með reglugerð.
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861. Frumvarp til laga
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[290. mál]

um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr.
7 22. febrúar 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febrúar 1981.
(Eftir 2. umr. í Nd., 15. maí.)
1. gr.
2. töluliður 4. gr. laganna orðist svo:
Rikissjóður, rikisstofnanir og ríkisfyrirtæki sem bann rekur og ber ótakmarkaða ábyrgð á svo og Fiskifélag Islands og Búnaðarfélag Islands.
2. gr.
1 stað orðanna „eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt en“ í 2. mgr. 1. töluliðs
A-liðs 7. gr. laganna komi orðin: sambærilegt endurgjald fyrir starf sitt og.
3. gr.
1. mgr. 14. gr. laganna orðist svo:
Hagnaður af sölu fasteigna, sem ekki er heimilt að fyrna skv. 32. gr., þar með
talin ófyrnanleg mannvirki, lönd, lóðir, ófyrnanleg náttúruauðæfi og réttindi tengd
þessum eignum, svo sem lóðarréttindi, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári
og skiptir ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign.
4. gr.
Aftan við 2. mgr. 14. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1980, bætist nýr málsliður
er orðist svo:
Frá fasteignamati leigulóðar í þessu sambandi skal draga afgjaldskvaðarverðmæti, sbr. 2. mgr. 1. tl. 74. gr.
5. gr.
5., 6., 7. og 8. mgr. 16. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo:
Falli sala íbúðarhúsnæðis bæði undir ákvæði þessarar greinar og 14. gr. skal
söluhagnaði skipt til skattlagningar i sama hlutfalli og er milli þess rúmmáls íbúðarhúsnæðis sem seljandi átti umfram 600 m3 á söludegi eða 1 200 m3, eftir því sem við
á, sbr. 1. mgr., og heildarrúmmáls hins selda húsnæðis.
Fjármálaráðherra skal ákveða með reglugerð hvernig reikna skuli rúmmál
ibúðarhúsnæðis samkvæmt þessari grein.
Við útreikning á söluhagnaði af íbúðarhúsnæði skal ekki telja til stofnverðs
eignaauka vegna vinnu uían venjulegs vinnutíma við byggingu íbúöarhúsnæðis til
eigin nota.
Ákvæði þessarar greinar gilda um íbúðarhúsnæði án tillits til byggingarstigs
og ná einnig til lóða eða lóðarréttinda sem slíku húsnæði fylgja, enda sé lóðin innan
þeirra stærðarmarka sem almennt gerist um íbúðarhúsalóðir. Um söluhagnað lóðar
umfram þessi mörk gilda ákvæði 14. gr.
6. gr.
2., 3. og 4. málsliður 2. mgr. 17. gr. laganna orðist svo:
Kaupverð hlutabréfa í hendi seljanda ákvarðast annað hvort sem samanlagt
nafnverð hlutabréfanna og þeirra jöfnunarhlutabréfa sem hann hefur fengið úthlutað eða heimilt hefði verið að úthluta honuin, eða sem upphaflegt kaupverð þeirra
þegar það hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir
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ákvæðum 26. gr„ sé það hærra. Kaupverð hlutabréfa sem skattaðili hefur eignast
við samruna hlutafélaga skv. 56. gr. skal ákvarðast jafnt framreiknuðu kaupverði
þeirra hlutabréfa er hann lét af hendi. Þegar ákveða skal hagnað af sölu hlutabréfa
skal kaupverð hvers hlutabréfs teljast jafnt framreiknuðu meðalkaupverði allra
hiutabréfa sömu tegundar i hendi sama eiganda.
7- gr.
Við 23. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðist svo:
Tap á sölu eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri er heimilt að gjaldfæra á söluári, sbr. 34. gr., þó ekki tap á sölu eigna þeirra sem um er rætt í 17. og 18. gr.
8. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Þegar seld er sérgreind fasteign eða mannvirki, ásamt lóð, landi eða réttindum
tengdum þessum eignum, í heild eða að hluta, skal söluverðinu skipt i sama hlutfalli og hinar seldu eignir eru metnar til fasteignamats á söludegi. Sama gildir um
skiptingu söluverðs mannvirkja eingöngu. Þegar um lóðarréttindi er að ræða skal
afgjaldskvaðarverðmætið, sbr. 2. mgr. 1. tl. 74. gr., dregið frá fasteignamati áður en
hlutfallið er reiknað.
Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um ákvörðun stofnverðs.
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um skiptingu söluverðs milli mannvirkis og
leigulóðar þegar selt er mannvirki sem stendur á leigulóð og endurmetið var í hendi
seljanda á árinu 1979 á grundvelli upphaflegs stofnverðs.

9. gr.
4. tl. 28. gr. iaganna orðist svo:
Eignaauki sem stafar af aukavinnu sem maður leggur íram utan venjulegs
vinnutíma við byggingu ibúðarhúsnæðis til eigin afnota. Söluhagnaður ibúðarhúsnæðis, sbr. 14. og 16. gr., telst þó sem xnismunur heildarandvirðis að frádregnum
beinum kostnaði við söluna annars vegar og íramreiknaðs stofnverðs án eigin aukavinnu hins vegar.
10. gr.
Aftan við 3. tl. G-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 1. gr. 1. nr. 20/1980, komi
ný mgr., er orðist svo:
Nú nýtist námsmanni 20 ára eða eldri eða maka hans ekki námsfrádráttur
samkvæmt þessum tölulið meðan á námi eftir 20 ára aldur stendur og er honum
þá heimilt að draga fjárhæð, er svarar heildarupphæð hins ónýtta námsfrádráttar,
frá tekjum á næstu fimm árum eftir að námi lýkur og skal við notkun þessarar
heimildar taka tillit til þeirrar lækkunar i tekjuskattsstofni er foreldri námsmanna
kynni að hafa notið samkv. ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 66. gr. Fjárhæð frádráttarins skal
skipt jafnt á hvert þessara fimm ára, en frádráttarfjárhæð vegna hvers árs skal
siðan hækka eða lækka samkvæmt ákvæðum 26. gr.
11. gr.
í stað orðsins „fasteignaskulda“ í 2. mgr. 1. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr.
2. gr. laga nr. 2/1981, komi: fasteignaveðskulda.
12. gr.
Við E-lið 1. mgr. 30. gr. laganna bætist nýr töluliður er verði 3. tl. og orðist svo:
Helming greiddrar húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota enda
sé hún vegna tekjuársins.
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13. gr.
3. málsl. 2. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Hjá öðrum mönnum en þeim sem skattlagðir eru eftir reglum þeim sem gilda
um hjón, sbr. 63. gr., skal þessi frádráttur aldrei nema lægri fjárhæð en 550 000 gkr.,
hjá einstæðum foreldrum, sbr. 69. gr.. skal þessi lágmarksfrádráttur vera 75% hærri.
14. gr.
1. mgr. 44. gr. laganna, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1980 orðist svo:
Til viðbótar fyrningu skv. 38. gr. er heimilt að fyrna eignir, sbr. 32. gr., um
fjárhæð jafna skattskyldum hluta söluhagnaðar af fyrnanlegum eignum á sama
rekstrarári og söluhagnaður færist til tekna. Einnig er heimilt að fyrna sömu eignir
um fjárhæð er nema má allt að 40% af þeirri fjárhæð sem færð er til tekna samkvæmt ákvæðum 53. gr. Þegar 60% af tekjufærslu ársins skv. 53. gr. eru hærri en
fjármagnskostnaður skv. 51. gr. að frádregnum fjármagnstekjum skv. 8. gr. er heimilt,
auk fyrninga skv. 2. málsl. þessarar málsgreinar, að fyrna þessar eignir um fjárhæð
er nemur allt að þessum mun að viðbættum 6% af þeim stofni er tekjufærsla skv.
53. gr. er reiknuð af.
15. gr.
2. málsl. 2. mgr. 44. gr. laganna, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo:
Skal hundraðshluti þessarar fyrirframfyrningar nema að hámarki sama hundraðshluta og tekjufærsla skv. 53. gr. og reiknast hann af fjárhæð sem er jafnhá fjárfestingu i þessum rekstrarfjármunum í lok næst liðins árs.
16. gr.
1. mgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Hjá lögaðilum skal árlega tekið tillit til þeirra áhrifa sem almennar verðbreytingar hafa á eignir þeirra og skuldir, eftir því sem nánar er ákveðið í grein þessari.
Sama á við hjá þeim mönnum er hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða
starfsemi varðandi þær eignir þeirra og skuldir sem rekstrinum eru tengdar.
17. gr.
5. mgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Þegar heildarskuldir skattaðila skv. 76. gr. eru hærri en heildareignir hans skv.
73. gr. i lok reikningsárs skal sá hluti reiknaðrar tekjufærslu samkvæmt þessari
grein falla niður sem umfram er tap ársins og ójöfnuð töp frá fyrri árum. Með tapi
ársins er í þessu sambandi átt við skattskyldar tekjur ársins að frádregnum frádráttarbærum gjöldum ársins án tillits til verðbreytingarfærslu. Hjá mönnum, er
stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er með heildareignum og heildarskuldum í þessari málsgrein átt við allar framtalsskyldar eignir þeirra og skuldir
án tillits til þess, hvort þær eru tengdar rekstrinum eða ekki. Til eigna í þessu sambandi telst þó ekki verðmæti íbúðarhúsnæðis til eigin nota og einkabifreiðar allt að
50 000 000 gkr. (500 000 kr.) og til skulda teljast ekki þær skuldir sem sannanlega
hafa verið notaðar til öflunar þessara eigna. Fjárhæð í 4. málslið þessarar mgr. er
grunnfjárhæð og skal hún hækkuð eða lækkuð árlega samkvæmt verðbreytingarstuðli, sbr. 26. gr., í fyrsta skipti við álagningu skatta ársins 1982.
18. gr.
7. mgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Verðbreytingarfærslu samkvæmt þessari grein skal reikna í lok hvers reikningsárs og skal miða við s^öðu eigna og skulda i lok næst liðins reikningsárs.
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19. gr.
1. mgr. 59. gr. laganna orðist svo:
Ef maður, er starfar við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eða hjá
aðila honum tengdum, telur sér til tekna af starfi þessu lægri eða hærri fjárhæð en
ætla má að launatekjur hans hefðu orðið ef hann hefði unnið starfið sem launþegi
hjá óskyldum aðila, sbr. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., án þess að skýringar fylgi, skal
skattstjóri skriflega skora á framteljanda að láta i té skriflegar skýringar á framtöldu endurgjaldi studdar nauðsynlegum gögnum, sbr. 1. mgr. 96. gr. Berist ekki
fullnægjandi skýringar eða gögn innan tilskilins tima skal skattstjóri ákvarða honum endurgjald fyrir starfið. Rikisskattstjóri skal árlega setja viðmiðunarreglur til
leiðbe’ningar fyrir skattstjóra varðandi þessa ákvörðun og reglur um framkvæmd
greinarinnar að öðru leyti. Ríkisskattstjóri skal miða viðmiðunarreglurnar við laun
fyr'r sambærileg störf í venjulegum vinnutíma. Skal hann hafa hliðsjón af gildandi
kjarasamningum og raunverulegum tekjum i viðkomandi starfsgrein. Viðmiðunartekjur þeirra, er landbúnað stunda, skulu miðast við vinnuþátt í verðlagsgrundvelli
landbúnaðarafurða að frádregnum einum þriðja, þó að teknu tilliti til aðstæðna
hverju s:nni, svo sem þess ef bændur ná ekki heildartekjum grundvallarbúsins vegna
afurðaverðs, árferðis eða annarra atriða er máli skipta að mati rikisskattstjóra. Skattstjóri skal við ákvörðun sína gæta aðstöðu viðkomandi að’la, aldurs hans, heilsu og
starfstíma, umfangs starfsins og annarra atriða er máli skipta. Við ákvörðun launa
elli- eða örorkulífeyr’sþega skal þess gætt, að tap myndist ekki við það á rekstrinum.
Við ákvörðunina skal taka tillit til launatekna frá öðrum. Ákvörðun skattstjóra samkvæmt þessari grein má aldrei mynda tap sem er meira en nemur samanlögðum
almennum fyrningum skv. 38. gr. og gjaldfærslu skv. 53. gr.
20. gr.
1. málsliður 1. mgr. 66. gr. laganna orðist svo:
Skattstjóri skal taka til greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns
þegar svo stendur á sem hér greinir:
21. gr.
1. mnr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir
hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tl.
62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 3 241 379 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 25%, af
næstu 2 965 517 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 35% en af tekjuskattsstofni yfir
6 206 896 gkr. reiknast 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur
skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig fæst. telst tekjuskattur ársins.
22. gr.
68. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir i 1. mgr. 67. gr., skal vera 524 828 gkr.
Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekjuskattsstofni skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemnr
allt að þeim mun og skal því ráðstafað fvrir hvern mann til að greiða eignarskatt
hans á gjaldárinu og síðan sjúkratryggingagjald hans á gjaldárinu og því sem þá
kann að vera óráðstafað til greiðslu litsvars hans á gjaldárinu. Sá persónuafsláttur
sem enn er óráðstafað fellur niður, nema um sé að ræða óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr., og skal þá þessi
óráðstafaði hluti persónuafsláttar makans dragast frá reiknuðum skatti hins makans.
Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur siðarnefnda makans i heild hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal
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rikissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða eignarskatt,
sjúkratryggingagjald og útsvar hans á gjaldárinu. Sá hluti persónuafsláttar sem
þá verður enn óráðstafað fellur niður.
23. gr.
Á eftir 1. mgr. 80. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 2. mgr. greinarinnar,
og orðist svo:
Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn manns um lækkun eignarskattsstofns hans þegar svo stendur á sem greinir í 1. og 7. tl. 1. mgr. 66. gr.
24. gr.
1 stað 1. mgr. 98. gr. laganna (sbr. 44. gr. laga nr. 7/1980) komi:
Eigi síðar en 30. júní ár hvert skulu skattstjórar hafa lokið álagningu á skattaðila skv. 95. gr. og eftir því sem við á skv. 3. mgr. 96. gr. og skulu skattstjórar þá
semja og leggja fram til sýnis eigi síðar en 15 dögum fyrir lok kærufrests skv. 99.
gr. álagningarskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, en í henni skal tilgreina þá
skatta sem á hvern gjaldanda hafa verið lagðir skv. lögum þessum. Senda skal hverjum skattaðila tilkynningu um þá skatta sem á hann hafa verið lagðir. Jafnframt
skal skattstjóri auglýsa rækilega, m. a. í Lögbirtingablaðinu, að álagningu sé lokið
svo og hvar og hvenær álagningarskrár liggi frammi. Þá skal skattstjóri senda viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs skrá um þá aðila, sem á hafa verið lagðir skattar, svo og samrit til ríkisskattstjóra og ríkisendurskoðanda.
25. gr.
Á eftir 7. mgr. 100. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 8. mgr. greinarinnar,
og orðist svo:
Berist rikisskattanefnd kæra og hún er rökstudd með skattframtali, sem ekki
hefur sætt efnisúrlausn hjá skattstjóra, getur nefndin sent kæruna til skattstjóra
til uppkvaðningar kæruúrskurðar að nýju. Nefndin skal tilkynna skattaðila, umboðsmanni hans og rikisskattstjóra um þá ákvÖrðun. Skattstjóri skal hafa kveðið
npp kæruúrskurð i sliku máli innan 30 daga frá því honum barst það til meðferðar.
26. gr.
3. mgr. 101. gr. laganna orðist svo:
Telji ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ákvörðun skattstjóra um skattstofn
eða skattálagningu samkvæmt Iögum þessum og öðrum lögum um skatla og gjöld,
sem skattstjórar leggja á, getur hann ákvarðað skattaðila skattstofn og skatt að nýju
eða falið það skattstjóra, enda séu uppfyllt skilyrði 96. og 97. gr„ ef um hækkun er
að ræða. Heimilt er skattaðila að kæra breytingar eftir reglum 99. og 100. gr.
27. gr.
Lokamálsliður 1. mgr. 107. gr. laganna orðist svo:
Skattur af álagi skv. 106. gr. dregst frá sektarfjárhæð.
28. gr.
1. málsl. 5. mgr. 107. gr. laganna falli niður.
29. gr.
1. mgr. 112. gr. laganna orðist svo:
Sé skattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði
dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Með gjalddaga í þessu sambandi er átt við
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reglulega gjalddaga skv. 1.—4. og 6.—8. mgr. 110. gr., en gjaldfelling vegna vangreiðslu á hluta skv. 5. mgr. 110. gr. hefur ekki áhrif á dráttarvaxtaútreikning.
Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961
og ákvörðun Seðlabanka Islands á hverjum tíma.
30. gr.
Á eftir 2. málslið 1. mgr. 113. gr. laganna (sbr. 49. gr. laga nr. 7/1980) bætist
nýr málsliður er orðist svo:
Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum skv. lögum þessum og gjöldum
skv. IV. kafla laga nr. 73/1980.
31. gr.
Á eftir orðunum „1. og 2. tl. E-Iiðs 1. mgr. 30. gr.‘‘ í 121. gr. laganna, sbr. 10.
gr. laga nr. 20/1980, bætist við: 2. mgr. 30. gr.
32. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og
eignarskatts á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 og eigna í lok þess árs. Þó skulu
ákvæði 10. og 12. gr. eigi koma til framkvæmda fyrr en við álagningu skatta á árinu
1982 vegna tekna ársins 1981.
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn i lög nr.
40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og gefa þau
út svo breytt.
Ákvæði til bráðabirgða
Ríkisskattstjóri getur veitt gjaldendum heimild til fyrningar skv. 14. gr. laga
þessara vegna rekstrarársins 1979, enda komi fram umsókn um það frá gjaldanda.
Fjármálaráðherra skal fela rikisskattstjóra að kanna i hvaða mæli reglur laga
nr. 40/1978 með siðari breytingum, er lúta að fyrningum af endurmetnu stofnverði,
meðferð fjármagnskostnaðar og reiknuðum verðbreytingarfærslum, hafa leitt til
verulegrar þyngingar á skattbyrði miðað við reglur eldri laga hjá einstökum hópum
manna er stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Skal könnun þessari lokið
fyrir nóvemberlok 1981 og skulu niðurstöður hennar lagðar fyrir Alþingi.
Ákvæði 1. mgr. 98. gr. varðandi samningu og framlagningu álagningarskrár öðlist
ekki gildi fyrr en við álagningu 1982 vegna tekna ársins 1981 og eigna í lok þess árs.

Nd.

862. Breytingartillaga

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. mai 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Halldóri Blöndal, Árna Gunnarssyni, Karvel Pálmasyni, S’ghvati Björgvinssyni,
Sigurlaugu Bjarnadóttur og Matthiasi Bjarnasyni.
Við c-lið 2. tl. 30. gr. laganna bætist: við hvers konar fiskveiðar.
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[262. mál]

um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
(Eftir 2. umr. í Ed., 15. maí.)
Samhljóða þskj. 518 með þessum breytingum:
10. gr. hljóðar svo:
Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins skal vera sjálfstæð stofnun undir yfirstjórn
iðnaðarráðherra. Hlutverk hans er að efla lagmetisiðnaðinn m. a. með þvi að stuðla
að tæknilegri uppbyggingu, þróun vinnsluaðferða og vörutegunda og markaðsöflun
erlendis. 1 þessu skyni er stjórn sjóðsins heimilt að veita framleiðendum lagmetis
til útflutnings og Sölustofnun lagmetis óendurkræfa styrki eða lán með hagkvæmum
kjörum samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins hverju sinni. Ekki má verja fé sjóðsins til rekstrarstyrkja eða lána.
Iðnaðarráðherra skipar Þróunarsjóði lagmetisiðnaðarins fimm manna stjórn
og jafnmarga til vara með eftirfarandi hætti: Einn samkvæmt tilnefningu Sölustofnunar lagmetis eða síðar sölusamtaka lagmetisframleiðenda, einn samkvæmt
tilnefningu Iðntæknistofnunar íslands, einn skv. tilnefningu Rannsóknastofnunar
fiskiðnaðarins, einn skv. tilnefningu sjávarútvegsráðherra, sem sé á árinu 1981
valinn i samráði við Samtök grásleppuhrognaframleiðenda og Sölusamtaka ísl.
fiskframleiðenda, en síðar eftir ábendingu Sölusamtaka íslenskra fiskframleiðenda. Einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Á sama hátt fer um varamenn þeirra.
11. gr. hljóðar svo:
Tekjur Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins eru fullvinnslugjald af söltuðum grásleppuhrognum, söltuðum matarhrognum og frystum þorskhrognum, sem flutt eru
til útlanda, svo og útfluttu lagmeti.
Fullvinnslugjaíd þetta skiptist þannig:
a) 1% af fob-verði saltaðra grásleppuhrogna og skal innheimta þessa gjalds falla
niður 1. apríl 1982.
b) 1% af fob-verði lagmetis.
c) 3% af fob-verði saltaðra matarhrogna og frystra þorskhrogna.
Um gjalddaga og innheimtu fullvinnslugjalds fer á sama hátt og segir um útflutningsgjald í lögum nr. 5 13. febrúar 1976.
Enn fremur skal með sama hætti innheimta 1% gjald af fob-verði saltaðra
grásleppuhrogna fram til 1. apríl 1982 og renni andvirði þess til Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda.
13. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 48 26. maí 1972,
um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, með síðari breytingum. I. kafli þessara laga,
þ. e. greinar 1—8 að báðum meðtöldum, fellur úr gildi 31. desember 1982.

Nd.

864. Frumvarp til laga

[291. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Eftir 2. umr. i Nd., 15. maí.)
1- gr.
Við 11. gr. bætist ný málsgrein er verði 7. málsgrein og orðist svo:
Hver sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur, skal eiga rétt á töku
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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ellilifeyris frá og með 60 ára aldri, enda sé að öðru leyti fullnægt skilyrðum þessarar
greinar. Starfsár sjómanna skal í þessu sambandi miðast við að sjómaður hafi verið
lögskráður á íslenskt skip eigi færri en 180 daga að meðaítali í 25 ár. Nánari ákvæði
um framkvæmd skulu sett með reglugerð.
2. gr.
Ný 2. mgr. 12. gr. orðist svo:
Heimilt er Tryggingastofnuninni að veita örorkustyrk þeim, sem skortir að
minnsta kosti helming starfsorku sinnar og uppfyllir skilyrði 1. mgr. að öðru leyti
en því, er örorkustig varðar. örorkustyrkþegi, sem náð hefur 62 ára aldri, skal njóta
örorkustyrks sem jafnan svarar til fulis örorkulifeyris (grunnlífeyris án bóta tengdra
honum). örorkustyrk má ennfremur veita þeim, sem stundar fullt starf, en verður
fyrir verulegum aukakostnaði sökum örorku sinnar, og heimilt er að greiða slíkan
styrk vegna bæklunar eða vanþroska barns innan 16 ára aldurs, ef hún hefur i för
með sér tilfinnanleg útgjöld eða mikla umönnun. Tryggingaráð setur reglur um örorkustyrki, og skulu þær staðfestar af ráðherra.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ.

865. Tillagra til þingrsályktunar

[328. mál]

um skoðanakannanir.
Flm.: Halldór Blöndal.
Albingi ályktar að kjósa fimm manna nefnd hlutfallskosningu á Alþingi, er
semji frumvarp til laga um skoðanakannanir. Frumvarpið skal lagt fyrir næsta
Alþingi.
Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur það færst i vöxt, að skoðanakönnunum hefur verið
beitt, sumpart í auglýsingaskyni eða sem fréttaefni og sumpart i áróðursskyni.
Fæstum blandast hugur um. að villandi skoðanakönnun getur haft áhrif á almenningsálit, enda gefur hún i skyn að almennur vilji hafi verið kannaður, þótt einungis
hafi verið um hálfkák að ræða. Hægt er að nefna þess dæmi, að skoðanakannanir
hér á landi hafi gefið alrangar upplýsingar um raunverulegt viðhorf þorra manna.
Um þessa þingsályktunartUlögu þarf ekki að fara fleiri orðum. Auglýsingamennska og múgmennska tröllriður þjóðfélaginu. Til þess að stemma stigu við þvi,
að frekari misbeiting eigi sér stað með skoðanakönnunum og túlkun þeirra, er
nauðsynlegt að settar verði leikreglur, sem allir verða að hlýða. Nóg eru um upplausnina samt.

Nd.

866. Log

um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978.
(Afgreidd frá Nd. 15. mai.)
Samhljóða þskj. 642.

[133. mál]
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867. Frumvarp til laga

[190. mál]

um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum um almannatryggingar,
nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Eftir 2. umr. í Nd., 15. maí.)

1.
2.
3.
4.
5.

1. gr.
3. gr. laga nr. 95/1975 orCist svo:
Á árinu 1981 skulu skattstjórar leggja sjúkratryggingagjald á menn sem skattskyldir eru samkvæmt lögum nr. 40/1978 með síðari breytingum.
Gjaldstofn sjúkratryggingagjalds skal vera hinn sami og gjaldstofn álagðra
útsvara 1981.
Af fyrstu 6 750 000 gkr. (67 500 nýkr.) gjaldstofns sjúkratryggingagjalds greiðist
ekkert gjald, en af þeim hluta gjaldstofns, sem umfram er 6 750000 gkr. (67 500
nýkr.), greiðist 2%.
Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda um
tekjuskatt og eignarskatt.
Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga skal tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir í þessari grein, til hlutfallslegrar lækkunar á framlagi ríkissjóðs.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta á
árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. gr.
laga nr. 40/1978 með síðari breytingum og vegna tekna ársins 1981 hjá mönnum
sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr., sbr. 71. gr. sömu laga.

Nd.

868. Breytingartillaga

[275. mál]

við frv. til laga um atvinnuleysistryggingar.
Frá Friðrik Sophussyni og Steinþóri Gestssyni.
1. málsliður 42. gr. orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1981.

Ed.

869. Nefndarálit

[297. mál]

um frv. til laga um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og rætt við forráðamenn Búnaðarsambands
Suðurlands. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 15. mai 1981.
Egill Jónsson,
Eiður Guðnason,
Jón Helgason,
form., frsm.
fundaskr.
Helgi Seljan.
Davið Aðalsteinsson.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
Ey. Kon. Jónsson.
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870. Frumvarp til laga

[275. mál]

um atvinnuleysistryggingar.
(Eftir 2. umr. í Nd., 15. maí.)
Samhljóða þskj. 559 með þessum breytingum:
7. gr. hljóðar svo:
Tryggingastofnun rikisins skal annast sjóðsvörslu, reikningshald og daglega
afgreiðslu fvrir Atvinnuleysistryggingasjóð í umboði sjóðsstjórnar og undir umsjá
hennar.
Sjóðurinn skal greiða stofnuninni þóknun fyrir þjónustu hennar samkvæmt
samkomulagi milli aðila. Náist ekki samkomulag skal ráðherra skera úr ágreiningi.
Handbært fé sjóðsins skal Tryggingastofnun ríkisins ávaxta, eftir því sem við
verður komið, í lánastofnunum á þeim stöðum, þar sem fé sjóðsins fellur til.
10. gr. hljóðar svo:
Atvinnurekandi skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er sé 1% af
útborguðu vikukaupi fyrir dagvinnu, skv. 8. launaflokki A. Verkamannasambands
fslands. læasta starfsaldursþrepi, vegna hverrar vinnuviku, sem starfsmaður vinnur
í þjónustu hans. Sé um að ræða fasta starfsmenn, reiknast árið 52 tryggingarvikur,
en hjá öðrum starfsmönnum reiknast hverjar unnar 40 klukkustundir ein trvggingarvika. Trvggingarvikufjöldi sjómanna er skráningar- eða ráðningartimi í skipsrúm.
Við ákvörðun iðgjalds skal miða við meðalkaup á s. 1. ári skv. umræddum taxta
og skal það reiknast af Hagstofu fslands.
Við ákvörðun iðgjalds skv. 4. gr., sbr. 2. mgr. 9. gr., jafngildir hver róðrardagur
12 vinnustundum.
22. gr. hljóðar svo:
Maður, sem öðlast bótarétt skv. ákvæðum þessa kafla, á rétt á bótum fyrir þá
daga. sem hann er atvinnulaus, frá og með 1- skráningardegi, sbr. þó 4. mgr. 24. gr.
Atvinnuleysisbætur greiðast fyrir alla daga nema laugardaga og sunnudaga. Enginn skal þó fá bætur fyrir fleiri en 180 daga á 12 mánuðum.

30. gr. hljóðar svo:
Útblutunarnefndir anna«t gre’ðslu bóta til einstakra bótabega nema þær kjósi að
fela bað Trvggingastofnun rikisins eða umboðsmönnum hennar.
Umboðsmenn Tryggingastofnunar rikisins skulu mánaðarlega senda Trvggingastofnnninni bótaskrár, sem beir bafa afgreitt i l’ðnum mánuði. ásamt fylgiskjölum.
Heimilt er stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs að annast afgreiðslu atvinnulevsisbóta annarra aðila, ef eftir því er leitað og samkomulag verður um fyrirkomulag.
33. gr. hljóðar svo:
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita lán með lágum vöxtum eða vaxtalaus til eflingar atvinnulifi á beim stöðum, þar sem atvinnulevs' er alvarlegt.
Áður en slik Ián eru veitt skal liggja fyrir rannsókn á atvinnuþáttum og
atvinnumöguleikum á þeim stöðum, þar sem skal lána samkvæmt þessari grein. Er
stjórn sjóðsins heimilt að láta fara fram slika rannsókn á sinn kostnað ef þurfa
þykir.
Sjóðsstjórn skal leita umsagnar vinnumálaskrifstofu félagsmálaráðuneytisins
áður en veitt eru lán samkvæmt þessari grein.
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35. gr. hljóöar svo:
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs er heimilt að veita styrk úr sjóðnum til
einstakra sveitarfélaga með þeim forsendum:
1. að verulegt atvinnuleysi sé eða sé fyrirsjáanlegt í hlutaðeigandi sveitarfélagi
sem útlit sé fyrir að verði langvarandi,
2. að sveitarfélagið láti hefja vinnu við tilgreindar framkvæmdir og ráði í því
skyni til vinnu ákveðinn fjölda atvinnulausra manna í héraðinu til ákveðins
tíma,
3. að sveitarfélagið greiði laun fyrir þessa vinnu samkvæmt gildandi kjarasamningi
eða taxta verkalýðsfélags,
4. að hlutaðeigandi verkalýðsfélög og samtök atvinnurekenda samþykki styrkveitinguna,
5. að réttur atvinnulausra manna til bóta að framkvæmdum loknum verði a. m. k.
hinn sami og hann var þegar þeir hófu umrædda vinnu, ef þeir verða þá atvinnulausir.
Nú verður víðtækt og mikið atvinnuleysi af völdum náttúruhamfara, t. d. hafíss
er lokar höfnum á stóru landsvæði, og er þá stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs
heimilt að greiða í samráði við viðkomandi sveitarstjórnir aukakostnað við að koma
í veg fyrir atvinnuleysi á svæðinu, t. d. flutningskostnað á afla milli byggðarlaga
og landshluta.
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs leggur sjálfstætt mat á það, hvort, hvernig
eða hvenær henni þykir ástæða til að nota þessa heimild.
42. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1981. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 57, 27. apríl
1973 um atvinnuleysistryggingar, lög nr. 29, 2. maí 1974, lög nr. 56, 27. maí 1975, lög
nr. 30, 14. maí 1976 og lög nr. 18, 11. maí 1977 um breytingar á þeim lögum.

Ed.

871. Lög

[7. mál]

um horfna menn.
(Afgreidd frá Ed. 15. mai.)
Samhljóða þskj. 716 (sbr. 7).

Ed.

872. Frumvarp til laga

[215. mál]

um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
(Eftir 2. umr. í Ed., 15. maí.)
1- gr.
3. málsgr. 2. gr. laga nr. 35/1960, um lögheimili, orðist svo:
Það telst eigi heimili þótt maður dveljist í skóla, vinnuhæli eða fangelsi. Sama
gildir um dvöl á sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili, dvalarheimilum fyrir aldraða og
öryrkja svo og sérhönnuðum heimilum og íbúðum aldraðra og öryrkja, ef dvölin
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er eingöngu eða aðallega til lækninga eða heilsubótar. Sama máli gegnir og um
dvalarstað vegna árstíðabundinnar atvinnu, svo sem vertíðarvinnu, kaupamennsku
og vetrarvistar eða annarrar vetrardvalar vegna atvinnu, enda hverfi maðurinn til
lögheimilis síns að slíkri dvöl lokinni.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

873. Nefndarálit

[283. mál]

um frv. til laga um lagningu sjálfvirks síma.
Frá samgöngunefnd.
Nefndin hefur kynnt sér málið og leggur til að frumvarpið verði samþykkt
óbreytt.
Alþingi, 15. maí 1981.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.
Friðjón Þórðarson.

Ed.

Alexander Stefánsson,
fundaskr.
Skúli Aíexanderson.
Halldór Blöndal.

Árni Gunnarsson.
Steinþór Gestsson.

874. Nefndarálit

[123. mál]

um frv. til I. um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mælir með samþykkt þess með þeim breytingartillögum sem fluttar eru á sérstöku þingskjali. Einstakir nefndarmenn áskilja sér
rétt til þess að flytja eða fylgja öðrum breytingartillögum sem fram kunna að koma.
Ingimar Sigurðsson og Þórhallur Halldórsson sátu fundi nefndarinnar.
Alþingi, 16. mai 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Lárus Jónsson.

Ed.

Karl Steinar Guðnason,
Jón Helgason.
fundaskr., með fyrirvara.
Helgi Seljan.
Salome Þorkelsdóttir.
Gunnar Thoroddsen.

875. Breytingartillögur

[123. mál]

við frv. til laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. Við 1. gr. 1. Málsgr. orðist svo:
1.1. Lögum þessum er ætlað að tryggja landsmönnum svo heilnæm lífsskilyrði
sem á hverjum tíma eru tök á að veita.
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2. Við 5. gr. 3. Málsgr. orðist svo:
5.3. Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. okt. ár hvert gera fjárhagsáætlun og áætlun
um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu, sem miðast við
íbúatölu 1. des. árið á undan. Skulu þessar áætlanir lagðar fyrir viðkomandi sveitarstjórnir til endanlegrar ákvörðunar.
3. Við 6. gr. 6.6. Liðurinn orðist svo:
6.6. Eyjafjarðarsvæði.
Þar starfa 3 nefndir:
1) Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Ólaf sfjarðarkaupstaður.
2) Dalvík, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og Hríseyjarhreppur. Dalvikurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna
af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
3) Akureyri, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur,
Skriðuhreppur, öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur,
Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna
af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á svæðinu komi sér saman um tvo.
4. Við 6. gr. 6.8. 1), 2), 3), 8) og 9). Liðirnir orðist svo:
6.8. Austurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðarhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af
sveitar stj órnum.
2) Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar.
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur.
3) Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökudalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur, Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdalshreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur.
Egilsstaðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.
8) Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geitheillnahreppur og
Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur einn kosinn af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna
á starfssvæðinu komi sér saman um eínn.
9) Höfn Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur,
Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
5. Við 6. gr. 6.9. 1) og 2). Liðirnir orðist svo:
6.9. Suðurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur, Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur
skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra
hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.

2656

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Ed,

Þingskjal 875—876
2) Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur. Hver hreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af hreppsnefnd.
Við 11. gr. 1. Þar sem stendur „svæðisstjórn“ skal standa: svæðisnefnd.
Við 11. gr. 2. tl. Málsgr. orðist svo:
11.2. Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
Við 20. gr. 1. Þar sem stendur „Framkvæmdastjóri“ skal standa: Forstjóri.
Við 25. gr. 1. Þar sem orðið „hollustufulltrúi“ kemur fyrir skal standa: heilbrigðisfulltrúi.
Við 31. gr. 1. og 2. Málsgreinarnar orðist svo:
31.1 Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi, sem
lög þessi taka til, og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli heilbrigðisnefndar og takist ekki að samræma fyrirmælin skal leggja málið til fullnaðarúrskurðar ráðherra. Þetta gildir þó ekki sé um að ræða eftirlit með
starfsemi samkvæmt lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
á vinnustöðum, lögum nr. 108/1974, um framleiðslueftirlit sjávarafurða og
lögum nr. 31/1970, um dýralækna.
31.2. Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/
1980, lög nr. 108/1974 og lög nr. 31/1970, skal ágreiningur borinn upp í sérstakri samstarfsnefnd, sem i eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins,
Vinnueftirlits ríkisins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða og yfirdýralæknir. Skal samstarfsnefndin koma sér saman um framkvæmd heilbrigðiseftirlits i takmarkatilvikum og gæta þess, að þessir aðilar fari ekki inn á annars
svið né mismunandi kröfur séu gerðar um sömu atriði. Rísi upp ágreiningur í nefndinni og verði hann ekki jafnaður sker heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra úr. Samstarfsnefndinni er enn fremur heimilt að gera tillögur
til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu hinna einstöku eftirlitsaðila þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma
saman eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
Við 36. gr. Greinin orðist svo:
36.1. Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög
nr. 12/1969, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977, nm matvælarannsóknir ríkisins svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 7/1953, um
hundahald og varnir gegn sullaveiki, laga nr. 27/1977, um ráðstafanir til
þess að draga úr tóbaksreykingum, laga nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir
gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða geislatækjum, og laga
nr. 24/1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum.
Við ákvæði til bráðabirgða 6. „áfengisvarnarráðs“ falli brott.

876. Nefndarálit

[312. mál]

um frv. til laga um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og kannað efni þess eftir föngum. Á fundum
nefndarinnar mættu eftirgreindir aðilar:
Guðmundur Einarsson, Finnbogi Björnsson og Baldur Líndal frá Undirbúningsfélagi saltverksmiðju á Reykjanesi, Finnbogi Jónsson og Pétur Thorsteinsson frá
iðnaðarráðuneyti, Sverrir Þórhallsson og Jón Steinar Guðmundsson frá Orkustofnun,
Guðjón Guðmundsson frá RARIK, Sigurður Haraldsson og Valgarð Ólafsson frá
Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda, Gamalíel Sveinsson, ólafur Daviðsson og Hall-
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grímur Snorrason frá Þjóðhagsstofnun, Árni Reynisson frá Náttúruverndarráði,
Eyjólfur Sæmundsson frá Vinnueftirliti ríkisins, Hrafn Friðriksson frá Heilbrigðiseftirliti ríkisins og Finnbogi Kjeld frá Skipafélaginu Víkur hf. Umsagnir frá hinum
fimm síðastnefndu eru birtar í fylgiskjölum með nefndaráliti. Vilhjálmur Lúðvíksson,
Rannsóknaráði ríkisins, kom einnig á fund nefndarinnar.
Nefndin gerir ráð fyrir að fylgt verði eftirfarandi niðurstöðum Saltvinnslunefndar:
1. Byggð verði 8000 tonna saltverksmiðja til að vinna að markaðsþróun með fisksalt í stórum stíl.
2. Núverandi tilraunaverksmiðja verði nýtt til þess að gera vinnslutilraunir með
kaliframleiðslu og framleiðslu á fínsalti.
3. Boruð verði ein vinnsluhola á svæðinu veturinn 1981—82 og aukið við rannsóknir á svæðinu.
4. Undirbúin verði verkhönnun á 40 þús. tonna verksmiðju og tilboða aflað i sölu
á afurðum.
Jafnframt leggur nefndin til að ekki verði heimilað að hefja byggingu 40 þús.
tonna saltverksmiðju fyrr en tilboða hefur verið aflað í sölu afurða með tilliti til
rekstrargrundvallar verksmiðjunnar.
Nefndin lítur svo á að framkvæmdir þær, sem ráðgerðar eru, séu rökrétt framhald af þróunarverkefni því sem Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi
hefur unnið að.
Nefndin mælir með samþykkt frv. með þeim breytingum sem fluttar eru á sérstöku þingskjali. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja eða fylgja
öðrum breytingartillögum.
Alþingi, 16. mai 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
Kjartan Jóhannsson,
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Stefán Jónsson.
Gunnar Thoroddsen.

Þorv. Garðar Kristjánsson.
Egill Jónsson.

Fylgiskjal L
Þjóðhagsstofnun

12. maí 1981.

1. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi.
1 þyrjun árs 1980 tilnefndi Þjóðhagsstofnun einn mann í nefnd á vegum iðnaðarráðuneytisins til þess að meta hagkvæmni þess að reisa og reka saltverksmiðju
á Reykjanesi. Niðurstöður þeirrar nefndar (Saltvinnslunefndar) eru raktar í athugasemdum við frumvarp til laga um sjósfnavinnslu á Reykjanesi, sem hér er til
umfjöllunar. Einnig má vísa til skýrslu nefndarinnar, sem út kom í mars 1981.
Þjóðhagsstofnun sér ekki ástæðu til þess að gera athugasemdir við einstaka
þætti í skýrslu nefndarinnar, en vill aftur á móti benda á nokkur meginatriði, sem
hafa verður í huga þegar taka á afstöðu til þess, hvort reisa eigi saltverksmiðju á
Reykjanssi.
1. Gert er ráð fyrir því, að tæpur helmingur af tekjum 40 þúsund tonna saltverksmiðju komi af sölu fisksalts. Framleiðsla fisksalts hér innanlands hefur
sér til framdráttar stóran heimamarkað, en á móti kemur að innlend saltframleiðsla byggist á notkun jarðgufu og allflóknum vélbúnaði, hvort tveggja með
talsverðum tilkostnaði. Ljóst er því, að framleiðslukostnaður fisksalts hérlendis
hlýtur að vera margfalt hærri en í suðlægari löndum, sem nota sólarorku við
framleiðsluna og tækjabúnað af einföldustu gerð. Flutningskostnaður hingað til
lands bætist hins vegar við ódýrt sólarsaltið, og eins og verðmyndun á innflutta saltinu er nú lætur nærri að flutningskostnaður sé um 60% af söluverði
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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saltsins hingað komins. Samkeppnishæfni innlenda saltsins mun því að verulegu leyti ráðast af því, hver verða muni þróunin í flutningskostnaði á salti
til landsins. Ýmislegt bendir til þess, að flutningskostnaður til landsins ætti að
geta lækkað, ef samkeppnisaðstæður gera það nauðsynlegt. Má þar nefna bætta
tækni við út- og uppskipun á salti og eins virðist samkeppnin ekki hafa verið
hörð á þessum markaði.
2. Niðurstöður söltunartilrauna sýna, að ekki er marktækur munur á því, hvernig
saltfiskur flokkast, hvort heldur notað er Reykjanessalt eða innflutt salt. Hér
er átt við niðurstöður innlendra matsmanna, en endanlegur dómari í þessum
efnum hlýtur að verða neytandi saltfisksins í markaðslöndunum. Engar marktækar niðurstöður liggja fyrir um viðbrögð neytenda erlendis við fiski söltuðum
með Reykjanessalti.
3. Með hliðsjón af framangreindum tveim atriðum svo og með tilvísun til skýrslu
Saltvinnslunefndar að öðru leyti virðist mega ráða, að innlend framleiðsla
fisksalts sé talsverðri óvissu undirorpin og ekki sé að vænta skjótfengins ábata
af þeirri framleiðslu, ef ekki kæmi annað til. En þá er átt við vinnslu verðmætari afurða í tengslum við fisksaltsframleiðslu, svo sem kalsíumklóríð, kalí,
finsalt, bróm, vítissóda o. fl. Samtals eru þessar afurðir rösklega helmingur af
tekjum 40 þúsund tonna verksmiðjunnar. 1 skýrslu Saltvinnslunefndar eru raktar
markaðshorfur fyrir þessar afurðir og virðist að ýmsu leyti um álitlega möguleika að ræða. Sérstaklega er ástæða til þess að nefna þann sveigjanleika í
vinnslurásinni, sem ráð er fyrir gert með þeim möguleika að framleiða fínsalt
til útflutnings í stað fisksalts, ef illa árar á innanlandsmarkaði. Er í hönnunarforsendum nú gert ráð fyrir að framleiða megi allt að 20 þúsund tonn af fínsalti.
4. Margt bendir til að bygging og rekstur saltverksmiðju á Reykjanesi gæti orðið
ákveðin lyftistöng fyrir annan efnaiðnað í landinu. 1 sumum tilvikum er um
að ræða nýtingu efna úr jarðsjónum í tengslum við rekstur saltverksmiðju, svo
sem kísil, líthíum, koldíoxíð og gips. Aðrir kostir á þessu sviði efnaiðnaðar
byggja raunar á afurðum saltverksmiðjunnar sem hráefni. Má þar nefna natríumklórat, magnesíumklóríð, vítissóda, klór o. fl. Bygging saltverksmiðjunnar er
ekki nauðsynleg forsenda þessa iðnaðar, þar sem flytja mætti inn það salt, sem
til framleiðslunnar þarf. Unnið er nú að frekari könnun þessara kosta. Hér er
um orkufrekan iðnað að ræða, sem Islendingar ættu kostnaðarlega að geta
haft vissa yfirburði í.
5. Af því, sem hér hefur verið rakið, verður niðurstaðan helst sú, að brugðið geti
til beggja vona með samkeppnishæfni innlends fisksalts, en vinnsla verðmeiri
aukaefna kunni að reynast ábatasamari. Jafnframt hljóta viðhorf til þessa
máls að nokkru að mótast af þvi, hvort unnt sé að benda á aðra og ábatasamari
hagnýtingu jarðvarmans á Reykjanesi og þá jafnframt hversu eftirsóknarverður
sá efnaiðnaður sé, sem helst er nefndur í tengslum við saltverksmiðjuna.
Fylgiskjal II.
VINNUEFTIRLIT RÍKISINS
Til iðnaðarnefnda Alþingis

13. maí 1981.
Sjóefnavinnsla.
Sjóefnavinnslan mun skv. áætlun framleiða verulegt magn af tærandi (ætandi)
efnum. í lagafrumvarpinu í athugasemdum er lagt til að verksmiðjan framleiði
40 000 þúsund tonn af salti, 9 þúsund tonn af kalsíumklóríði, 6 þúsund tonn af kalí,
auk saltsýru, vítissóda, bróms og klórs. Auk þess er í frumvarpinu heimildarákvæði til að hefja undirbúning að framleiðslu á natríumklórati auk ýmissa flairi
efna.
Það er ljóst að við hönnun verksmiðjunnar og byggingu verður að gæta ítrustu
öryggissjónarmiða til þess að fyrirbyggja slys af völdum þessara efna og óhöpp
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við framleiðslu. Auk þess verður að tryggja að raengun í andrúmslofti sé sem allra
minnst og uppfylli ætíð kröfur þær sem settar verða fram um hættumörk fyrir
eiturefni og hættuleg gfni í andrúmslofti á vinnustöðum.
1 frumhönnun og frumáætlun fyrir saltverksmiðju á Reykjanesi er gert ráð
fyrir að verksmiðjuhúsin verði stálgrindahús þakin asbestkvoðu til varnar gegn
tæringu. Vinnueftirlitið mun leggjast gegn því, að asbest verði notað á þann hátt,
vegna hættu á heilsutjóni starfsmanna.
Þar eð verksmiðja þessi á sér ekki aðrar hliðstæður verður það brýnna en ella
að Vinnueftirlit ríkisins verði með í ráðum varðandi hönnun og byggingu verksmiðjunnar.
Fylgiskjal III.
HEILBRIGÐISEFTIRLIT RlKISINS
1. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi.
Heilbrigðiseftirlit ríkisins hefur ekki fjallað sérstaklega um sjóefnavinnsluna og hefur að svo stöddu ekki upplýsingar um hvaða tegund mengunar helst
beri að varast. Líklegt er þó að gera verði sér grein fyrir hvað um afrennslisvatn verður, einkum með tilliti til hugsanlegrar mengunar grunnvatns á Reykjanesi.
Sjóefnavinnslu gæti og tengst margs konar iðnaður, sem líklegt er að
verði einnig háður starfsleyfi heilbrigðismálaráðherra.
Fylgiskjal IV.
NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ.
Iðnaðarnefnd Ed. Alþingis
13. mai 1981.
Að því er varðar sjóefnavinnslu þá hefur ráðið fylgst með þróun þess máls
í nokkur ár. Henni er ætlaður staður á svæði, sem er á náttúruminjaskrá vegna
merkra náttúruminja og er þar að auki vinsælt útivistarsvæði. Þar eru m. a. sjávarhamrar með fuglalífi, volg sjávartjörn með sérstæðu lífríki, snotrar gigaraðir
(Stampar) og allmikið hverasvæði, sem nýtt verður til vinnslunnar. Ráðið mun því
leggja áherslu á að þessum náttúruminjum verði ekki raskað umfram það, sem
brýn nauðsyn krefur, hvort heldur er af mannvirkjagerðinni sjálfri, efnistöku til
hennar né losun úrgangsefna frá rekstrinum. Enn fremur, að útlit mannvirkja verði
fellt að umhverfi sínu. Viðræður við undirhúningsfélagið um þessa og aðra umhverfisþætti munu hefjast á næstunni með fundi sérfræðinga beggja aðila á vettvangi. Ráðið mun þá m. a. kanna betur ýmsa umhverfisþætti, sem ekki eru Ijósir,
t. d. hvað gert verði við allan þann kísil, sem fellur til við framleiðsluna og ekki
eru enn fundin not fyrir.
Fylgiskjal V.
SKIPAFÉLAGIÐ VlKUR HF.
Iðnaðarnefnd Efri deildar Alþingis.

12. maí 1981.

SJÓEFNAVERKSMIÐJA Á REYKJANESI.
Eðlilegt sýnist, að stefnt sé i nokkra verkaskiptingu milli þjóða og svæða þannig
að hver vara sé framleidd þar sem auðveldast er og eðlilegast að framleiða hana. Á
þann hátt fæst lægst framleiðsluverð og fleiri njóta vörunnar.
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Um tíma hefur verið starfrækt hér tilraunaverksmiðja til framleiðslu á salti
(NaCl) á Reykjanasi. Þessi tilraun hefur nú gefið af sér nokkrar niðurstöður. Siðan
hefur það gerst, að stjórnarfrumvarp hefur verið lagt fram á Alþingi um sjóefnaverksmiðju á Reykjanesi. Slík verksmiðja mundi fyrst og fremst keppa við innflutt
salt frá Spáni á íslenskum markaði.
Spánn er eitt af þeim löndum í heiminum, sem best er fallið til saltframleiðslu.
Nú eru framleiddar þar um 1 500 000 lestir á ári og segja má, að sólin sjái um þá framleiðslu. Þar er fyrirhuguð stækkun og mikil hagræðing. Áætla Spánverjar t. d. að
auka lestunarhraða skipa úr 100 tonnum á klukkustund í 1000 tonn.
Á Spáni þarf aðeins að dæla sjó inn í lón, siðan sjá sólin og tíminn um framleiðsluna. Það er nánast eini framleiðslukostnaðurinn. Spánverjar framleiða einnig
talsvert af hliðarefnum, sem vinna má úr sjó, t. d. calcium, sulföt, bróm o. fl. Hins
vegar borgar sig ekki alltaf að vinna þessi efni, og var t. d. lögð niður framleiðsla
á calcium cloriði (CaCI) á s. 1. ári.
Að þessu athuguðu þarf meira en litla hagkvæmni til þess, að ísland geti orðið
samkeppnisfært við Spán í sjóefnaframleiðslu. Allir, sem horft hafa á spánska saltframleiðslu, vita, að við hana keppir ekki íslensk gufuorka, þótt ódýr sé, því miður.
1 áratugi höfum við keypt salt af Spánverjum og þeir af okkur saltfisk. Þegar
við höfum ekki keypt nóg af þeim, hafa skapast söluvandamál. Má t. d. minna á
Spánarvínin og togarasmíði.
Kjarni þessa máls er sá, að saltverð á Islandi verður ævinlega spurning um
flutnings- og losunarkostnað og fleiri þætti tengda dreifingarkostnaði en ekki um
framleiðslukostnað. F.O.B.-verð salts á Spáni er aðeins 17—25% af útsöluverði salts
hér á landi. Þetta mundi ekki breytast þótt salt yrði framleitt á íslandi.
Flutningur með skipi frá Spáni beint til hinna ýmsu kaupenda salts á landinu er
ódýrari en flutningur með bilum frá verksmiðju til geymslu i Keflavík — og síðan
útskipun þaðan til flutnings út á land.
Sem dæmi má taka þegar til heildarsaltmagns er litið:
A) Akstur frá Reykjanesi með salt til Þorlákshafnar er álika dýr og sjóflutningskostnaður frá Spáni til sama staðar.
B) Akstur frá Reykjanesi með salt til Hornafjarðar er þrisvar sinnum dýrari en
sjóflutningskostnaður frá Spáni til sama staðar.
C) Sjóflutningur hérlendis yrði einnig dýrari vegna aksturs, geymslu og útskipunar.
Islenskur saltfiskur hefur aðallega verð fluttur út með íslenskum skipum, en
þau flytja siðan salt til baka og losa á sömu höfnum (eða nálægum) og saltfiskurinn
er lestaður á. Nýting skipanna verður þannig meiri og flutningskostnaður lægri heldur en ef skipin kæmu heim tóm til að sækja fiskinn.
Auk þess sem áður er sagt um tíföldun lestunarhraða á Spáni, er mikil hagræðing fyrirhuguð í sambandi við losun og dreifingu á salti hérlendis. Á það örugglega eftir að lækka saltverð á næstu árum og auka öryggi saltnotenda, enda hlýtur
lækkun saltverðs að liggja í bættu dreifingarkerfi, þar sem 75—83% saltverðsins er
flutnings-, losunar- og birgðakostnaður og gjöld tengd því.
Það væri hreint glapræði að fara ofan í vasa almennings til þess að setja á stofn
enn eitt tapfyrirtækið, spilla viðskiptahagsmunum þjóðarinnar og eyðileggja nýtingu
eigin skpastóls, nú þegar það blasir við að auka þyrfti viðskiptin við Spán.
Virðingarfyllst,
Finnbogi G. Kjeld.
P.S. — Undirritaður er að sjálfsögðu reiðubúinn til að veita frekari upplýsingar í
þessu máli.
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Ed.

877. Breytingartillögur

[312. mál]

við frv. til laga um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
Frá iðnaðarnefnd.
1. Við 2. gr. 1. mgr. orðist svo:
Ríkisstjórnin skal kveðja Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi
hf. svo og aðra aðila, sem áhuga hafa á málinu, til samvinnu um stofnun og
starfrækslu hlutafélags skv. 1. gr.
2. Við 4. gr. 1 stað „5 MW“ komi: 10 MW.
3. Við 7. gr. Greinin falli niður.
4. Við 9. gr. 2. mgr. orðist svo:
Fulltrúar í stjórn hlutafélagsins skulu kjörnir á aðalfundi nema fulltrúar
ríkisins, sem skulu skipaðir af iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu,
svo og varamenn þeirra. Verði um meirihlutaaðild ríkisins að ræða í félaginu
skipar iðnaðarráðherra formann stjórnar.
5. Aftan við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða:
Ekki er heimilt að hefja byggingu 40 þús. tonna saltverksmiðju né veita
ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán skv. 2. tölulið 5. gr. í því skyni fyrr en
tilboða hefur verið aflað í sölu afurða.

Nd.

878. Breytingartillaga

[190. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með siðari
breytingum.
Frá Halldóri Blöndal, Birgi Isl. Gunnarssyni, Albert Guðmundssyni
og Steinþóri Gestssyni.
Við 1. gr„ tölulið 3. Liðurinn fellur niður.

Ed.

879. Nefndarálit

[305. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Alþingi, 16. maí 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
Karl Steinar Guðnason.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
form., frsm.
Jón Helgason.
Davíð Aðalsteinsson.
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Ed«

880. Nefndarálit

[237. mál]

um frv. til 1. um þýðingarsjóö.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Alþingi, 16. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Karl Steinar Guðnason.
Þorv. Garðar Kristjánsson.
form., frsm.
Davíð Aðalsteinsson.
Jón Helgason.

Nd.

881. Lög

[215. mál]

um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 872.

Nd.

882. Lög

[181. mál]

um breyting á lögum nr. 85 23. júni 1936, um meðferð einkamála í héraði.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 537 (sbr. 281).

Nd.

883. Lög

[182. mál]

um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit með skipum.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 538 (sbr. 282).

Nd.

884. Lög

[311. mál]

um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 41/19973, lög nr.
24/1976 og lög nr. 52/1980.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 689.
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Ed.

885. Frumvarp til laga
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[123. máll

um hollustuhætti og heilbrigSiseftirlit.
(Eftir 2. umr. í Ed., 16. maí.)
Samhljóða þskj. 717 með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:
1.1. Lögum þessum er ætlað að tryggja landsmönnum svo heilnæm lífsskilyrði sem
á hverjUm tíma eru tök á að veita.
1.2. Með markvissum aðgerðum skal vinna að þessu, m. a. með því að tryggja sem
best eftirlit með umhverfi, húsnæði og öðrum vistarverum, almennri hollustu
matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara og vernda þau lífsskilyrði, sem
felast í ómenguðu umhverfi, hreinu lofti, úti og inni, og ómenguðu vatni. Ennfremur með því að veita alhliða fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir
almenning.
1.3. Lög þessi ná yfir alla starfsemi og framltvæmd, sem hefur eða haft getur í för
með sér mengun lofts, láðs eða lagar, að svo miklu leyti, sem það er ekki falið
öðrum með sérlögum eða alþjóðasamþykktum.
1.4. Með mengun er átt við þegar örverur, efni og efnasambönd geta valdið óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða
óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til óþæginda vegna ólyktar,
hvers konar hávaða og titrings, geislunar og varmaflæðis.
5. gr. hljóðar svo:
5.1. Sveitarfélög annast og standa undir kostnaði við heilbrigðiseftirlit í héruðum,
að svo miklu leyti sem ekki gilda hér um sérstök lög.
5.2. Ekkert sveitarfélag skal vera án viðhlitandi heilbrigðiseftirlits og þjónustu
heilbrigðisfulltrúa.
5.3. Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. okt. ár hvert gera fjárhagsáætlun og áætlun
um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu, sem miðast við
íbúatölu 1. des. árið á undan. Skulu þessar áætlanir lagðar fyrir viðkomandi
sveitarstjórnir til endanlegrar ákvörðunar.
5.4. Heilbrigðisnefnd:r skulu gera fyrir fram áætlanir um allar fjárfrekar framkvæmdir innan umdæmisins i samræmi við 3. tl. þessarar greinar.
6. gr. hljóðar svo:
6.1. í landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir kosnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Um skipan heilbrigðisnefnda og kosningar i þær fer sem hér segir:
6.2. Reykjavíkursvæðt
Þar starfa 2 nefndir:
1) Reykjavík, skipuð sjö fulltrúum kosnum af borgarstjórn.
Starfssvæði: Reykjavíkurborg.
2) Seltjarnarnes, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður.
6.3. Vesturlandssvæði.
Þar starfa 5 nefndir:
1) Akranes, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur. Akraneskaupstaður
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu
komi sér saman um tvo.
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2) Borgarnes, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Borgarneshreppur, Borgarhreppur, Álftaneshreppur, Hraunhreppur, Kolbeinsstaðahreppur, Eyjahreppur, Andakilshreppur, Skorradalshreppur, Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur,
Hvítársíðuhreppur, Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahreppur. Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um
fjóra.
3) Ólafsvík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: ólafsvíkurhreppur, Fróðárhreppur, Staðarsveit, Breiðuvikurhreppur og Neshreppur. ólafsvíkurhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Neshreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á
starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
4) Stykk’'shólmur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Helgafellssveit, Stykkishólmshreppur, Skógarstrandarhreppur,
Miklaholtshreppur, Eyrarsveit og Flateyjarhreppur. Stykkishólmshreppur skal
eiga tvo fulltrúa og Eyrarsveit einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
5) Búðardalur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur, Haukadalshreppur, Laxárdalshreppur, Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur, Klofningshreppur,
Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Laxárdalshreppur skal e;ga einn fulltrúa
kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi
sér saman um fjóra.

6.4. Vestfjarðasvæði.

Þar starfa 6 nefndir:
1) Austur-Barðastrandarsýsla, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur, Gufudalshreppur og Múlahreppur. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana.
2) Patreksfjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur,
Tálknafjarðarhreppur, Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur. Patrekshreppur skal eiga tvo fulltrúa, Tálknafjarðarhreppur einn og Suðurfjarðahreppur
einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu
komi sér saman um einn.
3) Vestur-ísafjarðarsýsla, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Auðkúluhreppur, Mosvallahreppur. Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Þingeyrarhreppur á einn
fulltrúa, Flateyrarhreppur einn og Suðureyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman
um tvo.
4) Bolungarvík, skipuð þrem fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Bolungarvíkurkaupstaður.
5) ísafjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Tsafjarðarkaupstaður, Súðavíkurhreppur, ögurhreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. Isafjarðarkaupstaður
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu
komi sér saman um tvo.
6) Hólmavík, sk’puð þrem fulltrúum.
Starfssvæði: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur, Hólmavikurhreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og óspakseyrarhreppur.
Hólmavikurhreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
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6.5. Norðurlandssvæði vestra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Hvammstangi, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri-Torfustaðahreppur, Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur,
Þorkelshólshreppur og Bæjarhreppur. Hvammstangahreppur skal eiga tvo
fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa komi sér saman
um þrjá.
2) Blönduós, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduóshreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur,
Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur. Blönduóshreppur skal
eiga tvo fulltrúa og Höfðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
3) Sauðárkrókur, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður,
Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur, Ripurhreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur og
Fellshreppur. Sauðárkrókskaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um
þrjá.
4) Siglufjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Siglufjarðarkaupstaður, Haganeshreppur og Holtshreppur. Siglufjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Haganeshreppur einn og Holtshreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
6.6. Eyjafjarðarsvæði.
Þar starfa 3 nefndir:
1) Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: ólafsfjarðarkaupstaður.
2) Dalvík, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og
Hríseyjarhreppur. Dalvikurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
3) Akureyri, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grimseyjarhreppur, Arnarneshreppur,
Skriðuhreppur, öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur,
Saurbæjarhreppur, öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna af
bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
6.7. Norðurlandssvæði eystra.
Þar starfa 4 nefndir:
1) Húsavík, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Aðaldælahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykjahreppur, Reykdælahreppur og Skútustaðahreppur. Húsavíkurkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
2) Kópasker, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Kelduneshreppur, öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og Presthólahreppur. Presthólahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
Alþt. 1980. A. (103. Iðggjafarþing).
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3) Þórshöfn, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur. Þórshafnarhreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
4) Raufarhöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Raufarhafnarhreppur.

6.8. Austurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðarhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum.
2) Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar.
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur.
3) Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur,
Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdalshreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur. Egilsstaðahreppur skal
eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá.
4) Neskaupstaður, skipuð fimm fuiltrúum.
Starfssvæði: Neskaupstaður, Mjóafjarðarhreppur, Norðfjarðarhreppur. Neskaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á
starfssvæðinu komi sér saman um einn.
5) Eskifjörður, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðahreppur. Eskifjarðarkaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Helgustaðahreppur
einn kosinn af sveitarstjórn.
6) Reyðarfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Reyðarfjarðarhreppur.
7) Fáskrúðsfjörður, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur og Stöðvarhreppur. Búðahreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir hinna
hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
8) Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geithellnahreppur og Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur einn
kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu
komi sér saman um einn.
9) Höfn Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur,
Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá fulltrúa
kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi
sér saman um tvo.
6.9. Suðurlandssvæði.
Þar starfa 9 nefndir:
1) Kirkjuhæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur,
Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur skal eiga einn
fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu
komi sér saman um tvo.
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2) Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur.
Hver hreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af hreppsnefnd.
3) Hvolsvöllur, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Eyjafjallahreppur, VesturLandeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Hvolhreppur skal
eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á
starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
4) Hella, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur, Ásahreppur og Djúpárhreppur. Rangárvallahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn
að sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér
saman um tvo.
5) Laugarás, skipuð þremur fulltrúum.
Starfssvæði: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur og Laugardalshreppur. Hreppsnefndir
á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana.
6) Selfoss, skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosskaupstaður, Grafningshreppur, Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur og Þingvallahreppur. Selfosskaupstaður
skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Eyrarbakkahreppur einn og
Stokkseyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra
hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn.
7) Hveragerði, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn.
Starfssvæði: Hveragerðishreppur.
8) Þorlákshöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af ölfushreppi.
Starfssvæði: ölfushreppur og Selvogshreppur.
9) Vestmannaeyjar, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Vestmannaeyjar.
6.10. SuðurnesjasvæðL
Þar starfar ein nefnd skipuð sjö fulltrúum.
Starfssvæði: Keflavíkurkaupstaður, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Njarðvikurkaupstaður, Hafnahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og Grindavíkurkaupstaður. Hvert sveitarfélag kýs einn fulltrúa.
6.11. Hafnarfjarðarsvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Hafnarfjörður, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Hafnarfjarðarkaupstaður.
2) Garðabær, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Garðakaupstaður og Bessastaðahreppur.
Garðakaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Bessastaðahreppur einn kosinn af hreppsnefnd.
6.12. Kópavogssvæði.
Þar starfa 2 nefndir:
1) Kópavogur, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn.
Starfssvæði: Kópavogskaupstaður.
2) Mosfellssveit, skipuð fimm fulltrúum.
Starfssvæði: Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Mosfellshreppur skal eiga þrjá fulltrúa, Kjalarneshreppur einn og Kjósarhreppur
einn kosna af sveitarstjórnum.
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6.13. Ráðherra getur í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og að fengnu áliti
Hollustuverndar rikisins ákveðið með reglugerð breytingar á skipan sveitarfélaga í heilbrigðisnefndir og um kosningar fulltrúa í þær.
6.14. Þau sveitarfélög, sem eiga ekki fulltrúa í heilbrigðisnefnd, skulu eiga rétt
til að sitja fundi og koma á framfæri sjónarmiðum sínum í nefndum sé fjallað
um málefni er snerta þau.
6.15. Heimilt er að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda innan hvers svæðis. I slíkum
tilvikum skulu viðkomandi sveitarfélög gera með sér samning um stofnun einnar
nefndar. Skal þar m. a. kveða á um tölu nefndarmanna, sem aldrei mega þó
vera fleiri en níu, um kosningu þeirra svo og skiptingu kostnaðar af störfum
nefndarinnar, sbr. 5. gr.
6.16. Heilbrigðisnefnd skiptir með sér störfum.
6.17. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sér um að kosningar í heilbrigðisnefndir fari fram.
11. gr. hljóðar svo:
11.1. Á hverju heilbrigðiseftirlitssvæði, sbr. 23. gr., skal starfa svæðisnefnd skipuð
formönnum heilbrigðisnefnda á svæðinu auk héraðslæknis (borgarlæknis i
Reykjavík), sem er formaður. Á Reykjavíkursvæði tilnefnir heilbrigðisráð 3
fulltrúa og heilbrigðisnefnd Seltjarnarneskaupstaðar 1 fulltrúa. Á Suðurnesjasvæði fer heilbrigðisnefnd með störf svæðisnefndar auk héraðslæknis, sem er
formaður.
11.2. Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
11.3. Verkefni svæðisnefnda er að skipuleggja og samræma heilbrigðiseftirlit á svæðinu í samræmi við 24. og 26. gr. laga þessara og ákvæði reglugerða sem settar
verða.
20. gr. hljóðar svo:
20.1. Forstjóri ræður starfsfólk á skrifstofu.
20.2. Stjórnin ræður menn með sérþekkingu að deildum stofnunarinnar að fengnum tillögum viðkomandi forstöðumanna.
20.3. Forstöðumenn ráða annað starfsfólk hinna einstöku deilda.
25. gr. hljóðar svo:
25.1. Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins og
að ósk viðkomandi sveitarfélaga, kveðið á um aðra skiptingu heilbrigðiseftirlitssvæða en gert er i 23. gr. Skal þá tekið tillit til þess að ekki komi að jafnaði
fleiri en 10 000 íbúar á einn og sama heilbrigðisfulltrúa. Enn fremur skal taka
tillit til umfangs og nauðsynjar á heilbrigðiseftirliti, stærð svæða og samgangna.
31. gr. hljóðar svo:
31.1. Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi, sem
lög þessi taka til, og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli heilbrigðisnefndar og takist ekki að samræma fyrirmælin skal leggja málið til fullnaðarúrskurðar ráðherra. Þetta gildir þó ekki sé um að ræða eftirlit með starfsemi
samkvæmt lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lögum nr. 108/1974, um framleiðslueftirlit sjávarafurða og lögum nr.
31/1970, um dýralækna.
31.2. Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/1980,
lög nr. 108/1974 og lög nr. 31/1970, skal ágreiningur borinn upp í sérstakri
samstarfsnefnd, sem í eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins, Vinnueftirlits rikisins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða og yfirdýralæknir. Skal
samstarfsnefndin koma sér saman um framkvæmd heilbrigðiseftirlits í takmarkatilvikum og gæta þess, að þessir aðilar fari ekki inn á annars svið né
mismunandi kröfur séu gerðar um sömu atriði. Rísi upp ágreiningur í nefnd-
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inni og verði hann ekki jafnaður sker heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
úr. Samstarfsnefndinni er enn fremur heimilt að gera tillögur til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu hinna einstöku eftirlitsaðila
þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma saman eins oft og þurfa
þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.
31.3. Rísi upp ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórnar um tillögur
eða framkvæmd hollustuháttaráðstafana skulu aðilar vísa málinu til Hollustuverndar ríkisins til málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita fullnaðarúrskurðar ráðherra.
36. gr. hljóðar svo:
36.1. Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög
nr. 12/1969, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977, um matvælarannsóknir ríkisins svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 7/1953, um
hundahald og varnir gegn sullaveiki, laga nr. 27/1977, um ráðstafanir til þess
að draga úr tóbaksreykingum, laga nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir gegn
jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða geislatækjum, og laga nr. 24/1936,
um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum.
Ákvæði til bráðabirgða 6 hljóðar svo:
6. Stefnt skal að því á næstu fimm árum að fella starfsemi eiturefnanefndar og
manneldisráðs, sbr. 21. gr. 1. tl., undir starfsemi Hollustuverndar ríkisins með
breytingum á gildandi lögum þar um.

Nd.

886. Lög

[292. mál]

um Þróunarsamvinnustofnun íslands.
(Afgreidd frá Nd. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 603.

Nd.

887. Prumvarp til laga

[325. mál]

um loðdýrarækt.
(Eftir 2. umr. i Nd., 16. maí.)
Samhljóða þskj. 805 með þessum breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Þeir sem óska að stofnsetja loðdýrabú, skulu senda landbúnaðarráðuneytinu
umsókn um það efni. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um menntun og reynslu
þeirra, sem eiga að sjá um hirðingu og meðferð dýranna á viðkomandi búi. Umsóknum skulu einnig fylgja ítarlegar áætlanir um byggingu loðdýrabúsins, gerð þess,
tæknilegan rekstur og fjármál, svo og um þau dýr, sem fyrirhugað er að rækta á
búinu. Ennfremur skal umsókninni fylgja umsögn viðkomandi sveitarstjórnar, skipulagsnefndar og heilbrigðisnefndar.
Landbúnaðarráðuneytið veitir leyfi til stofnunar loðdýrabús að fenginni umsögn
Búnaðarfélags Islands. Hvert leyfi má binda ákveðnum stærðarmörkum. Loðdýrarækt má þó ekki hefjast á búinu fyrr en trúnaðarmaður Búnaðarfélags íslands hefur
gert úttekt á byggingum, vörslu og allri aðstöðu til staðfestingar því, að gerð búsins
fullnægi ákvæðum laga og reglugerða.

Þingskjal 887—890

2670

Óski loðdýrabóndi að stækka bú sitt umfram það, sem tilgreint er í upphaflegu
leyfi, skal bann sækja um það til landbúnaðarráðuneytisins.
Breytingar á húsum og stækkun þeirra skal taka út með sama hætti og nýbyggingar.
7. gr. hljóðar svo:
Loðdýrabú skal minnst hafa tvöfalda vörn, svo dýr, sem þar eru, sleppi ekki úr
vörslu.
Inngangur í loðdýrabú skal vera nægilega rúmur, með tveimur hurðum, og þannig
um búið, að ytri og innri hurð sé ekki hægt að hafa opnar samtímis.
Flutningur lífdýra milli loðdýrabúa og flutningur dýra til slátrunar skal fara
fram í netbúrum og í lokuðu flutningatæki.
Um nánari gerð loðdýrabúa, rekstur svo og framkvæmd laga þessara að öðru
leyti skal skipað með reglugerð.

Nd.

888. Frumvarp til laga

[138. mál]

um breytingu á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum.
(Eftir 2. umr. i Nd., 16. mai.)
1. gr.
1. Við 1. gr. laganna bætist undir viðkomandi vörulið eftirtalin tollskrárnúmer:
Tollskrárnr.

Vörulýsing

Tolltaxti %

Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn og sjúka
0
Fæða sérstaklega tilreidd fyrirungbörn ..................
0
Fæða sérstaklega tilreidd fyrirungbörn ..................
0
Neyðarmatvæli í auðkenndum umbúðum, svo og
fæðutegundir sérstaklega tilreiddar sem fæða fyrir
ungbörn og sjúka ......................................................
0
2. Tollur af fæðu sérstaklega tilreiddri fyrir ungbörn sem flokkast undir tollskrárnúmer 20.02.09 og 20.06.20 verði felldur niður samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins.
19.02.03
20.05.04
21.05.22
21.07.23

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

889. Lög

[291. mál]

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)
Samhljóða þskj. 864.

Ed.

890. Lög

[297. mál]

um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti.

(Afgreidd frá Ed. 16. maí.)
Samhljóða þsskj. 631.
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Nd.

891. Nefndarálit

[43. mál]

um frv. til laga um orlofssjóð aldraðra.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin tekur undir það meginmarkmið frumvarpsins, að átak þurfi að gera
í skipulagningu og fjárhagslegri fyrirgreiðslu vegna orlofsstarfsemi fyrir aldraða.
Meiri hluti nefndarinnar taldi að kanna þyrfti betur, áður en afstaða væri
tekin til þess, hvort sjóðsstofnun í þessu skyni sé besta leiðin.
Nefndin telur því rétt að beina þeim tilmælum til ríkisstjórnarinnar, að kannað
verði í samráði við samtök launþega, Samband ísl. sveitarfélaga og aðra, sem unnið
hafa að þessum málum, með hvaða hætti skipulagningu og fjárhagslegri fyrirgreiðslu
af hálfu hins opinbera verði best fyrir komið.
í trausti þess, að svo verði gert, mælir nefndin með að málinu verði vísað til
ríkisstj órnarinnar.
Alþingi, 16. maí 1981.
Alexander Stefánsson,
form., frsm.
Jóhann Einvarðsson.

Nd.

Friðrik Sophusson,
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Eggert Haukdal.

Jóhanna Sigurðardóttir.
Guðm. J. Guðmundsson.

892. Frumvarp til laga

[329. mál]

um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum.
Flm.: Halldór Blöndal, Árni Gunnarsson.
1- gr.
Orðin „afgreiðsla farartækja“ falli niður úr 4. gr. laganna, f-lið.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Mjög er á reiki af hverju söluskattur er greiddur. Undanþágurnar eru af ýmsu
tagi og greinilegt að þar hefur ekki verið gætt samræmis né lagðar heildarlínur.
Þetta hefur valdið margvíslegu ranglæti og mismunun.
í þessu frumvarpi er lagt til að söluskattur skuli ekki greiddur af „afgreiðslu
farartækja“. Ástæðan er einfaldlega sú, að framkvæmdin hefur orðið með þeim
hætti, að sum flutningsfyrirtæki, eins og Skipaútgerð ríkisins, hafa ekki þurft að
greiða söluskatt af sinum rekstri, en hins vegar ýmis flutningsfyrirtæki eða bifreiðastöðvar sem reknar eru sem sameignarfyrirtæki. Þetta er réttlætt með því, að orðin
„stöðvargjald“ hefur fest rætur í málinu yfir þær greiðslur sem viðkomandi bifreiðastjórar inna af hendi til þess að standa undir rekstrarkostnaði. Læknar, verkfræðingar, endurskoðendur eða lögfræðingar hafa ekki þurft að greiða sambærileg
gjöld þótt rekstrarformið í skilningi skattalaga sé hið sama. Afkáraskapurinn er
þvílíkur, að bókhaldsvinna er söluskattsskyld ef hún fer fram í húsakynnum bifreiða-
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stöðvar eða er unnin af starfsfólki hennar, en hins vegar söluskattsfrjáls ef hún er
unnin af endurskoðunar- eða bókhaldsstofu.
Tekjulega skiptir þetta frumvarp engu máli fyrir rikissjóð. Hér er einungis lagt
til að leiðrétta misræmi og ranglæti sem viðgengist hefur í þjóðfélaginu.

Ed.

893. Nefndarálit

[307. mál]

um frv. til 1. um aðild íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi
fiskveiðar á Norður-Atlantshafshafi.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundi sínum 18. maí og leggur til að það
verði samþykkt án breytinga.
Alþingi, 18. maí 1981.
Stefán Guðmundsson,
form., frsm.
Kjartan Jóhannsson.

Nd.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Guðm. Karlsson.
Gunnar Thoroddsen.

Geir Gunnarsson.
Egill Jónsson.

894. Frumvarp til laga

[330. mál]

um þóknun fyrir lögboðna innheimtu gjalda.
Flm.: Friðrik Sophusson, Albert Guðmundsson.
1. gr.
Hvarvetna þar sem atvinnurekendum er með lagaboði gert skylt að innheimta
opinber gjöld eða aðrar greiðslur hjá starfsfólki sínu eða kaupendum vöru þeirra
eða þjónustu skal greiða þeim þóknun fyrir innheimtuna er nemi 3% — þremur af
hundraði— af upphæðum innheimtra gjalda. Þóknunin greiðist um leið og innheimtufénu er skilað til réttra aðila, enda sé það gert innan þeirra tímamarka sem
lögboðið er.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Greinargerð.
Þess sér víða stað í lögum, að atvinnurekendum er gert að skyldu að innheimta
opinber gjöld og aðrar lögbundnar greiðslur af starfsfólki sínu eða viðskiptamönnum
vegna sölu vöru eða þjónustu og skila því fé til innheimtumanna hins opinbera,
sjóða eða stofnana. Lagaheimildum og lagaboðum um slíka innheimtuskyldu atvinnurekenda hefur fjölgað hin síðari árin og þeim er nú beitt í ríkum mæli, en engin
þóknun er greidd fyrir þá mikilsverðu aðstoð við innköllun gjaldanna sem þannig
er látin í té.
Þessum innheimtustörfum fylgir mikil og vaxandi vinna og ábyrgð og verður
að telja mjög ranglátt að leggja slíkar kvaðir á vissa aðila í þjóðfélaginu, án þess
að nokkur greiðsla komi fyrir til þess að mæta óhjákvæmilegum kostnaði og áhættu
vegna innheimtunnar, meðan aðrir, sem vinna í þágu hins opinbera, fá fulla greiðslu
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fyrir störf sín. Hér þarf aÖ taka upp nýjan og betri sið, og því er lagt til í þessu
frumvarpi að þeir atvinnurekendur, sem gert er skylt með lagaboði að innheimta
slík gjöld í rekstri sínum, fái þóknun fyrir þau störf, er nemi 3% af innheimtufénu
til þess að mæta kostnaði og áhættu vegna innheimtunnar.
Það kann að vera álitamál, hvort sú þóknun, sem hér er lagt til að ákveðin verði,
sé hæfileg eða hversu mikil hún skuli vera, og er íhugunarefni þeirrar þingnefndar
sem um málið verður falið að fjalla. En með frumvarpinu er að því stefnt, að hér
komi eðlileg og sanngjörn borgun fyrir unnin störf.
Þess skal getið, að Skúli Guðmundsson alþingismaður flutti á 88. löggjafarþinginu
frumvarp um þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda, svohljóðandi:
„Nú eru notaðar heimildir í lögum til þess að fyrirskipa atvinnurekendum að
innheimta opinber gjöld hjá fólki, sem þeir hafa í þjónustu sinni, og skal þá greiða
þóknun fyrir innheimtuna, er nemi 3% af upphæðum innheimtra gjalda. Þóknunin
greiðist um leið og innheimtufénu er skilað til réttra aðila.“
Frumvarpinu var vísað til ríkisstjórnarinnar 16. apríl 1968, en ekkert hefur gerst
í málinu síðan.
Að lokum skal til fróðleiks getið helstu gjalda þeirra, er atvinnurekendum er í
dag ætlað að innheimta i rekstri sínum:
1. Tekjuskattur launþega.
2. Útsvar launþega,
3. Söluskattur, nr. 10/1960.
4. Launaskattur, 14/1965.
5. Iðnaðargjald, 64/1965.
6. Iðnlánasjóðsgjald, 45/1963.
7. Slysatrygging I I
8. Slysatrygging II J 27-—29. gr. laga um almannatryggingar.
9. Atvinnuleysistryggingagjald, 57/1973.
10. Lífeyrissjóðsgjald, 1974 (4. mars).
11. Lífeyristrygg'ngagjald skv. 20. gr. laga um almannatryggingar.
12. Sjúkrasjóðsgjald, 19/1979.
13. Orlofsfé, 87/1971.
Auk þessara gjalda innheimta atvinnurekendur m. a. félagsgjald til launþegasamtaka og orlofsheimilasjóðsgjald.

Nd.

895. Frumvarp til laga

r54. mál]

um vitamál.
(Eftir 2. umr. í Nd., 18. maí.)
Samhljóða þskj. 676 með þessum breytingum:
2. gr. hljóðar svo:
Vitastofnun íslands hefur með höndum framkvæmd vitamála, svo sem nánar
er kveðið á um í lögum þessum.
Vitamálastjóri veitir Vitastofnun íslands forstöðu. Hann er skipaður af forseta
Islands, en gegnir jafnframt starfi hafnamálastjóra.
Ráðherra ræður annað starfslið Vitastofnunar.
Við Vitastofnun skal starfa skipstjórnarmenntaður maður, ráðinn að fenginni
umsögn Vitanefndar. Hann skal m. a. annast eftirlit vitakerfisins.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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5. gr, hljóðar svo:
Vitanefnd skipa sex menn og jafnmargir varamenn til fjögurra ára í senn.
Fimm skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna samtaka, sem tilnefna einn
fulltrúa hvert: Farmanna- og fiskimannasamband íslands, Sjómannasamband Islands, Landssamband ísl. útvegsmanna. Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda og samtök
ísl. farmflytjenda. Ráðherra skipar sjötta manninn án tilnefningar. Ráðherra skipar
formann Vitanefndar.
Vitamálastjóri situr fundi Vitanefndar.
Heimilt skal ráðherra, ef ástæða þykir til, að fjölga fulltrúum í Vitanefnd, enda
miði fjölgunin að því, að sjónarmið notenda og þeirra, sem bera kostnað af starfi
Vitastofnunar íslands samkvæmt V. kafla þessara laga, komi sem best fram. Þá
skal Landhelgisgæslunni, Flugmálastjórn, Siglingamálastofnun rikisins, Rannsóknarnefnd sjóslysa og Slysavarnafélagi Islands gefinn kostur á að eiga fulltrúa í Vitanefnd þegar rætt er um mál er snerta starfsemi viðkomandi aðila,
8. gr. hljóðar svo:
Óheimilt er að byggja hús eða mannvirki, er skyggi á leiðarmerki frá sjónum
yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og
hæfilega langt til beggja handa. Getur Vitastofnun Islands látið rífa húsið eða
mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á móti þessu.
óheimilt er að setja upp ljós eða önnur merki, sem kynnu að villa um fyrir
sjófarendum.
16.—18. gr. (síðustu greinar frv.) hljóða svo:
16. gr.
Ráðuneytið skal setja reglugerð til nánari skýringar á lögum þessum. í reglugerðinni skulu jafnframt vera ákvæði um skipulag og starfshætti Vitastofnunar íslands, þar sem stefnt skal að sem mestri hagræðingu og samvinnu hennar og
Hafnamálastofnunar ríkisins.
17. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum
lögum.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 26 22. september
1899; 23 11. júlí 1911; 16 14. júní 1929; 43 14. júní 1929 ; 43 19. júní 1933; 31 13.
júní 1937; 63 7. maí 1940; 50 11. júní 1960 og 61 29. mai 1972.

Nd.

896. Lög

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit.
(Afgreidd frá Nd. 18. maí.)
Samhljóða þskj. 885 (sbr. 717).

[123. máll
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[187. mái]

um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981—1984.
Frá minni hl. fjárveitinganefndar.
Fjárveitinganefnd hefur unnið að athugun og afgreiðslu till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981—84 í samráði við þingmenn einstakra kjördæma. Nefndin
hefur öll að venju fjallað um skiptingu fjármagns milli einstakra þátta vegamálanna svo og kjördæma. Ríkisstjórnin og stuðningsmenn hennar á Alþingi bera sem
l'yrr ábyrgð á heildarfjáröflun til vegamála og heildarstefnunni sem fram kemur
í tillögunni.
Undirritaðir fulltrúar í fjárveitinganefnd telja þessa stefnu í vegamálum og
skattlagningu á umferðina fráleita og andstæða þjóðarhagsmunum, svo sem nánar
verður rökstutt í þessu nefndaráliti.
I. Þróun vegamálanna 1979—81.
Ráðherrar Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins hafa haft á hendi æðstu
stjórn vegamála og ríkisfjármála frá hausti 1978. Vart mun ágreiningur um að á
sviði vegamála biði þjóðarinnar einar arðbærustu opinberu framkvæmdir — við
hlið stórvirkjana — sem völ er á í Iandinu og jafnframt ein mestu félagslegu umbótaog byggðamál sem krefjast úrlausnar.
1 ljósi þessa er einkar athyglisverð sú þróun sem orðið hefur i skattlagningu
á umferðina, fjármögnun vegaframkvæmda og vinnubrögð við gerð vegáætlana á
valdatíma forustumanna þessara flokka, þ. e. a. s. 1979—1981.
Höfuðatriðin eru þessi:
1. Skattar á bensín hafa hækkað um 115.4 m.nýkrónur að raungildi (11.5 milljarða
g.kr.) eða 36.5% á föstu verðlagi siðan 1978. Sjá súlurit I.
2. Þessi skattahækkun hefur svo til öll verið notuð til að auka eyðsluútgjöld
ríkissjóðs, en ekki í vegaframkvæmdir.
3. Lántökur til vegaframkvæmda voru tvöfaldaðar að raungildi 1980 miðað við
1978 og eru svipaðar 1981 og í fyrra. Þessir vixlar falla síðar á skattgreiðendur.
(Sjá súlurit II).
4. Nýframkvæmdir vega og brúa urðu ekki meiri en svo 1980 og skv. tillögum
1981, þrátt fyrir allar lántökurnar, að meðaltal framkvæmdamagns árin 1979—
81 að báðum meðtöldum verður hliðstætt meðaltali framkvæmda áranna 1974—
78, þegar skattar á bensíni voru þriðjungi minni að raungildi.
5. „Stóru stökkin upp á við“ í vegamálum, sem áttu að nást 1980 og 1981 með
þeirri vegáætlun sem samþykkt var á Alþingi 1979, reyndust fyrst og fremst
sjónhverfingar og blekking. Nú er ljóst að 110 millj. nýkróna (11 milljarða
g.kr.) skortir á að raungildi þeirra „stóru stökka“ í vegamálum 1980 og 1981
náist.
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VEGAGERÐ RlKISINS
Súlurit I.
TEKJUR RÍKISINS AF BENSÍNSKÖTTUM (Fast verðlag)
Skv. upplýsingum Þjóðhagsstofnunar.
(Verðlag 1981. 52% hækkun frá 1980)
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VEGAGERÐ RÍKISINS
Súlurit II.
LÖNG LÁN í VEGÁÆTLUN (Fast verðlag)
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Staðrgyndin er sú, að reynslan sýnir svart á hvítu að framangreind stefna i
vegamálum — svo alvarleg sem hún er — getur talist skólabókardæmi um stefnu
Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins á öðrum sviðum skatta og ríkisfjármála. Eyðslan i ríkisútgjöldum er svo gegndarlaus að stórhækkun skatta nægir
hvergi til. Framlög rikissjóðs til framkvæmda og atvinnuvega hafa verið skorin
niður við trog, en lán tekin í staðinn á sumum sviðum sem skattgreiðendum er
ætlað að borga síðar. Jafnvel svo arðbærar félagslegar framkvæmdir sem bættar
vegasamgöngur eru fá slíka útreið sem hér hefur verið lýst á sama tíma sem skattheimta á umferðina hefur verið aukin umfram verðlagshækkanir sem raun ber vitni.
Vinnubrögð samgönguráðherra, sem setið hafa frá 1978, að mótun vegáætlana
eru einnig skólabókardæmi um þær blekkingar sem bornar hafa verið á borð fyrir
almenning. Þegar vegáætlun var til umræðu á Alþingi 1979 fyrir árin 1980 og 1981
sagði þáverandi samgönguráðherra, Ragnar Arnalds, að hún „markaði tímamót**.
Hann sagði einnig að „taka ætti stórt stökk upp á við í fjárveitingum til vega og
brúa 1980“. Enn fremur sagði hann: „Næsta stóra stökkið verði ákveðið við endurskoðun vegáætlunar 1981.“ (Leturbr. hér). Vegaframkvæmdir bæði þessi ár hafa
verið skornar niður þannig að 11 milljarða gamalla króna skortir til þess að sú
vegáætlun, sem samþykkt var 1979 fyrir 1980 og 1981, yrði framkvæmd svo sem
til stóð og nánar verður skýrt síðar í nefndará'litinu.
Hækkun skatta á bensín:

Frá árinu 1978 hafa skattar á bsnsín hækkað skv. útreikningum Þjóðhagsstofnunar og Vegagerðar ríkisins um 115.4 nýkróna dl.5 milljarða g.kr.) eða 36.5% á
föstu verðlagi. Sáralitið af því fjármagni fer til vegamála í ár og ekkert af þeirri
skattahækkun eykur vegaframkvæmdir, þ. e . nýframkvæmdir vega og brúa. Þessar
skattahækkanir hafa verið notaðar til almennrar evðslu ríkissjóðs sem fyrr segir.
Á súluriti I er sýnt hvsrnig skattar á bensin hafa hækkað að raungildi frá 1978.
Skyggði hlutinn sýnir þróun bensíngjalds sem rennur i Vegasjóð, en óskyggði hlutinn þá stórfelldu hækkun á föstu verði sem rennur i ríkissjóð af bensínsköttum.
Þar er um að ræða toll og söluskatt. Þessir skattar leggjast á innflutningsverð,
sem hefur hækkað gífurlega að undanförnu sem kunnugt er. Skattaálögurnar hafa
þvi bæst við hækkun innflutningsverðs sem stafar af olíukreppu, þannig að bensin
er nú dýrara á íslandi en í flestum löndum heims. Þess má geta að skattur leggst á
skatt i bensínverðinu. Hækki bensingjald leggst ofan á það söluskattur!

Hluti rikissjóðs af sköttum á hensin hefur farið mjög vaxandi undanfarin ár.
Á árunum 1975—78 fóru 45—50% af skattálagningu ríkissjóðs á bensin til vegamála. Á árinu 1978 var þetta hlutfall 50.6%, en skv. forsendum þessarar tillögu
til vegáætlunar er það talið verða 39.7% skv. upplýsingum Vegagerðar rikisins og
Þjóðhagsstofnunar.
Ef sama hlutfall af bensinsköttum færi til vegamála í ár eins og 1978 væru
til ráðstöfunar 46.7 millj. nýkróna (4 670 milli. g.kr.) til vegaframkvæmda i ár
fram yfir þá fjárhæð sem gert er ráð fyrir í tillögunni sem nú liggur fvrir. Þessar
tölur eru skv. útreikningi Vegagerðar ríkisins. Sjá súlurit III.
Lántökur til vegamála:

Lántökur hafa verið auknar mjög til vegamála frá 1978 og er það i samræmi
við almenna stefnu stjórnvalda í þessum efnum. einkum á árunum 1980 og 1981.
í fyrra voru lántökur tvöfaldaðar miðað við 1978, þ. e. a. s. á föstu verðlagi, og
í ár er stefnt að litlu minni lántökum til vegaframkvæmda en i fvrra. Sjá súlurit II.
í fyrra tók stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins að eigin frumkvæði ákvörðun
um að lána 1 milljarð g.kr. til vegagerðar og í ár sem svarar 2 milljörðum. Á verðlagi vegáætlunar i ár jafngildir þetta fjármagn bæði árin 3.5 milljörðum gamalla
króna. Ef þetta fé hefði ekki bæst við vegáætlun þessi tvö ár væri niðurskurður
upphaflegu áætlunarinnar þeim mun meiri eða um 14.5 milljarðar g.kr.I
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Súlurit IV.
HEILDARFRAMLÖG TIL VEGAGERÐAR (Fast verðlag)
(RíkissjóSs og Vegasjóðs)
(Verðlag 1981. 52% hækkun frá 1980)
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Súlurit V.

.
FRAMLAG RÍKISSJÓÐS (Fast verðlag)
(Verðlag 1981. 52% hærra en 1980)

RIKISFRAMLAG
1
Afb. og vextir
<N

AFBORGANlR OG VEXTIR FYRIR ÁRIN 1980 OG ,981
ERU Á/ETLAÐIR
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarbing).

338
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Þetta frumkvæði stjórnar Framkvæmdastofnunar sýnir, að þingmönnum blöskrar stefna ríkisstjórnarinnar í yegamálujn, og er jafnframt til vitnis um að menn
telja vegamálin eitt brýnasta byggðamálið sem nú er við að etja.
Þar sem auknar vegaframkvæmdir eru jafnarðbærar félagslegar umbætur og
raun ber vitni er ljóst að vel kemur til greina að taka lán til þess að hraða þeim.
Sú stefna er út af fyrir sig ekki gagnrýnisverð. Auknar lántökur til þess að gera
það eitt kleift að krækja í allar skattahækkanir á umferðina í ríkissjóð til eyðslu
eru lántökur í óráðsíu, en ekki til vegagerðar í raun. Slíkt ráðlag er hér harðlega
gagnrýnt. Sjá súlurit IV. Þar sést glöggt að heildarframlög af skatttekjum til ríkissjóðs hafa í raun staðið í stað síðan 1978. Bein framlög ríkissjóðs hafa minnkað
að raungildi á þessu tímabili. Sjá súlurit V.
Nýframkvæmdir vega og brúa:
Nýframkvæmdir vega og brúa voru minnstar á þessum áratug árið 1979, einmitt
á því ári sem hækkun bensínskatta umfram verðlag varð mest. Frá þessu algjöra
lágmarki jukust vegaframkvæmdir á árinu 1980 talsvert, en þar komu einvörðungu
til auknar lántökur. „Stóra stökkið“, sem stefnt var að við endurskoðun vegáætlunar
í ár, verður algjör kyrrstaða. Nýjar framkvæmdir vega og brúa verða ívið minni
en í fyrra skv. útreikningi Vegagerðar ríkisins.
Séu bornar saman nýbyggingar vega og brúa 1979—1981 skv. fyrirliggjandi
tillögu og 1974—1978 að meðaltali hvert ár á föstu verðlagi fæst eftirfarandi niðurstaða: Meðaltal áranna 1979—1981 er 181.6 millj. nýkróna, en 1974—1978 177.3
millj. nýkróna. Þótt lántökur hafi verið stórauknar og skattar á bensín þriðjungi
meiri að raungildi í ráðherratíð Framsóknarflokks og Alþýðubandalags í samgönguog fjármálaráðuneyti er niðurstaðan sú, að ekki hefur þokast meira áleiðis síðustu
þrjú árin í vegaframkvæmdum en áður.
II. Vegáætlanir: „Stór stökk“ og „brotin blöð“.
Nýframkvæmdir vega og brúa voru minnstar á þsssum áratug árið 1979, i samgönguráðherratíð Ragnars Arnalds, einmitt á því ári sem hækkun bensinskatta umfram verðlag varð mest. Mikil fyrirheit voru þá gefin um bætta tíð og blóm í haga.
Ummæli Ragnars Arnalds hafa verið rifjuð upp um „stóru stökkin'* 1980 og 1981.
I umræðum um þá vegáætlun á Alþingi 1979 var á það bent, að áætlunin væri
óskhyggjuplagg þar sem alla stefnumótun skorti í fjáröflun og ekki sist ákvörðun
um fjárveitingar af skattlagningu á umferðina sem fara ættu til þess að framkvæma vegáætlunina — koma „stóru stökkunum'* í framkvæmd. Samgönguráðherra
rakti í löngu máli að allt tal um þetta væri „óþarfa áhyggjur“. Þvi miður reyndust
þó þessi varnaðarorð ekki ástæðulaus. „Stóru stökkin**, sem Ragnar Arnalds setti
á blað í vegáætlun fyrir árin 1980 og 1981, urðu að hænufetum eftir að fyrrv. samgönguráðherra settist í sæti fjármálaráðherra og þurfti sem mest að nota peninga
til annars (þarfara?) en vegamála.
Þegar framkvæmd upphaflegrar vegáætlunar fyrir árin 1980 og 1981 er athuguð
og þá miðað við reynsluna 1980 og fyrirliggjandi áætlun kemur eftirfarandi í Ijós:
1. Niðurskurður raungildis framkvæmdafjár nýbygginga vega og brúa nam samtals 68 millj. nýkróna (6.8 milljörðum g.kr.).
2. Niðurskurður annarra liða var verulegur, eða samtals 3.2 milljarðar g.kr.
3. Vetrarviðhald reyndist stórlega vanáætlað.
4. Óvænt fé barst til framkvæmdar áætluninni frá Byggðasjóði, samtals að upphæð 3.5 milljarðar g.kr.
5. Ef þetta fé hefði ekki borist hefði þurft með óbreyttri stefnu að skera áætlunina
niður um 145 millj. nýkróna á þessum árum „stórra stökka“ (eða 14.5 milljarða
g.kr.).
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Það er athyglisvert, að tekist hefði að standa við stóru orðin og láta „stóru
stökkin“ rætast í vegaframkvæmdum ef eftirfarandi forsendur hefðu verið fyrir
hendi:
1. Ef sama hlutfall bensínskatta gengi til vegamála og 1978. Með því móti væru
til ráðstöfunar 46.7 millj. nýkróna í ár fram yfir tillögu að vegáætlun.
2. Ef beint framlag rikisins væri það sama að raungildi og 1978. Á það skortir
13.2 millj. nýkróna.
Sama stefna í ríkisfjármálum og var 1978 að því er varðar fjárframlög til vegamála hefði fyllilega tryggt að unnt hefði verið að standa við „stóru stökkin“ í vegamálum 1980 og 1981, án þess að slá i jafnmiklum mæli og nú er gert víxla, sem
skattgreiðendur verða að borga síðar.
Stjórn ríkisfjármála brást og af því stafar niðurskurðurinn.
Nú þegar verið er að afgreiða vegáætlun fyrir árin 1981—1984 er veikasti
hlekkur hennar sá sami að því er varðar árin 1982 og siðar, að fjáröflun er ekki
skilgreind og engin ný stefnumörkun í framlögum ríkissjóðs til vegaframkvæmda af
sköttum á umferðina. Þegar þessi þáltill. var til fyrri umræðu sagði núverandi samgönguráðherra, Steingrímur Hermannsson, að með henni væri „brotið blað“ í vegamálum. Þetta likist helst öfugmælavísu að því er varðar árið í ár, eins og fleira
sem kemur frá stjórnvöldum um þessar mundir. Þetta „brotna blað“ í vegamálum
þýðir niðurskurð á framkvæmdamætti gildandi vegáætlunar í ár um tæpar 18 millj.
nýkróna að því er varðar nýbyggingarfé til vega og brúa og nokkurn samdrátt
í vegaframkvæmdum frá þvi í fyrra.
Um framkvæmd vegáætlunar árin 1982 og 1983 ríkir ekki síður óvissa en um
„stóru stökkin“ fyrrverandi samgönguráðherra þegar þau voru fest á blað. Sú magnaukning, sem stefnt er að þessi ár á pappírnum, helgast af því að hækka liðinn
„önnur fjáröflun". Það eru nákvæmlega sömu vinnubrögðin og 1979. Engin ný
stefna mörkuð í fjárframlögum af bensínsköttum og beinum framlögum ríkissjóðs
né heldur skilgreint hvernig fjáröflun skuli hagað á annan hátt til þess að ná
markmiðum áætlunarinnar. Hætt er því við að „brotna blaðið“ verði að óbreyttri
framkvæmd svipað sjónarspil og blekking og „stóru stökkin“ urðu, eins og reynslan
sýnir.
III. Niðurskurður gildandi vegáætlunar fyrir 1981.

Samþykkt fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar hefur í för með sér verulegan
niðurskurð gildandi vegáætlunar fyrir árið 1981 sem samþykkt var 1979. Mestur
er niðurskurðurinn i nýjum framkvæmdum við vegi og brýr, eða 19.82 millj. nýkróna (1982 millj. g.kr.), því næst er sumarviðhald skorið niður að raungildi
um 16.10 millj. kr. (1610 millj. g.kr.), en vetrarviðhald hækkað um 9.86 millj.
nýkr. (986 millj. g.kr.) og verður þó að gera ráð fyrir endurskoðun á þessum lið
i haust þar sem hann hefur farið verulega fram úr áætlun 1980 og það sem af er
árinu. Þessi aukni kostnaður við snjómokstur er svipaður þeirri raungildishækkun
sem verður í framlögum úr ríkissjóði frá því i fyrra. Hún er ekki meiri en svo
að dugi til að standa undir auknum snjómoksturskostnaði!
1 töflu, sem hér fer á eftir og er útreiknuð af Vegagerð rikisins, sést hvernig
niðurskurður gildandi vegáætlunar er sundurliðaður að öðru leyti. Þar kemur
einnig fram að í nýframkvæmdum eru almenn verkefni og sérstök verkefni skorin
niður um 25 millj. nýkróna, en bundin slitlög hækkuð að raungildi um 12.5 millj.
nýkróna, enda er töluvert af fé úr Byggðasjóði bundin slitlög. Þessi áherslubreyting
stafar því að nokkru leyti af auknum áhuga einstakra þingmanna á því að sinna
þessu þjóðþrifaverkefni betur en gert hefur verið.
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Samanburður á vegáætlun frá 1979 og nýrri vegáætlun.
Vegáætl. ’81
frá ’79

1.
Stjórn og undirbún.........
2.1.
Sumarviðhald ...............
2.2.
Vetrarviðhald ...............
3. og 4. Nýjar framkv...................
5.
Fjallvegir .........................
6.
SÝsluvegir
.....................
7.
Þéttbýlisv...........................
8.
Vélakaup og áhaldah. ..
9.
Tilraunir ........................

3. og 4. Nýjar framkv. sundurl.
Stofnbrautir
Almenn verkefni ....
Bundin slitlög .............
Sérstök verkefni .........
Þjóðbrautir .....................
Girðingar og uppgræðsla
Til brúagerða...................

Verðb.
vegáætlun
frá 1979

Vegáætlun
1981

Mismunur

Hlutfall

9.95
58.70
13.00
107.70
1.50
10.23
17.60
2.00
0.70

20.3
119.8
26.5
219.8
3.1
20.9
35.9
4.1
1.4

19.15
103.70
36.36
199.98
4.50
13.00
29.72
2.50
1.20

1.15
16.10
-=-9.86
19.82
h-1.40
7.90
6.18
1.60
0.20

0.94
0.87
1.37
0.91
1.45
0.62
0.83
0.61
0.86

221.38

451.8

410.11

41.69

0.91

37.34
14.00
29.00
14.36
1.70
11.30

76.2
28.5
59.2
29.3
3.5
23.1

66.54
41.03
43.56
29.32
2.55
16.98

9.66
-=-12.53
15.64
-=-0.02
0.95
6.12

0.87
1.44
0.74
1.00
0.73
0.74

107.70

219.8

199.98

19.82

0.91

IV. Breytt vinnubrögð og stefna í vegamálum.
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa flutt tillögu til þingsályktunar um langtímaáætlun (12 ára) í vegagerS á öllum þingum síðan 1978. í tillögunni, sem gerir
ráð fyrir stórauknum framkvæmdum á sviði vegagerðar, er verkefnum raðað á 3
fjögurra ára timabil, lögð er áhersla á bundin slitlög og uppbyggingu lélegra vetrarvega og mörkuð ákveðin stefna um fjáröflun. Þessi tillaga var endurflutt á þessu
þingi og hefur verið til athugunar i fjárveitinganefnd. Hún nýtur þar stuðnings
fjögurra fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Karvels Pálmasonar, fulltrúa Alþýðuflokksins.
Á þessu þingi var lögð fram af samgönguráðherra tillaga til þingsályktunar
um langtímaáætlun í vegagerð. Fjárveitinganefnd fól Vegagerð ríkisins að gera drög
að sameiginlegri tillögu nefndarinnar sem tæki tillit til beggja þessara tillagna.
Fjárveitinganefnd hefur ekki tekið afstöðu til þessarar tillögu, en ekki er vanþörf
á bættum vinnubrögðum, skýrari stefnumörkun og aukinni áherslu á vegaframkvæmdir á næstu árum.
Til þess að sýna hve hér biða mikil og arðbær verkefni óskaði fjárveitinganefnd eftir upplýsingum Vegagerðar rikisins um eftirfarandi:
a) Lengd vega í hverju kjördæmi og kostnað við að leggja bundið slitlag á þá
vegi sem arðbært er talið.
b) Heildarkostnað við að fullgera stofnbrautakerfi landsins i það horf sem ráðgert er.
c) Sparnað í viðhaldi vega og rekstri bifreiða sem næst með lagningu bundins
slitlags.
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Svör VegagerSar rikisins eru sem hér segir:
a) Miðað hefur verið við mörkin 100 bílar/sólarhring (ársumferð), en gera má
ráð fyrir að lögn klæðningar á veg með þá umferð gefi um 15% afkastavexti.
Eftirfarandi tafla sýnir þann fjölda km í hverju kjördæmi, sem hafði
þetta mikla umferð eða meiri á árinu 1980.
Einnig er sýnd lausleg ágiskun á kostnað við að leggja bundið slitlag á þær
stofnbrautir, sem ofan þessara marka eru og ekki hefur þegar verið lagt slitlag
á. Einnig er þar reiknað með slitlagslögn við þéttbýlisstaði og nokkra aðra
sé ekki náð.
Suðurland ....
Reykjanes ....
Vesturland
Vestfirðir ....
Norðurl. vestra
Norðurl. eystra
Austurland ...

Km
546
250
452
120
344
420
396

Kostn. m.kr.

! 528

723

118
50
113
45
110
132
155

b) Kostnaður við stofnbrautir.
Suðurland ..........................................................
Reykjanes ..........................................................
Vesturland ........................................................
Vestfirðir ..........................................................
Norðurl. vestra ..................................................
Norðurl. eystra ...................................................
Austurland ........................................................

316
246
417
455
272
405
436

m.kr.
—
—
—
—
—
—

2 547 m.kr.
Samkvæmt tillögu til þingsályktunar um vegáætlun er áætlað að verja
151.13 m.kr. til stofnbrauta á árinu 1981. Með því fjármagni tekur um 17 ár
að ljúka þessu verkefni miðað við óbreyttar þarfir.
Sparnaður
vegfarenda á
km á ári,
Umferö á dag

þús. kr.

Sparnaður í
viðhaldi vega
á km á ári,

þús. kr.

Sparnaður alls
á km á ári,

þús. kr.

c) 1. Olíumöl — lélegur malarvegur (ísl. malarvegir með núverandi viðhaldsfjárv.)
300 bílar ................................
93.1
h-5.2
87.9
2. Olíumöl — góður malarvegur.
300 bílar ................................

54.8

h-4.2

50.6

Ef við gefum okkur að þeir vegir, sem lagðir eru bundnu slitlagi í ár, hafi
að meðaltali 300 bíla umferð á dag, er sparnaður á ári 12.3 m.kr., frá vondum
malarvegi í bundið slitlag. (Leturbr. hér).
Á þessum upplýsingum sést að framkvæmdir í vegamálum eru ekki einvörðungu
félagslegt jafnréttis- og byggðamál, heldur eru þær einnig með arðbærustu opinberu
verkefnum sem bíða úrlausnar.
Þá er rétt að geta þess, að víðtæk samstaða náðist í fjárveitinganefnd um að
tekist verði á við þrjú verkefni utan vegáætlunar á næstu árum. Þar er um sam-
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göngubætur að tefla sem leysa af hólmi kafla á vegum sem eru lífshættulegir við
sérstakar aðstæður, þ. e. a. s. vegunum um Ólafsfjarðarmúla, óshlið og Ólafsvikurenni. Fé til rannsókna og könnunar nýrra lausna á samgöngum á þessum slóðum
er í tillögum fjárveitinganefndar um vegáætlun, en gert er ráð fyrir að fjár verði
aflað til framkvæmdanna skv. sérstökum lögum þegar þar að kemur, svo sem fram
kemur í nefndaráliti meiri hluta fjárveitinganefndar.
Alþingi, 19. maí 1981.
Lárus Jónsson,
frsm.

Friðrik Sophusson.
Karvel Pálmason.

Guðm. Karlsson.
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Fylgiskjal I.
SKIPTING ÚTGJALDA TIL VEGAMÁLA (Fast verðlag)
Verðlag 1981 (52% hækkun 1981)
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Fylgiskjal II.

SKIPTING ÚTGJALDA TIL VEGAMÁLA (Fast verðlag)
Verðlag 1981 (52% hækkun 1981)
SUMARVIÐH ALD
NÝB. VEGA. BRÚA OG FJALLV.
m.ný kr.

mný kr.
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[226. mál]

við frv. til laga um atvinnuréttindi útlendinga.
Frá Friðrik Sophussyni og Steinþóri Gestssyni.
1. 3. gr. orðist svo:
Félagsmálaráðherra veitir atvinnurekendum atvinnuleyfi fyrir útlendinga, ef
sérstakar ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um er að ræða erlenda sérfræðinga eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef
atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.
Útlendingar skulu njóta launa og starfskjara sem heimamenn og hafa réttindi
og bera skyldur í samræmi við viðkomandi kjarasamning.
Áður en atvinnuleyfi er gefið út skal leita eftir umsögn viðkomandi verkalýðsfélags eða landssambands, ef ekki er verkalýðsfélag á staðnum.
Sé útlendingur ráðinn erlendis getur ráðherra sett það skilyrði fyrir útgáfu
atvinnuleyfis, að atvinnurekandi greiði ferð útlendings frá íslandi að ráðningartíma loknum, svo og ef um er að ræða heimflutning vegna veikinda, sem gera
útlendingi ókleift að vinna út ráðningartímabilið að mati læknis.
Ráðherra er enn fremur heimilt að binda atvinnuleyfi því skilyrði, að atvinnurekandi hafi hæfilegt húsnæði fyrir útlendan starfsmann meðan ráðningarsamningur er í gildi, ef hinn útlendi starfsmaður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur.
Heimilt er félagsmálaráðherra að veita nafnlaust atvinnuleyfi til bráðabirgða.
Fullnaðaratvinnuleyfi má ekki veita fyrr en fyrir liggur heilbrigðisvottorð viðkomandi starfsmanns ásamt yfirlýsingu um síðasta dvalarstað áður en komið er
til landsins. Fullnaðaratvinnuleyfi má eigi heldur veita nema fyrir liggi undirrituð
yfirlýsing útlendings þess efnis að hann hafi kynnt sér þær upplýsingar, sem
kveðið er á um í 5. gr. þessara laga. Heimilt er ráðherra að víkja frá skilyrðum
þessarar mgr. þegar í hlut eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda.
Óheimilt er að veita atvinnuleyfi útlendingi sem ekki hefur dvalarleyfi hér á
landi skv. 1. 45/1965 um eftirlit með útlendingum, eða hefur verið gert að fara
af landi brott skv. þeim lögum.
2. 4. gr. orðist svo:
Með umsókn um atvinnuleyfi skulu fylgja upplýsingar um tegund vinnu,
aðila viðkomandi kjarasamnings og áætlaða lengd vinnutíma á ráðningartímanum. í umsókn skal enn fremur tilgreina hvers vegna nauðsynlegt er talið að
ráða útlending til vinnu.

Ed.

899. Frumvarp til laga

[312. mál]

um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
(Eftir 2. umr. i Ed., 18. mai.)
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt með hliðsjón af lögum nr. 47/1976, um undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi, að beita sér fyrir stofnun hlutafélags er reisi
og reki sjóefnavinnsiu á Reykjanesi til vinnslu á saltefnum og öðrum efnum, sem
til falla við þá vinnslu.
Heiti hlutafélagsins verði Sjóefnavinnslan h.f. Málefni Sjóefnavinnslunnar h.f.
heyra undir iðnaðarráðherra.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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2. gr.
Ríkisstjórnin skal kveðja Undirbúningsfélag saltverksiniðju á Reykjanesi h.f.
svo og aðra aðila, sem áhuga hafa á málinu, til samvinnu um stofnun og starfrækslu
hlutafélags skv. 1. gr.
Nú tekst ekki að afla meiri hluta hlutafjár á almennum markaði innanlands og
leggur þá ríkisstjórnin til meiri hluta hlutafjár í félaginu.
Hlutafé félagsins skal vera a. m. k. 25% af áætluðum stofnkostnaði verksmiðjunnar.
3. gr.
Hlutafélaginu er heimilt að hefja undirbúning að framleiðslu á natríumklórati
til útflutnings. Til samvinnu um þann undirbúning er því heimilt að kveðja aðila,
sem áhuga hafa á slíkri vinnslu.
4. gr.
Iðnaðarráðherra getur heimilað hlutafélaginu að reisa og reka raforkuver allt
að 10 MW að stærð, í tengslum við starfrækslu fyrirtækisins.

1.
2.
3.

4.

5. gr.
Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt:
Að leggja fram allt að 45 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu
hlutafélagi og taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við lánskjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana.
Að veita rikisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð allt að 105 millj. kr., eða jafnvirði þess
í erlendri mynt.
Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.
Að greiða lán, sem Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. hefur
tekið vegna kostnaðar við rannsóknir á undanförnum árum. Yfirtaka ríkissjóðs
á þeim skuldum skal ekki hafa áhrif á mat hlutabréfa skv. 6. gr.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.

6. gr.
Slita má Undirbúningsfélagi saltverksmiðju á Reykjanesi h.f., sbr. 2. mgr. 3. gr.
laga nr. 47/1976, með þeim hætti að sameina það Sjóefnavinnslunni h.f. og má
ákveða að hluthafar Undirbúningsfélagsins skipti á hlutabréfum sínum í því félagi
og jafngildi þeirra í hlutabréfum i Sjóefnavinnslunni h.f.
7. gr.
Heimilt er að undanþiggja hlutabréf í félaginu stimpilgjaldi.
8. gr.
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum i hlutafélagi skv. 1. gr.
skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
Fulltrúar i stjórn hlutafélagsins skulu kjörnir á aðalfundi nema fulltrúar ríkisins, sem skulu skipaðir af iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu, svo og
varamenn þeirra. Verði um meirihlutaaðild ríkisins að ræða í félaginu skipar iðnaðarráðherra formann stjórnar.
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9. gr.
Hlutáfélagið skal gera þær varúðarráðstafanir, sem við verður komið til að
varna tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum,
og fylgja í hvivetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnustað, svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.
10, gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Ekki er heimilt að hefja byggingu 40 þús. tonna saltverksmiðju né veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán skv. 2. tölulið 5. gr. í því skyni fyrr en tilboða hefur
verið aflað i sölu afurða.

Nd.

900. Lög

[283. mál]

um lagningu sjálfvirks síma.
(Afgreidd frá Nd. 18. maí.)
Samhljóða þskj. 578.

Ed.

901. Lög

[305. mál]

um breyting á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí.)
Samhljóða þskj. 670.

902. Lög

Ed.

[237. mál]

um þýðingarsjóð.
(Afgreidd frá Ed. 18. maí.)
Samhljóða þskj. 753.

903. Lög

Ed.
um vitamál.

(Afgreidd frá Ed. 18. maí.)
Samhljóða þskj. 895 (sbr. 676).

[54. mál]
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Ed.

904. Frumvarp tíi laga

[301. málj

um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög nr. 55/1970 og lög nr. 30/1977.
(Eftir 2. umr. i Ed., 18. mai.)
1. gr.
Á eftir 2. málsgr. 5. gr. laganna komi ný málsgr., svohljóðandi:
í þeim bifreiöum, sem búnar eru öryggisbeltum skv. þessari grein, skulu og
vera hnakkapúðar af viðurkenndri gerð á framsætum. Ákvæöi þetta giidir um
bifreiöar sem fiuttar eru til landsins eftir 1. jan. 1983.
2. gr.
60. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 30/1977, breytist sem hér segir:
a. 2. málsgr. orðist svo:
Heimilt er að aka á reiðhjóli og leiða reiöhjól á gangstigum og gangstéttum, ef
þaö er ekki til hættu eða óþæginda fyrir aöra vegfarendur. HjólreiÖamenn, sem fara
eftir gangstígum eöa gangstéttum, skulu ævinlega vikja og hiiöra tii fyrir gangandi
vegfarendum. Regiur um gangandi vegfarendur gdda aö ööru leyti um þá sem leiða
reiðhjól.
b. 8. málsgr. orðist svo:
Reglur greinar þessarar gilda einnig um létt bifhjól. Þó má ekki aka léttu bifhjóli
á gangstígum eða gangstéttum, eöa flytja á þvi farþega. Ákvæöi 4. mgr. 59. gr. giida
og um ökumann iétts bifhjóls.
8. gr.
Á eftir 64. gr. komi nýr liður og ný grein, svohljóðandi:
H. Um notkun öryggisbelta í bifreiðum.
64. gr. a.
Hver sá, er situr í framsæti bifreiðar, sem búið er öryggisbelti, skal nota það
viö akstur á vegum. Eigi er skylt að nota öryggisbelti viö akstur aftur á bak. Sama
gildir um akstur á bifreiðastæðum, við bensínstöðvar eða viö svipaðar aðstæður.
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta,
ef heilsufars- eöa læknisfræðilegar ástæður eru taldar gera slíka undanþágu brýna.
Eigi er skylt að nota öryggisbelti í leigubifreiðum til mannflutninga. Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta við annan sérstakan akstur, eða við erfið og hættuleg skilyrði utan þéttbýlis, svo sem í mikilli ófærð
eða þar sem hætta getur verið á skriðuföllum eða snjóflóðum.
4. gr.
2. málsl. 3. málsgr. 67. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 30/1977, orðist svo:
Vanræksla á notkun öryggisbúnaðar, sbr. 4. mgr. 59. gr., 8. mgr. 60. gr. og 64.
gr. a, leiðir þó ekki til lækkunar eöa niðurfellingar fébóta.
5. gr.
83. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 55/1970, breytist sem hér segir:
a. 1. málsgr. oröist svo:
Dómsmálaráðherra skipar 19 menn í Umferðarráð til þriggja ára í senn.
b. Á eftir „Fræðslumálastjórn“ í 2. málsgr. komi: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.
c. Á eftir „ökukennarafélag íslands“ í 2. málsgr. komi: öryrkjabandalag fslands.
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6. gr.
Ákvæði 2.—4. gr. koma til framkv'æmda 1. okt. 1981. Eigi skal þó refsa fvrir
brot gegn 3. gr. fyrr en lokið er þeirri heildarendurskoðun umferðarlaga sem hófst
í september 1980.
7. gr.
Lðg þessi öðlast hegar gildi.

Nd.

905. Nefndarálit

[261. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum um jafnrétti kvenna og karla. nr. 78/1976.
Frá félagsmálanefnd.
Félagsmálanefnd hefur haft til meðferðar frumvarp um breyting á lögum um
jafnrétti kvenna og karla, nr. 78/1976.
Með tilliti til athugasemda, sem fram komu í uiUsögnum um málið. telur nefndin
ekki timabært á þessu stig’ að taka afstöðu til annarra ákvæða frumvarpsins en 4. gr.
sem felur í sér að framlög skuli veitt til að standa fyrir könnunum á launakjörum
kvenna og karla.
Nefndin telur brýnt að þessar kannanir verði gerðar til þess að Jafnrétt’sráði sé
unnt að fylgiast með að virt sé 2. gr. jafnréttislaaanna sem m. a. kveður á um að
greidd séu jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.
Samkvæmt 10. gr. jafnréttislaganna frá 1976 kemur fram að e;tt af verkefnum
Jafnréttisráðs sé að taka til rannsóknar af sjálfsdáðum hver brögð kunni að vera
að misrétti i jafnréttismáluirt.
I bessu ákvæði felst að Jafnréttisráð, sem skipað er samkvæmt 9. gr. laga nr.
78/1976, rannsaki þessi mál. Framkvæmdaaðili þessarar könnunar gæti þó verið
Kjararannsóknarnefnd sé það talið hagkvæmara. Leggja verður þó áherslu á að
samráð verði haft við Jafnréttisráð um alla framkvæmd og undirbúning á þessum
könnunum.
Nefndin hefur þvi orðið sammála um að leggja til að frumvarpið verði afgreitt
með eftirfarandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausti þess, að rikisstjórnin beiti sér fyrir þvi nú þegar, að kannanir verði
gerðar á raunverulegum launakjörum kvenna og karla, svo oa að kannanir þessar
verði gerðar reglulega og Kjararannsóknarnefnd, Jafnréttisráði eða öðrum aðila
verði gert kle’ft með fjárframlögum eða á annan hátt að standa fyrir þeim, tekur
deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
Alþingi, 18. mai 1981.
Alexander Stefánsson,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.

Friðrik Sophusson,
Jóhanna Sigurðardóttir.
fundaskr.
Guðm. J. Guðmundsson.
Eggert Haukdal.
Jóhann Einvarðsson.
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Ed.

906. Nefndarálit

[138. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. f1., með siðari breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 18. maí 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
Guðm. Bjarnason.
Davíð Aðalsteinsson.
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.
Lárus Jónsson.

Ed.

907. Nefndarálit

[190. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 95/1975, um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Alþingi, 18. maí 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
Guðm. Bjarnason.
Davið Aðalsteinsson.
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.

Ed.

908. Nefndarálit

[315. mál]

um frv. til I. um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því, að það verði samþykkt.
Alþingi, 18. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Guðm. Bjarnason.
Davíð Aðalsteinsson.
form.
frsm.
Ey. Kon. Jónsson,
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.
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Ed.

909. Nefndarálit

[293. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 22. mars, um söluskatt, með síðari breytingum.
Frá minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað um frv. og mæla undirritaðir nefndarmenn með samþykkt
þess.
Alþ’ngi, 18. maí 1981.
Ey. Kon. Jónsson.

Nd.

Lárus Jónsson.

910. Nefndarálit

[226. mál]

um frv. til laga um atvinnuréttindi útlendinga.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið t;l umfjöllunar á mörgum fundum, fengið
umsagnir ýmissa aðila. Nefndin varð sammála um að leggja til að frumvarpið verði
samþykkt með þe’m breytingartillögum sem hún flytur á sérstöku þingskjali.
Einstakir nefndarmenn
rilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum
við frumvarpið.
Alþingi, 18. maí 1981.
Alexander Stefánsson,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.

Nd.

Jóhanna Sigurðardóttir.
Friðrik Sophusson,
fundaskr.
Eggert Haukdal.
Guðm. J. Guðmundsson
Jóhann Einvarðsson.

911. Breytingartillögur

[226. mál]

við frv. til laga um atvinnuréttindi útlendinga.
Frá félagsmálanefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ákvæði laga þessara gilda um atvinnuréttindi útlendinga á Islandi og í
landhelgi íslands.
I lögum þessum telst hver sá maður útlendingur sem ekki hefur íslenskan
rík’ sborgararétt.
2. Við 3. gr.
a) í stað ,,atvinnurekendum“ komi: vinnuveitendum.
b) í stað „yerkalýðsfélags“ komi: stéttarfélags.
c) í 2. tölulið 2. málsgr. falli niður orðin: „sé viðkomandi ráðinn erlendis**.
d) Til viðbótar síðustu málsgrein komi: þar með talið innlent heilbrigðisvottorð.
e) Ný málsgrein:
Óheimilt er að veita atvinnuleyfi útlendingi sem hefur ekki dvalarleyfi hér
á landi skv. lögum 45/1965, um eftirlit með útlendingum, eða hefur verið gert
að fara af landi brott skv. þeim lögum.
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3. Við 4. gr.
a) 1. málsgr. hljóði svo:
Umsókn um atvinnuleyfi skal senda til útlendingaeftirlitsins. Með umsókn
um atvinnuleyfi skulu vera upplýsingar um vinnustaðinn, tegund vinnu,
aðila kjarasamninga og áætlaða lengd daglegs vinnutíma á ráðningartímanum.
b) 1 3. málsgr. eftir „Vinnumálasambands samvinnufélaganna“ komi: Stéttarsambands bænda, B.S.R.B. og B.H.M., eftir því sem við á.
4. Við 5. gr. 1 1. málsgr. falli brott orðin „til opinberra vinnumiðlana erlendis“.
5. Við 8. gr.
a) 2. töluliður orðist svo:
hvort hann eigi lögheimili hér á landi.
b) Síðasta málsgr. orðist svo:
Atvinnuleyfi skv. þessari grein eru bundin við ákveðna starfsgrein og
ákveðinn tíma, og skulu slík leyfi eigi veitt til lengri tíma en tveggja ára i
senn. Eftir fimm ára samfellda búsetu má þó veita slíkt atvinnuleyfi til
ótiltekins tíma.
6. Við 9. gr.
a) í 1. málsgr. eftir „Farmanna- og fiskimannasambands íslands“ komi: Stéttarsambands bænda, B.S.R.B. og B.H.M., eftir því sem við á.
b) í stað „Umsækjandi sé heimilisfastur“ í 1. tölulið komi: Umsækjandi eigi
lögheimili.
c) 3. töluliður falli niður.
7. V’ð 11. gr.
a) 1. töluliður orðist svo:
Útlendinga, sem stunda eingöngu nám í skólum, sem íslenska ríkið á
eða styrkir.
b) Aftan við greinina bætist nýir töluliðir:
5. danska rikisborgara, sem lög nr. 18 24. mars 1944, sbr. lög nr. 85 9. okt.
1946, taka til,
6. útlendinga, sem undanþegnir eru atvinnuleyfi samkvæmt alþjóðasamningum sem ísland er aðili að,
7. danska, finnska, norska og sænska rikisborgara er dvalið hafa þrjú ár
samfleytt eða lengur i landinu.
8. V ð 12. gr. Upphaf 1. málsgr. orðist svo:
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða þann, er hefur útlending í vinnu án
leyfis, svo og útlending, er starfar án Ieyfis, sektum.
9. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Með lögum þessum eru úr gildi nunrn lög nr. 39 15. mars 1951, um rétt
erlendra manna til að stunda atvinnu á íslandi.

Nd.

912. Nefndarálit

[327. mál]

um frv. til laga um breytingar á lögum vegna umbóta í þágu fatlaðra á opinberum
byggingum.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til umfjöllunar og leggur til að það verði
samþykkt með svofelldri
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BREYTINGU:
Fyrirsðgnin orðist svo:
Frumvarp til laga um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum byggingum í þágu fatlaðra.
Alþingi, 18. maí 1981.
Alexander Stefánsson,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.

Sþ.

Friðrik Sophusson,
Jóhanna Sigurðardóttir.
fundaskr.
Guðm. J. Guðmundsson.
Eggert Haukdal.
Jóhann Einvarðsson.

913. Fyrirspurnir.

[331. mál]

I. Til viðskiptaráðherra um olíustyrk.
Frá Agli Jónssyni.
1. Hvernig er háttað framkvæmd ákvæða 6. gr. laga nr. 53 28. maí 1980, um
jðfnun og lækkun hitunarkostnaðar, um þá sem ekki eiga rétt á oliustyrk?
2. Eru þeir sviptir olíustyrk, sem verða að hafa olíukyndingartæki til öryggis
vegna ótryggrar rafhitunar sem þeir kunna að eiga kost á?
II. Til landbúnaðarráðherra um málefni Skúla Pálssonar á Laxalóni.
Frá Árna Gunnarssyni, Matthíasi Bjarnasyni, Vihnundi Gylfasyni
og Guðmundi Karlssyni.
Hver hefur orðið framkvæmd þingsályktunar um málefni Skúla Pálssonar
á Laxalóni, sem samþykkt var á Alþingi 29. maí 1980?

Sþ.

914. Fyrirspurn

[332. mál]

til menntamálaráðherra um stöðu íþróttafulltrúa rikisins.
Frá Eggert Haukdal og Friðrik Sophussyni.
Fram hefur komið í fjölmiðlum að Þorsteinn Einarsson iþróttafulltrúi ríkisins
hafi sagt stöðu sinni lausri og hættir hann störfum 1. júni n. k. Staðan hefur ekki
verið auglýst til umsóknar, en aðeins ráðið í hana til bráðabirgða.
Hvaða ástæður liggja þvi til grundvallar, að staðan er ekki auglýst?
Er von á skipulagsbreytingum í ráðuneytinu?
Ef svo, hverjar eru þær?
Óskað er skriflegs svars.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Nd.

915. Nefndarálit

[288. mál]

um frv. til laga urii LandkaupasjóÖ vegna kaupstaða og kauptúna.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til umfjöllunar og leggur til að það verði
samþykkt.
Meiri hluti nefndarinnar flytur breytingartillögu á sérstöku þingskjali um fyrirsögn frumvarpsins.
Alþingi, 18. maí 1981.
Alexander Stefánsson,
form., frsm.
Guðm. J. Guðmundsson.

Nd.

Friðrik Sophusson,
Jóhann Einvarðsson.
fundaskr.,
með fyrirvara.
Jóhanna Sigurðardóttir.
Eggert Haukdal.
Steinþór Gestssón.

916. Breytingartillaga

[288. mál]

við frv. til laga um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
Frá meiri hl. félagsmálanefndar (AS, JE, GJG, EH, JS),
Við fyrirsögn frumvarpsins. 1 stað „Landkaupasjóð" komi: Landákaupasjóð.

Sþ.

917. Nefndarálit

[187. mál]

um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981—1984.
Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.
Fjárveitinganefnd hefur fjallað um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981—
1984 á mörgum fundum í nefndinni og undirnefnd og naut við starf sitt atfylgis
Snæbjarnar Jónassonar vegamálastjóra og starfsliðs hans.
Breytingartillögur nefndarinnar varðandi framlög til vegamála fyrir árið 1981
byggjast á því, að bensíngjald Verði hækkað einu sinni á árinu, upp úr miðjum
ttiaí, í þeim mæli serii heimildir leyfa og þungaskattur hækki 1. júní í samræmi við
hækkun byggingarvisitölu frá 1/1—1/4 1981.
1 þáltill. var við það miðað, að verðhækkanir milli áranna 1980 og 1981 yrðu
42% og 30% milli áranna 1981 og 1982. í brtt. nefndarinnar er gert ráð fyrir að
verðhækkanir verði sem hér segir:
Meðalhækkun
milli ára

1981
1982

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

52%
35%

Hækkun frá upphafi
til loka árs

40%
25—30%

Þessar breytingar á forsendum valda 7% hækkun á grunni áætlunarinnar fyrir
árið 1981 og 15.2% hækkun árin 1981—1984.

Þingskjal ð!7
Laun fastra starfsmánna undir liðnum stjórn og undirbúningur 1981 eru miðuð
við að meðalhækkun milli áranna 1980 og 1981 verði 42%. Miðað er við að hækkun
umfram þetta mark verði að því er launin snertir bætt úr rikissjóði.
Þegar tillaga að vegáætlun fyrir árin 1981-—1984 var lögð fram í des. s. 1. var
fjárveiting til vetrarviðhalds öll árin miðuð við meðalárferði svo sem venja hefur
verið. Síðastliðinn vetur hefur reynst snjóþungur og veðrasamur og því orðð mjög
fjárfrekur. Til að mæta þessu að nokkru hefur fjárveiting til þessa liðar verið
hækkuð nokkuð í ár. Þó má gera ráð fyrir að vetrarviðhald fari fram úr fjárveitingunni. Fari svo mun ríkisstjórnin taka það mál til athugunar og lausnar i haust.
Til viðbótar útgjöldum skv. þáltill. varðandi árið 1981 er í brtt. nefndarinnar
gert ráð fyrir greiðslu á halla frá árinu 1980 3.30 millj. kr. á vetrarviðhaldi og
1.35 millj. kr. halla á innheimtu markaðra tekna.
Ef gert er ráð fyrir að heildarútgjöld til vegamála verði 2.1% af vergri þjóðarframleiðslu og vöxtur hennar verði 2.5% á ári og tekið tillit til þeirra breyttu
verðlagsforsendna, sem fyrr er getið, verða framlög til vegamála eins og greinir í
brtt. nefndarinnar á þskj. 918.
í þáltill. var miðað við að 20.1 millj. kr. lánsfé kæmi á árinu 1981 frá Framkvæmdastofnun ríkisins til tiltekinna verkefna. Þessi tala hækkar með brtt. nefndarinnar í 25.8 millj. kr. vegna viðbótarlánveitinga frá stofnuninni. Enn fremur er um
að ræða 4.4 millj. kr. lán frá heimaaðilum i Eyjafirðk
Fjárveitinganefnd gerir ekki tillögur um innbyrðis röskun milli framkvæmdaþátta að öðru leyti en því, að fluttar verði fjárhæðir af stofnbrautum í brúarframkvæmdir 3 950 þús. kr. 1982, 4 350 þús. kr. 1983 og 4 790 þús. kr. 1984. í brtt. n.
felast þó tillögur þingmanna úr einstökum kjördæmum um tilfærslur á fjármagni
milli stofnbrauta og þjóðbrauta.
í tillögum fjvn. tekur skipting á framlögum til almennra framkvæmda ,og
bundinna slitlaga til áranna 1981, 1982 og 1983, en skipting framlaga til sérverkefna
nær einnig til ársins 1984.,
í því skyni að komast hjá árlegri endurskoðun á vegáætlun og einnig til þess
að auðvelda reglulega endurskoðun annað hvert ár er gerð tillaga um að halda eftir
óskiptu fé til nýrra framkvæmda á síðari árum áætlunarinnar, þ. e. 10% á 2. ári
(1982)
20% á 3. ári (1983). Hinu óskipta fé til bundinna slitlaga, sérstakra verkefna og brúarframkvæmda yrði ráðstafað á hverju ári fyrir sig í samráði við fjárveitinganefnd. óskiptu fé til stofnbrauta og þjóðbrauta er skipt milli kjördæma við
afgreiðslu vegáætlunar, en því yrði siðan deilt á verkefni innan kjördæma í samráði
við h'ngmenn hvers kjördæmis.
Nefndin fjallaði sérstaklega um þá skiptingu, sem gilt hefur milli kjördæma á
fjármagni til stofnbrauta og þjóðbrauta, og samþykkti nokkra breytingu á þeim hlutfallstölum sem gilt hafa. Þingmenn einstakra kjördæma hafa siðan ákvarðað skiptingu á einstök verkefni i hverju kjördæmi og byggjast tillögur fjvn. á þeim ákvörðunum. Nefndin gerir nokkrar tillögur um breytingar á flokkun vega í samráði
V’ð þingmenn viðkomandi kjördæma.
Fjárveitinganefnd hefur tekið til athugunar hvernig megi vinna að úrbótum á
beim hluta vegakerfisins þat sem vegfarendur eru tiðum i lífshættu vegna grjóthrttrts, skriðufalíá og snjóflóða, þ. e. a. s. Ólafsfjarðarmúla. Ólafsvikurenni og
Óshlið. Framkvæmdir, sem dygðu til úrbóta, eru afar kostnaðarsamar og rúmast
naumast innan fiármagnsramma þeirrar vegáætlunar sem nú er til umfjöllunar.
Hefur nefndin því unnið að því að afla stuðnings við sérstaka fjáröflun til bessara
framkvæmda og er yfirlýsing samgönguráðherra um það efni birt sem fylgiskjal með
nefndaráliti þessu.
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Á árinu 1983 er um aö ræða 1,2 millj. kr. lánveitingu af framlagi til sérverkefnis,
Þingvallavegar, til stofnbrautar, þ. e. hðnnunar og undirbúnings vegna vegaframkvæmda og brúargerðar um ölfusárós, til að tryggja að fyrir liggi nauðsynlegur
tæknilegur undirbúningur jafnframt því að lokið verði úttekt þeirri sem Framkvæmdastofnun rikisins, Vegagerð ríkisins og Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi
láta nú fara fram á félagslegum áhrifum af framkvæmdinni. Á árunum 1981 og
1982 er varið samtals 1.4 millj. kr. til hönnunar og undirbúnings verksins.
Vegáætlun fyrir árin 1979—1983, sem samþykkt var á Alþingi í maí 1979, markaði timamót þegar ákveðið var að auka fjármagn til framkvæmda við nýbyggingu
vega, brúa og fjallvega árið 1980 að raungildi um 52% frá árinu 1979. Það fjármagn til nýframkvæmda, sem svo mjög var aukið 1980, mun haldast að raungildi i
þeirri vegáætlun, sem nú er verið að afgreiða fyrir árið 1981, og um nokkra aukningu er að ræða síðari ár áætlunarinnar. Er þó gert ráð fyrir því, að hlutur langra
lána af framkvæmdafé í ár lækki um 9 millj. kr. frá siðasta ári, en samtímis hækkar
beint framlag ríkissjóðs um 13.6 millj. kr.
Fjárveitinganefnd stendur öll að brtt. á þskj. 918, en minni hluti nefndarinnar
gefur út sérstakt nefndarálit.
Alþingi, 18. maí 1981.
Geir Gunnarsson,
Eggert Haukdal,
Alexander Stefánsson.
form., frsm.
fundaskr.
Þórarinn Sigurjónsson.
Guðmundur Bjarnason.

Fylgiskjal I.
Samgönguráðuneytið
18. maí 1981.

Fjárveitinganefnd Alþingis.

Að gefnu tilefni skal tekið fram, að ráðuneytið hefur óskað eftir þvi við Vegagerð rikisins að hún láti gera áætlun um framkvæmdir til þess að draga sem mest
úr hættu fyrir vegfarendur af snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni á vegum um
ólafsfjarðarmúla, ólafsvíkurenni og óshlíð þar sem hætta fyrir umferð er talin
mest á þjóðvegum landsins.
Samgönguráðherra mun leggja til við rikisstjórnina að lögð verði fram á næsta
Alþingi viðaukatillaga við vegáætlun, þannig að þessum framkvæmdum verði sinnt
samkVæmt áætlun Vegagerðar rikisins og sem sérstöku verkefni innan stofnbrauta, og verði fjármagns til þeirra aflað sérstaklega. Hefur um það verið rætt við
fjármálaráðherra.
Er þess vænst að framkvæmdir geti hafist sumarið 1982.

Steingrímur Hermannsson.
Brynjólfur Ingólfsson.

Þingskjal 917
Fylgiskjal II.
Heildarframlög til vegagerðar.
(Ríkissjóðs og Vegasjóös).
(Verðlag 1981, 52% hækkun frá 1980).
in
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Fylgiskjal IIL
Löng lán í vegáætlun.
(Verðlag 1981, 52%: hækkun frá 1980).
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Sþ.

918. Breytingartillögur

[187. mál]

við till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1981—1984.
Frá fjárveitinganefnd.
1. Við I'. Liðurinn orðist svo:
L ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN
(Fjárhæðir í m. kr.)

1.1.
1.
2.
3.

4.

1981

1982

1983

1984

Fastirliðiri
Bensíngjald.................
Þungaskattur.............
Gúmmígjald...............

171,50
67,20
0,90

240,80
94,30
0,90

250,40
98,10
1,00

260,40
102,00
1,00

Markaðir tekjustofnar

239,60

336,00

349,50

363,40

Ríkisframlag...............

31,66

56,00

56,00

56,00

271,26

392,00

405,50

419,40

110,00
30,20

190,30

191,85

193,10

411,46

582,30

597,35

612,50

L2. Séretök fjárðflnni
1. Lánsfjáröflun ...
2. önnur fjáröflun .
Samtals
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2. Við 2. Liðurinn orðist svo:
IL SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í m. kr.)
1981
U.
1.
2.
3.
4.

Stjóm og undirbnningur:
Skrifstofrikostnaður................................
Toknilegur undirbúningur...................
Umferðartalning og vegaeftirlit...........
Eftirlaunagreiðslur..................................

3J. ViðhaJd þjóðvegat
1.
Sumarviðhald
1. Viðhald malarvega ...........................
2. Viðhald vega með bundið slitlag ..
3. Viðhald brúa......................................
4. Viðhald vamargarða.........................
5. Heflun vega........................................
6. Rykbinding ........................................
7. Vinnsla efnis ......................................
8. Vatnask. og ófyrirséð.......................
9. Vegmerkingar ....................................

2.

Vetrarviðhald..........................................
Halli frá 1980 ..........................................

23. Til nýrra þjóðvegai
1. Stofiobrautir
1. Stofnbrautir almennt .......................
2. Bundin slitlðg....................................
3. Sérstðk verkefni ................................

2.
3.

Þjóðbrautir...............................................
Girðingar og uppgrteðsla.......................

2.4. Til brúagerða:
1.
Brýr 10 m og lengri................................
2.
Sm&brýr ...................................................
2.5.
1.
2.
3.
4.
5.

Til fjallvega o. fi.i
Aðalfjallvegir..........................................
Aðrir fjallvegir........................................
Þjóðgarðavegir o. fl..................................
Bláfjallavegur ........................................
Reiðvegir..................................................

1982

7,34
9,46
1,41
0,94
------------ 19,15

11,10
14,15
2,10
1,35
------------ 28,70 -

57,10
26,10
6,80
0,90
28,60
9^90
26,40
6,10
1,20

36,00
17,10
4,35
0,60
18,50
5^90
16,45
4,00
0,80

163,10
103,70
33,06
41,70
3,30
------------ 140,06 ------------ 204,80 -

1983

1984

11,10
14,15
2,10
1,35

11,10
14,15
2,10
1,35
28,70 -

61,00
27,10
7,10
0,95
30,10
10*40
28,00
6,25
1,30

63,70
28,00
7,30
1,00
32,40
11,10
29,60
6,50
1,40

172,20
41,90

181,00
42,70
214,10 -

77,60
63,60
65,05

81,20
66,50
63,85

83,50
67,95
65,05

151,13

206,25

211,55

216,50

39,43
29,32
4,30
2,55
------------ 183,00 ------------ 249,98 -

38,53
4,67

37,03
4,89

19,70
13,68
4,82
3,30
------------ 16,98 ------— 24,52 -

18,60
4,55

0,63
0,67
0,63
2,50
0,07
------------

4,50

1,20
1,40
1,20
2,77
0,13
------------

254,75 -

23,15 -

23,58
1,20
1,40
1,20
1,87
0,13

1,20
1,40
1,20
2,77
0,13
6,70 -

6,70 19,50

19,50

2.7. Til vega S kanpet. og lcauptónumi

29,72

42,00

43,70

1,00
1,50
------------

258,42
19,00
4,58

13,00

2.9. Til tilrannai

223,70

66,54
41,03
43,56

2.6. H1 sýsluvega:

33. Til vðakaupa og áhaldahúsa:
1. Til véla- og verkfærakaupa .................
2. Til byggingar áhaldabúsa.....................

28,70

5,80

1,76
2,64
2,50 ------------

2,24
3,36

4,40 -

5,00 -

5,60

1,20

1,70

1,75

1,80

582,30

597,35

612,50

2,08
2,92

410,11
Halli frá 1980

1,35
Samtals

411,46
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SUNDURLIÐUN
2.3. Til nýrra stofnbrauta.
1. Stofnbrautir.
1.1. Almenn verkefni.
Vegur
Vegnr.

Vegheltl
Kaflaheltl

Suðurlandsvegur
11
Á Mýrdalssandi ......................................................
12
Austan Víkur ........................................................
14
Um Reynisfjall ......................................................
16—17 Skógaá—Seljaland ...............................................
20
Landeyjavegur—Hvolsvöllur
.............................
22—23 Hvolsvöllur—Hella ...............................................
30
Skeiðavegur
01
Suðurlandsvegur—ólafsvallavegur ....................
31
Skálholtsvegur
02
Um Laugarás ..........................................................
03
Við Biskupstungnabraut .....................................
33
Gaulverjabæjarvegur
04
Stokkseyri—Eyrarbakkavegur
.........................
34
Eyrarbakkavegur
03
Gaulverjabæjarvegur—Eyrarbakki ....................
05
ölfusárós, hönnun og undirbúningur .............
35
Biskupstungnabraut
02
Um Kerið ................................................................
03
Um Borg ..................................................................
38
Þorlákshafnarvegur
03
Við Þorlákshöfn ...................................................
36
Þingvallavegur
........................................................
1
Suðurlandsvegur
02
Undirgöng við Rauðavatn ....................................
1
Vesturlandsvegur
12—14 Höfðabakki—Þingvallavegur ..............................
15
Kollafjarðarkleifar—Brautarholtsvegur ...........
18—19 Hvammsvík—Fossá .............................................
40
Hafnarfjarðarvegur
03
Arnarnes—Vífilsstaðavegur .................................
06
Engidalur—Elliðavatnsvegur
.............................
41
Reykjanesbraut
02—03 Breiðholtsbraut—Hafnarfjörður ........................
45
Garðskagavegur
03
Garður—Sandgerði ................................................
1
Vesturlandsvegur
01
Fjárrétt—Kalastaðahæð
......................................
02—03 Lambhagi—Fiskilækur .......................................
09
Hvítárvallavegur—Eskihoitslækur .....................
51
Akranesvegur
01
Akrafjallsvegur—Bekansstaðir ...........................
54
ólafsvíkurvegur
05
Þverá—Dalsmynni ................................................
06
Um Kleifá ..............................................................
10
Fróðárheiði, snjóastaðir ....................................

1981
ÍJárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

1
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0,40
0,30
0,60

1,30

3,70

3,00

1,50

1,00

0,90
2.40
0,90
1.40

0,80
0,80
1,60
0,60
0,70

0,70

1,20
0,20

0,14
0,70
2,00

2,50

2,50

7,00

0,40
3,00

0,70
0,33
2,70
0,90
2,00
0,30

0,40
2,20
0,30
3,10
1,90

5,10

2,14
2,50
0,28
0,80
0,40
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2706
Vegur
Vegnr.

56

Stykkishólmsvegur
Snæfellsnesvegur—Stykkishólmur ......................
Snæfellsnesvegur
06
Um Svelgsá...............................................................
12
Við Grundarfjörð ...................................................
12
Mýrar—Kvíabryggja
...........................................
Vestfjarðavegur
04
Snæfeilsnesvegur—Lækjarskógur
......................
08
Norðurhólar—Kjartanssteinn ..............................
09
Njálsgil—Fremri-Brekka .............................. .
10
Brunná—Holtahyrna .................................... ....
Útnesvegur
07
ólafsvíkurenni, hönnun ogundirbúningur ....
Vestfjarðavegur
05—06 Þorskafjörður—Krossgil
...................................
11
Vattarfjörður ........................................................
18
Gljúfurá—Hrafnseyri ...........................................
21
Þingeyri—Ketilseyri .............................................
22
Ath. á brúar- og vegstæði í Dýrafirði.................
Djúpvegur
06
Isafjarðará—Vatnsfjarðarvegur .........................
16
Langeyri—Súðavík ...............................................
19
Kirkjubólshlíð .......................................................
20
Flugvöllur—Holtabraut .......................................
21
Holtabraut—Sætún ...............................................
25
Hólaviti—Bolungarvík
........................................
25
Hnifsdalur—Seljadalur ........................................
25
Óshlið, hönnun og undirbúningur .....................
Barðastrandarvegur
04
Kieifaheiði
............................................................
Bíldudalsvegur
02
Á Mikladal .........................................................................
02
Botnsá—Tálknafjarðarvegur
.............................
Hólmavíkurvegur
01
Ormsá—Fjarðarhorn ............................................
06
Stikuháls ................................................................
08
Um Fjarðarhorn ...................................................
11-—12 Tröllatunga—Hóimavík ........................................
Norðurlandsvegur
01
Síká—-Staður ..........................................................
03
Reykjaskóli—Miðfjarðarvegur .............................
07
Dalsá—Gröf ...........................................................
08
Gljúfurá—Reykjabraut ........................................
13
Hvammur—Svínvetningabraut ..........................
Skagastrandarvegur
01
Norðurlandsvegur—Vatnahverfi .........................
Sauðárkróksbraut
02
Hátún—Litla-Gröf .................................................
03
Sæmundarhliðarvegur—Sauðárkrókur ..............
Siglufjarðarvegur
01
Stekkjarholt—Grænamýri ....................................
10
Um Mánárskriður ...................................................
03

57

60

574
60

61

62
63
68

1

74
75
76

Veghelti
Kaflahelti

1981
fjárv.
rn.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
ÍJúrv.
m.kr.

1,98

1,40

2,30

1,07
1,00
0,50
0,85
0,85
1,70
0,20

0,30

1,67
0,90
0,40
0,30

2,80
1,40

1,00
1,00

3,70
1,20

0,10
1,00
0,10
2,50

0,50

1,20
0,60
0,80
0,20

0,40
0,20

0,60
0,50

1,00

1,00

1,40

0,80

0,20
0,50
1,00
1,77
1,10
0,10

0,30
1,50
0,40
1,40

1,20
2,40

0,50
1,20

1,40

2,30
0,60

0,30
1,20

0,20
2,10

0,50
0,30
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Vegur
Vegnr.

1
04
11
15
19
20
82
01
02
03
03
03
06
85

802
1

85
92

1981
fjárv.
m.kr.

Vegheití
Kaflaheltí

N or ður landsvegur
Hörgárdalsvegur—Fossá
Sigluvík—Svalbarðseyri
Fnjnská

Stpinholt

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

.
.

1,00
0,70

.
.
.

0,80
1,08
1,60
2,70

ólafsfjarðarmúli, hönmm og undirbúningur .. . 0,10
N orðausturvegur
Bollastaðir—Ystafell
......................................... . 2,20
01
01--02 Norðurlandsvegur—Aðaldalsvegur ...................
Laxá—Mývatnsvegur .........................................
03
Mývatnsvp.gnr Hiisavik
..........................................
04
19
Melrakkaslétta .................................................... ,. 1,40
26
Hafralónsá—Þórshöfn ....................................... ,. 0,40
ólafsfjarðarvegur eystri
ólafsfjörður—Ólafsfjarðarvegur .................... .. 0,60
02
Austurlandsvegur
12
Upphéraðsvegur—Lagarfljótsbrú
................. .. 0,30
Fgi Isstafiir fílfsstafiir
............................................
14
15
Innan við Stóra-Sandfell.....................................
20
21
Um Eyjaá og Krossdalsá.................................. .. 1,20
22
Skrúðskambur—Núpur .................................... .. 0,12
26
Utan við Urðarteig ..............................................
Friðsæld—Hafnarvegur .................................... .. 0,20
36
37--38 Hafnarvegur—Mánagarður .............................. .. 0,55
Hoffell Hólmur ...............................................
39
N or ðausturvegur
Vopnafjörður—Hlíðarvegur ............................ .. 0,71
09
14- 15 Langadalsvarða—Austurlandsvegur ...............
Norðfjarðarvegur
Seyðisfjarðarvegur—Hálslækur .......................
02
02
Hálslækur—Mjóafjarðarvegur ........................
03
Mjóafjarðarvegur—Neðstabrú ........................ .. 2,50
Vptfrist

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

07
Reyðarfjörður—Hólmaháls ............................
07
Hólmaháls—Eskifjarðará ................................
Jarðgöng ..............................................................
10
10- 11 Norðfjarðará Ormsstaðir ..............................
11
Ormsstaðir—Neskaupstaður ............................
Seyðisfjarðarvegur
93
Ef ri-Stafur—Neðri-Stafur ................................
03
03
Við kaupstað........................................................

1983
fjárv.
m.kr.

1,70
1,80
1,10

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

Brún—Mývatnssveitarvegur ..............................
Mývatnssveitarvegur—Mývatnsvegur ...............
Ólafsfjarðarvegur
Hörgárbrú—Hofsá .............................................
Víkurbakki—Sólvangur .....................................
Háls—Dalvík ........................................................

04—OS Mp.lshnrn

1982
fjárv.
mJtr.

..
..
..
..

0,15
0,05
0,30
1,00

0,30

3,00
0,10

1,40
0,70
1,60
1,40

0,80

0,40

0,40
0,30

1,30
3,38
1,00
0,35
0,10
1,32
3,06
1,00
2,83
0,50
1,00

0,80

0,35
1,15

..
..

0,70
0,20

1,26
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Vegur
Vegnr.

96
08
99
01

VegheiU
KaflaheiU

Suðurfjarðavegur
Hafnarnes—Merkigil ............................................
Hafnarvegur
Austurlandsvegur—Stekkakelda .........................

1981
fjárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1.00

2,10

1983
fjárv.
mJtr.

1,00
62,54

65,30

61,40

2,67
1,33

3,33
1,67
0,90
0,80
1,10
1,20
0,80
1,20
1,30

1,67
3,33
1,90
1,50
2,30
2,30
1,80
2,40
2,60

Samtals 66,54

77,60

81,20

Hafísvegur í Norður-Þingeyjarsýslu .....................
Hafísvegur i Norður-Múlasýslu ..............................
Suðurland, óráðstafað ...............................................
Reykjanes, óráðstafað .............................................
Vesturland, óráðstafað...............................................
Vestfirðir, óráðstafað ...............................................
Norðurland vestra, óráðstafað ................................
Norðurland eystra, óráðstafað ................................
Austurland, óráðstafað .............................................

1.2. Bundin slitlög.
Vegur
Vegnr.

1

30
31
33
34
35
36
38
39
1
1

Veghelti
Kaflaheiti

Suðurlandsvegur
12
Kerlingardalsá—Vík ..............................................
16—18 Skógaá—Seljaland ...............................................
20
Landeyjavegur—Hvolsvöllur ...............................
22—23 Hvolsvöllur—Hella ...............................................
Skeiðavegur
01—02 Suðurlandsvegur—Skálholtsvegur .....................
Skálholtsvegur
02
Um Laugarás .....................................................................
Gaulverjabæjarvegur
04
Stokkseyri—Eyrarbakkavegur .............................
Eyrarbakkavegur
03
Gaulverjabæjarvegur—Eyrarbakki ......................
Biskupstungnabraut
02
Um Kerið
Þingvallavegur
04
Gjábakkavegur—Þjónustumiðstöð ......................
06
Almannagjá—Kárastaðir
....................................
Þorlákshafnarvegur
03
Við Þorlákshöfn....................................................
Þrengslavegur
01
Suðurlandsvegur—Þorlákshafnarvegur ..............
Vesturlandsvegur
15
Kollafjarðarkleifar—Brautarholtsvegur ............
18—19 Hvammsvík—Fossá .............................................
Vesturlandsvegur
01—02 Fjárrétt—Kalastaðahæð .......................................
03
Leirársveitarvegur—Fiskilækur ........................
09
Hvítárvallavegur—Eskiholtslækur .....................

1981
fjárv.

1983
1982
fjárv.
fjárv.
m.kr.m.kr. m.kr.

1,20
7,70
2,50
2,80

3,80
4,90

4,00
0,80

1,40
0,70
0,60
2,30
0,70
0,60
3,80
1,30
2,90

2,40

1,00

2,50
0,80
0,90

1,80
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Vegur
Vegnr.

51

Veghelti
Kaflaheltl

1981
fjárv.
m.kr.

Akranesvegur
Urriðaá—Oliumalarendi ................. ................... 2,90
Ólafsvíkurvegur
04—05 Kaldá—Haffjarðará ...............................................
Stykkishólmsvegur
03
Snæfellsnesvegur—Stykkishólmur ......................
Vestfjarðavegur
04
Snæfellsnesvegur—Lækjarskógur ........................
05
Laxárdalsvegur—Búðardalur ............................... 0,50
Vestfjarðavegur
21
Við Þingeyri
1,50
21
Innan Þingeyrar ...................................................
27
Á Dagverðardal ..................................................... 0,50
Djúpvegur
16
Innan Súðavikur ...................................................... 0,30
19
Um Kirkjubólshlið ...............................................
20
Flugvöllur—Holtabraut ............................
0,93
25
Hnífsdalur—Seljadalur ........................................
25
Viti—ósá ................................................................. 0,40
Bildudalsvegur
02
Barðastrandarvegur—Miklidalur ........................
Hólmavíkurvegur
01
Melar—Fjarðarhorn .............................................. 0,90
11— 12 Tröllatunguvegur—Hólmavík ............................
Norðurlandsvegur
01—04 Síká—Miðfjarðará
............................................... 3,00
05—06 Vatnshorn—Viðidalsvegur vestri ........................
07
Lækjamót—Gröf ....................................................
07—08 Gliúfurá—Revkjabraut .......................................
12— 13 Skagastrandarvegur—Gunnsteinsstaðir ............. 3,50
Skagastrandarvegur
01
Norðurlandsvegur—Vatnahverfi ..........................
Sauðárkróksbraut
02
Skörðugil—Hátún ................................................. 0,50
02—03 Litla-Gröf—Áshildarholt
....................................
Norðurlandsvegur
11
Sigluvik—Svalbarðsevrarvegur ............................
14
Fnjóskárbrú—Steinholt ........................................
21—22 MÝvatnsvegur—Ráðhús .......................................
ólafsfjarðarvegur
01—03 Hörgárbrú—Dalvik ............................................... 2,10
05
Dalvík—Hóll
0,30
Norðausturvegur
01—04 Norðurlandsvegur—Húsavik .............................. 2,60
Eyiafiarðarbraut vestri
01
Flugvöllur—Hvammur ........................................... 0,60
01
Teigur—Kristnesvegur .......................................... 0,30
Austurlandsvegur
14
Kollur—Höfðaá .....................................................
27
Diúnavogsvegur—Valtýskambur .........................
36—38 Friðsæld—Mánagarður ....................................... 2,00

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

01
54
56
60
60

61

63
68
1

74
75
1

82
85
821
1

1,20
3,20
1,50
0,70
1,20

3,30
1,00
0,40
3,30
3,20
4,60
2,70

1,30
2,70
1,40

0,50
2,30

1,40
0,90
1,50

1,50
1,00

2,00

8,60

3,10

1,60
2,00
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Vegur
Vegnr.

85
09
92

1981
fjárv.
m.kr.

Vegheitl
Kaflaheiö

Norðausturvegur
Við Vopnafjörð
Norðfjarðarvegur

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

02 -03 Hálslíekur—Neðstnhrú

1983
fjárv.
mir.

1,80

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

04—05 Melshorn—Vegrist .....................................
Reyðarfjörður—Eskifjörður ..................... ..........
07
Kirkjuból—Neskaupstaður ....................... .........
11
Suðurfjarðavegur
96
07Sæhvammur—Breiðdalsvíkurvegur ..........
11
Hafnarvegur
99
Austurlandsvegur—Olíumalarendi ......... ..........
01
Óráðstafað

1982
fjárv.
m.kr.

1,50
1,20

2,40
0,80
2,40

4,50

2,70
1,00
0,80
41,03

57,20
6,40

53,20
13,30

Samtals 41,03

63,60

66,50

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

1.3. Sérstök verkefni.
Vegur
Vegnr.

1981
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

1984
fjárv.
mjir.

6,50

9,50

1,50

4,50

3,30

4,50

8,00

9,50

10,50

2,80
9,00

5,00

5,50

6,70

9,50

12,00

3,00

2,80

1,00

6,40

0,30
7,00

3,00
7,00

4,50

2,80

7,00

2,10

1,10

43,56

58,50
6,55

50,80
13,05

52,00
13,05

Samtals 43,56

65,05

63,85

65,05

Vegheitt
Kaflaheiti

Biskupstungnabraut
Suðurlandsvegur—Þingvallavegur .... 2,80
Þingvallavegur
36
06—01 Gjábakkavegur—Gljúfrasteinn ............. 2,50
40
Hafnarfjarðarvegur
03—04 Kópavogur—Hafnarfjörður ................ 8,06
41
Reykjanesbraut
02 —03 Reykjavík—Hafnarfjörður
1
Vesturlandsvegur
05
Um Borgarfjörð....................................... ‘10,00
14
Um Holtavörðuheiði ................................ 2,00
60
Vestf jarðavegur
25
Um Önundarfjörð .................................... 2,30
61
Djúpvegur
01--03 Tenging Inn-Djúps ................................ 1,10
1
Norðurlandsvegur
17
Um Héraðsvötn ....................................... 9,50
1
Norðurlandsvegur
09
Um Eyjafjarðarleirur ............................
13
Um Vfkurskarð ....................................... 3,00
1
Austurlandsvegur
30-—32 Um Hvalnesskriður ................................ 2,30
85
Norðausturvegur
10—15 Á Vopnafjarðarheiði ............................

35

01

Óráðstafað

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

5,00
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2. Þjóðbrautir.
Vegur
Vegnr.

VeghelU
Kaflaheltl

Dalavegur
Við Flugstöð ................................................. .......
Þykkvabæj arvegur
25
Suðurlandsvegur—Hrafntóftir ...........................
01
Landvegur
26
Um Skarð .................................................... ........
03
Meðallandsvegur
204
Suðurlandsvegur—Arnardrangi ............... ........
01
Klausturvegur
205
Um Kirkjubæjarklaustur.............................. ........
01
Holtsvegur
206
Um Skaftá ....................................................
01
Búlandsvegur
208
Ýmsir staðir ................................................. ........
01
Reynishverfisvegur
215
Suðurlandsvegur—Presthús ....................... ........
01
Pétur seyj arvegur
219
01
Við Pétursey .................................................
Stórhöfðavegur
240
Um Vestmannaeyjakaupstað .......................
01
Raufarfellsvegur
242
Ýmsir staðir .................................................
01
Dímonarvegur
250
01
Ýmsir staðir .................................................
252
Landeyj avegur
01
Ýmsir staðir ................................................. ........
261
F1j ótshlí ðarvegur
02
Hvolsvöllur—Deild ..................................... ........
268
Þingskálavegur
02--03 Bolholt—Landvegur ..................................... ........
275
Ásvegur
01
Um Ás ............................................................
30
Hrunamannavegur
04
Þjórsárdalsvegur—Hrunavegur
...............
05
Um Flúðir .................................................... ........
08
Um Gýgjarhól................................................. ........
Gaulverjabæjarvegur
33
Um Hróarsholtslæk ..................................... ........
01
Um Baugsstaðaá .................................. ........... ........
02
02
Austan Stokkseyrar .....................................
35
Biskupstungnabraut
05
Ofan Brúarár ...............................................• ........
37
Laugarvatnsvegur
02
Um Laugarvatn ............................................. ........
Um Laugardalshrepp ..................................
03
Villingaholtsvegur
305
Ýmsir staðir ................................................. ........
02
Kaldaðarnesvegur
316
Ýmsir staðir ....................................... ..... ........
01
Vorsabæjarvegur
324
Við Vorsabæ —...........................................
01
22

01

2711
1981
fjárv.
mkr.

1982
fjárv.
mkr.

1983
fjárv.
m.kr.

0,30
0,30

1,00
1,00

0,40
0,10

0,50

0,45

0,20

0,60

0,10
0,10
0,15

0,20
0,10
0,30
0,20
0,20
0,40

0,10
0,45

0,50

0,15

0,55

0,50

0,30
0,50
0,55

0,60
0,80

1,00

0,10
0,15
0,20
0,50

1,00

0,18

0,15
0,40

0,45

1,00

0,15

0,20
0,10
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2712
Vegur
Vegnr.

Veghelti
Kaflahelti

340

Auðsholtsvegur
Hrunamannavegur—Langholt ............................
Búrfellsvegur
Ýmsir staðir ..........................................................
Reykjavegur
Um Hryggholt ...................................................
Grafningsvegur efri
Villingavatn—Úlfljótsvatn ....................................
Hafnavegur
Flugvðllur—Stapafellsvegur ................................
Nesvegur
Hafnir—Reykjanesviti
.......................................
Hafravatnsvegur
Suðurlandsvegur—Spennistöð ............................
Bor gar fj arðarbraut
Um Hestháls ........................................................
Um Þverá ..............................................................
Uxahryggjavegur
Borgarfjarðarbraut—Hóll ....................................
Stvkkishólmsvegur
02 Ólafsvikurvegur—Snæfellsnesvegur
.................
Laxárdalsvegur
Laxárdalsheiði ......................................................
Leirársveitarvegur
Vesturlandsveegur—Eystri-Leirárgarðar ..........
Skorradalsvegur
Blindhæðir við Ausu og Vatnshamra..........
Um Vatnsenda ......................................................
Hvanneyrarvegur
Að Hvanneyri..........................................................
Lu ndarreykj adalsvegur
Hjá Múlakoti ..............................................................
Hálsasveitarvegur
Á Merkiholti ..........................................................
Hvitársiðarvegur
Um Síðumúla ..........................................................
Þverárvegur
Þverárrétt—Helgavatn ...........................................
Útnesvegur
04 Snjóastaðir ..............................................................
Gufuskálar—Hellissandur ....................................
Framsveitarvegur
Þórdisarstaðir—Hallbjarnareyri ........................
Hálsabæjavegur
Vestfjarðavegur—Bær
.......................................
Klofningsvegur
Hafnará—Breiðabólstaður ....................................
Fábeinsá—Klofningur ...........................................
Efribyggðarvegur
Kjarlaksstaðir—Tungná
....................................
Laxárdalsvegur
Hólmavíkurvegur—Laxá .....................................

01
351
01
355
01
360
02
44
02
425
01
431
01
50
02
03
52
02
56
0159
02
504
01
508
01
02
511
01
512
01
518
02
523
01
524
01
574
0104
576
01
582
01
590
01
04
593
01
59
01

1981
fjárv.
mJtr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
mJkr.

0,20
0,10

0,20
0,20

0,10

0,30

0,87

1,70

0,24

0,70
1,36
0,50
1,00
0,80

0,80
0,70
1,40

0,22
0,20
0,30
0,30
0,50

0,20
0,81
0,40
0,79
1,10
0,50
0,10
0,38
0,37
0,33

1,00
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Vegur
Vegnr.

Vegheiti
Kaflaheiti

1981

1982

1983

fjárv.
m.kr.

fjárv.
m.kr.

fjárv.
mJtr.

64

Flateyrarvegur
Innan Flateyrar .............................................
65
Súgandafjarðarvegur
02
Innan Suðureyrar .......................................
04
Utan Suðureyrar...........................................
614
Rauðasandsvegur
01
örlygshafnarvegur—Gröf .........................
617
Tálknafjarðarvegur
03
Utan Sveinseyrar .......................................
619
Ketildalavegur
03
Hjalli-—Hringsdalsá ....................................
633
Vatnsfjarðarvegur
01
Djúpvegur—Bjarnastaðir .........................
04
Reykjanes—Djúpvegur
............................
635
Snæfjallastrandarvegur
04
Utan Kaldalóns ...........................................
643
Strandavegur
02
Um Bassastaði ...........................................
702
Heggstaðanesvegur
01
Norðurlandsvegur—Bálkastaðir ..............
711
Vatnsnesvegur
01
Hvammstangi—Skarð ................................
06
Borgarvegur—Síðuvegur
.........................
714
Fitjavegur
01
Norðurlandsvegur—Neðri-Fitjar ..............
731
Svínvetningabraut
01—04 Norðurlandsvegur—Norðurlandsvegur
741
Neðribyggðarvegur
01
Skaga strandarvegur—Skagastrandarvegur
745
Skagavegur
01
Skagastrandarvegur—örlygsstaðir .........

1,50

01

02

örlygsstaðir—Krókssel

0,70

0,40
0,50
0,60
0,90
0,40
0,40

0,90

0,30
0,90
0,70
0,50
0,90

1,00

0,30
0,20
0,50
0,90
0,20
0,10

06
08
09

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

0,30
0,60
0,50

0,20

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

Keta—Selárbrú ..........................................
Skefilsstaðir—Þverárfjallsvegur ............
Þverárfiallsvegur—Sauðárkrókur
.........
752
Skagafjarðarvegur
01—03 Norðurlandsvegur—Austurdalsvegur ...
754
Héraðsdalsvegur
01
Skagafjarðarvegur—Kjálkavegur ............
758
Austurdalsvegur
01
Skagafjarðarvegur—Merkigilsvegur
767
Hólavegur
01
Siglufjarðarvegur—Hjaltadalsvegur
769
Ásavegur
01
Siglufjarðarvegur—Hólavegur ................
781
Deildardalsvegur
01
Siglufjarðarvegur—Siglufjarðarvegur ...
787
Flókadalsvegur
01
Siglufjarðarvegur—Siglufjarðarvegur ...
83
Grenivikurvegur
02
Ystavík—Fnjóskadalsvegur ....................

1,00

1,30
0,10
0,20
.

0,20

0,10
0,20

.

0,16
1,30

..

1,30

1,40

1,00
340
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Vegur
Vegnr.

Vegheitt
Kaflaheltt

1981
fjárv.
niJtr.

Svarfaðardalsvegur
Ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur .........................
807
Skíðadalsvegur
01
ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur .........................
814
Staðarbakkavegur .......................................................
821
Eyjafjarðarbraut vestri
02
Kristnesvegur—Hrafnagil ....................................
05
Eyjafjarðarbraut eystri—Gullbrekka
.............
823
Miðbraut
01
Hrafnagil—Laugaland ............................................ 4,40
836
Vaglaskógarvegur
01
Vaðlaheiðarvegur—Skógarsel ..............................
842
Bárðardalsvegur vestri
01
Norðurlandsvegur—Hliðarendi
.........................
851
Útkinnarvegur
01
Norðausturvegur—Nipá ........................................
852
Sandsvegur
01
Norðausturvegur—Sandur .....................................
854
Staðarbraut
01
Aðaldalsvegur—Hvammavegur .............................
862
Uppsveitarvegur
01
Norðausturvegur—Tóveggur ................................
869
Langanesvegur
03
Þórshöfn—Flugvöllur ............................................ 0,45
94
Borgarfjarðarvegur
03
Um Hleinagarð ..................................................... 1,00
98
Djúpavogsvegur
915
Vesturárdalsvegur
01
Norðausturvegur—Búastaðir ...............................
917
Hlíðarvegur
04—05 Um Hellisheiði ......................................................
923
Jökuldalsvegur eystri ................................................ 0,02
925
HróarstunguVegur ....................................................... 0,05
929
Fellavegur .................................................................. 0,07
931
Upphéraðsvegur
08
Um Mjóanes ...........................................................
09
Um Grímsá .............................................................. 1,29
937
Skriðdalsvegur
02
Geirólfsstaðir—Mýrar
.........................................
943
Hjaltastaðavegur .......................................................
953
Mjóafjarðarvegur ...................................................... 0,03
964
Breiðdalsvegur ..........................................................

1982
fjárv.
mJcr.

1983
fjárv.
nlr.

805

01

24,22

1,50
1,50
0,40
0,90
0,95

0,60
0,30
0,30
0,30
0,40
0,35

1,30
0,10

0,10

0,70
0-10

1-®°
0,90
0,40
0,50
0,40
29,90

26,00
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1981
fjárv.
mJa.

Vegheltí
Kaflaheiti

Vegir í jaðarbyggðum...............................................
Vegir i Árneshreppi ...............................................
Vegir í Rauðasandshreppi....................................
Vegir í Snæfjallahreppi .......................................
Vegir á Skaga ......................................................
Vegir á Jökuldal......................................................
94 Borgarfjarðarvegur ...........................................
Suðurland, óráðstafað ...............................................
Reykjanes, óráðstafað ...............................................
Vesturland, óráðstafað ...........................................
Vestfirðir, óráðstafað ...............................................
Norðurland vestra, óráðstafað ................................
Norðurland eystra, óráðstafað ................................
Austurland, óráðstafað ...........................................

1982
fjárv.
mJcr.

1983
fjárv.
mJcr.

6,50
2,00
1,00
1,10
1,00

Samtals 29,32

1,25
1,25
1,40
1,30
1,30
0,76
0,19
0,56
0,35
0,39
0,44
0,34

1,51
0,38
1,12
0,69
0,78
0,87
0,68

39,43

38,53

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
mJcr.

2.4. TIL BRÚAGERÐA
1. Til brúa 10 m og lengri.
1981
fjárv.
m.kr.

Hróarslækur (1) .........................................................................
Svelgsá (1) .................................................................................
Þorskafjarðará (60) ...................................................................
Giljá (1)........................................................................................
Grimsá (931) ...............................................................................
Svarfaðardalsá (82) ...................................................................
Eyjafjarðará (823) .....................................................................
Klifandi (sýsluv. V.-Skaft.) ......................................................

1,48
1,20
2,60
1,30
3,90
2,20
1,00

Vattardalsá (60) ......................................................................................

Naðurdalsá (60) .........................................................................
Jökulsá lijá Goðdölum (752) ...................................................
Svartá hjá Gilhaga (sýsluv. Skag.) ...........................................
Fjarðará i Borgarfirði (947) ...................................................
Laxá i Leirársveit (1) ................................................................
Leirá í Leirársveit (1) .............................. ...............................
Auðólfsstaðaá (1) .......................................................................
Bægisá (1) ..................................................................................
Tinnudalsá (1) ...........................................................................
óráðstafað
Samtals 13,68

6.70
2,10
1,20
1,40
1,00
2,00
0,60
2.70

2,00

6,30
1,40
0,80
1.70
4.70
3.70

19,70

18,60
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3. Við III. Flokkun vega.
3.1. Þjóðvegir eftir kjördæmum.
582 Hálsabæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um
Hundadal og Bæ á Snæfellsnesveg vestan Miðár. (Hét áður Hálsabæjarvegur nyrðri og náði að Bæ).
583 Hálsabæjavegur syðri falli niður sem nafn og númer, en verði hluti
af 582 Hálsabæjavegi.
712 Þorgrimsstaðadalsvegur nái að Ásbjarnarstöðum. Náði áður að Tungu.
767 Hólavegur lengist og liggi um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á Hjaltadalsveg.
861 Vestursandsvegur falli niður.
Til viðbótar verði tekin í tölu þjóðbrauta:
823 Miðbraut: Frá Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil að Eyjafjarðarbraut eystri við Laugaland.
3.2. Flokkun vega skv. 3.1. í undirflokka.
3.2.1. Stofnbrautir.
38 Þorlákshafnarvegur:
Suðurlandsvegur—Þrengslavegur verði stofnbraut.

Sþ.

919. Nefndarálit

[257. mál]

um till. til þál. um framtíðarhúsakost Alþingis.
Frá fjárveitinganefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu sem flutt er tillaga
um á þskj. 920.
Alþingi, 18. maí 1981.
Geir Gunnarsson,
form.

Eggert Haukdal,
Þórarinn Sigurjónsson,
fundaskr.
frsm.
Lárus Jónsson
Friðrik Sophusson.
Alex. Stefánsson.
Guðm. Karlsson.
Guðm. Bjarnason.
Karvel Pálmason,

Sþ.

920. Breytingartillaga

[257. mál]

við till. til þái. um framtíðarhúsakost Alþingis.
Frá fjárveitinganefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
1 tilefni af hundrað ára afmæli alþingishússins ályktar Alþingi að fela forsetum
þingsins að gangast fyrir samkeppni um gerð og skipulag viðbótarbyggingar fyrir
starfsemi þingsins á svæði sem takmarkast af Templarasundi, Kirkjustræti, Tjarnargötu og Tjörninni. Verði samkeppnin við það miðuð að heimkynni Alþingis skuli
áfram vera í núverandi þinghúsi svo og í byggingum í næsta nágrenni þess.
Forsetum Alþingis er falinn undirbúningur þessarar samkeppni, þar með talin
öflun forsendna fyrir gerð útboðsgagna, í samráði við húsameistara ríkisins og
skipulagsyfirvöld.

Ed.

Þingskjal 921—922
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921. Nefndarálit

[290. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir meiri hluti nefndarinnar með því að það
verði samþykkt.
Alþingi, 18. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.

Gunnar Thoroddsen.

Ed.

922. Breytingartillögur

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Lárusi Jónssyni og Eyjólfi Konráð Jónssyni.
1. Á eftir 9. gr. frumvarpsins komi ný gr., er verði 10. gr. þess, og breytist töluröð
annarra greina til samræmis við það. Greinin orðist svo:
2. tl. B-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna orðist svo:
Fenginn arð, sbr. 9. gr.
2. 11. gr. frumvarpsins, er verði 12. gr. þess, orðist svo:
1. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1981, orðist svo:
Vaxtagjöld, afföll og gengistöp, skv. 2. mgr. 51. gr., að því marki sem þau
eru umfram vaxtatekjur skv. 3.—5. tl. 1. mgr. 8. gr., allt að 2 500 000 gkr. (25 000
nýkr.) hjá hverjum manni, en 5 000 000 gkr. (50 000 nýkr.) hjá hjónum, enda
séu gjöld þessi af skuldum við Lánasjóð íslenskra námsmanna eða skuldum
sem sannanlega eru notaðar til öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða endurbóta á þvi. Endurbót telst það í þessu sambandi ef heildarkostnaður við endurbæturnar á skattárinu er 7% eða meira af fasteignamati íbúðarhúsnæðisins i
árslok.
Vaxtagjöld vegna annarra skulda en skulda við Lánasjóð íslenskra námsmanna eða fasteignaveðskulda til tveggja ára eða lengri tíma er þó einungis
heimilt að draga frá tekjum:
a. Að því er íbúðarkaup eða endurbætur varðar á næstu 3 skattárum talið frá
og með kaupári eða því ári er endurbæturnar eiga sér stað.
b. Að því er nýbyggingar varðar á næstu 6 skattárum talið frá og með þvi ári,
sem bygging er hafin á, eða til og með því ári, sem húsnæðið er tekið til
íbúðar, ef það er síðar.
3. Við 14. gr. frumvarpsins, er verði 15. gr. þess. í stað „40%“ í 2. málslið komi:
50%, og í stað „60%“ í 3. málslið sömu greinar komi: 50%.
4. 21. gr. frumvarpsins, er verði 22. gr. þess, orðist svo:
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1.
og 3. tl. 62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 2 345 000 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast
20%, af næstu 4 830 000 gkr. reiknast 30%, en af tekjuskattsstofni yfir 7 175 000
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7.
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gkr. reiknast 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv.
68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins.
2. mgr. 22. gr. frumvarpsins, er verði 23. gr. þess, orðist svo:
Persónuafslætti skal fyrir hvern mann ráðstafað til greiðslu á eftirtöldum
opinberum gjöldum, sem lögð eru á vegna tekjuársins, í þessari forgangsröð:
1. Reiknuðum skatti af tekjuskattsstofni manns skv. 1. mgr. 67. gr.
2. Sjúkratryggingagjaldi manns.
3. Eignarskatti manns.
4. Útsvari manns.
5. Kirkjugarðsgjaldi manns.
6. Sóknargjaldi manns.
7. Þeim opinberu gjöldum, sem um ræðir í 1.—6. lið og lögð eru á maka
manns, í þeirri forgangsröð er að ofan greinir, enda sé um að ræða persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkv. ákvæðum 63. gr. Sá hluti
persónuafsláttar, sem þá er óráðstafað, fellur niður.
Á eftir 22. gr. frumvarpsins, er verði 23. gr. þess, bætist við tvær nýjar greinar,
er verði 24. og 25. gr., og breytist töluröð annarra greina til samræmis við það.
Greinarnar orðist svo:
a. (24. gr.) 72. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur lögaðila, sbr. 2. gr., skal vera 53% af tekjuskattsstofni, sbr.
2. tl. 62. gr.
b. (25. gr.) Aftan við 78. gr. laganna, sbr. 38. gr. laga nr. 7/1980, bætist nýr
málsliður er orðist svo:
Þá er mönnum heimilt að draga frá eignum sínum, sbr. 73. gr., hlutabréf
á sama verði og um getur í 1. mgr. 5. tl. 74. gr.
Á eftir 23. gr. frumvarpsins, er verði 26. gr. þess, bætist við tvær nýjar greinar
er verði 27. og 28. gr. þess. Greinarnar orðist svo:
a. (27. gr.) 83. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Eignarskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr., svo og þeirra islensku ríkisborgara, sem búsettir eru erlendis um stundarsakir og skattskyldir eru skv. 3. gr., reiknast þannig:
Af fyrstu 26 700 000 gkr. eignarskattsstofns greiðist enginn skattur. Af
þeim hluta eignarskattsstofns, sem umfram er, greiðist 0,8%.
b. (28. gr.) 84. gr. laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Eignarskattur lögaðila, sbr. 2. gr., og þeirra aðila, sem takmarkaða skattskyldu bera skv. 3. gr., sbr. þó ákvæði 83. gr., skal vera 0,8% af eignarskattsstofni.
31. gr. frumvarpsins, er verði 36. gr. þess, orðist svo:
121. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 1., 3. og 4. tl. C-liðs,
3. tl. D-liðs og 1. og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. mgr. 30. gr., 41. gr., 1. mgr.
67. gr., 68. gr. og 69. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1981.
Fjárhæð sú, er um ræðir í 83. gr., skal hækka eða lækka árlega samkvæmt
verðbreytingarstuðli, sbr. 26. gr., í fyrsta skipti við álagningu eignarskatts á
árinu 1982.
Við frumvarpið bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, er verði ákvæði til bráðabirgða II og orðist svo:
Við útreikning á verðbreytingarfærslu skv. 53. gr. skal innborgun á hlutafé
eða öðru eigin fé á tekjuárinu dregin frá heildarfjárhæð skulda í lok næstliðins
árs. Ákvæði þetta gildir um innborgun eigin fjár á árunum 1980—82.

Þingskjal 923—924

Ed.

923. Nefndarálit
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[290. mál]

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr.
lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Frv. þetta er komið frá Nd. og var því gjörbreytt í meðförum deildarinnar.
Fjárhags- og viðskiptanefndir beggja deilda unnu að sameiginlegum breytingartillögum við frv. og umfjöllun um það. Víðtæk samvinna tókst um þær veigamiklu
sameiginlegu tillögur fjárhags- og viðskiptanefnda sem samþykktar voru í Nd.
Ágreiningurinn um frv. eins og það kom frá Nd. felst í þeim miklu skattaálögum sem það hefur í för með sér.
Skattar hafa verið hækkaðir ár eftir ár frá haustinu 1978, bæði beinir og óbeinir
skattar. Svo er komið að hver fjögurra manna fjölskylda ber á þessu ári 1.5 millj.
gkr. þyngri skattbyrði vegna þessara auknu álaga sem eru á ábyrgð ríkisstjórna Ólafs
Jóhannessonar og Gunnars Thoroddsens. Þótt í veðri sé látið vaka að hér sé um
skattalækkun að ræða er það blekking. Skattar munu augljóslega hækka á mörgum
vegna þess að skattvísitala hækkar um 45% þegar ljóst er að laun hækka milli áranna
1979 og 1980 um rúm 50%. Fyrir liggja útreikningar Þjóðhagsstofnunar um að skattbyrði beinna skatta miðað við tekjur á greiðsluári hafi hækkað verulega í fyrra,
en léttist ekki frá því í ár, ef verðbólga og launatekjur hækka um 40% á árinu eins
og ríkisstjórnin stefnir að. Frv. hefur þvi ekki í för með sér skattalækkun ef marka
má svardaga ríkisstjórnarinnar um þróun verðbólgu á árinu.
Við undirritaðir, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, undirstrikum enn skattastefnu
flokksins með flutningi breytingartillagna á þskj. 922.
Að öðru leyti vísum við til nefndarálits Matthíasar Á. Mathiesens, Matthíasar
Bjarnasonar og Alberts Guðmundssonar á þskj. 832.
Alþingi, 18. mai 1981.
Lárus Jónsson,
frsm.

Ed.

Ey. Kon. Jónsson.

924. Breytingartillögur

[290. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar (KJ).
1. Við 21. gr. Greinin orðist svo:
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo:
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1.
og 3. tl. 62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 2 760 000 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 20%, af næstu 3 440 000 gkr. reiknast 30%, af þar næstu 2 070 000 gkr. reiknast 45%, en af tekjuskattsstofni yfir 8 270 000 gkr. reiknast 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig
fæst, telst tekjuskattur ársins.
2. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
68. gr. laganna, sbr. 4. gr. 1. nr. 20/1980, orðist svo:
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 456 000 gkr.
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Persónuafslætti skal fyrir hvern mann ráðstafað til greiðslu á eftirtöldum
opinberum gjöldum, sem lögð eru á vegna tekjuársins, í þessari forgangsröð:
1. Reiknuðum skatti af tekjuskattsstofni manns skv. 1. mgr. 67. gr.
2. Sjúkratryggingagjaldi manns.
3. Eignarskatti manns.
4. Útsvari manns.
5. Kirkjugarðsgjaldi manns.
6. Sóknargjaldi manns.
7. Þeim opinberum gjöldum, sem um ræðir í 1.—6. lið og lögð eru á maka
manns, í þeirri forgangsröð er að ofan greinir, enda sé um að ræða persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkv. ákvæðum 63. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem enn kann að vera óráðstafað, skal greiddur
skattaðila, allt að 152 000 gkr. (1 520 nýkr.). Ekki skal þó greiða persónuafslátt
til manna, sem eru 25 ára eða yngri á tekjuárinu, né til þeirra manna, þar sem
samanlagðar hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi og reiknuð laun skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr. eru meiri en nemur 10% af tekjuskattsstofni skv. 62. gr.
Sá hluti persónuafsláttar, sem ekki er ráðstafað skv. 2. eða 3. mgr., fellur
niður.

Ed.

925. Nefndarálit

[290. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
1 meðferð Alþingis hefur tekist að hrinda tilraun fjármálaráðherra til þess að
afnema ákvæði gildandi laga um reiknaðar tekjur manna, sem stunda eigin atvinnurekstur, skv. 59. gr. tekjuskattslaga. Þingmenn Alþýðuflokksins telja mjög mikilvægt
að þetta skyldi takast, enda var Alþýðuflokkurinn eini flokkur þingsins, sem þegar
í upphafi lýsti eindreginni andstöðu sinni við þessar fyrirætlanir fjármálaráðherra.
Á hinn bóginn fela ákvæði þau, sem stjórnarflokkarnir hafa staðið að um skatt-

stiga og persónuafslátt, í sér áframhaldandi skattpíningu. Með samþykkt á þessum
skattstiga ríkisstjórnarinnar er ekki tryggður kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilanna, eins og ríkisstjórnin haði þó heitið verkalýðshreyfingunni og þar með launþegum þessa lands. Þetta er vitaskuld með öllu óviðunandi.
í samræmi við það markmið að treysta kaupmátt ráðstöfunartekna heimilanna
í því óvissuástandi, sem nú ríkir, og draga úr tekjuskattheimtunni samkvæmt stefnumörkun Alþýðuflokksins, flytur undirritaður tillögur um breytingar á ákvæðum
laga um skattstiga og persónuafslátt. Varðandi greinargerð með þessum tillögum
vísast að öðru leyti til nefndarálits fulltrúa Alþýðuflokksins í fjárhags- og viðskiptanefnd Nd.
Alþingi, 19. maí 1981.
Kjartan Jóhannsson.

Ed.

Þingskjal 926—928
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926. Nefndarálit

[293. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með síðari breytingum.
Frá meiri hl. fjárhags- og viðsk'ptanefndar.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og leggur meiri hluti nefndarinnar til að þvi
verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 18. maí 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Guðm. Bjarnason.

Davíð Aðalsteinsson.

Gunnar Thoroddsen.

Ed.

[139. mál]

927. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 22. mars 1981, um söluskatt, með áorðnum
breytingum.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því að það verði samþykkt.
Alþingi, 18. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
form., með fyrirvara.
Davíð Aðalsteinsson.

Kjartan Jóhannsson,
fundaskr.
Ey. Kon. Jónsson.

928. Nefndarálit

Guðm. Bjarnason,
frsm.
Lárus Jónsson.

[275. r

um frv. til laga um atvinnuleysistryggingar.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og mælir með samþykkt þess eins og það
var afgreitt frá Nd. Lárus Jónsson og Salome Þorkelsdóttir skrifa undir með fyrirvara og Karl Steinar Guðnason áskilur sér rétt til að flytja breytingartillögur.
Alþingi, 19. maí 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Gunnar Thoroddsen,

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing)

Karl Steinar Guðnason,
Jón Helgason.
fundaskr., með fyrirvara.
Helgi Seljan.
Salome Þorkelsdóttir,
með fyrirvara.
Lárus Jónsson,
með fyrirvara.
341
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Þingskjal 929—930

Nd.

929. Nefndarálit

[281. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. Nefndin leitaði umsagnar Farmanna- og fiskimannasambands íslands, Sjómannasambands íslands og Tryggingastofnunar rikisins.
Nefndin fékk Hallgrím Snorrason til ráðgjafar um breytingar á frv.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt með þeim breytingum er fram koma á
sérstöku þingskjali, og verður nánari grein gerð fyrir þeim í framsögu.
Alþingi, 19. maí 1981.
Halldór Ásgrímsson,
Sighvatur Björgvinsson.
form., frsm.
Guðm. J. Guðmundsson.
Jón Ingi Ingvason.

Nd.

Matthías Bjarnason.
Albert Guðmundsson.

930. Breytingartillögur

[281. mál]

við frv. t’l 1. um breyt. á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
1. Við 1. gr.
a. 1. og 2. efnismálsgr. orðist svo:
Sjóðfélagar eru allir sjómenn sem ráðnir eru á íslensk skip, þar með
taldir þeir skipverjar sem ekki eru lögskráðir, en starfa að viðhaldi og viðgerð
skips, flokkunarviðgerð eða að öðrum störfum í þágu útgerðar. Skulu þeir
tryggðir í sjóðnum meðan þeir taka laun samkvæmt kjarasamningi sínum
sem sjómenn. Taki sjómenn, sem þannig er ástatt um, laun samkvæmt öðrum
kjarasamningi skal engu að síður skylt að tryggja þá i sjóðnum, nema tryggingarskyldu þeirra sé fullnægt með greiðslu til annars lífeyrissjóðs. Þó er
heimilt að yfirmenn á farskipum skipafélaga, sem við gildistöku laga þessara
hafa yfirmenn tryggða í lífeyrissjóðum, séu tryggðir í þeim sjóðum er þau
eru aðilar að. Á sama hátt er heimilt að yfirmenn strandferðaskipa ríkissjóðs
og varðskipanna séu tryggðir í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.
Sjómönnum, sem lögskráðir eru í tilteknum byggðarlögum eða landshlutum og ráðherra hefur fyrir gildistöku laga þessara veitt undanþágu frá
þátttöku, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 78/1970, er heimilt að vera utan við
sjóðinn fullnægi þeir tryggingaskyldu sinni með greiðslu iðgjalds til annars
lifeyrissjóðs.
b. Síðasta málsgr. falli brott.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
í stað 1., 2., 3. og 4. mgr. 10. gr. komi tvær mgr. er verði 1. og 2. mgr.
og orðist svo:
Iðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af gjaldskyldum launum sem sjóðfélaginn tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda, og greiðir sjóðfélagi 4%, en launagreiðandi 6%.
Iðgjöld vegna sjóðfélaga á fiskiskipum, öðrum en 500 rúmlesta skuttogurum
og stærri, skulu reiknast af launum eftir því sem kveðið er á um í kjarasamningum hlutaðeigandi stéttarfélaga á hverjum tíma. Iðgjöld vegna sjóðfélaga á
öðrum skipum, þar með töldum skuttogurum 500 lesta og stærri, skulu reiknuð

Þingskjal 930—931

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nd.
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af heildarlaunum sjóðfélagans hjá hlutaðeigandi launagreiðanda. Stjórn sjóðsins ákveður hver skuli teljast gjaldskyld laun þeirra sjóðfélaga, sem heimild hafa
til þátttöku samkvæmt ákvæðum 3.—5. mgr. 2. gr.
í 2. málslið síðustu mgr. 10. gr. laganna standi „3. málsgr.** i stað „5. málsgr.“
Við 4. gr. Aftan við fyrri mgr. bætist:
Á sama hátt veitir 20—25 ára starf á sjó rétt til töku ellilífeyris frá 61 árs
aldri og 15—20 ára starf til töku hans frá 62 ára aldri. Fáist ekki upplýsingar
um lögskráningardaga er stjórn sjóðsins heimilt að beita annarri reglu um mat
á áunnum rétti til flýtingar á töku lífeyris.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verði 5. gr. og orðist svo:
1. mgr. 17. gr. orðist svo:
Falli niður launagreiðslur til sjóðfélaga vegna veikinda og geti hann ekki
af þeim sökum innt af hendi iðgjald til lífeyrissjóðsins ávinnur hann sér ekki
réttindi meðan svo stendur. Sama gildir ef sjóðfélagi er launalaus vegna atvinnuleysis og nýtur ekki atvinnuleysisbóta. Tímabil, er iðgjaldagreiðslur hafa sannanlega fallið niður af þessum ástæðum, reiknast ekki með þegar úrskurða skal hvort
skilyrði um iðgjaldagreiðslutíma eru uppfyllt.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verði 6. gr. og orðist svo:
18. og 19. gr. laganna falli brott, en í staðinn komi ný grein:
Einungis er heimilt að endurgreiða sjóðfélögum iðgjöld þeirra í því skyni að
færa féð og þar með réttindi, sem þeim fylgja, milli lífeyrissjóða. Þó er heiroilt
að setja í reglugerð ákvæði um endurgreiðslur til erlendra ríkisborgara, sem
flytja af landi brott, og á þeim iðgjöldum, sem menn greiða til lifeyrissjóðsins
eftir að þeir hafa náð 75 ára aldri, svo og á þeim hluta iðgjalda, sem kann að
fara fram úr því sem skylt er að greiða samkvæmt lögum eða kjarasamningum.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verði 7. gr. og orðist svo:
2. málsliður 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo:
Sama gildir um sjóðfélaga, er starfað hafa samkvæmt bátakjarasamningum,
með þeirri breytingu, að í stað 12. júní 1958 komi 31. desember 1969 eða annað
það tímamark síðar, sem aðiid að sjóðnum er miðuð við i hlutaðeigand'. starfsgrein.
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verði 8. gr. og orðist svo:
3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo:
Árin 1980—1984 skulu elli-, örorku- og makalífeyrisgreiðslur samkvæmt lögum þessum breytast þannig, að lífeyrir miðist við grundvallarlaun samkvæmt
2. málsgr. 11. gr. eins og þau eru 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí, 1. október og 1. desember
1980 og eftir það 1. mars, 1. júní, 1. september og 1. desember ár hvert. Frá
1. janúar 1985 að telja skulu uppbætur á lífeyrisgreiðslur ákveðnar í samræmi við
ákvæði 16. gr.
Frumvarpið heiti: Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 15/1980.

931. Nefndarálit

[231. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun aldraðra.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt eins og það liggur fyrir
á þskj. 841.
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Þingskjal 931—933

Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að taka afstöðu til breytingartillagna,
sem fram kunna að koma, eða flytja breytingartillögur sjálfir.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Pálmi Jónsson og Sigurlaug Bjarnadóttir.
Alþingi, 19. maí 1981.
Guðrún Helgadóttir,
Jóhann Einvarðsson,
Magnús H. Magnússon.
form., frsm.
fundaskr.
Matthias Bjarnason.
Guðm. G. Þórarinsson.

Nd.

932. Nefndarálit

[203. mál]

um frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá minni hl. allsherjarnefndar.
Undirritaðir leggja til að frv. verði samþykkt ásamt brtt. við 1. gr. á þskj. 935,
en að öðru leyti óbreytt eins og það kom frá Ed.
Alþingi, 19. maí 1981.
Vilmundur Gylfason,
frsm.

Nd.

Friðrik Sophusson.

933. Nefndarálit

[203. mál]

um frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Allsherjarnefnd hefur athugað frumvarpið og fengið á sinn fund Klemens Tryggvason hagstofustjóra, sem gerði nefndinni grein fyrir vandkvæðum á framkvæmd 2. gr.
frumvarpsins eins og henni var breytt í Ed.
Við umræðpr í nefndinni voru menn sammála um nauðsyn þess, að lög um mannanöfn yrðu endurskoðuð, og einnig, að ef breyting verður gerð á þeim reglum, sem
á undanförnum árum hafa gilt um að þeir, er hljóta íslenskan ríkisborgararétt,
skuli taka sér íslenskt fornafn, verði samtímis að taka afstöðu til þeirra sem á
undanförnum árum hafa orðið að breyta nöfnum sínum.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingartillögu, sem flutt er á sérstöku þingskjali og gerir ráð fyrir að 2. gr. verði færð í
upphaflegt horf, og breytingartillögu við 1. gr., sem nefndin flytur sameiginlega.
Alþingi, 19. mai 1981.
Jón Ingi Ingvarsson.
Jósef H. Þorgeirsson,
Ólafur Þ. Þórðarson,
frsm.
form.
Garðar S'gurðsson.
Eggert Haukdal.
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Þingskjal 934—936

Nd.

934. Breytingartillaga

[203. mál]

við frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
2. gr. orðist sem hér segir:
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, islenskt ríkisfang með lögum, og skal
hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslensk nöfn samkvæmt
lögum um mannanöfn.

Nd.

935. Breytingartillaga

[203. mál]

við frv. til laga um veitingu ríkisborgararéttar.
Frá allsherjarnefnd.
Við 1. gr. í greinina bætist i stafrófsröð:
1. Blöndal, Ayse Selcan, barn í Reykjavík, f. í Tyrklandi 30. mars 1980.
2. Mellk, Robert, kennari í Reykjavík, f. í U.S.A. 25. ágúst 1948.

Sþ.

936. Nefndarálit

[22. mál]

um till. til þál. um heilbrigðis- og félagslega þjónustu fyrir aldraða.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur haft málið til meðferðar síðan í nóvemberbyrjun, en frestað
afgreiðslu vegna þess að upplýst var að frumvarp yrði lagt fram á yfirstandandi
þingi um málefni aldraða.
Ljóst er að frumvarpið verður ekki afgreitt á þessu þingi, og telur nefndin
því rétt að áður en frumvarpið verður lagt fram á nýjan leik á Alþingi verði þeir
þættir hafðir til hliðsjónar sem þessi þáltill. felur í sér.
1 trausti þess, að svo verði gert, leggur nefndin til að tillögunni verði vísað
til ríkisstjórnarinnar.
Alþingi, 19. maí 1981.
Birgir Isl. Gunnarsson,
Jóhanna Sigurðardóttir,
form., frsm.
fundaskr.
Guðrún Helgadóttir.
Páll Pétursson.
Steinþór Gestsson.

Guðm. G. Þórarinsson,
Halldór Blöndal.
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Þingskjal 937—939

Ed.

937. Breytingartillaga

[290. mál]

viö frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt,
sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febr. 1981.
Frá Lárusi Jónssyni.
Á eftir 9. gr. komi ný grein sem orðist svo:
30. gr. C-kafli 1. töluliður 1. málsgr. breytist þannig að fyrir orðin „Sama regla
skal gilda um hlutaráðna sjómenn og landmenn enda þótt þeir séu ekki lögskráðir'*
kemur: Sama regla skal gilda um hlutaráðna sjómenn og landmenn við hvers
konar fiskveiðar enda þótt þeir séu ekki lögskráðir.

Ed.

938. Lög

[290. mál]

um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr.
7 22. febrúar 1980, lög nr. 20 7. mai 1980 og lög nr. 2 13. febrúar 1981.
(Afgreidd frá Ed. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 861.

Ed.

939. Nefndarálit

[313. mál]

um frv. til laga um steinullarverksmiðju.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. á allmörgum fundum á skömmum tíma. Eftirtaldir aðilar hafa mætt á fundum nefndarinnar og veitt upplýsingar: Vilhjálmur
Lúðviksson, formaður Steinullarnefndar, Hörður Jónsson, frá Iðntæknistofnun, Jón
Steingrímsson, tilnefndur af Iðntæknistofnun, Bárður Daníelsson, frá Samtökum
arkitekta, Hákon Ólafsson, frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Gunnar
Björnsson, frá Félagi byggingarmeistara, Jón Magnússon, fyrrverandi starfsmaður
steinullarframleiðslu i Danmörku og fyrrv. forstjóri steinullarverksmiðju i Hafnarfirði, Garðar Ingvarsson. frá Seðlabanka, Guðmundur Halldórsson, frá Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen, Árni Reynisson, frá Náttúruverndarráði, Ólafur Daviðsson og
Hallgrímur Snorrason, frá Þjóðhagsstofnun, Eyjólfur Sæmundsson, frá Vinnueftirliti ríkisins, og Hrafn Friðriksson, frá Heilbrigðiseftirliti ríkisins.
Umsagnir hinna þriggja síðastnefndu stofnana bárust nefndinni og eru þær
birtar sem fylgiskjöl með nefndarálitinu.
Nefndin leggur ekki dóm á stærð eða staðarval steinullarverksmiðju, en leggur
áherslu á að eignaraðild ríkisins er skilyrt hlutafjárframlögum annarra að sextiu
hundraðshlutum og einnig því, að hlutafé nemi að minnsta kosti 30% af stofnkostnaði. Nefndin flytur breytingartillögur á sérstöku þingskjali. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja eða fylgja öðrum breytingartillögum við
frumvarpið sem fram kunna að koma.
Alþingi, 19. maí 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.
Stefán Jónsson.

Kjartan Jóhannsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson.
fundaskr.
Egill Jónsson.
Stefán Guðmundsson.
Gunnar Thoroddsen.
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Þingskjal 939
Fylgiskjal I.
Heilbrigðiseftirlit ríkisins.
11. maí 1981.
Steinullarverksmiðja.

Heilbrigðiseftirlit ríkisins hefur ekki fjallað sérstaklega um steinullarvérksmiðjuna. Hins vegar gerði stofnunin á s. 1. ári frumathugun á hugsanlegri heilbrigðishættu vegna steinullar- og glerullarrykmengunar í andrúmslofti, og móttók 5. þessa
mánaðar skýrslu Iðntæknistofnunar íslands: Steinullaráætlun, framkvæmisathugun,
lokaskýrsla, TSI-T-1980-04-18, verkefni 0433, eftir Friðrik Daníelsson. I skýrslúnni
er á bls. 32—33 gerð grein fyrir helstu mengunarvöldum með hliðsjón af ytra umhverfi en þeir eru fjórþættir:
A) Reykur og ryk frá bræðsluofni.
B) Reykur sem inniheldur fenol-fomaldehyd, frá hersluofni,
C) Ryk frá sögun og skurði.
D) Mengað vatn frá ýmissi starfsemi verksmiðjunnar.
Gert er ráð fyrir eftirfarandi mengunarvörnum:
A) Ryk frá bræðsluofni er hreinsað í pokasíur.
B) Útblástur frá hersluefni er brenndur í sérstökum rykbrennslutækjum.
C) Ryk frá framleiðslukerfinu er sogað burtu við upphafsstað og síað frá.
D) Magn af menguðu vatni er lítið.
Gler- og steinullareinangrunarefni (man made mineral fibers) hafa verið framleidd og notuð í stórum stíl undanfarin 50 ár víða um heim án þess að nokkuð
bendi til þess, að gler- eða steinullarryk valdi alvarlegum lungnasjúkdómum, aukinni dánartíðni eða aukinni krabbameinshættu í mönnum.
Hins vegar hefur krabbamein (mesotheliom) verið framkallað í músum þegar
sérstaklega fínum glerullarþráðum var sprautað beint í brjósthol (pleural space)
þeirra. Innöndun á þessum þráðum hefur í dýratilraunum hins vegar ekki framkallað krabbamein.
Fræðilega er því talið að sérstaklega fínt gler-steinullarryk (þræðir minni en
0.2 míkrometrar í þvermál og lengri en 5 míkrometrar) gæti valdið krabbameini í
mönnum. Við þær framleiðsluaðferðir, sem tíðkast hafa fram að þessu, virðist þessi
hætta ekki vera til staðar. Hins vegar er á það bent, að breytist þær á þann veg að
farið verði að framleiða sérstaklega fíngerðá þræði, þá sé rétt að vera á verði og
beita viðeigandi varnaraðgerðum til að hindra innöndun þeirra.
Að mati undirritaðs er við hefðbundnar framleiðsluaðferðir á stein- og glerull
ekki hægt að jafna saman heilbrigðishættu sem stafar af innöndun asbestryks
(þráða) og gler- eða steinullarryks (þráða).

Fylgiskjal II.
VINNUEFTIRLIT RÍKISINS
Til Iðnaðarnefnda Alþingis

13. maí 1981.
Steinullarverksmiðja.

Við steinullarvinnslu eru notuð bindiefni sem hættuleg geta verið heilsu manna
(fenól, formaldehýð). Ekki er þó kunnugt um annað en að haga megi starfseminni
þannig að starfsmenn séu verndaðir gegn hættum af völdum þessara efna.
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Til skamms tíma hefur verið talið að steinullarþræðir hefðu ekki í för með sér
sams konar hættur og asbestþræðir, en þeir síðarnefndu geta valdið vefjabreytingum og krabbameini í lungum auk búkhimnukrabbameins (mesothelioma). Yfirstandandi rannsóknir benda hins vegar til þess að steinullarþræðir geti valdið búkhimnukrabbameini á svipaðan hátt og asbestþræðir, en ekki hefur verið líkum að því
leitt að þeir valdi lungnasjúkdómum. í þessu sambandi skal hins vegar bent á að
það eru einungis þræðir með mjög litlu þvermáli sem hafa í för með sér umrædda
hættu, en líklegt er að við framleiðslu og notkun steinullar sé mengun af völdum
slíkra þráða minni en átt getur sér stað við meðhöndlun asbests.
Þessi mál hafa m. a. verið til umfjöllunar í norrænu sérfræðinganefndinni um
setningu hættumarka fyrir hættuleg efni á vinnustöðum, og eru ofangreindar upplýsingar m. a. byggðar á niðurstöðum umræðna á þeim vettvangi, sbr. fylgiskjal 1
með umsögn þessari.
Ekki hefur verið gripið til neinnar takmörkunar á framleiðslu eða notkun
steinullar í nágrannalöndunum, en setning hættumarka fyrir slík efni hefur verið
til umfjöllunar að undanförnu. Vinnueftirlit ríkisins mun fylgjast náið með framvindu þessara mála og gera kröfur um að við byggingu steinullarverksmiðju verði
gerðar fullnægjandi ráðstafanir til verndar heilsu starfsmanna.

Fylgiskjal III.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN

12. maí 1981.

Stofnunin hefur hins vegar ekki fjallað áður um steinullarverksmiðju og hefur
þvi ekki haft aðstæður til þess að kynna sér það mál á sama hátt og hin málin tvö.
Slofnunin treystir sér því ekki til þess að gera því máli nein skil að svo stöddu.
Þó virðist af skýrslu steinullarnefndar iðnaðarráðuneytisins mega ráða, að útflutningsmöguleikar skipti meginmáli um það, hvort steinullarverksmiðja geti orðið hagkvæmt fyrirtæki eða ekki. Hér gæti því orðið um alláhættusamt fyrirtæki að ræða
og því full ástæða til að fara hægt í sakirnar og kanna málið betur.

Ed.

940. Breytingartillögur

[313. mál]

við frv. til laga um steinullarverksmiðju.
Frá iðnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greimn orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags, er reisi og
reki steinullarverksm ðju, og að leggja fram í því skyni allt að 40% af hlutafé
þess, enda verði hlutafé félagsins minnst 30% af stofnkostnaði verksmiðjunnar.
2. Við 2. gr. Greinin falli brott.
3. V'ð 3. gr. ViS 2. tölulið bætist: þó ekki meira en 25% af heildarlánsfjárþörf vegna
stofnkostnaðar.
4. Við 4. gr. Greinin falli brott.
5. Við bætist ákvæði til bráðabirgða:
Ekki er ríkisstjórn'nni heimilt að taka þátt i stofnun hlutafélags skv. 1. gr.
né leggja fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 3. gr. né veita ríkisábyrgð
eða taka lán skv. 2. tölulið 3. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög annarra aðila fyrir 60% af hlutafé væntanlegs félags og aflað hefur verið öruggra
viðskiptasambanda.

Nd.
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941. Nefndarálit

[213. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna, meö siðari breytingum.
Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.
Minni hlutinn leggur til að frv. verði samþykkt með breytingartillögu sem flutt
er á sérstöku þingskjali.
Alþingi, 19. maí 1981.
Árni Gunnarsson,
frsm.

Nd.

Steinþór Gestsson.

Sigurlaug Bjarnadóttir.

942. Breytingartillaga

[213. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 frá 1970, um dýralækna, með síðari breytingum.
Frá minni hl. landbúnaðarnefndar (ÁG, SteinG, SigurlB).
1. Við 1. gr. Á eftir upphafssetningu greinarinnar komi ný málsgrein, sem orðist
svo:
I stað 15. töluliðar (Þingeyjarþingsumdæmi) komi tveir töluliðir, sem orðist
svo:
15. Vestur-Þingeyjarþingsumdæmi: Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur og
þeir bæir vestan Fljótsheiðar, sem eru í Reykdælahreppi og Aðaldælahreppi
norðan Hafralækjarskóla.
16. Austur-Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austanverð. Húsavík
og Kelduneshreppur í Norður-Þingeyjarsýslu.
2. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist:
Við gildistöku laga þessara skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 31 5. maí
1970, ásamt síðari breytingum, og gefa lögin út svo breytt.

Nd.

943. Frumvarp til laga

[333. mál]

um Listskreytingasjóð ríkisins.
(Lagt fyrir Alþingi á 103. löggjafarþingi 1980—81.)
1- grStofna skal sjóð er hafi það markmið að fegra opinberar byggingar með listaverkum.
Nafn sjóðsins er Listskreytingasjóður ríkisins.
Sjóðurinn hefur sjálfstæðan fjárhag og eigin stjórn sem nánar er fyrir mælt
í lögum þessum. Málefni sjóðsins heyra undir menntamálaráðuneytið.
2. gr.
Tekjur sjóðsins eru:
1. Árlegt framlag ríkisins.
Framlagið nemur 1% álagi á samanlagðar fjárveitingar ríkissjóðs í A-hluta
fjárlaga til þeirra bygginga sem ríkissjóður stendur að einn eða með öðrum
(sveitarfélögum o. s. frv.), sbr. 3. gr.
2. Vaxtatekjur.
3. Aðrar tekjur.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

342
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3. gr.
Framlag ríkissjóðs samkv. 1. tl. 2. gr. skal vera sérliður í fjárlögum og ákvarðast að höfðu samráði við byggingadeild menntamálaráðuneytis og fjárlaga- og
hagsýslustofnun fjármálaráðuneytis.
Greiða skal til Listskreytingasjóðs eigi minna en 1/12 árlegs framlags á mánuði
hvert fjárlagaár, og skal uppgjöri rikisins við sjóðinn lokið fyrir 10. desember
ár hvert.
4. gr.
Stjórn Listskreytingasjóðs skipa fimm menn: formaður, skipaður af menntamálaráðherra án tilnefningar, ainn skipaður samkvæmt tilnefningu Arkitektafélags
íslands, einn samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga og tveir myndlistarmenn samkvæmt tilnefningu Bandalags ísl. listamanna. Ráðuneyti, sem bygging sú
heyrir undir, sem listskreyta skal, getur tilnefnt einn fulltrúa til samstarfs við
stjórn Listskreytingasjóðs, ef það æskir, og hefur hann tillögu- en ekki atkvæðisrétt. Réttur til slikrar tilnefningar tekur þó ekki til menntamálaráðuneytisins.
Stjórnina skal skipa til tveggja ára í senn.
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.
Afl atkvæða ræður úrslitum mála í sjóðstjórn. Halda skal gerðabók um
stjórnarfundi.
Menntamálaráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna, sem greiðist úr sjóðnum
ásamt öðrum kostnaði við starfsemi hans.
5. gr.
Sjóðstjórnin ákveður listskravtingu þeirra mannvirkja sem lög þessi taka til
og hvernig staðið skuli að framkvæmdum í samvinnu við arkitekt byggingarinnar.
Hún getur kvatt sérfróða menn sér til aðstoðar við einstök verkefni.
6. gr.
Stefnt skal að því að um meiriháttar verkefni á sviði listskreytinga fari fram
opinber samkeppni eftir reglum sem menntamálaráðuneytið setur að fengnum
tillögum Bandalags ísl. listamanna, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Arkitektafélags íslands. Heimilt skal að ákveða að samkeppni um listskreytingu skuli opin
listamönnum á Norðurlöndum.
Með listskreytingu er átt við hvers konar fasta og lausa listmuni s. s. veggskreytingar innan húss og utan, höggmyndir, málverk, veggábreiður og hvers
konar listræna fegrun.
Skal leitast við að dreifa verkefnum milli listgreina, þannig að í hverri byggingu séu fleiri en ein tegund listskreytinga.
7. gr.
Þegar ákveðið hefur verið að reisa mannvirki, sem lög þessi taka til, ber arkitekt
mannvirkisins og bygginganefnd, sem hlut á að máli, að hafa samband við stjórn
Listskreytingasjóðs þannig að byggingin verði frá öndverðu hönnuð með þær listskreytingar í huga, sem ráðlegar teljast.
8. gr.
Stefnt skal að því að verja einnig úr sjóðnum fé til listskreytingar bygginga,
sem þegar eru fullbyggðar, og skal þá hafa samráð við arkitekt byggingarinnar,
ef þess er kostur.
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9. gr.
Verja má til listskreytingar bygginga, sem lög þessi ná til, fjárhæð sem svarar
til 1% álags á framlög ríkisins til hlutaðeigandi byggingar.
Menntamálaráðherra getur heimilað að verja hærri fjárhæð en þessu svarar,
ef fjárhagur sjóðsins leyfir og sjóðstjórn gerir um það tillögu.
10. gr.
Stjórn Listskreytingasjóðs getur hvort heldur er óskað eftir að gerð séu ný
listaverk eða keypt fullgerð listaverk eða listaverk sem unnið er að. Heimilt er
að kaupa listaverk frá Norðurlöndum, enda séu gagnkvæm samskipti milli landanna á þessu sviði.
11. gr.
Semja skal við bankastofnun um að annast reikningshald og fjárvörslu Listskreytingasjóðs og skal þess gætt að hann njóti jafnan bestu vaxtakjara. Reikningsár
sjóðsins er almanaksárið og skulu rekstrar- og efnahagsreikningar endurskoðaðir
af Ríkisendurskoðun árlega og birtir í Stjórnartíðindum.
12. gr.
Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd
laga þessara.
13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 27. gr. laga nr. 63/1974,
um grunnskóla, svo og önnur lagaákvæði er brjóta kunna í bága við þessi lög.
Ákvæði til bráðabirgða.
Ákvæði laga þessara taka til bygginga sem í smíðum eru þegar lögin öðlast
gildi og eigi hafa verið gerðar um bindandi ráðstafanir varðandi listskreytingar.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Menntamálaráðherra fól á s. 1. ári Birgi Thorlacius ráðuneytisstjóra og Sigrúnu
Guðjónsdóttur, formanni Félags íslenskra myndlistarmanna, að leggja fram tillögur
um fjárhagslegan stuðning við listskreytingu opinberra bygginga. Eru tillögur þeirra
og upplýsingar lagðar til grundvallar meginstefnu þessa frumvarps. Reynslan hefur
sýnt að'ákvæði, sem nú gilda um þetta efni, eru þröng og erfið í framkvæmd. Er
þá átt við 27. gr. grunnskólalaga sem þannig hljóðar:
„Sveitarstjórn getur ákveðið listskreytingu skólamannvirkja með samþykki
menntamálaráðuneytisins og telst kostnaður, sem af því leiðir, til stofnkostnaðar. Má verja í þessu skyni fjárhæð, er nemur 2% af áætluðum stofnkostnaði
skólamannvirkis, miðað við reglur byggingadeildar ráðuneytisins.“
Samkvæmt þessu ná ákvæði um listskreytingar opinberra bygginga eingöngu
til grunnskóla, og frumkvæði um slíkt er í höndum sveitarstjórna. Að vísu segir í
10. gr. laga um skólakostnað nr. 49 frá 29. apríl 1967: „Menntamálaráðuneytið getur,
að fenginni umsögn sveitarstjórnar, ákveðið listskreytingu skólamannvirkja, og
telst kostnaður, sem af því leiðir, til stofnkostnaðar. Má verja í þessu skyni fjárhæð,
er nemur allt að 2% af áætluðum stofnkostnaði skólamannvirkis miðað við reglur
byggingadeildar, þó aldrei hærri fjárhæð en 500 þús. kr. til hvers einstaks skóla,
að viðbættri hækkun samkvæmt byggingarvísitölu, sbr. 8. gr.“.
Svo hefur verið litið á, að þessi gr. laga nr. 49 29. apríl 1967 gildi ekki eftir að
27. gr. grunnskólalaga var samþykkt, enda ber mikið á milli um efni þessara tveggja
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lagagreina, svo að þær verða ekki samrýmdar i framkvæmd. Reynslan sýnir að engin
framför varð með lögfestingu 27. gr. grunnskólalaga, hvað varðar skipulega listskreytingu skóla. Þvert á móti hefur framkvæmd greinarinnar reynst ómarkviss
og ákvæðið þröngt í eðli sínu, nær aðeins til grunnskóla, og frumkvæði er hjá
sveitarstjórnum, sem geta haft mjög misjafnan áhuga í þessu efni.
Með frumvarpi því sem hér er flutt er stefnt að því að koma á nýskipan þessara
mála. Er bæði gert ráð fyrir því að ákvæði um iistskreytingar verði víðtækari en
verið hefur og að frumkvæði og forstaða sé hjá ríkisstjórninni (menntamálaráðuneytinu). Þá er lögð áhersla á að tilgangurinn með löggjöf af þessu tagi sé ekki síst
sá að efla vinnumarkað myndlistarmanna og viðurkenna í verki nauðsyn þess að
myndlistarmenn eigi hlut að því, ekki siður en iðnaðarmenn, að opinberar byggingan séu vandaðar, fagrar og i hvívetna fagmannlega unnar. Slíkt sjónarmið á sér
aldalanga hefð í byggingarsögu heimsins. Þótt vissulega megi finna því mörg dæmi
hér á landi að myndlistarmenn hafi verið tilkvaddir að skreyta og fegra byggingar,
sem vanda skyldi til, þá skortir á að markviss stefna hafi ríkt í þessu efni. Lög
af því tagi sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir ættu að bæta þar úr að þvi er tekur
til bygginga, sem ríkissjóður leggur fé til.
Oft hefur staðið nokkur styr um stuðning af opinberri hálfu við listamenn,
myndlistarmenn sem aðra. Hefur bæði verið fundið að því að framlög séu skorin
við nögl og að ekki sé alltaf gætt skynsamlegs eða æskilegs forms við úthlutun
slikra framlaga. Með stofnun listskreytingasjóðs myndi eftirspurn eftir vinnu myndlistarmanna aukast af sjálfu sér, og það er það form sem þeir æskja, þ. e. að fá að
vinna að list sinni í þágu „praktiskra“ verkefna í stað þess að þiggja smávægilega
og meira og minna umdeilda „styrki“.
Sú fjárhæð sem ríkið verður að leggia fram skv. ákv. þessa frumvarps er ekki
há, hvernig svo sem viðmiðun er háttað. hvort heldur miðað er við niðurstöðutölu
fjárlaga, þjóðartekjur íslendinga, almennan byggingakostnað eða þjóðaraflann
yfirleitt.
Miðað við forssndur í 1. tl. 2. gr. frv. og fjárlög ársins 1981 yrði framlag ríkissjóðs kr. 1 350 000,00. Það að viðbættu u. þ. b. 450 þús. kr. framlagi sveitarfélaga
jafngildir um 20 meðalárslaunum (miðað við fullt starf) í 20. launaflokki BSRB.
Má það teljast viðunandi stuðningur við vinnumarkað myndlistarmanna og myndi
tryggja markvissa stefnu að því er varðar listskreytingu opinberra bygginga, s-em
telja verður brýnt menningarmál og er meginmarkmið frumvarpsins skv. 1. gr.
þess. Með þessu er stefnt að því sem sjálfsagt er að myndlistarmenn eigi hlut að
heildarútliti opinberra bygginga, sem vanda skal til og ætlað er langlífi.
II.
Norræna myndlistabandalagið hélt ráðstefnu í Moss í Noregi 31. maí til 3. júni
1980 þar sem rætt var um listskreytingu af opinberri hálfu. Fjórir Islendingar sóttu
þessa ráðstefnu (Sigrún Guðjónsdóttir, Gestur Þorgrimsson, Sigrún Guðmundsdóttir
og Guðmundur Þór Pálsson) og bað menntamálaráðuneytið þá að safna upplýsingum um, hvernig þessum málum væri nú skipað á Norðurlöndum. Fer hér á
eftir stutt vfirlit um þetta efni:
Danmörk.
í Danmörku er það Listasjóður rikisins (Statens Kunstfond), sem stjórnar
öllum framlögum ríkisins til listastarfsemi, en ráðstöfunarupphæð sjóðsins er ákveðin
á fjárlögum. Sjóðnum er stjórnað af þriggja manna listráðum, eitt ráð fyrir hverja
listgrein sem heyrir undir sjóðinn, en tvö ráð fyrir myndlist. Formenn allra listráðanna mynda stjórn sjóðsins, sem tekur ákvarðanir í hverju tilviki, ásamt tveimur
listráðsmönnum hlutaðeigandi greinar. Listrænt mat ræður ákvörðunum listráðanna, og samkvæmt þvi ráðstafa þau fé þvi sem kemur í þeirra hlut af heildarfé
sjóðsins, en aðrir aðilar geta ekki breytt þeim ákvörðunum. 35 manna fulltrúaráð
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er kjörið til þess að fylgjast með starfsemi sjóðsins. í þessu ráði sitja fulltrúar valdir
af þingi, sveitarstjórnum, háskólunum, tónlistarskólunum, hinum ýmsu samtökum
myndlistarmanna o. s. frv. í listráðin skipar menntamálaráðherra einn mann, en
fulltrúaráðið skipar hina tvo.
Svíþjóð.
I Svíþjóð er notað 1% af byggingarkostnaði ríkisbygginga til listrænna skreytinga. Nokkur sveitarfélög hafa sama sið, önnur hafa dregist aftur úr, en allmörg
og þar á meðal Stokkhólmur, nota 2%. I flestum sveitarfélögum er hafður sá háttur
á, að valinn er listráðgjafi til 2—3 ára í senn, og er þá leitað til KRO (Konstnárernas
Riksorganisation) og valinn maður úr hópi samtakanna. Listráð ríkisins (Statens
Konstrád) hefur það hlutverk að sjá um dreifingu listaverka um ríkisbyggingar og
önnur umráðasvæði ríkisins og stuðla þannig að því að listin verði almenningseign.
Árið 1976 var 30 milljónum sænskra króna varið af ríki, sveitarfélögum og þingi
til skreytinga opinberra bygginga og innkaupa á myndlist í bæði nýjar og gamlar
byggingar. Nokkuð þótti skorta á að nægu fé væri varið til upplýsinga og umræðna
um þessi innkaup og einnig til varðveislu, viðgerða og skrásetningar. En Listráð
ríkisins hefur fengið aukið fé milli handa á siðustu árum, og nú hefur verið komið
á fót nýrri stofnun, sem nefnist Upplýsingamiðstöð opinberra skreytinga (Informationscentrum för offentlig konst). Þar eru ca. 8 500 litskyggnur af myndverkum,
sem skreyta opinberar stofnanir. í Listráði ríkisins sitja fimm myndlistarmenn sem
fastir starfsmenn ásamt fimm varamönnum. Ráðið getur kallað til samstarfs listráðunauta, sem einnig eru valdir úr hópi myndlistarmanna. Listráðið hefur samvinnu við arkitekt viðkomandi byggingar o. fl. í Stokkhólmi er hægt að fá sérstök
lán til listskreytinga í íbúðahverfum. Stokkhólmsborg hefur einnig ráðið til sín listráðgjafa sem annast innkaup og dreifingu á listaverkum í skóla borgarinnar.
Finnland.
Það fé sem finnska ríkið notar til skreytinga opinberra byygginga er fengið
með getraunastarfsemi. Sjö manna listaverkanefnd ríkisins (Statens konstverkskommission) annast innkaup listaverka. 1 nefndinni eru tveir fulltrúar myndlistarmanna valdir úr hópi fagfélags finnskra myndlistarmanna og sambands finnskra
myndlistarmanna, 1 fulltrúi fjármálaráðuneytis, 1 fulltrúi menntamálaráðuneytis og
1 fulltrúi frá byggingarráði ríkisins. 1 byrjun starfsárs lætur byggingarráð ríkisins
nefndinni í té lista yfir þær byggingar sem sýnt þykir að skreyta ætti hverju sinni.
Nefndin gerir síðan nánari framkvæmdaáætlun, sem samþykkt er af menntamálaráðuneytinu. Upphæðir þær sem notaðar eru til skreytinga opinberra bygginga í
bæjar- og sveitarfélögum eru mjög mismunandi, allt frá 0.5% upp í 3%.
Noregur.
Árið 1976 var settur á stofn í Noregi sjóðurinn „Fondet for kunstnerisk utsmykking af nye statsbygg“. í sjóðsstjórn sitja 6 menn og jafnmargir varamenn,
skipaðir af kirkju- og menntamálaráðuneyti og tilnefndir af eftirfarandi aðilum:
1 fulltrúi frá kirkju- og menntamálaráðuneyti, 1 frá byggingarráði ríkisins, 1 frá
BKS (Bildende kunstneres styre), 1 frá norskum listiðnaðarmönnum og 1 frá Listráði ríkisins (Statens rádgivende utvalg for kunstnerisk utsmykking). Ráðuneytið
skipar formann og varaformann. í sjóð þennan eru lögð 2% af byggingarkostnaði
allra opinberra bygginga, skv. nánari ákvörðun í reglugerð. Sjóðsstjórnin ákveður
hvaða byggingar þurfi á skreytingum að halda og ákvarðar fjárhæð þá sem lögð
skuli í skreytingu hverju sinni. Sjóðsstjórnin hefur ekki ákvörðunarrétt varðandi
framkvæmd mála, val á listamönnum eða listrænt mat.
Kirkju- og menntamálaráðuneytið skipar 7 manna ráð, L’stráð ríkisins (Statens
utvalg for kunstnerisk utsmykking). Ráðuneytið skipar formann og varaformann,
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3 myndlistarmenn með varamönnum eru valdir af BKS, (Bildende kunstneres styre)
1 listiðnaðarmaður með varamanni, valinn af norskum listiðnaðarmönnum, 1 arkitekt
með varamanni, valinn af norska arkitektafélaginu og 1 fulltrúi byggingaráðs
ríkisins með varamanni. Þetta listráð ákvarðar hvernig staðið skuli að framkvæmdum
skreytinga opinberra bygginga hverju sinni. Ráðinu ber að ábyrgjast að dreifing
verkefna milli listgreina og listamanna sé sanngjörn.
Þegar hefja skal nýbyggingu á vegum hins opinbera, velja samtök myndlistarmanna og listiðnaðarmanna í viðkomandi sveitarfélagi i sameiningu listráðunaut,
sem vinnur, ásamt listskreytingarnefnd, að frekari framkvæmd mála. 1 listskreytingarnefnd eru 3 fulltrúar, 1 arkitekt, 1 frá „njótendum“ og 1 frá byggingarnefnd.
Á fyrrnefndri ráðstefnu i Moss kom það fram, að norrænir myndlistarmenn
llta svo á að í Noregi sé skipan mála varðandi skreytingar opinberra bygginga mjög
til fyrirmyndar og beri að vinna að samræmingu þessara mála um öll Norðurlönd.
Hinsvegar er Ijóst að reyna verður að hafa framkvæmd málsins eins auðvelda og
unnt er um leið og þess er gætt að hagsmunir aðila séu ekki fyrir borð bornir.

Sþ.

944. Nefndarálit

[10. mál]

um till. til þál. um samgöngur um Hvalfjörð.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna, fengið umsagnir frá Siglingamálastofnun,
vegamálastjóra og kynnt sér nefndarálit um málið frá 1972.
Nefndin varð sammála um að leggja til að tillögunni verði vísað til rikisstjórnarinnar.
Alþingi, 19. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Páll Pétursson.

Nd.

Birgir ísl. Gunnarsson,
fundaskr.
Guðrún Helgadóttir.
Steinþór Gestsson.

945. Breytingartillögur

Guðm. G. Þórarinsson,
frsm.
Halldór Blöndal.

[320. mál]

við frv. til laga um raforkuver.
Frá Árna Gunnarssyni.
1. Á eftir 5. gr. komi ný grein, sem verði 6. gr. og orðist svo:
Samkvæmt ákvæðum 5. gr. skal ráðherra beita eignarnámsheimild vegna
fyrirhugaðrar Blönduvirkjunar, takist ekki samkomulag við landeigendur fyrir
1. ágúst 1981.
2. 6. gr. frv. verður 7. gr.
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Ed.

946. Breytingartillaga

[275. mál]

vifi frv. til 1. um atvinnuleysistryggingar.
Frá Karli Steinari Guðnasyni.
1. málsliður 1. málsgr. 10. gr. orðist svo:
Atvinnurekandi skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs er sé 1% af
útborguðu vikukaupi fyrir dagvinnu skv. 8. launaflokki A. Verkamannasambands
íslands, efsta starfsaldursþrepi, vegna hverrar vinnuviku, sem starfsmaður vinnur í
þjónustu hans.

Sþ.

947. Nefndarálit

[99. mál]

um till. til þál. um olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík.
Frá utanríkismálanefnd.
Nefndin mælir með samþykkt tillögunnar með breytingu sem flutt er tillaga um
á þskj. 948.
Alþingi, 19. maí 1981.
Geir Hallgrímsson,
Jóhann Einvarðsson,
form., frsm.
fundaskr.
ólafur Ragnar Grimsson,
Ey. Kon. Jónsson.
með fyrirvara.
Albert Guðmundsson.

Sþ.

Halldór Ásgrimsson.
Benedikt Gröndal.

948. Breytingartillögur

[99. mál]

við till. til þál. um olíuhöfn og birgðastöð i Helguvík.
Frá utanríkismálanefnd.
1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að vinna að því, að framkvæmdum
til lausnar á vandamálum, er skapast hafa fyrir byggðarlögin Keflavík og
Njarðvík vegna eldsneytisgeyma varnarliðsins, verði hraðað svo sem kostur er.
2. Fyrirsögnin orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um lausn á vandamálum vegna eldsneytisgeyma
varnarliðsins.

Ed.

949. Nefndarálit

[274. mál]

um frv. til laga um varnir gegn sjúkdómum og méiridýrum á plöntum.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið á fundum sínum. Umsagnir um það bárust
frá Eiturefnanefnd, Búnaðarfélagi íslands og Rannsóknastofnun landbúnaðarins.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með svofelldum
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BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Framan við greinina bætist ný málsgrein, sem orðist svo:
Tilgangur laga þessara er að tryggja sem best góða og heilbrigða ræktun
plantna hér á landi.
2. Við 5. gr. Á eftir orðunum „Eigendur plantna“ bætist: gróðrarstöðva og annarra.
3. Við 6. gr. 1 stað orðanna „þess vegna“ í 1. málslið komi: Framkvæma ber aðgerðirnar undir eftirliti opinbers aðila.
4. Á eftir 8. gr. komi ný grein, sem orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþingi, 19. maí 1981.
Egill Jónsson,
Eiður Guðnason,
form., frsm.
fundaskr.
Davíð Aðalsteinsson.

Sþ.

Þorv. Garðar Kristjánsson.
Ey. Kon. Jónsson.

950. Fyrirspurn

[334. mál]

til landbúnaðarráðherra um útgáfu laga um dýralækna.
Frá Halldóri Blöndal.
Hvað tefur heildarútgáfu laga um dýralækna, skv. 5. gr. laga nr. 74 31. maí 1976?

Sþ.

951. Þingsályktun

[137. mál]

um kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Islands.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd, sem undirbúi og
skipuleggi kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Islands.

Sþ.

952. Þingsályktun

[108. mál]

um ítarlega athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 120.

Sþ.

953. Þingsályktun

[140. mál]

um athugun á því, hver áhrif breytingar á skólahaldi hafa haft á árangur nemenda
í grunnskólum og framhaldsskólum.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 168.
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Sþ.

[154. mál]

954. Þingsályktun

um vararaforku.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 192.

Sþ.

[163. mál]

955. Þingsályktun

um fræðslu og upplýsingar um efnahagsmál.
(Afgreidd frá Sþ. 19. mai.)
Samhljóða þskj. 201.

Sþ.

[167. mál]

956. Þingsályktun

um eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 208.

Sþ.

957. Þingsályktun

[202. mál]

um kjör þingmannanefndar, er vinni að auknu samstarfi íslendinga, Færeyinga og
Grænlendinga.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 394.

Sþ.

958. Þingsályktun

[222. mál]

um ókeypis símaþjónustu („frínúmer") opinberra stjórnsýslustofnana.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hún láti kanna hvort unnt sé að
koma við svonefndum „frínúmerakerfum“ síma hjá þeim opinberu stofnunum, sem
allur almenningur þarf að hafa mikil samskipti við.
Niðurstöður og tillögur verði lagðar fyrir næsta reglulegt Alþingi.

Sþ.

959. Þingsályktun

[235. mál]

um eflingu innlends lyfjaiðnaðar.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa nefnd er fái það hlutverk að
vinna að ítarlegum tillögum um eflingu innlends lyfjaiðnaðar.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

343
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Sþ.

960. Þingsályktun

[242. mál]

um skipulegar rannsóknir á háhitasvæðum landsins.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 474.

Sþ.

961. Þingsályktun

[250. mál]

um breytingu á siglingalögum.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna hvort þörf sé breytinga á
þeim ákvæðum siglingalaga, sem lúta að björgun skipa og skipshafna, með það að
markmiði, að skipstjórnarmenn þurfi aldrei að veigra sér við, kostnaðarins vegna,
að biðja um þá aðstoð, sem þeim sýnist að mestu gagni mætti koma í hverju tilviki.

Sþ.

962. Þingsályktun

[254. mál]

um he'mild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta alþjóðasamning um varnir gegn töku
gísla.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Samhljóða þskj. 492.

Sþ.

963. Þingsályktun

[267. mál]

um menntun fangavarða.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd, er taki til
gagngerðrar endurskoðunar menntun fangavarða, leiti leiða til úrbóta og geri tillögur
þar að lútandi.
Nefndin skal skipuð fulltrúum eftirtalinna aðila: einum frá menntamálaráðuneyti, tveimur fulltrúum fangavarða eða stéttarfélags þeirra, annar þeirra skal vera
starfandi fangavörður, og einum frá Félagasamtökunum Vernd.
Formaður nefndarinnar skal skipaður af dómsmálaráðherra án tilnefningar.
Nefndin skal skila áliti sínu og tillögum eigi síðar en í árslok 1981.

Sþ.

964. Þingsályktun

[272. mál]

um flugrekstur rikisins.
(Afgreidd frá Sþ. 19. maí.)
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta kanna hagkvæmni þess að sameina
allan flugrekstur ríkisins.

Þingskjal 965

Nd.

965. Frumvarp til laga
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[335. mál]

um framkvæmdasjóð aldraðra.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
1. gr.
Stofna skal sérstakan sjóð til að stuðla að byggingu húsnæðis og dvalarstofnana fyrir aldraða. Sjóðurinn skal bera heitið Framkvæmdasjóður aldraðra.

1.

2.
3.
4.
5.

a)
b)
c)
d)

2. gr.
Tekjur sjóðsins eru:
Leggja skal 100 kr. á hvern skattskyldan einstakling, í fyrsta sinn á árinu
1981. Ónýttur persónuafsláttur skv. ákvæðum laga um tekjuskatt og eignarskatt
gangi til greiðslu á þessu sérstaka gjaldi. Gjaldið skal innheimt með tekjuskatti
og eignarskatti og breytist með skattvísitölu ár hvert samkvæmt lögum um
tekjuskatt og eignarskatt. Ákvæði þgtta skal endurskoða að fimm árum liðnum
frá gildistöku laganna.
Beint framlag ríkissjóðs eftir ákvörðun við gerð fjárlaga hverju sinni.
Inneign í Byggingarsjóði aldraðs fólks skv. lögum nr. 49/1963.
Frjáls framlög og aðrar tekjur er til kunna að falla.
Vaxtatekjur.
3. gr.
Dvalarstofnanir fyrir aldraða skv. lögum þessum eru:
Hjúkrunarheimili til langdvalar og/eða dagvist fyrir aldraða.
Sjúkradeildir með aðstöðu fyrir öldrunarlækningar og göngudeildir, hannaðar
á hliðstæðan hátt og almennar sjúkradeildir.
Ibúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra, byggðar á félagslegum grundvelli.
Dvalarheimili aldraðra með íbúðarherbergjum og snyrtingu ásamt aðstöðu fyrir
tómstunda- og félagsstarfsemi fyrir vistmenn.
4. gr.
Sjóðurinn skal vera í vörslu Tryggingastofnunar ríkisins.
Ráðherra skipar 3 manna stjórn sjóðsins til fjögurra ára i senn. Stjórnin skal

skipuð einum manni eftir tilnefningu öldrunarfræðafélags íslands, einum frá félagsmálaráðuneytinu, eftir tilnefningu Sainbands ísl. sveitarfélaga, og einum frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar úr
hópi stjórnarmanna.
Stjórnin skal gera tillögur um úthlutanir úr sjóðnum.
5. gr.

Hlutverk sjóðsins er:
1. að fjármagna byggingar ríkisins vegna stofnana fyrir aldraða, sbr. 3. gr. stafliði
a) og b),
2. að veita sveitarfélögum og öðrum framlög til að kaupa eða byggja húsnæði
fyrir aldraða skv. 3. gr. stafliðum c) og d).
Ráðherra setur nánari ákvæði um sjóðinn í reglugerð.
Ráðherra gerir í samráði við fjárveitinganefnd og stjórn sjóðsins áætlun til 5
ára í senn um framkvæmdir skv. 1. gr.
Um framkvæmdir skv. þessari grein fer skv. lögum nr. 63/1970, um skipan
opinberra framkvæmda, eftir því sem við á.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt til afgreiðslu á nokkrum efnisatriðum í frumvarpi
til laga um heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða, sem verið hefur til umfjöllunar í heilbrigðis- og trygginganefnd. Nefndin telur ekki unnt að afgreiða
það frumvarp á þessu þingi, sbr. nefndarálit á þskj. 966 um það mál.

Nd.

966. Nefndarálit

[269. mál]

um frv. til 1. um heilbrigðis- og v’stunarþjónustu fyrir aldraða.
Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.
Nefndin hefur leitað umsagna fjölda aðila um frumvarp:ð og fjölmargar breytingartillögur hafa komið fram. Nefndin telur ekki unnt að afgreiða frumvarpið á
þessu þing', en hefur orðið sammála um að bera fram frumvarp til laga um framkvæmdasjóð aldraðra, sem fyrir liggur á sérstöku þingskjali, þar sem nefndin telur
mikilvægt að fjár verði aflað til húsnæðis- og sjúkrastofnana fyrir aldrað fólk.
Nefndin leggur jafnframt til að skipuð verði nefnd til að endurskoða stjórnarfrumvarp um heilbr'gðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða, fram komnar breytingartillögur við það og frumvarp Péturs Sigurðssonar o. fl., 201. mál þingsins,
fyrir næsta löggjafarþing.
Einstakir nefndarmenn ásk:lja sér rétt til að taka afstöðu til brtt., er fram
kunna að koraa, eða flytja till. sjálfir.
Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Pálmi Jónsson og Magnús H. Magnússon.
Alþingi, 19. maí 1981.
Guðrún Helgadóttir,
Jóhann E:nvarðsson,
Matthias Bjarnason.
form., frsm.
fundaskr.
Sigurlaug Bjarnadóttir.
Guðm. G. Þórarinsson.

Nd.

967. Nefndarálit

T38. mál]

um frv. til 1. um breyt. á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur fjallað wm frv. á nokkrum funduin. Til fundar við nefndina
komu fulltrúar BSRB og ASÍ og lýstu skoðunum sinum.
Fjármálaráðuneytið hefur sent nefndinni bréf varðandi málið sem fylgir nefndarál'tinu. Undirritaðir nefndarmenn leggja til að frv. verði samþykkt með þeim skilningi varðandi 1. gr. er fram kemur í bréfi fjármálaráðuneytisins.
Alþingi, 19. inaí 1981.
Halldór Ásgrímsson,

form., frsm.

Jón Ingi Ingvarsson.

Guðm. J. Guðmundsson.
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Fylgiskjal.
FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
18. maí 1981.

Fjárhags- og viðskiptanefnd
neðri deildar Alþingis.
Að gefnu tilefni vegna uinræðna um 1. gr. bráðabirgðalaga nr. 68/1980 vill
ráðuneytið taka eftirfarandi fram:
Lagagrein þessari er e'ngöngu ætlað að opna leið fyrir þær sjálfseignarstofnanir
og aðrar stofnanir, sem undir hana faila, til að afhenda fjármálaráðherra umboð til
að semja fyrir þeirra hönd við RSRB og aðildarfélög þess um kjör þeirra starfsmanna sein eru í BSRB. Þetta gildir þó einungis í þeiin tilvikum að stjórn viðkomandi
stofnunar ákveði að afhenda fjármálaráðherra slíkt samningsumboð. Ákvæðið breytir
á engan hátt samningsstöðu annarra launþegasamtaka við ríkið, sbr. bréf fjármálaráðherra frá 31. 10. 1980 til ASÍ. í bréfi þessu segir að félagar innan ASÍ eða sérsambanda þess njóti forgangsréttar til allra þeirra starfa sem nú eru samningsbundin við ASÍ. Ekki verði gerðir neinir samningar við aðra aðila um þau störf,
sem félagsmenn ASÍ starfa nu við, og að þetta taki til starfa á vegum ríkisins,
stofnana þess og fyrirtækja. Yfirlýsing þessi mun einnig gilda gagnvart öllum stofnunum sem fjármálaráðherra kann að fá samningsumboð fyrir.
Meginregla laganna um kjarasamninga BSRB er sú, að fjármálaráðherra fari
einn með vinnuveitendahlið þeirra kjarasamninga sem gerðir eru sainkvæint lögunum. Frá þessari meginreglu eru tvær undantekningar. Önnur er sú að forsetar Alþingis
gera sérkjarasanming við starfsmenn Alþingis, en hin að sveitarstjórnir gera aðalog sérkjarasanminga við starfsmenn sina. Bráðabirgðalögin nr. 68/1980 breyta engu
í þessu efni. Það skal enn tekið fram að ofangreind lagagrein kemur því einungis
til framkvæmda að stjórn viðkomandi stofnunar ákveði að afhenda fjármálaráðherra
umboð sitt til samningagerðar við starfsmenn. Enn sem komið er hefur ákvæðið ekki
komið til framkvæmda.
Ragnar Arnalds.

Sþ.

968. Nefndarálit

____________
Þorsteinn Geirsson.

T205. mál]

um till. til þál. um graskögglaverksmiðju.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og mælir með að hún verði samþykkt með
þeirri breytingu er fram kemur á þskj. 969.

Alþingi, 20. maí 1981.
Eggert Haukdal,
form.
Friðrik Sophusson,
með fyrirvara.

Ólafur Þ. Þórðarson,
Halldór Ásgrímsson.
frsm.
Egill Jónsson.
Magnús H. Magnússon,
með fyrirvara.
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969. Breytingartillaga

[205. mál]

við till. til þál. ilm graskögglaverksmiðju.
Frá atvinnumálanefnd.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni í samvinnu við heimaaðila að athuga
hagkvæmni graskögglaverksmiðju í Borgarfirði, sérstaklega með tilliti til nýtingar
jarðhita í þessu skyni.

Sþ.

970. Skýrsla

viðskiptaráðherra um framkvæmd II. kafla laga um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar.
(Lögð fyrir Alþingi í maí 1981.)
Lög um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar nr. 53/1980 tóku gildi í maí 1980.
II. kafli laganna fjallar um olíustyrk. Reglugerð nr. 323 um úthlutun oliustyrks
var gefin út 25. júní 1980. Giltu lögin og reglugerðin um úthlutun olíustyrks frá og
með 2. ársfjórðungi 1980. í lögunum og reglugerðinni felast ýmsar breytingar frá
eldri reglum, einkum að því er snertir úthlutun styrksins. Er liklegt að styrkjum
fækki nokkuð frá því sem verið hefði eftir eldri reglum.
Olíustyrkur greiðist ársfjórðungslega. Á 2. ársfjórðungi 1980 voru greiddar
kr. 717 946 317 i olíustyrk. Til einstaklinga voru greiddar kr. 672 354 292, sem samsvarar 33 618 olíustyrkjum. Til skóla voru greiddar kr. 17 757 020 og til rafveitna
kr. 27 835 005. Hver oliustyrkur til einstaklinga nam kr. 20 000 á 2. ársfjórðungi,
skólum voru greiddar kr. 116 pr. m3 og rafveitur fengu kr. 15 pr. 1. af þeirri olíu,
sem talið er að hafi farið til framleiðslu rafmagns til upphitunar íbúðarhúsnæðis.
Þess má geta, að þegar greiðsla olíustyrks hófst 1974 voru styrkþegar rúml. 90 000,
þannig að mikið hefur áunnist hvað snertir notkun annarra orkugjafa en olíu til
upphitunar íbúðarhúsnæðis.
1 3. og 4. málsgrein 2. greinar reglugerðar nr. 323, 25. júní 1980, um úthlutun
olíustyrks, segir svo:
„Olíustyrkur greiðist ekki þeim, sem kost eiga á hitaveitu, fjarvarmaveitu eða rafhitun. Viðkomandi orkuveita sker úr hvort húseign á kost á öðrum orkugjafa en olíu.
Olíustyrkur fellur niður frá og með þeim ársfjórðungi, sem kostur er að fá
orku frá ofangreindum orkuveitum**.
Framkvæmd þessara ákvæða reynist erfiðust að því er snertir þá, sem kost
eiga á rafhitun. Strax þegar lögin og reglugerðin komu til framkvæmda var felldur
niður olíustyrkur til þeirra, sem notuðu rafmagn að hluta, en olíu að öðru leyti
til upphitunar.
í byrjun desember 1980 ritaði ráðuneytið sveitarstjórnum bréf þar sem þeim
var tjáð, að stefnt yrði að því að fella niður olíustyrk frá og með 2. ársfjórðungi
1981 til þeirra, sem kost eiga á rafhitun af hálfu rafveitnanna. Ætlast er til að viðkomandi orkuveita votti, að kostur sé á rafmagni til hitunar af hennar hálfu fyrir
viðkomandi íbúðarhúsnæði. Þetta á þó ekki við um þá staði, sem eru að leysa
húsahitun með hitaveitum eða fjarvarmaveitum, þannig að oliustyrkur verði greiddur áfram, ef líkur eru til að menn eigi kost á orku frá þessum veitum.
Olíustyrkur var kr. 20 000 á mann á ársfjórðungi allt árið 1980 og hefur verið
kr. 200 1. ársfjórðung 1981. Hæpið hefur þótt að hækka hann vegna viðleitni til
að auka notkun raforku til húsahitunar.
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Gasolíuverð til húshitunar á 2. ársfjórðungi 1981 var kr. 2.60 pr. 1. Miðað við
4ra manna fjölskyldu í 400 m3 húsnæði má áætla að olíukostnaður yrði kr. 13 520
á ári, en olíustyrkur nam með núgildandi taxta kr. 3 200 eða 23.7% af kostnaði,
ef miðað er við 13 1. notkun á m3.
Viðskiptaráðherra mun á næstunni skipa nefnd með fulltrúum þingflokkanna
til endurskoðunar laganna um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar.
Segja má, að framkvæmd ákvæða laganna um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar hafi gengið snurðulaust fram að þessu og sveitarstjórnir hafa ætíð verið samvinnuþýðar um framkvæmd þeirra.
Rétt þykir að gefa yfirlit um heildarfjárhæð samkvæmt ríkisreikningi, sem
varið hefur verið til þessara mála frá upphafi.
Árið
—
—
—
—
—
—

1974 kr. 649 522 000 eða
1975 —1 070141 000 —
1976 — 1 356 951 000 —
1977 —
743 425 000 —
1978 —693 880 000
—
1979 —2 071 037 000 _
1980 —3 067 000 000 —

1.58%af gjöldum ríkissjóðs
1.83% —
—
—
1.90% —
—
_
0.72%—
—
—
0.42% _
—
_
0.83% —
—
—
0.81% —
—
—

Þess ber að gæta að greiðslur færast misjafnt á milli ára.
Á árunum 1974—1976 var 1% af söluskattsstofni varið til að draga úr áhrifum
olíuverðhækkana. 1974 og til 1. mars 1975 var tekjum af þessu varið til að styrkja
einstaklinga og rafveitur, en frá 1. mars 1975 skyldi Orkusjóður fá afgang, þegar
þessum aðilum hafði verið greitt það, sem þeim var úthlutað. Gilti sú skipan til
ársloka 1976.
Oliustyrkur til einstaklinga hefur verið sem hér segir (einfaldur styrkur):
1. mars 1974—28. febr. 1975 ..........................
1. mars 1975—28. febr. 1976 .........................
1. mars 1976—31. des. 1976
.........................
1977
....................................................................
1978
....................................................................
1979
....................................................................
1980
....................................................................

kr.
—
—
—
—
—
—

7 800
8 200
8 025
10 375
10 500
46 700
80 000
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971. Skýrsla

samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1980.
I. INNHEIMTA TEKNA.
Samkvæmt bráðabirgðayfirliti ríkisbókhaldsins voru innheimtar tekjur vegasjóðs 31.
desember 1980, sem hér segir:
Samkvæmt
vegáætlun
m.kr.
1.1. Bensíngjald:
Brúttótekjur ......................
Endurgreiðslur .................

11 000

1.2. Þungaskattur:
Km-gjald ............................
Árgjald ..............................

3 600

1.3. Gúmmígjald

Rauntekjur
pr. 31.12.’80
m.kr.

Mismunur
m.kr.

10 345

-655

4 094

494

10 389
-44

3 508
586

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

75

103

28

Samt. 1.—3.

14 675

14 542

-133

1.4. Ríkisframlag .......................... .............................................
1.5. Lánsfé ..................................... .............................................

1 000
8 300

1 190
9 819

190
1 519

Samt. 1.—5.

23 975

25 551

1 576

1.0. Bifreiðainnflutningur.
Áárinu 1980vorufluttar inn 8.927 bifreiðar ogerþað746 bifreiðum fleiraen árið áður.
Mest var flutt inn af fólksbifreiðum eða alls 7.945. Innflutningur vörubifreiða var alls
581, þar af 202 með yfir 10 tonna leyfðum heildarþunga. Sendibifreiðar voru 342 og
sérsmíðaðar bifreiðar til ýmissa verkefna 59. Áætlað er, að bifreiðaeign í lok árs 1980
hafi verið orðin um 96.200 bifreiðar. Fjölgun frá árinu áður er um 6,9%.
Sundurliðaðar tölur um fjölda bifreiða á landinu í janúar 1981 liggja ekki enn fyrir, en
1. janúar 1980 var skiptingin eins og fram kemur í eftirfarandi töflu:
Tegund bifreiðar
Fólksbifreidar......................................................
Alm. bifreiðar ....................................................
Vörubifreiöar ......................................................

Bensín

Dísel

Alls

Aukning
frá 11.01.’79

77 599
352
3 631

3 426
765
4 242

81 025
1 117
7 873

7,1%
3,3%
6,7%

81 582

8 433

90 015

7,0%
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1.1. Bensíngjald.
Bensínsala á árinu 1980 varð 118,8 m.ltr., en það er 0,4% minnkun frá árinu áður. Ef
hins vegar er miðað við meðaleyðslu á bifreið, þá er hún 6,7% minni en árið áður eða
1.410 ltr. á móti 1.512 árið 1979.
Bensín hækkaði á árinu 1980 úr 370 kr. í 595 kr., en það er um það bil 4% umfram
almennar verðhækkanir. Bensíngjald sem rennur í vegasjóð var hækkað fjórum sinnum á
árinu,fyrst 11. aprílí 91,36,28. júníí 99,84,9. okt. í 112,47 ogloks24. des. í 123,72 kr. á
Bensínsala/meðaleyðsla á bensínbifreið, o. fl.
Bensínsala
m.Itr.

Ár
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

77,5
84,9
95,1
104,4
103,6
104,5
114,4
12lj5
119,3
118,8 áætl

Meðaleyðsla
m.ltr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

756
745
757
736
623
616
685
662
512
410

Verð á Itr.
31.12.
16,00
16,00
26,00
49,00
60,00
80,00
93,00
181,00
370,00
595,00

Skattar
alls kr/ltr.
10,84
10,84
16,05
30,70
34,96
44,86
53,30
105,49
199,39
327,45

Bensíngj.
kr/Itr.
7,87
7,87
9,87
16,00
16,00
18,58
23,28
48,40
70,93
123,72

1.2. Þungaskattur.
Innheimtar tekjur af þungaskatti urðu 494 m.kr. umfram áætlun. Skýringu á þessu má
að mestu leyti rekja til vanáætlunar, en einnig að hluta til aukningar í akstri.
Heildartekjur af þungaskatti voru 4.094 m.kr. sem skiptast þannig, að tekjur af
km-gjaldi voru 3.508 m.kr. og af árgjaldi 586 m.kr. Mælagjald er nú innheimt af
dieselbílum, sem eru að heildarþyngd 4 tn. og meir. Eigendum minni bíla er hins vegar
heimilt að velja á milli innheimtu skv. km-gjaldi eða föstu árgjaldi.
Þungaskattur dieselbíla er nú innheimtur af um 9.000 bifreiðum. Áætlað er að um
6.400 greiði eftir mæli, en um 2.600 fast árgjald. Þar af er áætlað að um 2.000 bílar séu í
eigu bænda, sem fá 50% afslátt.
Á síðustu árum hefur orðið mikil fækkun á þeim bílum sem greiða fast árgjald. Er
greinilegt, að eigendur dieselbíla undir 4 tn. heildarþ. notfæra sér heimild um að greiða
eftir mæli í stað fasts árgjalds, ef það er hagstætt fyrir þá.
1.3. Gúmmígjald.
Tekjur af gúmmígjaldi, sem nú er 45 kr. á hvert kg. af innfluttu gúmmíi, urðu 103
m.kr., en það er 28 m.kr. meira en áætlað var. Má rekja það til þess, að mun meira var
flutt inn af bifreiðum en gert var ráð fyrir.
Alls voru flutt inn 2.290 tn. af hjólbörðum. Áætlað er að 1.600 tn. séu vegna
endumýjunar og 690 tn. vegna innflutnings nýrra bifreiða.
Hér að neðan eru tölur yfir innflutning hjólbarða og árleg meðalnotkun bifreiða af
gúmmíi.
Innfl. vegna
nýrra bifr.

Ár
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

590
540
610
810
270
340
570
680
630
690
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

Innfl. vegna
endurnýjunar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

030
270
380
530
110
050
530
460
380
600

Innft. alls
tonn
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

620
810
990
340
380
390
100
140
010
290

Meðalendurnýjun kg/bifr.
21
23
23
23
16
15
20
18
16
17

344
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Á fskj. 1.—1. er sýnt yfirlit yfir grundvöll markaðra tekjustofna, eins og hann var 1. jan.
1981.

1.4. Ríkisframlag.
Ríkisframlag var í vegáætlun 1980 1.000 m.kr., en er hér hækkað um 190 m.kr., sem
eru verðbætur á launalið stjómar og undirbúnings umfram verðlag í desember 1979 að
upphæð 120 m.kr. og 70 m.kr. sem er sérstök aukafjárveiting til Norðurlandsvegar í
Langadal.
1.5. Lánsfjáröflun.
Lánsfjáröflun önnur en bráðabirgðalán og vinnulán, námu 9.819 m.kr. Af þessari
upphæð eru 8.300 m.kr. skv. vegáætlun, en til viðbótar komu 1.519 m.kr., sem nánar er
gerð grein fyrir í kafla 2.3.0.3.
II. SKIPTING ÚTGJALDA.
Heildarupphæð fjárveitinga til vegamálaskv. vegáætlun var 23.975 m.kr. og skiptist hún
milli framkvæmdaliða skv. töflu hér að neðan. Til viðbótar þessari upphæð kom 70 m.kr.
aukafjárveiting til Norðurlandsvegar í Langadal, 120 m.kr. aukafjárveiting vegna launahækkana, sem urðu umfram verðlag í des. 1979 og 1.519 m.kr. lánsfé, sem Áhaldahús Vegagerðar
ríkisins tók hjá Byggðasjóði og endurlánaði til ýmissa framkvæmda, eins og frá er greint í kafla
2.3.O.3. hér á eftir. Heildarfjárveiting varð því 25.684 m. kr.
SKEPTING ÚTGJALDA

Upph. í m.kr.

Samkv.
vegáctlun
2.1. Stjórn og undirMningar:
1. Skrifstofukostnaður ..................................................
2. Verkfræðilegur undirbúningur ..............................
3. Umferðartalning og vegaeftirlit ............................
4. Eftirlaunagreiðslur ....................................................

3. Viðhald brúa
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Viðhald varnargarða ...........................................
Heflun vega ..........................................................
Rykbinding ............................................................
Vinnsla efnis ..........................................................
Vatnaskaðar og ófyrirséð ...................................
Vegmerkingar ......................................................

2. Vetrarviðhald ...............................................................
2.3.

Til nýrra þjóðvega:
1. Stofnbrautir
1. Almenn verkefni ..................................................
2. Bundin slitlög ........................................................
3. Sérstök verkefni ....................................................

2. Þjóðbrautir ...................................................................
3. Girðingar og uppgræðsla .........................................
2.4. Til brúagerða:
1. Brýr 10 m og lengri ..................................................
2. Smábrýr .......................................................................

Samtals

462
596
89
59
------

2.2. Viðhald þjóðvega:
1. Sumarviðhald
1. Viðhald malarvega .............................................
2. Viðhald vega með bundnu slitlagi .................

Viðbótarfjánnagn

1 206

120

1.326

2 469
662
311
41
1 251
389
1 218
269
60
6 670
1 632
-------------

8 302

8 302

3 884
950
3 700
8 534
1 700
158
--------

10 392

1 589

11 981

790
210
1 000

1 000
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Samkv.
vegáætlun
2.5. Til fjallvega o. II.:
1. Aðalfjallvegir ..............................................................
2. Aðrir fjallvegir ..........................................................
3. Pjóðgarðavegir o. fl.....................................................
4. Bláfjallav., Suðurlandsv.—Hafnarfj........................
5. Reiðvegir .....................................................................

Viðbótarfjármagn

Samtals

49
52
49
21
5

2.6. Til sýsluvega:
2.7. Til vega í Itaupst. og kauptúnum:
2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa:
1. Til véla- og verkfærakaupa .....................................
2. Til byggingar áhaldahúsa .........................................

176
816
1 835

176
816
1 835

175
73

175
73

70
105

2.9. Til tllrauna:

Samtals

23 975

1709

25 684

2.0. VERÐHÆKKANIR OG GREIÐSLUHALLI Á VEGÁÆTLUN.
Til grundvallar þeim fjárhæðum sem fram komu í vegáætlun 1980, lá ákveðin spá um
þróun verðlags. Meðalverðlagshækkanir milli 1979 og 1980 voru áætlaðar 45% og öll markmið og stefna vegáætlunar var miðuð við þá hækkun. Verðlagsþróun breyttist hins vegar mjög
til hins verra er leið á árið og raunverulega verðhækkunin varð mun meiri eins og eftirfarandi
vísitölur sýna.

1. Vísitala í vegáætlun (áætl.) ........... ...........
2. Vísitala í ágúst 1980 ........................ ...........
Hækkun 1—2 ................................... ...........

Vegagerð

Brúageið

Viðhald

218
227
4,1%

224
236
5,4%

218
228
4,6%

Til að mæta þessum verðhækkunum, var dregið úr framkvæmdum eins og kostur var.
Óhjákvæmilega varð þó halli á ýmsum bundnum liðum. Snjómokstur varð 330 m.kr. umfram
fjárveitingu. Hluta þess má rekja til óhagstæðs tíðarfars seinni hluta ársins, en að meirihluta til
þess að fjárveiting var skorin niður við afgreiðslu vegáætlunar s. 1. vor á grundvelli hagstæðs
tíðarfars fyrstu mánuði ársins. Halli á launalið stjómar og undirbúnings var 120 m.kr. og halli
á tekjuáætlun 135 m.kr. Halli á vetrarviðhaldi og tekjuáætlun verður greiddur af vegáætlun
1981 en halli á launalið var bættur úr ríkissjóði á árinu 1980, skv. sérstöku samkomulagi.

2.1. STJÓRN OG UNDIRBÚNINGUR.
2.1.0 Starfsmannahald.
Um s. 1. áramót voru ársmenn hjá Vegagerð ríkisins 450, en voru 451 um áramótin
1979—1980. Af þessum 450 eru 135 starfsmenn á kjörum opinberra starfsmanna, en heimiluð stöðugildi em 142.
Yfir sumartímann fer.fjöldi starfsmanna upp í 900—1000, og heildarlaunagreiðslur námu
rúmum 5,1 milljarði gkr. á árinu 1980.
Auk framangreindra starfsmanna starfa u. þ. b. 400 vörubifreiðastjórar með eigin bifreiðar hjá Vegagerð ríkisins yfir framkvæmdatímann, og námu greiðslur til þeirra á árinu 1980
rúmum 4,3 milljörðum gkr.
Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda starfsmanna um s. 1. áramót, sundurgreint eftir umdæmum og starfsstéttum.

Skrifstofa, yfirstjórn ..................................
Verkfræðilegur undirbúningur ...............
Vegaeftirlit ...................................................
Starfsm. áhaldah. skv. Ifl. BSRB ..........
Iðnlærðir verkstjórar ................................
Verkstjórar ...................................................
Iðnaðarmenn ..............................................
Vélamenn .....................................................
Verkamenn ...................................................
Ráðskonur, matráðskonur .......................
Fastir starfsm. í jan. 1981 .......................
Fastir starfsm. í jan. 1980 .......................
Fastir starfsm. í jan. 1979 .......................
Fastir starfsm. í jan. 1978 .......................
Fastir starfsm. i jan. 1977 .......................
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Fastir starfsmenn 1. jan. 1981.
Samtals
jan.
1981

Reykjanes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurl.
vestra

Norðurl.
eystra

21
30
6
12
7
3
33
15
17
7

2
4

3

3
5

2
3

2
3

3
4

2
5

14
4
1

2
8
1
10
2
2

1
13
8
20
6
1

1
9
2
14
1

2
7
5
11
6

1
3
17
8
21
1
3

1
2
14
7
15
2
1

35
57
6
15
19
80
64
120
39
15

....

151

36

28

57

32

36

61

49

450

....

161

37

27

56

32

28

59

51

451

....

150

32

27

54

29

26

61

46

27

452

....

135

31

27

57

29

25

67

46

53

470

....

140

30

27

65

27

25

71

47

42

474

....

1
1
9
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Suðurland

....

Austurland

Borgarfjarðar
brú

Reykjavík
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2.1.1. Skrifstofukostnaður.
Til þessa liðar telst kostnaður vegna yfirstjórnar Vegagerðarinnar í Reykjavík svo og
bókhaldsskrifstofa í umdæmum, sem eru nú á eftirtöldum stöðum: Selfossi, Borgarnesi,
ísafirði, Sauðárkróki, Akureyri og Reyðarfirði. Þessar skrifstofur sjá um undirbúning og
frágang allra skjala vegna bókhalds- og launavinnslu viðkomandi svæðis. Úrvinnsla gagna fer
hins vegar fram í Reykjavík hjá SKÝRR, en umdæmi fá síðan sent til baka allar bókhaldsútskriftir sem varða viðkomandi svæði. Með þessu móti er reynt að færa bókhaldið sem næst
þeim sem verkin vinna og ábyrgð bera, þannig að kostir þess sem stjómtækis nýtist sem best. Á
árinu var unnið að endurskoðun birgðabókhaldskerfis stofnunarinnar og verður ný útgáfa
þess notuð frá áramótum 80—81. í framhaldi af því verða birgðamál fyrirtækisins tekin til
gagngerðrar skoðunar á árinu 1981. Þá var einnig hafinn undirbúningur að sérstöku kostnaðareftirlitskerfi, sem gefa á möguleika á að tengja saman raunverulegan kostnað hvers verks og
kostnaðaráætlun. Eru bundnar miklar vonir við að þetta kerfi geti orðið liður í markvissari
áætlanagerð.
2.1.2. Verkfræðilegur undirbúningur.
Fjárveiting var 596 m.kr. og var henni varið til undirbúningsframkvæmda, einkum þeirra,
sem ekki höfðu fjárveitingu á árinu. Var hér um að ræða mælingar, kortagerð og ýmsar
rannsóknir auk hönnunarvinnu og annars tæknilegs undirbúnings. Að nokkru var hér um
áframhald vinnu frá fyrra ári að ræða.
Þá hefur einnig verið unnið að gerð yfirlitsáætlunar um úrbætur á öllu stofnvegakerfi
landsins.
2.1.3. Umferðartalning og eftirlit.
Fjárveiting var 89 m.kr.
A. Talning umferðar.
Umferðartalning fór fram eftir skipulagi, sem unnið hefur verið eftir síðan 1975.
Talin var umferð allt árið á 46 stöðum um land allt. Auk þess var gerð víðtæk könnun
á sumarumferð á Norðurlandi.
Umferðin 1980 virðist hafa aukist nokkuð frá því, sem hún var 1979. Er aukningin
tæp 7% á sumarumferð og rúm 5% á ársumferð miðað við landið í heild. Einna mest hefur
umferðaraukningin verið á austanverðu Norðurlandi 15—16% og um 15% á Vestfjörðum.
Kort það, sem hér fer á eftir, sýnir dreifingu ársumferðar á vegakerfinu.
Á fylgiskjölum 2.1.3. 1----- 4 eru talningarstaðir sýndir ásamt umferðartölum á
hverjum stað.
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B. Athugun á umferðarslysum.
Safnað var upplýsingum um umferðarslys á þjóðvegum (að þjóðvegum í þéttbýli
undanskildum), sem gerð var lögregluskýrsla um á árinu 1979. Alls bárust upplýsingar um
811 slys. í 173 þeirra eða um 21% tilfella urðu meiðsli á fólki. Staðsetning slysanna var
skráð og eðli þeirra. í ljós kom, að um 33% slysanna varð, er bifreið var ekið út af vegi, og
um 54% allra slysa með meiðslum á fólki varð í útafakstri.
Þá var reiknuð út slysatíðni miðað við umferð (fjöldi slysa fyrir hverja 1.000.000
ekinna km). Meðalslysatíðni á þjóðvegakerfinu á árinu 1979 reyndist vera 1,81. Samsvarandi tala fyrir árið 1978 var 2,11.
Sá þjóðvegur, sem flest slys urðu á var Hafnarfjarðarvegur, en alls voru á árinu 1979
gerðar lögregluskýrslur um 160 slys og óhöpp á honum. Er þá miðað við veginn allan frá
Fossvogslæk að Reykjanesbraut. Þetta eru um 19,7% allra slysa sem upplýsingar bárust
um. Slysatíðni á honum reyndist vera 3,89 slys á 1.000.000 ekinna km, þ. e. verulega hærri
en landsmeðaltal.
Reiknað er með, að slysaathugunum verði haldið áfram með svipuðum hætti og
niðurstöður þeirra verði notaðar til þess að ákvarða þá staði, sem sérstaklega þarfnast
endurbóta út frá öryggissjónarmiði.
C. Vegaeftirlit.
Störf vegaeftirlitsins voru svipuð og á liðnum árum. í samvinnu við lögregluna var
fylgst með öxulþunga bifreiða á þjóðvegum. Vegaeftirlitsmenn fylgjast einnig með ástandi
ökumæla í díselbifreiðum, sem notaðir eru til ákvörðunar þungaskatts.
Vegaeftirlitið sér einnig um upplýsingamiðlun um ástand vega, vegmerkingar, samræmingu á snjómokstri á þjóðvegum og umferðartalningar.
2.1.4. Eftirlaunagreiðslur.
Eftirlaunagreiðslur til fyrrv. vegaverkstjóra og verkamanna, sem starfað höfðu áratugum
saman hjá Vegagerðinni, einnig til ekkna þessara aðila, voru áætlaðar 59,0 m.kr. en urðu ekki
nema 57,3 m.kr. þrátt fyrir verðhækkanir, þar sem eftirlaunaþegar urðu mun færri en áætlað
var. Tveir fyrrv. verkstjórar og tveir fyrrv. verkamenn létust, en aðeins ein ekkja og einn
verkamaður öðluðust rétt til eftirlauna á árinu, en frestað var greiðslu eftirlauna til eins
verkstjóra.
Alls nutu því 10 fyrrv. vegaverkstjórar, 17 ekkjur og 8 fyrrv. verkamenn eftirlauna í
árslok eða samtals 35 á móti samtals 37 í árslok 1979.

2.2. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA.
Fjárveiting
m.kr.
Sumarvíðhald
Vetrarviðhald

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

6 670
1 632
8 302

2.2.1. Sumarviðhald.
Til þessa liðar telst allur kostnaður við viðhald á auðum vegum og fer mest af því fram að
sumarlagi. Skiptist þessi liður í eftirfarandi viðhaldsliði.
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Fjárveiting
m.kr.

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

Viöhald malarvega ..........................................................................................
Viðhald vega með bundnusltitlagi ..............................................................
Viðhald brúa .....................................................................................................
Viðhald varnargarða ........................................................................................
Heflun vega .......................................................................................................
Rykbinding .........................................................................................................
Vinnsla efnis .....................................................................................................
Vatnaskemmdir og ófyrirséð .........................................................................
Vegmerkingar ...................................................................................................

2 469
662
311
41
1 251
389
1218
269
60

Samtals

6 670

Á meðfylgjandi töflu er viðhaldskostnaður á árunum 1970—80 tilgreindur og jafnframt
færður upp til verðlags 1980, lengd akfærra þjóðvega, viðhaldskostnaður á hvern km miðað
við verðlag 1980, bílafjöldi í ársbyrjun viðkomandi árs og áætlaður fjöldi ekinna km á öllum
þjóðvegum í millj, km. í síðasta dálki töflunnar er síðan viðhaldskostnaður á hvern ekinn km
miðað við verðlag 1980, og eru þær tölur einnig sýndar á meðfylgjandi súluriti.
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8186
8148
8164
8104
8211
8336
8336
8336
8409
8406
8409

610
644
745
677
848
632
685
583
721
739
757

43,576
47,011
52,489
57,155
63,189
71,364
71,459
73,410
78,481
84,141
90,015

308
328
349
371
395
420
420
449
450
449
472

js

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

179,3
218,1
303,6
334,0
680,0
840,0
1172,0
1437,0
2655,0
3946,6
6363,0

8,2
9,-5
11,4
13,9
22,3
36,4
46,9
67,5
100,0
145,0
228,4

4992
5244
6083
5488
6965
5270
5706
4861
6064
6216
6363

J, «Ó
SJ <□

<o
«o
>
16,2
16,0
17,4
14,8
17,6
12,5
13,6
10,8
13,5
13,8
13,5
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SUMARVIÐHALD Á HVERN EKINN KM
A VERÐLAGI 1960

Eins og undanfarin ár var lögð mikil áhersla á, aö sem minnst af viðhaldsfé færi í
vorviðgerðir, en sem mest til viðhalds og endurbóta á vegum.
Lögð var áhersla á að reyna að koma í veg fyrir vorskemmdir með því að hafa eftírlit með
öxulþunga bifreiða og takmarka hann, þar sem nauðsyn krafði, en engu að síður urðu víða
nokkrar vorskemmdir á vegum víðsvegar um land.
Kort það, sem hér fer á eftir, sýnir þær öxulþungatakmarkanir, sem settar voru síðastliðið
vor.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

345

ÞJÓÐVEGUM
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TAKMARKANIR

OXULÞUNGA A HELSTU
LANDSINS

VORIÐ

Þingskjal 971

• •••••• Vegur
( vI

lokaður

eSa

«•^5 tonna

e&a

aðeins

oj )
öxulþungi

( 5t.)
( 7 t )

Katla

skipting

opinn jeppum

Sumardagsumferð bílar/dag

Ársumferd
mmj.

Minni
en 50

50100

100200

200300

300500

500750

7501 000

1 000- 1 500- 2 000- 3 000- 5 000- Meiri en
1 500 2 000 3 000
5 000 10 000 10 000

ekinna km
a

Kjördæmi

slitlags

Suðurland

Malar
Bundiö
Reykjanes Malar
Bundið
Vesturland Malar
Bundið
Vestfirðir
Malar
Bundið
Norðurl. ve. Malar
Bundið
Norðurl. ey. Malar
Bundið
Austurland Malar
Bundið
Samtals

km
485
22
2
504
397
450
345
443
-

km
319
55
266
493
190
241
212
-

km
330
2
49
7
215
1
254
131
261
560
1

Fjöldi km af vegum í hverjum umferdarflokki
km
km
km
km
km
km
90
21
140
2
45
97
1
132
137
-

162
9
9
11
138
4
31
2
152
24
142
4
80
3

58
36
19
4
50
7
3
1
51
4
40
16
6
1

7
11
20
31
11
1
1
-

12
2
31
21
26
6
3
6
3
2

14
10
—
5
-

km
__
16
5
8
—
2
-

km

km

18
45
—
_

17

km
_
5
—
—
—
-

Alls
km
1463
108
211
150
1370
31
1323
8
1072
29
1168
30
1439
7

kjörd.
km
1571
361

50
43
19
143
56
5
27
3
33
3
41
8
40
1

1
2
-

—
—
-

_ 8046
5
363

266
206

5 8409

472

Malar
Bundið

2646
2

1776
-

1900
11

662
3

714
57

227
69

40
42

75
37

29

5
26

1
65

_
17

AIIs

2648

1776

1911

665

771

296

82

112

29

31

66

17

1401
1331
1101
1198
1446

:

Alls kjörd.
km
km
93
162
61
30
36
49
41

472

í meðfylgjandi töflu er þjóðvegum skipt niður eftir umferðarþunga. Nær þessi skipting
kjördæmi. Einnig er gerður greinarmunur á malarslitlagi og bundnu slitlagi.

1980
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2.2.I.I. Viðhald malarvega.
í þessum lið er kostnaður við endurnýjun ræsa, skurðgröft, rásagerð, eftirlit, endurnýjun
umferðarmerkja og stiká, malarburð og fleira.
Til malarburður var varið 1.412,5 m.kr., en það gerir um 22% af heildarkostnaði
sumarviðhalds.
Eftirfarandi tafla sýnir lengd vega, sem malarbornir voru 1980, ásamt fjölda rúmmetra,
sem ekið var í slitlag vega.

Lengd
km

Malarmagn
m3

Magn
m3/m

Medai
þykkt
cm

Suðurland ..............................
Reykjanes ............................
Vesturland ............................
Vestfirðir ..............................
Noröurland vestra .............
Norðurland eystra .............
Austurland ............................

148
19
109
99
231
164
63

144 000
14 000
86 200
53 200
110 200
99 000
62 000

0,97
0,74
0,79
0,54
0,48
0,60
0,98

14,0
10,5
12,0
12,0
9,0
11,0
20,0

Samtals

833

568 600

0,68

12,0

Kjördæmi

Meðalkostnaður við akstur og útlagningu hvers rúmmetra varð 2.485 kr.

2.2.1.2. Viðhald vega með bundnu slitlagi.
Lagt var um 19 km slitlag í viðhaldi, þar af 11 km olíumalar og 8 km malbiks. í eftirfarandi
töflu er yfirlit yfir gerð bundins slitlags í árslok 1980 eftir kjördæmum.
Lengdir í km
Kjördæmi

Steypa

Suðurland ........................
Reykjanes .....................
Vesturland .....................
Vestfirðir ........................
Norðurland vestra ....
Norðurland eystra ....
Austurland ......................
Samtals

46,6

Malbik

Olíumöl

Klæðning

Samtals

4,4
39,3
0,1
7,6

86,7
58,4
6,3

17,4
5,8
24,9

108,5
150,1
31,1
7,6
28,8
30,1
7,3

0,8

28,0
19,6

10,5
0,7
48,1

6,6
61,9

158,0

95,7

363,7

2.2.1.3. Viðhald brúa.
Fjárveiting var 311 m.kr. Stærstu verkefnin voru endurbygging brúa á Stjórn (203) og
Affall (252). Einnig voru endurnýjaðir bitar í brú á Vesturá (85). Við Kelduá á Fljótsdal urðu
skemmdir bæði af skriðuföllum haustið 197 9 og vatnavöxtum á s. 1. hausti. Þar hefur verið gert
við til bráðabirgða.
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2.2.I.4. Viðhald varnargarða.
Fjárveiting var 41 m.kr. Unnið var að minniháttar viðhaldsverkefnum á mörgum stööum.
í ágúst s. 1. komhlaup í Súlu. Urðu þá nokkrarskemmdir á varnargörðum. Viðgerð var frestað
til næsta árs.
2.2.1.5. Heflun vega.
Eins og fyrri ár var reynt að nýta heflunarfjárveitinguna þannig, að sem best not yrðu af
hverri heflingu.
Vegagerðin á nú 66 hefla, og eru þeir allir starfræktir við heflun malarveganna, ásamt
verkum í nýbyggingum vega.
Á árinu 1980 voru keyptir 5 nýir heflar.
Síðastliðin 4 ár hafa verið haldin hefilstjóranámskeið, sem hafa það að markmiði aö
kenna rétt vinnubrögð við heflun. Þessi námskeið voru haldin í öllum umdæmum árið 1980.
Vegagerðin hefur einn fastan starfsmann er kennir vegheflun.
Kostnaður við heflun varð 1.254,7 m.kr. eðaum 156 þús. kr. áhvernkm af malarvegum.

2.2.1.6. Rykbinding.
í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir lengd malarvega 1980, sem rykbundnir voru með
klórkalsíum eða sjó. í töflunni eru einnig upplýsingar um lengd malarvega með umferö meiri

en 300 bílar á dag, miðað við sumarumferð. Eins og taflan sýnir, vantar mikið á að ná því marki
að rykbinda alla malarvegi með meiri umferð en 300 bílar á dag.
Rykbinding, km

Lengd maiarvega
— með umferð meiri
en 300 b/d
km

Að
fullu

Að nokkru
leyti

Með
sjó

Alls

Suðurland ..............................
Reykjanes ............................
Vesturland ............................
Vestfirðir ..............................
Norðurland vestra .............
Norðurland eystra .............
Austurland ............................

33
14
4
24
4
31
24

144
14
23
2
30
15

19
11
25
5
2
67
-

196
39
52
31
36
98
39

239
64
245
34
204
189
87

Samtals

134

228

129

491

1 062

Kjördæmi

2.2.1.7. Vinnsla efnis.
Nú eru starfræktar þrjár mulningsvélasamstæður, þar sem ný samstæða var keypt á árinu
1979. Tvær hörpusamstæður eru einnig í eigu Vegagerðarinnar. Samið var við nokkra
verktaka um mölun á efni.
Vinnsla efnis í slitlag malarvega 1980 var sem hér segir.
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Mölun
m3

Hörpun
m3

Suðurland ..............................................................
Reykjanes :.........................................................
Vesturland
..........................................................
Vestfirðir ..............................................................
Norðurland vestra .............................................
Norðurlandeystra ...............................................
Austurland ..........................................................

32 600
9 500
65 400
15 000
24 000
62 500
25 000

4 000
42 000
-

32600
9500
65400
19 400
66 000
62500
25000

Samtals

234 000

46 000

280 000

Kjördæmi

Alls
m3

2.2.I.8. Vatnaskemmdir.
Á árinu 1980 var varið 165,6 m.kr. til lagfæringa vegna vatnaskemmda. Árið 1979 var
varið í þessu skyni 235 m.kr. og 283 m.kr. 1978, og þá miðað við verðlag 1980.
Samkvæmt þessum samanburði varð tjón vegna vatnaskemmda minna en oft áður, sé
litið á allt landið, en landshlutarnir sluppu misvel, t.d. varð kostnaður vegna vatnstjóna á
Austurlandi 96,8 m.kr., eða 58% af heildarkostnaðinum. Alvarlegustu tjónin urðu þar þann
31. okt. s. L, en þárigndimeð miklu hvassviðri og hlýindum. Jörð var freðin og nokkur snjór,
sem bráðnaði mjög snögglega. Hljóp víða úr giljum og ár fóru úr farvegum. Mestu vegaskemmdimar urðu í Fljótsdal, Reyðarfirði og í Berufirði.
í öðrum landshlutum urðu engin stórtjón á einstökum stöðum, heldur var um margar
smærri viðgerðir að ræða.
2.2.1.9. Vegmerkingar.
Fjárveiting var 60 m.kr., en það er lítið eitt lægri upphæð en árið 1979, sé miðað við
verðlag. Á árinu var einkum unnið að uppsetningu vegnúmera D-37 á Vestfjörðum, og hafin
uppsetning á merkinu D-38, sem er merki með nafni kaupstaða og innfelldri mynd af
skjaldarmerki þeirra. Einnig var að venju unnið við viðhaid.
Á þessu ári verður lokið uppsetningu á merkingu D-38 og settir verða upp vegvísar D-33
á vegamót, sem nú eru einungis merkt með leiðamerkjunum D-34. Leiðamerkin standa
yfirleitt 150—200 m frá sjálfum vegamótunum og þykir því vanta vegvísa á sjálf vegamótin.
Gera verður ráð fyrir að kostnaður við viðhald umferðarmerkja verði með mesta móti
vegna mikilla snjóþyngsla á þessum vetri, 1980—1981.

2.2.2. Vetrarviðhald.
Fjárveiting til vetrarviðhalds var 1.632 m.kr. Frá þessari fjárhæð var síðan dreginn halli
frá 1979, að upphæð 288,8 m.kr. Til ráðstöfunar voru því 1.343,2 m.kr. á árinu 1980.
Kostnaður varð 1.678,5 m.kr. eða 335,3 m.kr. umfram raunverulegt ráðstöfunarfé.
í ársbyrjun 1980 var fjárveiting tii vetrarviðhalds áætluð 2.240 m.kr., en við afgreiðslu
vegáætlunar í maímánuði var hún lækkuð um 608 m.kr. vegna þess, hve veturinn frá áramótumtil vors var óvenju snjóléttur og kostnaður við vetrarviðhald því með minnsta móti. Frá
hausti til áramóta var einnig hagstæð tíð nema í desember, en hann varð erfiður um allt Iand
vegna óstöðugs tíðarfars, þó óvíða væri mikill snjór.
Vetrarviðhald kostaði 696 m.kr. til maíloka, en seinni hluta ársins var varið 982,5 m.kr.
og þar af í desember 527 m.kr. Meðalkostnaður við vetrarviðhald síðustu tíu árin var 1 923,2
m.kr. á ári miðað við verðlag 1980.
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Sé borinn saman snjómokstur á nokkrum fjallvegum var unnið við snjómokstur á
Holtavörðuheiði í alls 8 daga, en vegurinn um heiðina varð aldrei alveg ófær vegna snjóa á
árinu. Kostnaður á hvern km varð 729 þús.kr. Á Breiðadalsheiði var unnið við snjómokstur í
17 daga. í 52 daga á árinu var heiðin þó talin ófær vegna snjóa, en kostnaður á hvern km varð
2.387 þús.kr. í Oddsskarði var unnið við snjómokstur í 27 daga. Vegurinn var talinn ófær
vegna snjóa í 17 daga og kostnaður á km 1.910 þús.kr.
Hér á eftir fer tafla, sem sýnir hve marga daga ýmsir fjallvegir voru ófærir vegna snjóa í
hverjum mánuði árið 1980. Einnig er sýnt hve marga daga unnið var við snjómokstur á þeim.

Tafla er sýnir, hve ýmsir fjallvegir voru lengi lokaðir vegna snjóa árið 1980.

Jan. Febr. Mars Apr.
Fróðárheiði .........
Svínadalur ...........
Klettháls ...............
Hálfdán ...............
Dynjandisheiði
Hrafnseyrarheiði .
Breiðadalsheiði . .
Botnsheiði ...........
Þorskafjarðarheiði
Holtavörðuheiði .
Vatnsskarð ...........
Sigluf.v., Fljót-Sigl.
Lágheiði ...............
öxnadalsheiði . . .
Ólafsfjarðarmúli .
Vaðlaheiði ...........
Hólssandur ...........
Axarfjarðarheiði .
Sandvíkurheiði
V opnafjarðarheiði
Möðrudalsöræfi . .
Vatnsskarð eystra
Fjarðarheiði .........
Oddsskarð ...........
Breiðdalsheiði ...

2
1
31
4
31
31
15
13
31

1

2

29
4
29
29
12
15
29

25
4
31
29
11
12
31

14
1
30
17
7
7
30

5
31

29

4
31

27

4
27
31
31
1
31
29
9
7
4
31

3
26
29
29
13
29
29
10
13
2
29

31
31
31
2
31
26
12
10
3
31

8
30
30
27
13
4
2
1
8

Maí

Júní

Júlí

Ág. Sept. Okt. Nóv. Des.

1
3
1
1
13

3
1
1
18

5
1
1
10

8

27

5
18

5
22

8
24
25

8
L5
30
30

4
2

13
2
7
1

15
2
9
3

2

9

Hlutfall af Snjó366 dögum mokstursAHs
%
dagar

18
1
20
19
13
9
24

5
1
118
14
144
134
61
58
186

12
31
1
17
24
31
31
8
31
19
25
9
7
19

26
707
1
32
1 39
71 1
229
24
177
120
80
47
L7
129

Yfirlit yfir kostnað við vetrarviðhald 1970—1980.

Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

.........
.........
.........
........
.........
.........
.........
.........
.:...
........
.........

Jan.—júní
m.kr.

Okt.—des.
m.kr.

34,0
34,0
24,4
59,0
91,6
245,4
227,4
323,0
526,9
890,7
707,6

15,9
20,7
29,7
40,1
72,4
77,2
91,8
171,3
318,2
546,2
970,9

Ailt
árið
m.kr.
49,9
54,7
54,1
99,1
164,0
322,6
319,2
500,3
845,1
1 436,9
1 678,5

Vísitala
viðhaldskostnaðar
7,19
8,33
9,98
12,5
20,4
33,4
43,8
67,7
100,0
144,0
226,0

Á verðl.
1980
m.kr.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

568,5
484,1
225,1
791,7
816,9
182,9
647,1
671,0
909,9
255,9
678,5

1
32
4
39
37
17
16
51

7
55
9
38
58
63
7
48
33
22
13
5
35

14
8
6
34
6
37
17
16
8
8
8
33
5
18
32
11
1
1
13
4
5
17
39
27
4
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Kostnaður við vetrarviðhald nokkurra fjallvega.

Fjallvegir
Hellisheiði: Reykjavík — Hveragerði
Holtavörðuheiði ....................................
Fróðárheiði .............................................
Miklidalur og Hálfdán ..........................
Breiðadalsheiði .......................................
Botnsheiði ...............................................
Siglufjarðarvegur: Dælisós — Siglufjörður .................................................
Öxnadalsheiði .........................................
Ólafsfjarðarmúli ....................................
Fjarðarheiði .............................................
Oddsskarð ...............................................

Lengd
kafla
km

Kostnaður
v/snjómokstur
m.kr.

Kostnaður
á km
þús.kr.

38
38
13
29
16
17

75,8
27,7
12,7
14,8
38,2
30,4

1 994,6
729,5
979,1
511,9
2 386,9
1 786,5

31
30
18
25
22

34,2
23,3
31,1
41,6
42,0

1 103,1
777,1
1 726,3
1 662,9
1 910,3

2.2.3. Yfirlit um viðhald þjóðvega og skiptingu þess.
í meðfylgjandi töflum er gefið yfirlit um viðhaldskostnað þjóðvega og skiptingu hans.

Viðhaldskostnaður þjóðvega 1970—1980.

Ár
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

Fjárv. í
vegáætl.
m.kr.

Heildarkostnaður
m.kr.

Vetrarviðhald
m.kr.

Vetrarviðhald
sem hluti af
heildarkostnaði
%

197,4
250,0
355*0
375,0
716,4
048,7
381,0
878,0
220,0
252,0
302,0

229,2
272,8
357,7
433,1
844,0
161,7
462,1
979,8
500,2
383,5
101,4

49,9
54,7
54,1
99,1
164,0
321,7
315,8
500,3
845,1
1 436,9
1 687,4

21,8
20,1
15,1
22,9
19,4
27,7
21,6
25,3
23,8
26,7
20,7

1
1
1
3
5
8

1
1
1
3
5
8

Skipting viðhaldskostnaðar.
í meðfylgjandi töflu er sýnt yfirlit um skiptingu viðhaldskostnaðar fyrir árið 1980.
Skiptingin nær til sautján kostnaðarliða samkvæmt nýrri kostnaðarskiptingu, sem var gerð
fyrir allt landið í fyrsta skipti árið 1978.
í næstu töflu er svo tilgreind lengd akfærra vega og kostnaður við viðhald vega á km,
ásamt eknum km og viðhaldskostnaði á hvern ekinn km. í töflunni er einnig sýndur kostnaður
við sumarviðhald og kostnaður á hvern ekinn km.
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Skiptíng viðhaldskostnaðar þjóðvega árið 1980,

Vetrarviðhald ........................
Eftirlit og hreinsun .............
Umferðarmerki, stikur
og leiðarar ..............................
Vegmálun ..............................
Umferðarljós, lýsing ...........
Mölburður ..............................
Yfirlagnir ................................
Axlir, gangbrautir ...............
Heflun ....................................
Rykbinding ............................
Ræsi, skurðir, rásir ...............
Viðgerð á malarvegum ....
Viðgerð á bundnu
slitlagi .......................................
Vatnaskemmdir ...................
Vinnsla efnis ..........................
Viðhald brúa
og varnargarða .....................
Ýmis kostnaður,
styrkingar o. fl.........................
Samtals

©

Z

m.kr.

e
n o
— 44
w *O
s .-c

jr Samtals

>

3
«©

Austurland

i/>

>
*u

Norðurl. ey.

QS

3

ú

%

225,1
18,1

227,2
41,2

290,6
75,4

115,5
26,9

252,1
30,0

369,7
44,3

1 678,6
300,2

20,9
3,7

13,8
17,0

14,2
3,9

318,1
30,0
5,0
297,6
60,8
49,8
73,7

29,9
28,8
26,0
54,2
289,9
5,6
84,5
21,4
11,0
2,9

13,3
0,9
246,6

9,2
3,1
280,5

245,6
46,9
46,0
90,8

17,6
4,2
177,7
136,3
128,0
17,9
58,1
53,1

131,4
32,5
56,3
13,7

170,0
44,0
20,3
19,9

15,9
113,9
57,8
26,0
186,6 1 412,5
19,0
475,2
10,6
197,6 1 254,7
254,6
31,1
3,4
244,8
98,0
352,0

1,4
0,7
0,3
17,6
5,9
0,1
15,6
3,2
3,0
4,4

5,0
15,0
174,0

25,4
7,0
35,9

1,8
17,3
238,6

0,8
19,4
96,1

3,0
1,8
132,9

4,2
10,8
235,9

96,8
153,0

40,2
165,7
1 066,4

0,5
2,1
13,3

142,0

1,0

14,3

25,4

9,4

5,3

83,3

280,7

3,5

92,6

33,8

71,0

11,9

22,4

66,8

6,3

305,1

3,8

1 557,1

900,5

1 207,6

1 112,5

806,6

1 152,1

1 305,0 8 041,4

100,0

148,8

3

198,4
64,3

3

m.kr.

-t

m.kr.

3

Kostnaöariidir

■oc

g
en
jy
>.
u

Vestfirðir

jr Suðurland

K jördæmi

Viðhaldskostnaður þjóðvega miðað við hvem km og ekinn km árið 1980.

5 c
8-1

2 c
j=« Jn«

U. r* C

b 4= £
£s •*
n > w
£ § =

2
c
n h
£ £
«£
>>n
kr.

m.kr.

þús.kr.

*í S £
kr.

93
162
61
30
36
49
41

16,7
5,6
19,8
37,0
22,4
23,5
31,8

1 358,7
675,4
980,4
821,9
691,2
900,0
935,4

873
1 871
700
618
628
751
647

14,6
4,2
16,1
27,4
19,2
18,4
22,8

17,0

6 363,0

757

13,5

<0
x: u.
£ 'C
>£?
m.kr.

-J >
km

> 'ffl
þús.kr.

Suöurland ...........
Reykjanes .........
Vesturland .........
Vestfirðir ...........
Norðurland v. . .
Norðurland e. . .
Austurland .........

1 557,1
900,5
1 207,6
1 112,5
806,6
1 152,1
1 305,0

1 571
361
1 401
1 331
1 101
1 198
1 446

991
2 494
862
836
733
962
902

Samtals

8 041,4

8 409

956

472

Kjördæmi

la

Eknir km
3 1980

2nj
■©

_ 're £
5 -o -*
> ■= e

£ no

$ p

8 | «

í meðfylgjandi töflu er sýndur sumarviðhaldskostnaður á malarvegum og vegum með
bundnu slitlagi, svo og lengd vega í hvorum flokki og eknir km, Ennfremur er tilgreindur
sumarviðhaldskostnaður á hvem km og hvern ekinn km.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

346
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Kostnaður við
sumarviðhald
í m.kr.

Malarvegir ...
Vegir með bundnu slitlagi .
Samtals

Gerð vega

Fjöldi km

Fjöldi
ekinna km í
milljónum

Kostnaður á
hvem km i
þús.kr.

Kostnaður á
hvern ekinn
km í kr.

5 693
670

8 046
363

266
206

708
1 846

21,4
3,3

6 363

8 409

472

757

13,5

2.3. TIL NÝRRA ÞJÓÐVEGA.
2.3.0. Lán og fjárveitingar til vegaframkvæmda.
2.3.0.1. Föst lán til vegaframkvœmda.
Samkvæmt lánsfjáráætlun og vegáætlun var gert ráð fyrir, að ríkissjóður aflaði lánsfjár á
árinu 1980 að fjárhæð 8.300 m.kr. til að brúa bilið milli áætlaðra framkvæmda samkvæmt
vegáætlun annars vegar og fjárframlaga úr ríkissjóði hins vegar, þ. e. markaðra tekna og beins
ríkisframlags. Ríkissjóður aflaði hins vegar ekki lánsfjár nema að upphæð 8.200 m.kr. Skorti
þannig 100 m.kr. á, að áætlunin um öflun lánsfjár á árinu stæðist. Skiptist þetta lánsfé þannig,
að 4.343 m.kr. eru bundnar lánskjaravísitölu en 3.857 m.kr. gengisbundnar.
Afborganir, vextir og lántökukostnaður vegna þessara lána svo og allra þeirra A-hluta
lána, sem tekin hafa verið til vegagerðar frá upphafi, var greitt beint úr ríkissjóði utan
vegáætlunar, eins og venja hefur verið undanfarin ár. Samkvæmt upplýsingum ríkisbókhaldsins námu þessar greiðslur ríkissjóðs á árinu 1980 sem hér segir (í m.kr.):
Afborganir (að meðtöldum verðbótum) .......................................
Vextir, nafnverð ...............................................................................
Vextír, verðbótahluti ........................................................................

1 954,0
989,6
441,7
--------

LántÖkukostnaður ...........................................................................
Samtals

1431,3
94,3
3 479,6

Við endanlegt uppgjör A-hluta ríkisreiknings fyrir árið 1979 voru vísitölubundin lán færð
upp til innlausnarvirðis í árslok, en fram til þess tíma höfðu þau verið bókuð á nafnverði. Sömu
reglu var fylgt í árslok 1980 og jafnframt var verðbótagreiðslum á árinu 1980 skipt á milli
afborgana og vaxta, en áður höfðu verðbæturnar verið taldar að fullu með vaxtagjöldunum.
Gengisbundin lán hafa hins vegar alla tíð verið talin á gengi viðkomandi erlendrar myntar í
árslok.
Eftirfarandi tafla sýnir stöðu þessara lána og hreyfingu á árinu 1980:
Lán yfirtekin af ríkissjóði.
(Upphæðir í m. kr.)
Skuldir í árslok 1979, nafnverð .....................................................
Hækkun til samræmis við innlausnarvirði vísitölulána 31.12.1980

15 562,1
14 706,0
30 268,1

Ný lán á árinu .................................................................................
Hækkun vegna gengistaps ..............................................................
Hækkun vegna vísitöiuhækkunar ...................................................

8 200,0
8 405,1
7 011,9
-----------

23 617,0

Afborganir (að meðtöldum verðbótum) .......................................

53,885,1
1 954,0

Skuldir í árslok 1980 samtals ........................................................

51 931,1

Uppfærsla lána í erlendri mynt vegna óhagstæðrar gengisþróunar á árinu nam 8.405,1
m.kr. eins og að ofan greinir, og uppfærsla vegna vísitölubreytinga nam 7.011,9 m.kr.
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Lán í erlendri mynt námu í árslok 12.909,4 m.kr. og vísitölubundin lán á innlausnarvirði
námu 39.019,9 m.kr. önnur lán voru 1,8 m.kr.
2.3.0.2 Bráðabirgðalán til vegaframkvæmda.
Engin heimild var í vegáætlun til töku vinnulána eða annarra bráðabirgðalána og voru því
eigi tekin önnur bráðabirgðalán en þau, sem heimamenn í tilteknum héruðum höfðu óskað
eftir að leggja fram eða afla með öðrum hætti til að hraða eða ljúka ákveðnum framkvæmdum.
Var lánsfé þetta að mestu leyti í formi vinnulána frá vinnuvélaeigendum og verktökum og að
nokkrum hluta frá Framkvæmdasjóði íslands.
Til stofnbrauta var aflað samtals 562,1 m.kr. í formi vinnulána að tveim þriðju hlutum, en
þriðji parturinn kom frá Framkvæmdasjóði íslands, Landsvirkjun og sveitarfélögum. Að
stórum hluta fór fé þetta til vega á Suðurlandi, þ. e. Skeiðavegar, Suðurlandsvegar og
Þorlákshafnarvegar, einnig til Vesturlandsvegar á Holtavörðuheiði.
Til þjóðbrauta var aflað samtals 21,9 m.kr frá sveitarfélögum. Að mestu var þar um að
ræða endurlán til vega á Suðurlandi, en lánum frá Framkvæmdasjóði íslands frá fyrri árum að
upphæð samtals 116 m.kr. til vega á Efra-Jökuldal og í Árneshreppi í Strandasýslu var breytt í
fast lán.
Til viðhalds vega voru tekin vinnulán að upphæð 10,1 m.kr. og verktakafyrirtækin
Hlaðbær h/f, Miðfell h/f og Loftorka s/f lánuðu samtals 115,6 m.kr. til lagningar bundinna
slitlaga á þjóðvegi.
Til brúargerða í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu var aflað samtals 33,0 m.kr. frá sýslu- og
sveitarfélögum, m. a. til byggingar brúar vegna Hitaveitu Hjaltadals.
Bráðabirgðalán í árslok voru því samtals 742,7 m.kr. á móti 425,1 m. kr. í árslok 1979 og
skiptust þannig eftir viðfangsefnum:

Til
Til
Til
Til
Til

stofnbrauta ......................
þjóðbrauta ........................
viðhalds ............................
bundinna slitlaga .............
brúargerða ........................

Árslok 1980
m. kr.

Árslok 1979
m. kr.

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

562,1
21,9
10,1
115,6
33,0

184,5
210,5
4,8
25,3
0,0

Samtais

742,7

425,1

2.3.O.3. önnur lán til vegaframkvæmda.
Lán frá Seðlabanka íslands.
Eins og frá var greint í skýrslu ráðherra fyrir árið 1977 tók Áhaldahús Vegagerðar ríkisins
þaö ár lán hjá Seðlabanka íslands að upphæð 350,0 m.kr. sem endurlánað var að mestu í
nokkur stór verkefni í vega- og brúargerð, þ. e. til Borgarfjarðarbrúar, vegagerðar á Holtavörðuheiði og um Oddsskarð.
Lán þetta er gengistryggt og lýkur endurgreiðslu þess á árinu 1982. Uppfærsla þess á s. 1.
ári vegna lækkunar á gengi krónunnar nam 226,4 m.kr., en til greiðslu afborgunar og vaxta
fóru 301,3 m.kr. og var sú upphæð tekin af fjárveitingum til ofangreindra verka, sem lánsfjárins nutu á sínum tíma.
Ógreiddar eftirstöðvar lánsins námu í árslok 411,1 m.kr. á þáverandi gengi.
Lán frá Byggðasjóði.
Áhaldahús Vegagerðar ríkisins tók lán hjá Byggðasjóði á s. 1. ári að upphæö 1.519 m.kr.
sem endurgreiða skal á árunum 1983—1992 með 20 jöfnum hálfsárslegum afborgunum og
6V2% vöxtum. Var 770 m.kr. af lánsfé þessu varið til að leggja bundin slitlög á þjóðvegi í
samráði við fjárveitinganefnd Alþingis, en 400 m.kr. fóru til að halda áfram uppbyggingu
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nokkurra kafla á Norðausturvegi milli Húsavíkur og Vopnafjarðar, sem byrjað var á árið
1979, til að greiða fyrir vetrarsamgöngum með tilliti til hafíshættu. Loks var 349 m.kr. af
lánsfénu varið til að halda áfram vegagerð á Efra-Jökuldal og í Árneshreppi í Strandasýslu,
einnig til vegagerðar um Laxárdalsheiði og Gönguskörð, en hluti fjárins fór til að breyta
bráðabirgðaláni, sem tekið hafði verið til þessara verkefna árin áður, í fast lán.
Skipting þessa lánsfjár milli hinna einstöku verkefna er nánar tilgreind í kafla 2.3.1.1.,
2.3.1.2 og 2.3.2.
2.3.O.4. Fjárveitíngar samkvæmt vegáætlun.
Fjárveitingar til nýrra þjóðvega voru samtals 10.392 m.kr. Skiptust þær þannig, að til
stofnbrauta fóru 8.534 m.kr. (3.884 m.kr. til almennra verkefna, 950 m.kr. til bundinna
slitlaga og 3.700 m.kr. til sérstakra verkefna), 1.700 m.kr. til þjóðbrauta og 158 m.kr. til
girðinga og uppgræðslu.
Skipting þessa fjármagns er rakin nánar í köflum 2.3.1., 2.3.2. og 2.3.3.
2.3.O.5. Viðbótarfjármagn.
í júlímánuði samþykkti ríkisstjórnin að veita 70 m.kr. aukafjárveitingu til Noröurlands-

vegar í Langadal í Austur-Húnavatnssýslu og í febrúarmánuði 1981 var samþykkt 120 m.kr.
aukafjárveiting vegna launahækkana, sem orðið hafa síðan í desember 1979.
2.3.O.6. Frestun framkvæmda.
Ekki var um neina frestun framkvæmda að ræða á árinu.
2.3.O.7. Yfirlit um framkvæmdir skv. vegáætlun.
Heildarfjárfesting á árinu 1980 í nýjum stofnbrautum, þjóðbrautum og brúm varð
13 536 m.kr. skv. bráðabirgðayfirliti. Framkvæmdir urðu sem hér segir.
1. Stofnbrautir:
a) Fullnaðarfrágangur undirbyggingar ..........................................................
b) Lagning malarslitlags ....................................................................................
c) Lagning bundins slitlags .............................................................................
d) Brýr 10 m og lengri, 7 brýr .......................................................................
e) Smábrýr, 1 brú ...............................................................................................

150,0
81,5
87,0
754
5

2. Þjóðbrautir:
a) Undirbyggður vegur ......................................................................................
b) Lagning burðarlags og malarslitlags ........................................................
c) Lagning bundins slitlags .............................................................................
d) Brýr 10 m og lengri, 4 brýr .......................................................................
e) Smábrýr, 7 brýr .............................................................................................

91,7 km
115,7 km
4,9 km
116 m
41m

3. Sýsluvegir:
a) Brýr 10 m og lengri, 2 brýr .......................................................................

km
km
km
m
m

24 m

2.3.1. Til stofnbrauta.
2.3.1.1. Almenn verkefni.
Fjárveiting til almennra verkefna á stofnbrautum var 3 884 m.kr. Viðbótarfjárveiting var
470 m.kr. (sbr. 2.3.0.3, og 2.3.0.5.). Þessum upphæðum var skipt samkvæmt eftirfamadi
yfirliti, en í fylgiskjali 2.3.1.1.—1. er gerð grein fyrir ráðstöfun á einstökum fjárveitingum.
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Vegur
Vegnr.

1
08
14
17
22—27
30
01
34
02

Vegheiti
Kaflaheiti
Suðurlandskjördæmi
Suðurlandsvegur
Um Hemruhamra ............................................
Um Reynisfjall ................................................
Um Steina .........................................................
Hvolsvöllur—Landvegur .............................
Skeiðavegur
Suðurlandsvegur — Ólafsvallavegur ..........
Eyrarbakkavegur
Selfoss — Gaulverjabæjarvegur ..................

Reykjaneskjördæmi
Vesturlandsvegur
13—14
Skálatún — Þingvallavegur ...........................
16
Brautarholtsvegur—Dalsmynni ...............
17
Eiríkshóll — Fossá .........................................
40
Hafnarfjarðarvegur
03—04
Arnarnes — Hafnarfjörður ...........................
06
Engidalur—Elliðavatnsvegur .....................
45
Garðskagavegur
03
Garður — Sandgerði ......................................

Fjárv.
m.kr.

Viðbótarfjárv.
m.kr.

14
75
11
189
75
130

1

1
09
09
11
51
01
54
05
06
07
08
55

01

60
05
07

V esturlandskjördæmi
Vesturlandsvegur
Um Gufuá ..........................................................
Um Eskiholtslæk .............................................
Brekka — Búðardalsá ....................................
Akranesvegur
Akrafjallsvegur — Berjadalsá .....................
Ólafsvíkurvegur
Þverá — Dalsmynni .........................................
Um Gröf ............................................................
Um Gróulæk og Viðralæk ...............................
Kirkjuhóll — Hofgarðar ...................................
Heydalsvegur
Ólafsvíkurvegur — sýslumörk ....................
Vestfjarðavegur
Um Búðardal ...................................................
Um Ljá og Fáskrúð ........................................

V estfjarðakjördæmi
Vestfjarðavegur
06
Vörðufell — Krossgil ......................................
61
Djúpvegur
05—06
í Isafirði ..............................................................
11—12
Skötufjörður .....................................................
16
Langeyri — Súðavík ......................................
21
Vestfjarðavegur — ísafjörður .....................
25
Óshlíð ..................................................................
62
Barðastrandarvegur
04
Um Kleifaheiði .................................................
68
Hólmavíkurvegur
01
Ormsá — Selá ...................................................
10
Um Miðdalsá .....................................................

15
240
65
106
15
15

97
19
20
157
65
5
19
62
91
20
49

60

Norðurlandskjördæmi vestra
Norðurlandsvegur
03
Um Hrútafjarðarháls
............................
13
í Langadal .........................................................
15
Sýslumörk — Skagafjarðarvegur ................
75
Sauðárkróksbraut
02—03
Norðurlandsvegur —Sauðárkrókur ...........
06
í Hegranesi .......................................................

140
75
45
40
70
50
75
88
25

1

100
100
18
50
38

70
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Vegur
Vegnr.
76
04—07
10

Vegheiti
Kaflaheiti

Fjárv.
m.kr.

Sigiufjarðarvegur
Sleitustaðir — Reykjahóll .............................
Almenningsnöf—Gangamunni
.............

Norðurlandskjördsemi eystra
Norðurlandsvegur
04—05
Á Moldhaugnahálsi ........................................
11
Um Svalbarðsströnd .......................................
16
Kross—Fosshóll ...........................................
19
Brún — Mývatnssveitarvegur ......................
23—25
Kísiliðja — Jökulsá ........................................
82
Ólafsfjarðarvegur
01
Norðurlandsvegur—Hörgárdalsvegur ...
03
Hámundarstaðaháls ........................................
85
Norðausturvegur
01—02
Kaldakinn .........................................................
10
Lón — Víkingavatn ........................................
17
Melrakkaslétta ...............................................
23
Ytri-Hálsar .......................................................
26
Þistilfjörður ......................................................
27
Brekknaheiði ....................................................
802
Ólafsfjarðarvegur eystri
02
Ólafsfjörður — Olafsfjarðarvegur ..............
821
Eyjafjarðarbraut vestri
01
Norðurlandsvegur—Kristnesvegur ..........

Viðbótarfjárv.
m.kr.

20
92

1

1
12
20
22
36
85
02
05
06
09
92
07
10
11
93
03
96
03
08

Austurlandskjördæmi
Austurlandsvegur
Upphéraðsvegur — Lagarfljótsbrú ...........
Innri-Kleif — Suðurfjarðavegur ...............
Skrúðskambur — Fossgerði .........................
Hornvegur — Hafnarvegur ...........................
Norðausturvegur
Bakkafjörður .....................................................
Sandvíkurheiði .................................................
Strandhafnarvegur — Vesturárdalsvegur .
Vopnafjörður — Hlíðarvegur .......................
Norðfjarðarvegur
Reyðarfjörður — Eskifjörður .....................
Göng Eskifjarðarmegin — Kirkjuból ....
Kirkjuból — Neskaupstaður .........................
Seyðisfjarðarvegur
Sýslumörk — Seyðisfjörður .........................
Suðurfjarðavegur
Hafranes — Vattarnes ....................................
Vík — Stöðvarfjörður ....................................
Samtals

65
60
37
33
58
55
70
44
33
70

222
30
15
15

50
30

23
48
70
30
15
118
87
59
27
35
85
120
10
90
3 884

470

2.3.I.2. Bundin slitlög.
Fjárveiting til bundinna slitlaga var 950 m.kr. Viðbótarfjárveiting var 770 m.kr. (sbr.
2.3.0.3.). Þessum upphæðum var skipt samkvæmt eftirfarandi yfirliti, en í fylgiskjali
2.3.1.2.—1. er gerð grein fyrir ráðstöfun á einstökum fjárveitingum.
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Vegur
Veg nr.

2767

Vegheiti
Kaflaheiti

Suðurlandsvegur
Hvolsvöllur — Rauðilækur .....................................................
34
Eyrarbakkavegur
02
Selfoss — Gaulverjabæjarvegur ...........................................
38
Þorlákshafnarvegur
02—03
Þrengslavegur — Þorlákshöfn ..............................................
1
Vesturlandsvegur
18—19
Hvammsvík — Múlanes .........................................................
1
Vesturlandsvegur
11
Brekka — Búðardalsá ..............................................................
51
Akranesvegur
01
Vesturlandsvegur — Akranes .............................................
60
Vestfjarðavegur
05
Við Búðardal ..............................................................................
61
Djúpvegur
20—21
Innan ísafjarðar ........................................................................
25
Við Bolungarvík ........................................................................
1
Norðurlandsvegur
09
Reykjabraut — Blönduós
75
Sauðárkróksbraut
02
Norðurlandsvegur — Sæmundarhlíðarvegur .....................
05
Sauðárkrókur — Flugvöllur ...................................................
1
Norðurlandsvegur
05
Ólafsfjarðarvegur — Dagverðareyrarvegur .......................
11
Á Svalbarðsströnd ...................................................................
82
Ólafsfjarðarvegur
01
Norðurlandsvegur — Hjalteyrarvegur ..............................
1
Austurlandsvegur
14
Norðfjarðarvegur—Upphéraðsvegur ..............................
92
Norðfjarðarvegur
07
Við Eskifjörð .............................................................................
93
Seyðisfjarðarvegur
03
Við Seyðisfjörð ...........................................................................

Fjárv.
m.kr.

Viðbótarfjárv.
m.kr.

30

90

1

22—25

Samtals

90
230
149

80

50
130
30
55

100
50
8150
50

65
120
60
60

10
60

50
30
950

770

2.3.I.3. Sérstök verkefni.
Fjárveiting til sérstakra verkefna á stofnbrautum var 3 700 m.kr. Þessari upphæð var
skipt samkvæmt eftirfarandi yfirliti, en í fylgiskjali 2.3.1.3.—1. er gerð grein fyrir einstökum
verkefnum.
Vegur
Vegnr.
35
01
36
40
03—04
1
05
1
60
25
1
17
1
13
1
30—32

Vegheiti
Kaflaheiti

Fjárv.
m.kr.

Biskupstungnabraut
Suðurlandsvegur — Þingvallavegur .....................................
Þingvallavegur ................................................................................
Haínarfjarðarvegur
Arnarnes — Hafnarfjörður ....................................................
Vesturlandsvegur
Um Borgarfjörð .......................................................................
Vesturlandsvegur
Á Holtavörðurheiði .................................................................
Vestfjarðavegur
Um Önundarfjörð ...................................................................
Norðurlandsvegur
’ Um Héraðsvötn .......................................................................
Norðurlandsvegur
Um Víkurskarð ..........................................................................
Austurlandsvegur
Um Hvalnesskriður .................................................................
Samtals

84
68
210
2 300
126
450
168
126
168
3 700
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2.3.2. Til þjóðbrauta.
Til nýbyggingar þjóðbrauta var fjárveiting 1 700 m.kr. Viðbótarfjárveiting var 349 m.kr.
(sbr. 2.3.0.3.). Var þessari upphæð skipt samkvæmt eftirfarandi yfirliti, en í fylgiskjali
2.3.2.—1. er gerð sérstök grein fyrir ráðstöfun á einstökum fjárveitingum.
Vegur
Vegnr.

Vegheiti
Kaflaheiti

Suðurlandskjördæmi
Meðallandsvegur
01
Suðurlandsvegur — Arnardrangar ............
205
Klausturvegur
01
Utn Kirkjubæjarklaustur ...............................
22
Dalavegur
01
Við Flugstöð .....................................................
25
Þykkvabæjarvegur
01—02
Suðurlandsvegur—Þykkvibær ..................
250
Dímonarvegur
01
Ýmsir staðir .......................................................
252
Landeyjarvegur
01—06
Ýmsir staðir .......................................................
261
Fljótshlíðarvegur
02
Hvolsvöllur — Deild .............................
268
Þingskálavegur
02
Bolholt — Landvegur ....................................
33
Gaulverjabæjarvegur
01
Um Hróarsholtslæk ........................................
35
Biskupstungnabraut
05
Ofan Brúarár .....................................................
37
Laugarvatnsvegur
02
Um Laugarvatn .................................................
305
Villingaholtsvegur
02
Ýmsir staðir .......................................................
340
Auðsholtsvegur
01
Hrunamannavegur — Langholt ...................
345
Kaldbaksvegur
01
Ýmsir staðir .......................................................
365
Gjábakkavegur
01
Við Laugarvatn .................................................

Fjárv.
m.kr.

204

425
01
06

50
02
05
52
02
523
01
526
01
566
01
568
01
571
01
572
01
574
01

Reyk)anesk)ördænii
Nesvegur
Hafnir — Reykjanesviti ...............................
Grindavík — Þórkötlustaðahverfi ..............
V esturlandskjördæmi
Borgarfjarðarbraut
Um Hestháls .....................................................
Hamraendar — Amarholt ...........................
Uxahryggjavegur
Borgarfjarðarbraut — Hóll ...........................
Hvítársíðuvegur ...................................................
Þverárhlíðarvegur — Þorgautsstaðir ..........
Stafholtsvegur
Stafholt—Svarfhóll ......................................
Hítarnesvegur
Ólafsvíkurvegur — Krossholt .......................
Skógarnesvegur
Deildarlækur — Skógarnes ...........................
Ölkelduvegur
Ólafsvíkurvegur — Hóll ................................
Lýsuhólsvegur
Ólafsvíkurvegur — Ólafsvíkurvegur ..........
Útnesvegur
Hamraendalækur — Hnausar .......................

10
35
75
35
10
10
45
15
12
40
60
33
19
1
14

67
43

50
59
22
43
22
9
9
6
7
17

Viðbótarfjárv.
m.kr.
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Viðbótarfjárv.
m.kr.

59
02
590
07
594
01

619
04
643
08
59
01
65
02
704
02
705
01
711
01
723
01
726
01
731
01--03
742
01
745
09
752
01--03
758
01
764

Laxárdalsvegur
Laxárdalsheiði .................................................
Klofningsvegur
Um Stekkjardai .............................................
Staðarhólsvegur
Um Purrnes ......................................................
V estfjarðakjördæmi
Ketildalavegur
Austmannsdalur — Selárdalur ...................
Strandavegur
Gjögur — Noröurfjörður ............................
Laxárdalsvegur
Sýslumörk — Laxá .........................................
Súgandafjarðarvegur
Innan Suðureyrar ...........................................
Norðurlandskjördæmi vestra
Miðfjarðarvegur
Vesturárdalsvegur — Bjarg ........................
Vesturárdalsvegur
Miðfjarðarvegur — Skeggjastaðir .............
Vatnsnesvegur
Hvammstangi — Skarð ................................
Grimstunguvegur
Vatnsdalsvegur — Vatnsdalsvegur ...........
Auðkúluvegur
Reykjabraut — Svínvetningabraut ...........
Svínvetningabraut
Norðurlandsvegur — Blanda ......................
Mýravegur
Skagastrandarvegur — Þverárfjallsvegur .
Skagavegur
Þverárfjallsvegur — Sauðárkrókur ...........
Skagafjarðarvegur
Norðurlandsvegur — Austurdalsvegur . . .
Austurdalsvegur
Skagafjarðarvegur — Merkigilsvegur ....

60
15
9

40
98
54
68

36
16
18
10
10
42
10
50
20
5

Hegranesvegur vestri

01
786
01
787
01
789
01
812
01
814
01
816
01
829
01
844
01--02
847
01
848
01
852
01

Hegranesvegur eystri — Helluland ...........
Sléttuhlíðarvegur
Siglufjarðarvegur — Siglufjarðarvegur . . .
Flókadalsvegur
Siglufjarðarvegur — Siglufjarðarvegur . . .
Sléttuvegur
Siglufjarðarvegur — Ólafsfjarðarvegur
Norðurlandskjördæmi eystra
Bakkavegur
Ólafsfjarðarvegur — Ólafsfjarðarvegur
Staðarbakkavegur
Hörgárdalsvegur — Staðarbakki ...............
Dagverðareyrarvegur
Norðurlandsvegur — Lónslækur ...............
Eyjafjarðarbraut eystri
Norðurlandsvegur — Munkaþverá ...........
Bárðardalsvegur eystri
Norðurlandsvegur — Bárðardalsvegur vestri
Stafnsvegur
Norðurlandsvegur — Stafn ..........................
Mývatnssveitarvegur
Norðurlandsvegur — Garður .....................
Sandsvegur
Norðausturvegur — Sandur ........................

1980. A. (103. löggjafarþing).

30
8
35
30

15
36
10
52
50
10
15
10

347
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Vegur
Vegnr.

94
06
923
924
01
925
01
927
01
929
01
931
01
934
01

Vegheiti
Kaflaheiti

Viðbótarfjárv.
m.kr.

Fjárv.
m.kr.

Austurlandskjördæmi
Borgarfjarðarvegur
Lagarfossvegur — Unaós ............................
Jökuldalsvegur
Austurlandsvegur — Hákonarstaðir ........
Jökuldalsvegur eystri
Austurlandsvegur—Refshöfði ..................
Hróarstunguvegur
Austurlandsvegur — Húseyjarvegur .........
Brekkubæjavegur
Tunguvegur — Tunguvegur ........................
Fellavegur
Austurlandsvegur — Austurlandsvegur . .
Upphéraðsvegur
Áusturlandsvegur — Rauðilækur ..............
Múlavegur í Fljótsdal
Upphéraðsvegur — Glúmsstaðir ................
Samtals

60
201
35
30
30
9
4
30
1 700

349

2.3.3. Girðingar og uppgræðsla.
Fjárveiting var 158 m.kr. og var 113 m.kr. varið til girðinga, en 45 m.kr. til uppgræðslu.
Auk þess var varið tii uppgræðslu 81 m.kr. vegna nýbygginga, sem unnar hafa verið á síðustu
árum. Til uppgræðslu fóru því alls 126 m.kr.
Eins og á síðustu árum, var gerður verksamningur við fyrirtækið Sáning h.f. um sáningu
og dreifingu á áburði. í eftirfarandi töflu er sýnt, hve marga hektara á eftir að græða upp í
hverju kjördæmi, ásamt því hve mikið var framkvæmt á árinu 1980.
Uppgræðsla 1980
Sáning
ha.

Samtals
ha.

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

45
11
25
9
31
154
156

34
27
86
149
69
25
-

79
38
111
158
100
179
156

45
40
570
1 000
130
570
700

Samtals

431

390

821

3 055

Kjördæmi
Suðurland .............
Reykjanes ...........
Vesturland ...........
Vestfirðir .............
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland ...........

Eftir að græða
upp Vi 1981
ha.

Áburðardr.
ha.

Fjárveitingu til girðinga var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt girðingalögum um
girðirigar meðfram vegum og ristarhlið. í árslok var gerð könnun á, hve mikið væri óbætt af
slíkumkröfumogkomíljós,aðþærnámu 1 520 m.kr. í árslok 1979námukröfurumgirðingar
1214 m.kr., og nemur því hækkun á eldri kröfum vegna verðbreytinga, ásamt nýjum kröfum
306 m.kr., þrátt fyrir 113 m.kr. fjárveitingu á árinu.
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2.4. TIL BRÚAGERÐA.
2.4.1. Til brúa 10 m og lengri.
Fjárveiting til brúa 10 m og lengri var 790 m.kr., og var henni skipt samkvæmt eftirfarandi
yfirliti, en í fylgiskjali 2.4.1.—1. er gerð grein fyrir byggingu einstakra brúa.
Fjárv.
m.kr.
Gufuá (1) ..................................
Pverá á Lundahyl (50) .........
Selá í Hrútafirði (68) .............
Miðdalsá (68) ..........................
Hálsá (82) ................................
Hrúteyjarkvísl (1) ...................
Selá í Vopnafirði (85) ...........
Til greiðslu halla frá 1979

65
150
65
75
75
100
205
55
Samtalsi

790

2.4.2. Til smábrúa.
Fjárveiting til smábrúa var 210 m.kr., og átti að verja henni til endurbygginga smábrúa,
sem hér segir:
Heiti
Grenilækur ............................
Flóaáveituskurður ...............
Hróarsholtslækur ...............
Baugsstaðaá ..........................
Skjaldþingsstaðaá ...............
Smábrýr á sýsluvegum ....
Samtals

Vegur
nr.

Lengd
m

Áætl. kostn.
m.kr.

Par af fjárv.
til smábrúa
m.kr.

204
330
330
330
917

5
5
8
5
8

35
35
50
35
35
80

55
35
50
35
35
20

270

210

Engin smábrú var þó byggð á sýsluvegi, þar sem engin ósk kom fram um það frá
sýslunefndum.

Hafísfjárveiting á Melrakkasléttu
(Hluti).
Byggð var 5 m plötubrú á Hestmalarós. Kostnaður var um 30 m.kr.
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2.5. TIL FJALLVEGA O. FL.
2.5.1. Til aðalfjallvega.
Fjárveiting til aðalfjallvega var 49 m.kr. og var henni skipt samkvæmt eftirfarandi yfirliti,
en í fylgiskjali 2.5.1.—1. er gerð grein fyrir ráðstöfun á einstökum fjárveitingum.
Fjárv.
m.kr.
F22
F28
F35
F37
F78
F82
F 92

Fjallabaksleið nyrðri ..................................................................................
Sprengisandsleið .........................................................................................
Kaldadalsvegur ...........................................................................................
Kjalvegur ......................................................................................................
Skagafjarðarleið ...........................................................................................
Eyjafjaröarleið .............................................................................................
Gæsavatnaleið ............................................................................................

7,4
8,0
4,4
14,2
4,5
8,5
2,0

Samtals

49,0

2.5.2. Til annarra fjallvega.
Fjárveiting til annarra fjallvega var 52 m.kr. og var henni skipt eins og hér segir.
Heiti vegar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vegur að Laka ....................................................................................................
Afréttarvegur Kirkjubæjarhrepps .....................................................................
Vegur að Sólheimajökli ........................................................................................
Afréttarvegur Hvammshrepps ...........................................................................
Vegur að Dyrhólaey ...............................................................................................
Fjallabaksleið syðri ........................................................................................
Fimmvörðuháls .......................................................................................................
Afréttarvegur Hvolshrepps ..................................................................................
Vegur í Landmannalaugar .........................................................................
Vegur í Pórsmörk ...................................................................................................
Tindfjallavegur .......................................................................................................
Afréttarvegur Flóa og Skeiða .............................................................................
Afréttarvegur Hrunamanna ................................................................................
Vegur á Haukadalsheiði ......................................................................................
Hlöðuvallavegur .....................................................................................................
Vegir í Þjórsárdal ...................................................................................................
Afréttarvegur Gnúpverja ....................................................................................
Ýmsir vegir að Fjallabaki ...........................................................................

19. Vegur að gamla Reykjanesvita ................................................................
20. Vegur að Hamragili ......................................................................................
21. Vegur að Skálafelli ........................................................................................
22.
23. 24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vegur að Langavatni .........................................................................................
Vegur um Sópandaskarð .....................................................................................
Vegur inn Arnarvatnsheiði .........................................................................
Vegur að Hítarvatni ......................................................................................
Vegur með Kjarrá .................................................................................................
Vegur að Langjökli ...............................................................................................
Vegur um Grenjadal' .............................................................................................
Viðhald fjallvega á Snæfellsnesi .........................................................................
Vegur um Grettisbæli ...........................................................................................
Vegur að Snæfellsjökli ..........................................................................................

Kjördæmi
Suðurland
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Reykjanes
—
—
Vesturland
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Upph. í þús.kr.
900
300
400
100
600
1 000
400
400
1 000
200
400
200
300
400
500
300
100
1 500
------------500
1 000
400
-----------800
400
1 000
1 000
400
400
400
200
400
700

32. Viðhald fjallvega í Dalasýslu ....................................................................

—

400

33. Sanddals- og Hundadalsheiöi .............................................................................
34. Vegur um Haukadalsskarð ..................................................................................

—
—

300
600

9 000

1 900

7 000
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Heiti vegar

Kjördæmi

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Vegur að Vatnsdalsvatni .............................................................................
Afréttarvegur fram Laxárdal .....................................................................
Bæjardalsvegur ..............................................................................................
Vegur um Kollafjarðarheiði .......................................................................
Vegur um Glámu og Nesdal .......................................................................
Vegur um Meðaldal ......................................................................................
Vegur í Skálavík ............................................................................................
Vegur að Skíðaskála ísafirði .......................................................................
Vegur um Dalsheiði ......................................................................................
Vegur um Steingrímsfjarðarheiði ..............................................................

Vestfirðir

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Vegur um Arnarvatnsheiði .........................................................................
Ýmsir fjallvegir í V.-Hún...............................................................................
Vegur um Haukagilsheiði ...........................................................................
Vegur um Eyvindarstaðaheiði ...................................................................
Ýmsir fjallvegir í A.-Hún...............................................................................
Vegur í Lambahraun .............................. .....................................................
Vegur um Hólaskóg ......................................................................................

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Vegur um Hörgárdalsheiði .........................................................................
Vegur um Leirdalsheiði ................................................................................
Vegur um Flateyjardalsheiði .....................................................................
Ýmsir fjallvegir í Eyjafirði .........................................................................
Vegur fram Eyjafjarðardal .........................................................................
Vegur um Barkárdal ....................................................................................
Vegur í öskju .................................................................................................
Ýmsir fjallvegir í S.-Þing................................................................................
Vegur um Reykjaheiði og Peistareyki ....................................................
Vegur að Fossselsskógi ................................................................................
Ýmsir fjallvegir í N.-Þing...............................................................................
Vegur að Dettifossi ......................................................................................

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Vegur
Vegur
Vegur
Vegur
Vegur
Vegur
Vegur

71.
72.
73.
74.

Ferðafélag Islands (sæluhús) .......................................................................
Ferðafélag Akureyrar (sæluhús) ..............................................................
Sæluhús á Norður- og Austurlandi ..........................................................
Óskipt ................................................................................................................

um Saurbæjarheiði ...........................................................................
að Snæfelli ..........................................................................................
milli Buðlungavalla og Skjögrastaða ...........................................
í Loðmundarfjörð .............................................................................
í Viðfjörð ............................................................................................
um Þórudalsheiði .............................................................................
að Kollumúla ......................................................................................

Upph. í þús.kr.
200
200
200
1 000
400
200
600

1000

Norðurl. vestra

Norðurl. eystra

Austurland

400
1 000
------------1 500
300
1 300
800
400
2 300
500
------------600
500
600
800
1 500
300
1 500
900
500
400
500
600
------------1 000
2 000
500
1 500
500
500
2 000
------------1 100
900
900
2 200

Samtals

5 200

7 100

'

8 700

8 000

52 000

2.5.3. Þjóðgarðavegir og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum.
Fjárveiting var 49 m.kr. í samráði við Náttúruverndarráð var fjárveitingu skipt, eins og
hér segir:
m.kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ýmsir vegir að Fjallabaki .............................................................................
Vegir í þjóðgarði á Þingvöllum ...................................................................
Vegur að Vigdísarvöllum ................................................................................
Vegur í Ódáðahrauni ......................................................................................
Vegur í Jökulsárgljúfur ..................................................................................
Vegur í Ásbyrgi .................................................................................................

2,0
8,0
5,0
2,0
12,0
20,0

Samtals

49,0
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2.5.4. Bláfjallavegur, Suðurlandsvegur — Hafnarfjörður.
Fjárveiting var 21 m.kr. Byrjað var að undirbyggja kaflann frá Óbrynnishólum að
Undirhlíðum.
2.5.5. Til reiðvega.
Fjárveiting var 5 m.kr. og inneign frá fyrra ári var 300 þús.kr.
Landssamband hestamanna skipti þessari fjárhæð milli hestamannafélaga á eftirfarandi
hátt:
þús.kr.
1. Hestamannafélagið Snæfellingur, Snæfellsnesi .......................................
2.
—
Stormur, Vestfjörðum ...............................................
3.
—
Freyfaxi, Héraði ..........................................................
4.
—
Máni, Suðurnesjum ...................................................
5.
—
Fákur, Reykjavík ......................................................
6.
—
Léttfeti, Sauðárkróki .................................................
7.
—
Gustur, Kópavogi .....................................................
8.
—
Glæsir, Siglufirði .......................................................
9.
—
Sleipnir, Selfossi ..........................................................

500
300
500
300
1 200
500
800
500
700

Samtals

5 300

2.6. TIL SÝSLUVEGA
Fjárveiting til sýsluvegasjóða á árinu 1980 var samkv. vegáætlun 816,0 m.kr. Samkv. 1.
mgr. 28. gr. vegalaga var 714,5 m.kr. af þessu fé skipt milli sýslna samkv. reglugerð nr.
62/1964 eins og sýnt er í meðfylgjandi töflu. Afganginum 101,5 m.kr. var varið til að greiða
framlag ríkissjóðs á móti aukaframlögum hreppa, samkv. 2. mgr. 21. gr. vegalaga. Lögðu
hrepparnir fram aukaframlög að upphæð samtals 63,9 m.kr. og hefði því þurft 159,6 m.kr. til
að greiða fullt mótframlag eins og vegalög mæla fyrir um. Þar sem ekki er hins vegar skylt
samkv. lögunum að greiða mótframlagið á sama ári, var við samþykkt vegáætlunar á Alþingi
ákveðið að fresta greiðslu á helmingi þess eða 79,8 m.kr. til 1981.
Á árinu 1979 var fjárveiting á vegáætlun ekki nægileg til að greiða allt mótframlag
ríkissjóðs það ár. Varð að fresta til 1980 greiðslu samtals 26,8 m.kr. til eftirtalinna sýslna
(upphæðir í þús. kr.):
Borgarfjarðarsýsla .............................................
Mýrasýsla ..............................................................
Snæfellsn.- og Hnappadalssýsla ......................
Skagafjarðarsýsla ...............................................
Suður-Þingeyjarsýsla .........................................
Norður-Þingeyjarsýsla .......................................
Suður-Múlasýsla ..................................................

2 157
3617
3 466
9 053
1 279
1 272
5 996

Samtals

26 840

Samtals var því áætlað að greiða mótframlag að upphæð 106,6 m.kr. eða 5,1 m.kr. hærri
upphæð en fjárveitingunni nam.
í skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1979 voru tekjur sýsluvegasjóðanna samkv. 21. og
26. gr. vegalaga áætlaöar alls 261,4 m.kr., en urðu 258,8 m.kr., þar af var aukaframlag samkv.
21. gr. 2. mgr. 44,7 m.kr. Tekjur samkv. 23. gr. vegalaga voru áætlaöar 69,1 m.kr. en urðu
53,1 m.kr. Heildartekjur samkv. þessum þremur greinum urðu þannig 312,0 m.kr. eða 18,5
m.kr. lægri en áætlað var. Varð lækkun þessi aðallega í tveimur sýslum: Vestur-Barðastrand-
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arsýslu vegna þess að tvö hreppsfélög Tálknafjörður og Bíldudalur ákváðu að nota sér í fyrsta
sinn heimild í 26. gr. vegalaga til að láta 3/4 hluta sýsluvegasjóðsgjaldsins renna í sveitarsjóð,
og Árnessýslu vegna ofáætlaðra tekna samkv. 23. gr. vegalaga.
Á árinu 1980 var innheimta sýsluvegasjóðsgjalda samkv. 21. og 26. gr. vegalaga miðuð
við kaupgjald í almennri verkamannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. des. 1979, sem var 1 351
kr. á klst. og er það 51,6% hækkun frá kaupgjaldi 1. des. 1978. Áætlaðar heildartekjur
samkvæmt þessum lagagreinum 1980 voru 396,5 m.kr. Þar af voru aukaframlög áætluð 63,9
m.kr.
Raunverulegar tekjur sýsluvegasjóða 1979
(Upphæðir í þús.gkr.)
Framlög hreppsfélaga
samkv. vegalögum
Aðalframiag
skv. 21. gr.
1. mgr.

Vegaskattur
af fasteignum
Aukaframlag
samkv.
skv. 21. gr.
23. gr.
2. mgr.
vegalaga

Ríkisframlag
samkv. vegalögum
Aðalframlag
skv. 28. gr.
1. mgr.

Aukaframlag
skv. 28. gr.
3. mgr.

Samtals

Gullbringusýsla ................................
Kjósarsýsla .........................................
Borgarfjarðarsýsla ..........................
Mýrasýsla ...........................................
Snæf,- og Hnappadalssýsla ...........
Dalasýsla ...........................................
A.-Barðastrandarsýsla ...................
V.-Barðastrandarsýsla ...................
V.-ísafjarðarsýsla ............................
N.-lsafjarðarsýsla ............................
Strandasýsla .......................................
V.-Húnavatnssýsla ..........................
A.-Húnavatnssýsla ..........................
Skagafjarðarsýsla ............................
Eyjafjarðarsýsla ..............................
S.-Þingeyjarsýsla ..............................
N.-Þingeyjarsýsla ............................
N.-Múlasýsla .....................................
S.-Múlasýsla .....................................
A.-Skaftafellssýsla ..........................
V.-Skaftafellssýsla ..........................
Rangárvallasýsla ..............................
Árnessýsla .........................................

5 369
17 652
7 591
6 982
9 076
6 073
2 080
4 046
3 336
1 812
4 746
6 188
7 343
12 349
14 231
15 824
5 775
11 991
11 525
5 539
7 281
18 715
28 651

870
839
864
1 449
1 386
2 034
0
0
1 087
287
0
1 835
1 782
3 621
4 744
5 275
1 203
3 445
2 399
433
2 427
5 974
2 720

949
803
397
513
191
500
29
98
0
0
489
71
99
2 019
0
1 297
1 064
1 157
2 667
358
588
1 451
20 366

2 526
15 963
12 505
19 510
18 726
14 045
5 949
8 140
7 462
6 855
8 765
17 996
16 174
33 387
20 328
34 478
26 418
35 622
23 707
11 889
19 422
33 845
46 288

2 170
2 098
0
0
0
5 060
0
0
1 034
717
0
4 580
4 376
1
11 183
11 908
645
8 613
0
1 083
8 706
24 328
12 228

11 884
46 355
25 357
31 454
31 379
27 712
8 058
12 284
12 919
9 671
14 000
30 670
29 774
51 377
50 486
68 782
35 105
60 828
40 298
19 302
38 424
84 313
110 253

Samtals

214 175

44 674

53 106

440 000

98 730

850 685

9
4
3
2

Áætlaðar tekjur sýsluvegasjóða 1980
(Upphæðir í þús.gkr.)
Framlög hreppsfélaga
samkv. vegaJögum
Aðalframlag
skv. 21. gr.
1. mgr.
Gullbringusýsla ..........................
Kjósarsýsla ...................................
Borgarfjarðarsýsla ...................
Mýrasýsla .....................................
Snæf,- og Hnappadalssýsla ...
Dalasýsla.......................................
A.-Barðastrandarsýsla .............

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

8 568
29 300
11 860
10 525
13 886
9 200
3 267

Rikisframlag
samkv. vegalögum
Vegaskattur
af fasteignum *
Aukaframlag
samkv.
Adaiframlag Aukaframlag
skv. 21. gr.
23. gr.
skv. 28. gr.
skv. 28. gr.
2. mgr.
vegalaga
1. mgr.
3. mgr.
1 410
550
2 524
1 845
2 130
3 067
0

1
14
7
3
1

300
000
300
700
200
760
0

4
26
20
32
30
22
10

373
565
663
038
738
864
317

1 763
670
5 312
5 923
6 129
3 834
0

Samtals
17
71
47
54
54
39
13

414
085
659
031
083
725
584
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Rikisframlag
Vegaskattur
samkv. vegalögum
af fasteignum Aðalframlag . Aukaframlag
samkv.
Aðalframlag Aukaframlai
skv. 28. gr.
skv. 21. gr.
skv. 21. gr.
23. gr.
skv. 28. gr.
3. mgr.
2. mgr.
vegalaga
1. mgr.
1. mgr.
Framlög hreppsfélaga
samkv. vegalögum

V.-Barðastrandarsýsla .
V.-lsafjarðarsýsla .........
N.-ísafjarðarsýsla .........
Strandasýsla ...................
V.-Húnavatnssýsla ....
A.-Húnavatnssýsla ....
Skagafjarðarsýsla .........
Eyjafjarðarsýsla ...........
S.-Þingeyjarsýsla ...........
N.-Þingeyjarsýsla .........
N.-Múlasýsla .................
S.-Múlasýsla .................
A.-Skaftafellssýsla ....
V.-Skaftafellssýsla ....
Rangárvallasýsla ...........
Árnessýsla ......................

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

10 240
5 030
2 651
7 180
9 280
11270
19 024
21 927
23 994
8 780
18 295
17 444
8 524
10 943
28 428
43 034

2
2
5
7
7
1
5
3
1
3
6
2

Samtals 332 650

0
0
0
0
721
726
524
310
998
894
763
572
702
648
955
513

1
2
1
1
1
1
1
4
1
31

63 852

150
0
0
150
900
200
000
500
800
200
500
300
750
800
746
000

12
12
11
14
4?
26
53
32
55
34
55
37
17
31
55
73

78 256

518
289
303
361
527
951
087
753
802
882
460
083
335
810
588
193

714 500

0
0
0
0
3 400
3 408
15 958
9 138
11 277
3 640
7 204
10 461
2 128
4 560
8 694
3 141

Samtals
22 908
17 319
13 954
21 691
58 878
45 555
95 593
72 628
100 871
50 396
88 222
69 860
30 439
55 761
101 411
152 881

106 6401 295 898

Sýsluvegir 1. janúar 1980
Samkv. a—c lið 19. gr.

Samkv.
- d—e lið
19. gr.
km

Sýsluvcgir
alls
km

Rutt
km

Lagt
km

Alls
km

V.-Skaftafellssýsla .......................................
Rangárvallasýsla ...........................................
Árnessýsla ......................................................

16,8
9,2
1,6

121,3
229,4
308,3

138,1
238,6
309,9

Gullbringusýsla .............................................
Kjósarsýsla ......................................................

2,0
3,3

73,0

2,0
76,3

Borgarfjarðarsýsla .......................................
Mýrasýsla ........................................................
Dalasýsla ........................................................
Snæf.- og Hnappadalssýsla ........................

3,4
19,2
18,0
14,2

82,0
116,9
54,6
108,9

85,4
136,8
79,5
124,8

4,0
28,4
13,0
28,5

89,4
165,2
92,5
153,3

17,5
5,0
16,6
13,1
11,5

16,0
42,0
24,6
28,2
41,4

33,5
48,8
41,2
42,5
52,9

61,2
37,2
64,1
44,8
99,6

94,7
86,0
105,3
87,3
152,5

58,2

236,6
104,2
207,0

Óakf.
km

64,3
7,7

138,1
302,9
317,6
758,6
2,0
76,3
78,3

0,7
6,9
1,7

500,4
A.-Baröastrandarsýsla ................................
V.-Barðastrandarsýsla ................................
V.-ísafjarðarsýsla .........................................
N.-ísafjarðarsýsla .........................................
Strandasýsla ....................................................

1,8
1,2

525,8
V.-Húnavatnssýsla .......................................
A.-Húnavatnssýsla .......................................
Skagafjarðarsýsla .........................................

1,6
0,5
11,5

39,6
12,0
37,6

137,2
91,7
152,5

178,4
104,2
201,6

Eyjafjarðarsýsla ...........................................
S.-Þingeyjarsýsla ...........................................
N.-Þingeyjarsýsla .........................................

3,0
11,6
4,5

14,1
47,7
45,6

101,9
135,4
75,1

119,0
194,7
125,2

0,5
0,8

61,2
36,5
11,2

149,5
94,6
53,8

210,7
131,6
65,8

5,4

547,8
119,0
194,7
125,2
438,9
N.-Múlasýsla .................................................
S.-Múlasýsla ..................................................
A.-Skaftafellssýsla .......................................
Samtals

46,3

456,9

2 238,3

2 741,5

35,3
42,5
27,0

621,2

246,0
174,1
92,8
-------------

512,9
3 365,4
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2.7. TIL VEGA í KAUPSTÖÐUM OG KAUPTÚNUM

Mannfjöldi í kaupstöðum og þéttbýlisstöðum með 200 íbúa og fleiri var samkv. endanlegum tölum um mannfjölda á íslandi þann 1. des. 1979, útgefnum af Hagstofu íslands, þann
9. júní 1980:

Kaupstaðir .......................................
Þéttbýlisstaðir með 200 íbúa o. fl.

170 785
28 773
Samtals

Framlag samkv. 32. gr. vegalaga:
12'/2% af áætluðum mörkuðum tekjum skv. vegáætlun 1980 .................
12lh% af endanl. mörkuðum tekjum árið 1979: Kr. 9 424 271 621 ...
Tekið til skipta 1979 ............................................................................................

Kr. 1 835 000 000
Kr. 1 178 033 953
Kr. 1 180 000 000

Kr.

-1 966 047

Kr. 1 833 033 953
Kr. 458 258 488

25% sjóður samkv. 34. gr. vegalaga
Til skipta 1980
Skiptitala á hvern íbúa:

199 558

Kr. 1 374 775 465

_±374^75^65_ = Kr ð gg9

Þéttbýlisstaðir með 200 íbúa og fleiri þann 1. des. 1979.
íbúar

Framlag 1980 kr.

Akranes .....................................................................
Bolungarvík ...............................................................
ísafjörður ...................................................................
Sauðárkrókur ............................................................
Siglufjörður ...............................................................
Ólafsfjörður ...............................................................
Dalvík .........................................................................
Akureyri .....................................................................
Húsavik .....................................................................
Seyðisfjörður ............................................................
Neskaupstaður ..........................................................
Eskifjörður .................................................................
Vestmannaeyjar ......................................................
Selfoss .........................................................................

83 536
13 533
2 981
4 731
12 158
1 849
6 539
1 922
5 017
1 249
3 301
2 109
2 047
1 181
1 253
13 137
2 401
1 027
1 706
1 056
4 723
3 329

575 488 045
93 230 221
20 536 414
32 592 343
83 757 705
12 737 950
45 047 840
13 240 854
34 562 626
8 604 489
22 740 926
14 529 117
14 101 992
8 136 030
8 632 045
90 502 136
16 540 734
7 075 108
11 752 808
7 274 892
32 537 230
22 933 821

Samtals

170 785

1 176 555 326

Kaupstaðir
1.
2.
3.
4.
5.

Reykjavík ...................................................................
Kópavogur .................................................................
Seltjarnames ............................................................
Garðabær ...................................................................
Hafnarfjörður ..........................................................

6. Grindavík ...........................................................
7. Keflavík .............................................................
8. Njarðvík .............................................................
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Kauptún
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Sandgerði (Miðneshr.) ...........................................
Gerðar .......................................................................
Vogar (Vatnsl.str.) ..................................................
Álftanes (Bessastaðahr.) .......................................
Mosfellshr. (þéttb.) ..................................................
Borgarnes ...................................................................
Hellissandur og Rif (Neshr.) ..............................
Ólafsvík .....................................................................
Grundarfjörður (Eyrarsveit) ................................
Stykkishólmur ..........................................................
Búðardalur (Laxárd.hr.) .......................................
Patreksfjörður ..........................................................
Tálknafjörður ..........................................................
Bíldudalur (Suðurfjarðahr.) ................................
Þingeyri .....................................................................
Flateyri .......................................................................
Suðureyri ...................................................................
Súðavik .......................................................................
Hólmavík ...................................................................
Hvammstangi ............................................................
Blönduós ...................................................................
Skagaströnd (Höfðahr.) .........................................
Hofsós .........................................................................
Hrísey .........................................................................
Grenivík (Grýtubakkahr.) .....................................
Reykjahlíð (Skútust.hr.) .......................................
Raufarhöfn ................................................................
Pórshöfn .....................................................................
Vopnafjörður ............................................................
Egilsstaðir .................................................................
Reyðarfjörður ..........................................................
Fáskrúðsfj. (Búðahr.) .............................................
Stöðvarfjörður ..........................................................
Breiðdalsvík ..............................................................
Djúpivogur (Búl.hr.) .............................................
Höfn í Hornafirði ....................................................
Vík í Mýrdal (Hvammshreppi) ............................
Hvolsvöllur ..............................................................
Hella (Rangárv.hr.) ................................................
Stokkseyri .................................................................
Eyrarbakki ................................................................
Hveragerði .................................................................
Þorlákshöfn (ölfushreppi) ...................................

Samtals

fbúar

Framlag 1980 kr.

1 110
917
410
422
2 543
1 557
572
1 166
674
1 169
308
1 016
273
354
398
446
512
223
385
552
922
618
301
295
286
233
512
431
634
1 094
693
772
341
241
399
1 396
370
524
520
476
538
1 182
988

7 646 903
6 317 307
2 824 532
2 907 201
17 518 987
10 726 332
3 940 566
8 032 693
4 643 255
8 053 361
2 121 843
6 999 328
1 880 725
2 438 742
2 741 863
3 072 540
3 527 220
1 536 270
2 652 304
3 802 784
6 351 752
4 257 465
2 073 620
2 032 285
1 970 283
1 605 161
3 527 220
2 969 203
4 367 691
7 536 678
4 774 148
5 318 387
2 349 184
1 660 274
2 748 752
9 617 187
2 548 968
3 609 890
3 582 333
3 279 213
3 706 337
8 142 919
6 806 433

28 773

198 220 139

199 558

1 374 775 465
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Úthlutun úr 25% sjóði þéttbýlisfjár árið 1980,
samkv. bréfum fjárveitinganefndar Alþingis, dags. 14. maí og 23. júní 1980.
Óráðstafað frá 1979 ....................................................................................
Framlag 1980 .................................................................................................

Kr.
418 663
— 458 258 488

Kr. 458 677 151
Úthlutun 1980:
Kaupstaðir:
1. Kópavogur ..........................................................
2. Garðabær ............................................................
3. Hafnarfjörður ....................................................
4. Keflavík ...............................................................
5. Njarðvík ..............................................................
6. Akranes ...............................................................
7. ísafjörður ............................................................
8. Siglufjörður ........................................................
9. Ólafsfjörður ........................................................
10. Akureyri ...............................................................
11. Húsavík ..............................................................
12. Seyðisfjörður ......................................................
13. Neskaupstaður ....................................................
14. Vestmannaeyjar ................................................

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

40 000 000
27 000 000
28 000 000
3 000 000
1 000 000
20 000 000
28 000 000
12 000 000
8 000 000
40 000 000
31 000000
25 000 000
5 000 000
3 000 000

Kauptún:
1. Gerðar .................................................................
2. Vogar á Vatnsleysustr.........................................
3. Borgarnes ............................................................
4. Stykkishólmur ....................................................
5. Búðardalur, Laxárdalshr....................................
6. Patreksfjörður ....................................................
7. Bíldudalur ..........................................................
8. Suðureyri ............................................................
9. Súðavík .................................................................
10. Hólmavík ............................................................
11. Hvammstangi ......................................................
12. Skagaströnd, Höfðahr.........................................
13. Hrísey ...................................................................
14. Raufarhöfn ..........................................................
15. Vopnafjörður ......................................................
16. Egilsstaðir ..........................................................
17. Breiðdalsvík ........................................................
18. Vík í Mýrdal, Hvammshr..................................
19. Hvolsvöllur, Hvolhr.............................................
20. Hveragerði ..........................................................

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000
10 000 000
9 000 000
12 000 000
8 000 000
9 000 000
5 000 000
3 000 000
12 000 000
3 000 000
8 000 000
8 000 000
12 000 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
6 000 000

Vegagerð ríkisins

—

6 366 000

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

Kr. 431 366 000
Óráðstafað fé .............................................................................................

Kr. 27 311 151
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Lengd þjóðvega í þéttbýli 1. janúar 1981.

Kjördæmi

Ðundid
slitlag
m

Án
slitiags
m

Samtals
m

Suðurlandskjördæmi ......................
Reykjaneskjördæmi ........................
Reykjavík ...........................................
Vesturlandskjördæmi ......................
Vestfjarðakjördæmi ........................
Norðurlandskjördæmi vestra ....
Norðurlandskjördæmi eystra ....
Austurlandskjördæmi ......................

9 610
24 020
25 085
8 154
6 772
7 545
7 004
19 333

4
6
10
4
8
4
8
5

14
30
35
12
15
11
15
24

Samtals

107 523

795
260
390
710
323
275
110
045

51 908

405
280
475
864
095
820
114
378

159 431

2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa.
2.8.1. Vélakaup.
Fjárveiting var 70 m.kr., en auk þess var afskriftafé véla variö til vélakaupa. Helstu vélar
sem keyptar voru:
5 vegheflar
4 vörubifreiöar
9 rafstöðvar
2 dráttarvélar með fylgihlutum
2 loftpressur
3 véldælur
1 asfaltdreifari
14 pallbifreiðar fyrir vinnuflokka
2 bifreiðar til fólksflutninga
2 mælingabifreiðar
5 fólksbifreiðar
2 flutningavagnar
12 snjótennur
1 snjóvængur
1 vegsópur
Auk þess sem aö ofan er talið, voru keypt ýmis tæki vegna brúasmíða og almennra
framkvæmda, svo sem dælur, loftverkfæri, jámaklippur o. fl.

2.8.2 Til byggingar áhaldahúsa.
Fjárveiting var 105 m.kr., en auk þess var hluta af áhaldaleigu varið til byggingar
áhaldahúsa.
1. Vík í Mýrdal.
Byrjað var á stækkun áhaldahússins þar.
2. Reykjavík.
Haldið var áfram við endurbætur á skrifstofuhúsnæði í Borgartúni 5 og hluta af áhaldahúsinu, einnig í Borgartúni 5.
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3. Ólafsvík.
Unnið var við innréttingar og frágang á áhaldahúsi.
4. ísafjörður.
Vélaverkstæði var tekið í notkun, en er þó ekki fullbúið.
5. Sauðárkrókur.
Lokiö var við byggingu skrifstofuhúss, hafin bygging áhaldahúss og hún gerð fokheld.
6. Húsavík.
Áhaldahús á Húsavík var gert fokhelt.
7. Vopnafjörður.
Steyptar voru undirstöður undir nýtt áhaldahús.
8. Reyðarfjörður.
Unnið var að breytingu á gömlu skrifstofuhúsi og haldið áfram byggingu verkstæðisins.
9. Minniháttar lagfæringar og endurbætur voru gerðar á nokkrum áhaldahúsum.

2.9. TIL TILRAUNA í VEGAGERÐ
Fjárveiting var 73 m.kr.
Unnið var að eftirtöldum tilraunaverkefnum á árinu.
Norræn rannsóknaverkefni (ástandskönnun, malarvegir)
Slitþol steinefna
Viðloðun steinefna
Olíumöl
Rannsóknir á sandi
Ástand bundinna slitlaga
Burðarlög
Burðarþolsprófanir
Öxulþungamælingar
Leiðarar
Gobi mottur
Áhrif salts á viðloðun
Snjóflóðavarnir
Rykbinding með olíu
Klæðning með óflokkaðri möl
Klæðning með flokkaðri möl
Frostmælar
Lokið var við rannsóknir á sandi, frostmælum og rykbindingu með olíu, og hefur verið gerð
lokaskýrsla um þær. Áfangaskýrslur voru gerðar um klæðningu og leiðara.

3.1. SÉRSTÖK VERKEFNI.
3.1.1. Ódýr slitlög.
Árið 1978 hóf Vegagerðin tilraunir með ódýrt slitlag, svonefnda klæðningu. Var þá lagt
á 16,6 km af vegi. Lögn þessa slitlags hefur verið haldið áfram síðan, og er nú svo komið að
alls hefur klæðning verið lögð á 100 km.
Klæðning er gerð þannig, að heitu asfalti er sprautað á þjappað malaryfirborð og yfir
það dreift möl og hún þjöppuð. Hér eru yfirleitt lögð tvö slík lög. Kostnaður við tvöfalda
klæðningu hefur reynst vera um 50% af kostnaði við olíumöl.
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Reynslan af klæðningu lofar í heild góðu enn sem komið er. Um endingartíma hennar
verður þó enn ekkert sagt með vissu, til þess er reynslutíminn of skammur.
Sé litið á kostnaðarhlutfall klæðningar og olíumalar, má þó á þessu stigi draga þá
ályktun, að klæðning sé hagkvæm lausn, þegar leggja á slitlag, a. m. k. ef umferð er ekki of
mikil. Verður sú lausn notuð í vaxandi mæli á næstu árum, ef ekkert óvænt ber upp á.

4.1. Yfirlit yfir fjármagn til vegamála.
Á meðfylgjandi súluritum er sýnd þróun í heildarútgjöldum og helstu útgjaldaliðum
Vegagerðarinnar allt frá 1964. Súluritin skýra sig að mestu sjálf, en hér á eftir verður þó
drepið á það helsta. Allmikil aukning verður á útgjöldum til vegamála á síðasta ári eða um
20% á föstu verði. Þessi aukning kemur aðallega fram í nýjum framkvæmdum og er rúmlega
50% frá 1979, mælt á föstu verði. Aukningin fer að mestu til lagningar bundinna slitlaga. Er
þess að vænta, að með þessu sé hafið nýtt átak á því sviði.
Þrátt fyrir þessa aukningu fjármagns til vegagerðar, hefur ekki tekist að auka hlut
sumarviðhalds sem skyldi. S. 1. 6 ár hafa fjárveitingar til sumarviðhalds aðeins verið um
og innan við 70% af áætlaðri þörf. Þróunin kemur glögglega fram í súluriti, sem sýnir
viðhaldskostnað á bíl. Fjárveitingar til sumarviðhalds í þeim mæli, sem verið hafa á undanförnum árum nægja ekki til nauðsynlegs viðhalds veganna. Vegir, sem byggðir hafa verið á
undanfömum árum liggja undir skemmdum vegna skorts á viðhaldi. Auk eyðileggingar á
vegunum sjálfum veldur skortur á viðhaldsfé auknu viðhaldi og sliti þeirra bíla, sem um
vegina fara. Ef skoðaður er samanlagður kostnaður við viðhald vega og rekstur þeirra bíla,
sem um vegina fara, kemur í ljós, að viðhaldskostnaður vega er aðeins Vs hluti þessa
heildarkostnaðar. Að þessu hlutfalli þekktu má vera ljóst, að sparnaöur umferðar vegna
bætts viðhalds þarf hlutfallslega ekki að vera mikill til að hagnaður náist. Útreikningar hafa
einnig sýnt, að með því að leggja aukna áherslu á viðhald veganna, megi ná verulegum
þjóðhagslegum spamaði.
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HEILDARÚTGJÖLD TIL VEGAMALA
Hlutfall af Þjóðarframleiðslu

Fjármagnskostn
Útgjöld til
f ramkvœmda
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HEILDARÚTGJÖLD
TIL VEGAMÁLA
Upphœðir í m. kr ó verðlagi 1980

Fjármagnskostn.
Otgjöld til
framkvœmda
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HEILDARKOSTNADUR
VID VIDHALD VEGA
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Fskj. 1.—1.
MARKAÐIR TEKJUSTOFNAR
VEGAGERÐAR RÍKISINS
1. jan. 1981.

1. Bensíngjald.
Gjaldið er frá 23.12.80, 1,237 nýkr. á lítra.
2. Þungaskattur.
2.1. Árgjald. Af diesel bifreiðum minni en 4000 kg að leyfðri heildarþyngd greiðast nýkr.
6,704 fyrir allt að 2.000 kg eigin þyngd og 3,83 nýkr. fyrir hver 100 kg umfram 2.000.
Eigendur þessara bíla geta valið um hvort þeir greiða fast árgjald eða skv. eknum km., sbr.
lið 22.
Fyrir leigubíla og sendibíla, sem taka gjald skv. löggiltum mæli, greiðist 30% hærra gjald.
2.2. Km-gjald. Diesel bifreiðar yfir 4000 kg að leyfðri heildarþyngd greiða þungaskatt í
formi gjalds fyrir hvern ekinn km. Á sama hátt greiðist þungaskattur af tengi- og festivögnum yfir 6 tonn af leyfðri heildarþyngd.
Frá 1. febr. 1981 er gjaldið eins og hér segir:
Leyfð heildarþyngd
bifreiðar tonn

Gjald fyrir hvern
ekinn km kr.

Leyfö heildarþyngd
bifreiðar tonn

Gjald fyrir hvern
ekinn km kr.

4,0— 4,9
5,0— 5,9
6,0— 6,9
7,0— 7,9
8,0— 8,9
9,0— 9,9
10,0—10,9
11,0—11,9
12,0—12,9
13,0—13,9
14,0—14,9

0,36
0,38
0,41
0,43
0,46
0,48
0,50
0,52
0,55
0,58
0,61

15,0—15,9
16.0—16.9
17,0—17,9
18,0—18,9
19,0—19,9
20,0—20,9
21,0—21,9
22,0—22,9
23,0—23,9
24,0—24,9
25,0—25,9

0,64
0,68
0,71
0,74
0,78
0,81
0,84
0,88
0,91
0,94
0,98

Af fólksflutningabifreiðum 17 farþega og fleiri, sem rétt hafa til sérleyfis- eða hópferðaaksturs, skal greiða 33% lægri þungaskatt en að ofan greinir.
Veittur er 10% afsláttur af kílómetragjaldi sem til fellur umfram 25.000 km og að
45.000 km og 20% af kílómetragjaldi umfram 45.000.
3. Gúmmígjald.
Gúmmígjald er nú 0,45 kr. á hvert kg af innfluttum hjólbörðum og slöngum.
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Fskj. 2.3.1.l.-l.

Stofnbrautir — Almenn verkefni
Greinargerð um framkvæmdir
1

30

34

Suðurlandsvegur:
08 Um Hemruhamra:
Fjárveiting var 14 m.kr. Fullgerður var 1,0 km langur kafli vestan við
Tungufljótsbrú.
14 Um Reynisfjall:
Fjárveiting var 75 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 42,8 m.kr. Byggður var
2,6 km langur vegur um Skeifnadal. Eftir er þó að aka slitlagi í veginn og einnig er
að mestu ólokið frágangi vegkanta.
17 Um Steina:
Fjárveiting var 11 m.kr. Greidd var skuld frá fyrra ári.
22-27 Hvolsvöllur — Landvegur:
Fjárveiting var 189 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.O.2. var 149 m.kr. Fjárveiting og
framkvæmdalán til bundinna slitlaga skv. 2.3.1.2. var 120 m.kr. Greitt var 62
m.kr. vinnulán frá fyrra ári. Lögð var olíumöl á 3,7 km langan kafla milli
Hellu og Rauðalækjar og var útlögnin unnin af verktakafyrirtækinu Miðfelli
h. f. Undirbyggður var að mestu 4,6 km langur kafli milli Hvolsvallar og
Strandasíkis og unnið í frágangi kanta milli Landvegar og Þjórsár.
Skeiðavegur:
01 Suðurlandsvegur — Ólafsvallavegur:
Fjárveiting var 75 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.O.2. var 140 m.kr. Fullgerður var
með malarslitlagi um 6,0 km langur kafli milli Suðurlandsvegar og Kílhrauns.
Eyrarbakkavegur:

02
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Selfoss — Gaulverjabæjarvegur:

Fjárveiting var 130 m.kr. og framkvæmdalán skv. 2.3.1.2. var 90 m.kr.
Vinnulán skv. 2.3.O.2. var 60 m.kr. Greitt var 6 m.kr. vinnulán frá 1979. Lögð
var olíumöl á 2,9 km langan kafla milli Markakeldu og vegamóta Gaulverjabæjar
og var útlögnin unnin af verktakafyrirtækinu Hlaðbæ h. f. Frágangi kanta er
ólokið.
Vesturlandsvegur:
13—14 Skálatún — Þingvallavegur:
Fjárveiting var 15 m.kr. Lokið var við að setja upp götulýsingu á 600 m kafla
við Skálatún og frá Markholti að Lágafellsvegi.
16 Brautarholtsvegur — Dalsmynni:
Fjárveiting var 240 m.kr. Fullgerður var og lagður malbiki 3,6 km langur
kafli frá Brautarholtsvegi að Dalsmynni. Sáningu er ólokið.
17 Eiríkshóll — Fossá:
Fjárveiting var 65 m.kr. Fullgerður var og lagður malbiki 1,0 km langur kafli
frá Eiríkshól að Fossá.
Sáningu er ólokið.
Hafnarfjarðarvegur:
03—04 Arnames — Hafnarfjörður:
Fjárveiting var 106 m.kr. Lagt var seinna malbikslagið á Arnarnesveg,
sem var byggður 1979. Fullgerð var 100 m löng hliðarrein af Hafnarfjarðarvegi mn á Amarnesveg. Endurbyggður var og lagður malbiki 500 m langur
kafli frá Silfurtúni að Lyngási. Lokið var einnig við götulýsingu að mestu
leyti.
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Engidalur — Elliðavatnsvegur:
Fjárveiting var 15 m.kr. Lokiö var við að setja upp götulýsingu á um 500 m kafla
við Flatahraun.
Garðskagavegur:
03 Garður — Sandgerði:
Fjárveiting var 15 m.kr. Greidd var skuld frá fyrra ári.
Vesturlandsvegur:
09 Um Gufuá og Eskiholtsflóa:
Fjárveiting var 116 m.kr. Framkvæmdir hófust í desember. Tengd var ný brú um
Gufá. í janúar 1981 var hafist handa við áframhaldandi undirbyggingu kaflans,
sem er um 2,4 km að lengd.
11 Brekka — Búðardalsá:
Fjárveiting var 20 m.kr. Fjárveiting til lagnar bundins slitlags skv. 2.3.1.2. var 50
m.kr. Réttur var af undir bundið slitlag um 5,0 km langur kafli milli Brekku og
Búðardalsár og um 0,8 km langur kafli milli Bifrastar og Hreðavatnsskála. A
báða þessa vegarkafla var síðan lögð tvöföld klæðning. Til verksins var einnig
varið 30,0 m.kr. af viðhaldsfé.
Akranesvegur:
01 Akrafjallsvegur — Ber jadalsá:
Fjárveiting var 157 m.kr. Fjárveiting til bundins slitlags skv. 2.3.1.2. var 130
m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 27 m.kr. Greidd var 15,3 m.kr. skuld frá fyrra
ári. Lokið var byggingu vegar undir olíumöl á 2,0 km langan kafla frá Ósholti að
Hvítanesi. Einnig var að verulegu leyti lokið undirbyggingu á 2,0 km löngum
kafla frá Hvítanesi að Arkarlæk og hafin vinna við fyllingar, skeringar og ræsagerð á 2,0 km löngum kafla frá Arkarlæk að Kjalardal. Hafist var handa við
jöfnun undir bundið slitlag á um 4,0 km löngum kafla og framleidd olíumöl á
hann, en fljótlega hætt við vegna óhagstæðs tíðarfars, enda komið fram í síðari
hluta september.
Ólafsvíkurvegur:
05 Þverá — Dalsmynni:
Fjárveiting var 65 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 25 m.kr. Endurbyggður var
3,0 km langur kafli frá Gerðubergslæk að Núpá. Var frágangi lokið, en eftir er að
aka malarslitlagi í kaflann.
06 Um Gröf:
Fjárveiting var 5 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
07 Um Gróulæk og Viðralæk:
Fjárveiting var 19 m.kr. Keypt var ræsaefni í tvö stór ræsi. Annars var framkvæmdum frestað.
08 Kirkjuhóll — Hofgarðar:
Fjárveiting var 62 m.kr. Endurbyggður var 2,5 km langur kafli frá Ytri-Tungu að
Hoftúnum. Tókst að ljúka þessum kafla. Við Hoftún var slæmur snjóastaður og
hafa aðstæður breyst mikið til batnaðar með tilkomu þessa vegarkafla.
Heydalsvegur:
01 Ólafsvíkurvegur — sýslumörk:
Fjárveiting var 91 m.kr. Greidd var 4 m.kr. skuld frá fyrra ári. Unnið var að
endurbyggingu vegarins aðallega á þremur snjóþungum og hættulegum stöðum.
Voru þetta alls um 1,6 km, kaflarnir norður af Hrauná, um ölviskross og brekkan
norður undir hreppamörkum við Svínavatn. Ekki tókst að ljúka þessum köflum.
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60 Vestfjarðavegur:
05 Um Búðardal:
Fjárveiting var 20 m.kr. Fjárveiting til bundins slitlags skv. 2.3.1.2. var 30 m.kr.
Undirbyggður var að mestu 1,8 km langur kafli og keypt olíumöl, sem blönduð
var í Stóru-Fellsöxl í Hvalfirði. Eftir er að ljúka við undirbyggingu, flytja olíumölina og leggja hana.
07 Um Ljá og Fáskrúð:
Fjárveiting var 49 m.kr. Greidd var 8,3 m.kr. skuld frá fyrra ári. Haldið var
áfram við lagningu á 0,9 km löngum kafla um Ljá og 2,0 km löngum kafla um
Fáskrúð, sem hafist var handa við árið áður. Ekki tókst að ljúka frágangi.
60 Vestíjarðavegur:
06 Vörðufell — Krossgil:
Fjárveiting var 140 m.kr. Haldið var áfram við endurbyggingu vegarins yfir
Hjallaháls. Ýtt var upp vegfyllingu á um 5,0 km löngum kafla. Eftir er að aka
burðarlagi og slitlagi á kaflann.
61 Djúpvegur:
05-06 íísafirði:
Fjárveiting var 75 m.kr. Lagður var 3,0 km langur kafli innan við Amgerðareyri og tengist hann nýlegum kafla við Arngerðareyri. Eftir er að setja
malarslitlag á kaflann.
11-12 Skötufjörður:
Fjárveiting var 45 m.kr. Unnið var að frágangi á um 5,0 km löngum kafla
utan við Kleifar, einnig var malað efni í slitlag.
16 Langeyri — Súðavík:
Fjárveiting var 40 m.kr. Lagður var 1,1 km langur kafli frá þéttbýlismörkum
við Súðavík inn að Langeyri.
21 Vestfjarðavegur — ísafjörður:
Fjárveiting var 70 m.kr. og 55 m.kr. til bundins slitlags (sbr. 2.3.1.2.),
vinnulán skv. 2.3.0.2. var 7 m.kr. og framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 100 m.kr.,
eða samtals 232 m.kr. til ráðstöfunar. Lagt var malbiksslitlag á 2,8 km langan
kafla frá Holtabraut að þéttbýlismörkum við Sætún. Lagfærður var undir slitlag
400 m kafli frá Holtabraut að Úlfsá. Auk þess var unnið að frágangi á öllum
kaflanum, en honum er ekki lokið að fullu.
25 Óshlíð:
Fjárveiting var 50 m.kr. Lagfærð var blindbeygja í Ófæru skammt utan við
Seljadal. Frágangi er ekki að fullu lokið.
62 Barðastrandarvegur:
04 Um Kleifaheiði:
Fjárveiting var 75 m.kr. Lagður var 1,2 km langur kafli um Hjallendalág.
Malarslitlag vantar enn á kaflann og frágangi er ólokið.
68 Hólmavíkurvegur:
01 Ormsá — Fjarðarhorn:
Fjárveiting var 88 m.kr. Tekið var 22 m.kr. lán frá Laxárdalsvegi 659-01.
Lagður var 3,6 km langur kafli frá Ormsá út undir Fjarðarhorn um nýja brú á
Selá og endurbyggður var 500 m langur kafli við Fjarðarhorn. Slitlagslögn er
ólokið.
10 Um Miðdalsá:

Fjárveiting var 25 m.kr. Lagður var 1,1 km langur kafli um nýja brú á
Miðdalsá.
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Norðurlandsvegur:
03 Um Hrútafjarðarháls:
Fjárveiting var 100 m.kr. Lokiö var aö mestu við undirbyggingu á 5,7 km
löngum kafla frá Tjamarkoti að Miðfjarðará.
13 f Langadal:
Fjárveiting var 100 m.kr. Viðbótarfjármagn sbr. 2.3.0.5. var 70 m.kr.
Greidd var 70,3 m.kr. skuld frá fyrra ári. Lokið var við kaflann frá Hvammi að
Gunnsteinsstöðum, sem byggður var 1979. Byggður var 1,1 km langur kafli frá
Gunnsteinsstöðum að Gunnsteinsstaðahólum.
15 Sýslumörk — Skagafjarðarvegur:
Fjárveiting var 18 m.kr. Lokið var við 0,8 km langan kafla um Valadalsá hjá
Valagerði.
Sauðárkróksbraut:
02-03 Norðurlandsvegur — Sauðárkrókur:
Fjárveiting var 50 m.kr. Endurbyggður var 1,4 km langur kafli frá Ármúla fram að Stórugröf syðri.
06 í Hegranesi:
Fjárveiting var 38 m.kr. Lokið var við lagningu á 4,3 km löngum kafla frá
vegamótum Hegranesvegar eystri að beygjunni ofan við brúna á vesturósi
Héraðsvatna.
Siglufjarðarvegur:
04-07 Sleitustaðir — Reykjarhóll:
Fjárveiting var 20 m.kr. Lagfærðir voru þrír snjóstaðir. Endurbyggður var 0,3
km langur kafli norðan Urriðalæks, 0,3 km langur kafli utan við Tjarnir og 0,7
km langur kafli norðan Hrolleifsdalsár.
10 Almenningsnöf — Gangamunni:
Fjárveiting var 92 m.kr. Hafnar voru framkvæmdir við lagningu nýs vegar
um Mánárskriður og lokið við undirbyggingu á 0,8 km löngum kafla frá Álmenningsnöf út að Skriðum.
Norðurlandsvegur:
04-05 Á Moldhaugnahálsi:
Fjárveiting var 65 m.kr. Lagt var malbik á 3,1 km langan kafla frá Dagverðareyrarvegi að Ólafsfjarðarvegi.
11 Um Svalbarðsströnd:
Fjárveiting var 60 m.kr. Keyrt var burðarlagi á 1,2 km langan kafla frá
Heiðarholti norður fyrir Sigluvík.
16 Kross — Fosshóll:
Fjárveiting var 37 m.kr. Lagðir voru samtals 0,6 km langir kaflar austan við
Djúpá og tengd ný brú yfir Hrúteyjarkvísl.
19 Brún — Mývatnssveitarvegur:
Fjárveiting var 33 m.kr. Keyrt var burðarlagi og jöfnunarlagi í 1,6 km langan
kafla frá Stórugröf að Máskoti.
20 Mývatnssveitarvegur — Mývatnsvegur:
Fjárveiting var engin, en tekin að láni fjárveiting úr Mývatnssveitarvegi 848,
að upphæð 15 m.kr. Lagður var 0,9 km langur kafli austan Geirastaða.
23-25 Kísilið ja — Jökulsá:
Fjárveiting var 58 m.kr. Lagður var 3,3 km langur kafli austan Kröfluvegar.
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Ólafsfjarðarvegur:
01 Norðurlandsvegur — Hörgárdalsvegur:
Fjárveiting var 55 m.kr. Lagður var 0,2 km langur kafli við Hörgárbrú.
Gengið var frá, undir klæðningu, 1,2 km löngum kafla frá Norðurlandsvegi að
Hörgárbrú og 2,4 km löngum kafla frá Spónsgerði að Hofshæð.
03 Hámundarstaðaháls:
Fjárveiting var 70 m.kr. Tengd var brú yfir Hálsá með 1,2 km löngum kafla,
sem eftir er að ganga frá og lagður hluti af undirbyggingu á 0,7 km löngum kafla
um Stærri-Árskóg.
Norðausturvegur:
01-02 Kaldakinn:
Fjárveiting var 44 m.kr. Lagður var 0,7 km langur kafli um Ystafell, en
frágangi er ólokið.
10 Lón — Víkingavatn:
Fjárveiting var var 33 m.kr. Gengið var frá 1,3 km löngum kafla frá Fjallaá
að Lóni og 1,7 km löngum kafla frá Sultum að Víkingavatni.
17 Melrakkaslétta:
Fjárveiting var 70 m.kr. Framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 222 m.kr. Lagður
var 7,0 km langur kafli frá Illukeldu að Harðbak.
23 Ytri-Hálsar:
Fjárveiting á vegáætlun var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 30
m.kr. Lagður var 1,6 km langur kafli sunnan Krossavíkurvegar.
26 Þistilfjörður:
Fjárveiting var 15 m.kr. Styrktur var 3,0 km langur kafli frá Garðá að
Brúarlandi.
27 Brekknaheiði:
Fjárveiting á vegáætlun var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 15
m.kr. Styrktur var 1,2 km langur kafla á háheiðinni.
Ólafsfjarðarvegur eystrí:
02 Ólafsfjörður — Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 50 m.kr. Greidd var 22 m.kr. skuld frá fyrra ári. Lagður var
0,5 km langur kafli frá Hólkoti að Vatnsenda, en frágangi er ólokið.
Eyjafjarðarbraut vestri:
01 Norðurlandsvegur — Kristnes:
Fjárveiting var 30 m.kr. Framkvæmdum var að mestu frestað vegna tíðarfars.
Austuríandsvegur:
12 Upphéraðsvegur — Lagarfljótsbrú:
Fjárveiting var 23 m.kr. Flutt var 30 m.kr. frá 1—14 sbr. fskj. 2.3.1.2.-1.
Greidd var 7,2 m.kr. skuld frá fyrra ári. Lokið var við að undirbyggja og leggja
olíumöl á 1,2 km langan kafla vestan brúar.
20 Innri-Kleif — Suðurfjarðavegur:
Fjárveiting var 48 m.kr. Endurbyggður var 9,0 km langur kafli milli Ásunnarstaða og Tinnudalsár.
22 Skrúðskambur — Fossgerði:
Fiárveiting var 70 m.kr. Lagður var 1,7 km langur kafli frá Krossi áleiðis að
Núp. Ollum frágangi er ólokið svo og lagningu slitlags.
36 Hornsvegur — Hafnarvegur:
Fjárveiting var 30 m.kr. Endurbyggður var 4,5 km langur kafli austan Hafnarvegar.
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Norðausturvegur:
02 Bakkafjörður:
Fjárveiting var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 15 m.kr. Framkvæmdafé var flutt og sameinað framkvæmdaláni á 85-05 Sandvíkurheiði.
05 Sandvíkurheiöi:
Fjárveiting var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 118 m.kr. Flutt
var til 15 m.kr. framkvæmdalán frá kafla 85—02. Endurbyggt var og lagaðir
snjóastaðir á 12,1 km löngum kafla milli Hundsvaðslækjar og Strandhafnarvegar.
06 Strandhafnarvegur — Vesturárdalsvegur:
Fjárveiting var 87 m.kr. Greidd var 17,5 m.kr. skuld frá fyrra ári. Byggð var
ný brú á Selá og var byggður 3,0 km langur kafli um hana.
09 Vopnafjörður — Hlíðarvegur:
Fjárveiting var 59 m.kr., auk 2,4 m.kr. innistæðu frá fyrra ári. Endurbyggður
var 1,5 km langur kafli frá enda Kolbeinsgötu að Sandvík. Lagfærðir voru slæmir
snjóastaðir.
Norðfjarðarvegur:
07 Reyðarfjörður — Eskifjörður:
Fjárveiting var 27 m.kr. og 50 m.kr. til bundins slitlags (sbr. 2.3.1.2.).
Greidd var 7,2 m.kr. skuld frá fyrra ári. Endurbyggöur var 1,5 km langur kafli í
Eskifjarðarkrók og lögð olíumöl á 0,3 km milli Bleiksár og Eskifjarðarár.
10 Göng Eskifjarðarmegin — Kirkjuból:
Fjárveiting var 35 m.kr. Greidd var 17,4 m.kr. skuld frá fyrra ári. Hækkaður
og styrktur var 0,5 km langur kafli um Hengifossá.
11 Kirkjuból — Neskaupstaður:
Fjárveiting var 85 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 20 m.kr. Lagður var nýr
vegur um Skálateig og Skorrastað, en þar í milli og fyrir utan var vegur styrktur
og endurbættur, samtals 4,5 km. Framkvæmdum er ólokið.
Seyðisfjarðarvegur:
03 Sýslumörk — Seyðisfjörður:
Fjárveiting var 120 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 46 m.kr. Greidd var 7,3
m.kr. skuld frá fyrra ári. Lokið var við 2,5 km langan kafla milli Stafa.

96 Suðurfjarðavegur:
03
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Hafnarnes — Vattames:
Fjárveiting var 10 m.kr. Greidd var skuld frá fyrra ári.
Suðurfjarðavegur:
08 Vík — Stöövarfjörður:
Fjárveiting var 90 m.kr. Lagður var 1,7 km langur kafli um Hafnarnes, en
frágangi er ólokið.
Hafnarvegur:
01 Austurlandsvegur — Stebbakelda:
Fjárveiting var engin. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 41 m.kr. Tekið var 35 m.kr.
lán úr verki 1 31—32 Um Hvalnesskriður. Vegur var endurlagður með smávægilegum breytingum og var lokið við að aka út burðarlagi á 2,8 km langan kafla.
Frágangi er ólokið.
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Fskj. 2.3.1.2,—1.
1

34

Bundin slitlög. — Greinargerð um framkvæmdir.
Suðurlandsvegur:
22-25 Hvolsvöllur — Rauðilækur:
Fjárveiting var 30 m.kr. Framkvæmdaián skv. 2.3.0.3, var 90 m.kr. Lögð var
olíumöl á 3,7 km langan kafla milli Rauðalækjar og Hellu (sjá fskj.
2.3.1.l.-l.).
Eyrarbakkavegur:

02

38
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Selfoss — Gaulverjabæjarvegur:

Fjárveiting var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 90 m.kr. Lögð var
olíumöl á 2,9 km langan kafla milli Markakeldu og vegamóta Gaulverjabæjarvegar (sjá fskj. 2.3.1.1.-1.).
Þorlákshafnarvegur:
02-03 Þrengslavegur — Þorlákshöfn:
Fjárveiting var 230 m.kr. Tekið var bráðabirgðalán hjá Framkvæmdastofnun
að upphæð 70 m.kr. (sbr. 2.3.O.2.). Vinnulán skv. 2.3.0.3. voru 54 m.kr. Lögð
var olíumöl á 7,6 km langan kafla milli Þrengslavegar og Þorlákshafnarvegar
og var útlögnin unnin af verktakafyrirtækinu Hlaðbæ h. f. Eftir er nokkur
frágangur á köntum.
Vesturlandsvegur:

18-19 Hvammsvík — Múlanes:
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Fjárveiting var 149 m.kr. Framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 80 m.kr. Lagfærður var og lagður olíumöl 2,6 km langur kafli frá Fossá að Brynjudalsá.
Vesturlandsvegur:
11 Brekka — Búðardalsá:
Fjárveiting var 50 m.kr. Lögð var tvoföld klæðning á um 5,0 km langan kafla
milli Brekku og Búðardalsár og um 0,8 km langan kafla milli Bifrastar og Hreðavatnsskála.
Akranesvegur:
01 Vesturlandsvegur — Berjadalsá:
Fjárveiting var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 130 m.kr. Hafist
var handa við jöfnun undir olíumöl á tveimur tveggja km löngum/vegarköflum og
framleidd olíumöl á þá kafla. Hætt var við framkvæmdir, enda komið fram í
seinni hluta septembermánaðar (sjá fskj. 2.3.1.1.-1.).
Vestfjarðavegur:
03 Við Búðardal:
Fjárveiting var 30 m.kr. Framleidd var og greidd olíumöl á um 1,8 km langan
kafla. Áætlað er að flytja olíumölina vestur í Búðardal nú í vetur og leggja hana
út í sumar.
Djúpvegur:
20-21 Innan ísafjarðar:
Fjárveiting var 55 m.kr. Framkvæmdalán skv. 2.3.O.3. var 100 m.kr. Lagt var
malbiksslitlag á 2,8 km langan kafla frá Holtabraut að þéttbýlismörkum við
Sætún (sjá fskj. 2.3.1.1.-1.).
25 Við Bolungarvík:
Framkvæmdalán var 50 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 5 m.kr. Styrktur var
og lagður malbiksslitlagi 1,4 km langur kafli frá Ósá að þéttbýlismörkum.

Þingskjal 971
1

75

749

1

82

1

92

2801

Norðurlandsvegur:
09 Reykjabraut — Blönduós:
Fjárveiting var 81 m.kr. Framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 50 m.kr. Lögð var
tvöföld klæðning á kaflana frá Reykjabraut að Skinnastað, frá Hjaltabakka að
Blöndubrú, frá Blönduósi að Skagastrandarvegamótum, alls um 7,5 km. Lögð var
5,7 km einföld klæðning frá Skagastrandarvegamótum að Glaumbæ.
17 Sauðárkróksbraut — Siglufjarðarvegur:
Fjárveiting var engin. Unnið var fyrir hluta af fjárveitingu 75-05 Sauðárkróksbraut, Sauðárkrókur — Flugvöllur. Lögð var tvöföld klæðning á 2,8 km
langan kafla frá Húseyjarkvísl að Sólvöllum.
Sauðárkróksbraut:
02 Norðurlandsvegur — Sæmundarhlíðarvegur:
Fjárveiting var engin en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 50 m.kr. Lögð var
klæðning á 4,1 km langan kafla úr Reykjarhóli að Ytra-Skörðugili.
05 Sauðárkrókur — Flugvöllur:
Fjárveiting var 65 m. kr. Kostuð var af viðhaldið uppbygging á 0,8 km
löngum kafla frá vegamótum Hegrabrautar að Fomósi. Lögð var klæðning á 2,3
km langan kafla frá Sauðárkróki að Flugvallarvegi. Hluti fjárveitingar var færður
til lagningar klæðningar á 749-01 Flugvallarveg og á 75-02 Sauðárkróksbraut
sunnan Ytra-Skörðugils.
Flugvallarvegur:
01 Sauðárkróksbraut — Flugvöllur:
Fjárveiting var engin. Unnið var fyrir hluta fjárveitingar 75-05 Sauðárkrókur—Flugvöllur og lögð klæðning á allan veginn frá Sauðárkróksbraut að flugvelli
um 0,4 km.
Norðurlandsvegur:
05 Ólafsfjarðarvegur — Dagverðareyrarvegur:
Fjárveiting var 120 m.kr. Lagt var malbik á 3,1 km langan kafla frá Dagverðareyrarvegi að Ólafsfjarðarvegi.
11 Á Svalbarðsströnd.
Fjárveiting var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 60 m.kr. Lögð var
klæðning á 3,7 km langan kafla frá Hallandi norður fyrir Sigluvík.
Ólafsfjarðarvegur:
01 Norðurlandsvegur — Hjalteyrarvegur:
Fjárveiting var 60 m.kr. Framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 10 m.kr. Varið var
40 m.kr. af viðhaldsfé til undirbúnings undir lögn á klæðningu. Lögð vartdæðning
á 1,2 km langan kafla frá Norðurlandsvegi að Hörgá, á 2,4 km langan kafla frá
Spónsgerði að Hofshæð og á 5,3 km langan kafla frá Kambhóli að Syðri-Haga.
Austurlandsvegur:
14 Norðfjarðarvegur — Upphéraðsvegur:
Fjárveiting var engin, en framkvæmdalán skv. 2.3.0.3. var 60 m.kr. Hluta
fjárveitingarinnar var varið til lagningar slitlags vestan Lagarfljótsbrúar 1,2 km
(sbr. fskj. 2.3.1.1.-1.). Lagt var slitlag á 0,8 km langan kafla sunnan Norðfjarðarvegar.
Norðfjarðarvegur:
07 Við Eskifjörð:
Fjárveiting var 50 m.kr. Lögð var olíumöl á 0,3 km langan kafla milli
Bleiksár og Eskifjarðarár (sjá fskj. 2.3.1.1.-1.).

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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93 Seyðisfjarðarvegur:
03 Við Seyðisfjörð:
Fjárveiting var 30 m.kr. Undirbyggður var 0,8 km langur kafli frá bæjarmörkum að ristarhliði. Keypt vár olíumöl og flutt á staðinn, en útlagningu var
frestað.

Fskj. 2.3.1.3.-1.
Stofnbrautir — Sérstök verkefni
Greinargerð um framkvæmdir
35

36

40

1

1

Biskupstungnabraut:
01 Suðurlandsvegur — Þingvallavegur:
Fjárveiting var 84,0 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 10,0 m.kr. Fullgerður
var með olíumalarslitlagi 1,6 km langur kafli frá Suðurlandsvegi og var útlögnin
unnin af verktakafyrirtækinu Miðfelli h. f.
Þingvallavegur:
Fjárveiting var 68,0 m.kr. Undirbyggður var að hluta 2,0 km langur kafli frá
Köldukvísl að Selholti.
Hafnarfjarðarvegur:
03-04 Arnames — Hafnarfjörður:
Fjárveiting var 210,0 m.kr. Framkvæmdir: sjá fskj. 2.3.1.1.-1.
Vesturlandsvegur:
05 Um Borgarfjörð:
Fjárveiting var 2.300,0 m.kr., þar af var varið til greiðslu vaxta og afborgana
220,3 m.kr. Byggð var 1,2 km löng vegfylling norðan brúar og hún tengd við
Borgarnes með 0,2 km löngum vegarkafla og sá kafli lagður olíumöl. Byggðir
vom tveir 300 m langir leiðigarðar við hvorn brúarenda. Endurbyggð og hækkuð
var 350 m löng vegfylling sunnan brúar. Fylling og leiðigarðar vom byggðir að 3M
hlutum úr malarefni og
hluta úr grjóti. Milli grjótvamar og malarkjama var
lagður nælondúkur til að hindra úrskolun undan grjótinu. Grjót í grjótvöm var
sprengt við Hrafnakletta í Borgarnesi og var verkið unnið af verktakafyrirtækjunum Sveinbjörn Runólfsson s. f., Fossvélar s. f. og Borgarverk h. f. Brú og vegur
voru tekin til umferðar.
Endurbyggður var og lagður klæðningu 8,5 km langur kafli frá Hafnará að
Seleyri. Lögð var olíumöl á 1,8 km langan kafla frá Borgarnesi að Ólafsvíkurvegi.
Lögn olíumalar annaðist verktakafyrirtækið Loftorka h. f. Ólokið er lagningu
burðarlags og slitlags á fyllinguna yfir fjörðinn, svo og frágangi grjótvarnar.
Einnig er ólokið frágangi á kaflanum frá Hafnará að Seleyri, svo og niðurtekt og
frágangi mannvirkja á vinnusvæðinu.
Vesturlandsvegur:
Á Holtavörðuheiði:
Fjárveiting var 126 m.kr. Skuld frá fyrra ári og afborganir af láni vom 88
m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 71,5 m.kr. Lagt var malarslitlag á 9,0 km langan
kafla frá Miklagili að Bláhæð og byggður upp um 2,0 km langur kafli frá Miklagili
að Dæld. Ólokið er frágangi utan vegar á 13 km löngum kafla frá Miklagili suður
fyrir Hæðarsteinsbrekku.
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60 Vestfjarðavegur:
25 Um Önundarfjörð:
Fjárveiting var 450 m. kr. Greidd var 17,6 m. kr. skuld frá fyrra ári. Haldið var
áfram þar sem frá var horfið í fyrra og undirbyggður vegur yfir fjörðinn um 1 km
á lengd. Þá var byggð 79 m löng forspennt bitabrú. Brú og vegur voru tekin til
umferðar. Ólokiö er frágangi á yfirborði vegarins frá Mosvallahálsi að vegamótum Flateyrarvegar, svo og frá Mosvallahálsi inn að Vífílsmýrum o. fl.
1 Norðurlandsvegur:
17 Um Héraðsvötn:
Fjárveiting var 168 m.kr. Byggðar voru undirstöður og millistöplar undir
188 m brú á Héraðsvötn, einnig var byggð bráðabirgðabrú yfir hluta farvegarins,
og undirstöður undir verkpalla aðalbrúar. Kostnaður fór nokkuð fram úr fjárveitingu og var því mætt með afgangi frá öðrum brúargerðaverkefnum.
1 Norðurlandsvegur:
13 Um Víkurskarð:
Fjárveiting var 126 m.kr. Lánaðar voru 13,5 m.kr. til 830-01 Svalbarðseyrarvegur. Gerð var 400 m löng undirbygging í Hrossdalsgili, sem er þó ekki
komin í fulla hæð.
1 Austurlandsvegur:
30-32 Um Hvalnesskriður:
Fjárveiting var 168 m.kr. 35 m.kr. voru lánaðar til framkvæmda á Hafnarvegi
(99-01). Um 1,5 km langur kafli um Þvottárskriður var færður neðar, nýr 1,0
km langur kafli var lagður milli skriða fyrir Mælifellsdal og um 1,5 km langur
kafli um Hvalnesskriður var breikkaður og lagður nýr að hluta í suðurendann,
en þar er verki ólokið.

Fskj. 2.3.2.-1.
Þjóðbrautir — Greinargerð um framkvæmdir
Meðallandsvegur:
01 Suðurlandsvegur — Amardrangur:
Fjárveiting var 10 m.kr. Byggður var 0,4 km langur vegur um Grenlæk í
Landbroti.
205 Klausturvegur:
01 Um Kirkjubæjarklaustur:
Fjárveiting var 35 m.kr. Skipt var um jarðveg á 0,9 km löngum kafla á
Kirkjubæjarklaustri.
22 Dalavegur:
01 Við Flugstöð:
Fjárveiting var 75 m.kr. Endurgreidd var 13,4 m.kr. skuld frá fyrra ári.
Unniö er að hönnun vegarins niður í bæinn og eru framkvæmdir fyrirhugaðar á
árinu 1981.
25 Þykkvabæjarvegur:
01—02 Suðurlandsvegur—Þykkvibær:
Fjárveiting var 35 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 25,5 m.kr. Undirbyggður
var 1,6 km langur kafli frá Suðurlandsvegi og þar af lögð klæðning á 1,4 km
langan kafla.
204
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250 Dímonarvegur:
01

252
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Ýmsirstaðir:
Fjárveiting var 10 m.kr. og auk þess voru til 2 m.kr. af fjárveitingu s.l. árs.
Byggð voru tvö ræsi í veginn.
Landeyjavegur:
01-06 Ýmsir staðir:
Fjárveiting var 10 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán frá fyrra ári og auk þess
girt með veginum.
Fljótshlíðarvegur:
02 Hvolsvöllur — Deild:
Fjárveiting var 45 m.kr. Greitt var vinnulán frá fyrra ári og ekið jöfnunarlagi
í 2,8 km kafla milli Núpa og Sámsstaða.
Þingskálavegur:
02 Bolholt — Landvegur:
Fjárveiting var 15 m.kr. Fullgerður var 2,4 km langur kafli milli Bolholts og
Svínhaga.
Gaulverjabæjarvegur:
01 Um Hróarholtslæk:
Fjárveiting var 12 m.kr. Tengd var ný brú á Hróarsholtslæk með 0,3 km
löngum kafla.
Biskupstungnabraut:
05 Ofan Brúarár:
Fjárveiting var 40 m.kr. Vinnulán skv. 2.3.0.2. var 36 m.kr. Byggður var 2,5
km langur kafli vestan við Torfastaði.
Laugarvatnsvegur:
02 Um Laugarvatn:
Fjárveiting var 60 m.kr., auk þess sem fjárveiting af 365 Gjábakkavegi við
Laugarvatn var notuð til framkvæmda á Laugarvatni. Lögð var olíumöl á akbraut
og gangstétt á 1350 m löngum kafla í gegnum Laugarvatn. Útlögnin var unnin af
verktakafyrirtækinu Loftorku h. f. Eftir er lítilsháttar vinna við frágang svo og öll
götulýsing.
Villingaholtsvegur:
02 Ýmsir staðir:
Fjárveiting var 33 m.kr. Greitt var vinnulán frá fyrra ári að upphæð 27,0
m.kr.
Auðsholtsvegur:
01 Hrunamannavegur — Langholt:
Fjárveiting var 19 m.kr. Byggður var 0,7 km langur kafli á móts við Birtingarholt.
Kaldbaksvegur:
01 Ýmsir staðir:
Fjárveiting var 1 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
Gjábakkavegur:
01 Við Laugarvatn:
Fjárveiting var 14 m.kr. Fjárveitingunni var varið til framkvæmda við 37-02
Laugarvatnsveg á Laugarvatni.
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Nesvegur:
01 Hafnir—Reykjanesviti:
Fjárveiting var 67 m.kr. Samkvæmt ákvörðun þingmanna Reykjaneskjördæmis var lánað 70 m.kr. úr Hafnarfjarðarvegi til Nesvegar. Fullgerður var og
tekinn í notkun um 12 km langur kafli frá Höfnum að Reykjanesvita.
03 Grindavík — Þórkötlustaðahverfi:
Fjárveiting var 43 m.kr. Fullgerður var og lagður olíumöl 1,1 km langur kafli frá
Grindavík að Þórkötlustaðahverfi.
50 Borgarfjarðarbraut:
02 Um Hestháls;
Fjárveiting var 50 m.kr. Lokið var nýbyggingu á 1,2 km löngum kafla frá
Uxahryggjavegi að Mannamótsflöt.
05 Hamraendar — Amarholt:
Fjárveiting var 59 m.kr. Að auki voru endurgreiddar 22 m.kr. úr 526 Stafholtsvegi, sem
lánaðar höfðu verið 1979. Þar að auki fékkst heimild þingmanna kjördæmisins til flutnings á
43 m.kr. úr 523 Hvítársíðuvegi. Lokið var nýbyggingu á 1,5 km löngum kafla um Þverbrekkur, einnig var vegur hækkaður og styrktur á 5,5 km löngum kafla frá Norðurá hjá
Haugum að Þverárbrú á Lundahyl. Ennfremur var tengd ný brú á Þverá.
52 Uxahryggjavegur:
02 Borgarfjarðarbraut — Hóll:
Fjárveiting var 22 m.kr. Lokið var hækkun og styrkingu á 2,0 km löngum
kafla á milli Snartarstaða og Hóls.
523 Hvítársíðuvegur:
01 Þverárhlíðarvegur — Þorgautsstaðir:
Fjárveiting var 43 m.kr. Með samþykki þingmanna kjördæmisins var fjárveiting þessi flutt í 50-05 Borgarfjarðarbraut Hamraendar — Arnarholt.
526 Stafholtsvegur:
01 Stafholt — Svarfhóll:
Fjárveiting var 22 m.kr. og var hún flutt í 50-05 Borgarfjarðarbraut Hamraendar — Amarholt til greiðslu skuldar frá 1979. Innistæða frá fyrra ári að upphæð 2 m.kr. var notuð til girðingaframkvæmda.
566 Hítarnesvegur:
01 Ólafsvíkurvegur — Krossholt:
Fjárveiting var 9 m.kr. Vegurinn var allur styrktur eða 4,0 km.
568 Skógamesvegur:
01 Deildarlækur — Skógames:
Fjárveiting var 9 m.kr. Vegurinn var styrktur frá Ólafsvíkurvegi að SyðraSkógamesi, alls 7,0 km. Að auki var nokkur ræsagerð.
571 ölkelduvegur:
01 Ólafsvíkurvegur — Hóll:
Fjárveiting var 6 m.kr. Vegurinn var allur styrktur eða 3,5 km.
572 Lýsuhólsvegur:
01 Ólafsvíkurvegur— Ólafsvíkurvegur:
Fjárveiting var 7 m.kr. Styrktur var kaflinn frá Ólafsvíkurvegi að félagsheimili og frá Ólafsvíkurvegi að Hraunsmúla, samtals 4,0 km.
574 Útnesvegur:
01 Hamraendalækur — Litlu-Hnausar:
Fjárveiting var 17 m.kr. Skuld frá fyrra ári var 9 m.kr. Ákveðið var í samráði
við heimamenn að láta vegarkaflann um Sleggjubeinu og Stapabotn, sem er á
vegáætlun 1981, hafa forgang fram yfir kaflann milli Hamraendalækjar og Litlu-
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Hnausa, og var honum því frestað. Byggður var upp 1,5 km langur kafli. Hefur
þessi framkvæmd þegar sannað ágæti sitt hvað vetrarumferð áhrærir.
59 Laxárdalsvegur:
02 Laxárdalsheiði:
Fjárveiting var 60 m.kr. Greidd,var skuld frá fyrra ári að upphæð 1 m.kr.
Undirbyggður var 1,0 km langur kafli við sýslumörkin. Að auki var undirbygging
frá 1978 hækkuð og lagfærð á 5,5 km löngum kafla. Enn vantar meirihluta
burðarlags, slitlag og allan frágang svo verkinu sé lokið frá Sólheimum að enda
nýbyggingar austan sýslumarka.
583 Háisabæjarvegur:
01 Syðri-Hundadalur — Bær:
Fjárveiting var engin. Þingmenn kjördæmisins heimiluðu töku á 10 m.kr.
vinnuláni (sbr. 2.3.0.2.). Lagður var 1,3 km langur kafli frá Bæ í átt til Hundadals. Er þessum kafla lokið nema grjótvörn.
590 Klofningsvegur:
07 Um Stekkjardal:
Fjárveiting var 15 m.kr. Undirbyggður var 0,3 km langur kafli um Stekkjardal.
594 Staðarhólsvegur:
01 Um Þurranes:
Fjárveiting var 9 m.kr. Endurbyggður var 0,8 km langur kafli frá Klofningsvegi að Þurranesi.
619 Ketildalavegur:
04 Austmannadalur — Selárdalur:
Fjárveiting var 40 m.kr. Lagður var nýr vegarkafli um Bakkadal og vegurinn
frá Bakkadal í Austmannadal lagfærður verulega, samtals um 3,5 km.
643 Strandavegur:
07 í Reykjarfjarðarbotni:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán skv. 2.3.0.3. var 98 m.kr. og var 33
m.kr. varið til greiðslu vaxta og afborgana. Lagður var 1,7 km langur kafli milli
Kjósar og Reykjarfjaröar (bæjarins).
659 Laxárdalsvegur:
01 Sýslumörk Laxá:
Fjárveitíng var 54 m.kr. Féð var Iánað í Hólmavíkurveg 22 m.kr. og
Súgandafjarðarveg 32 m.kr.
665 Súgandafjarðarvegur:
02 Innan Suðureyrar:
Fjárveiting var 68 m.kr. Lán frá Laxárdalsvegi var 32 m.kr. Gerð var 1,0 km
löng fylling í sjó innan kauptúnsins. Eftir er frágangur á grjótvörn, hluti burðarlags og slitlag.
704 Miðfjarðarvegur:
02 Vesturárdalsvegur — Bjarg:
Fjárveiting var 36 m.kr. Byggður var nýr vegur suður frá Spenamelum, 1,9
■km að lengd. Jöfnunarlag og malarslitlag vantar.
705 V esturárdalsvegur:
01 Miðfjarðarvegur — Skeggjastaðír:
Fjárveiting var 16 m.kr. Lagfærður var snjóastaður við Vaðshól með endurbyggingu á 0,3 km löngum kafla.
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Vatnsnesvegur:
01 Hvammstangi — Skarð:
Fjárveiting var 18 m.kr. Byggður var nýr vegur frá Merkurvegi út fyrir
Grænahvamm, 0,4 km að lengd. Jöfnunarlag og malarslitlag vantar.
Grímstunguvegur:
01 Vatnsdalsvegur — Vatnsdalsvegur:
Fjárveiting var 10 m.kr. Byggður var nýr vegur milli Áss og Ásbrekku, 0,9
km að lengd. Malarslitlag vantar.
Audkúluvegur:
01 Reykjabraut — Svínvetningabraut:
Fjárveiting var 10 m.kr. Vegurinn frá Sléttuá að Svínvetningabraut var uppbyggður 0,6 km í fullnægjandi hæðir, en 0,3 km að hluta. Malarslitlag vantar.
Svínvetningabraut:
01-03 Norðurlandsvegur — Blanda:
Fjárveiting var 42 m.kr. Haldið var áfram uppbyggingu vegarins sunnan við
Sauðanes og lokið við kaflann frá fyrra ári. Nýr kafli er 1,1 km.
Mýravegur:
01 Skagastrandarvegur — Þverárfjallsvegur:
Fjárveiting var 10 m.kr. Lagfærður var 0,6 km langur kafli við Laxárbrú.
Skagavegur:
09 Þverárfjallsvegur — Sauðárkrókur:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán, sbr. 2.3.0.3. var 50 m.kr. Endurbyggður var 1,4 km langur kafli um Hákamb á Laxárdalsheiði, en frágangi er
ólokið. Undirbyggður var 1,4 km langur kafli frá skíðalyftu að Dalsá.
Skagafjarðarvegur:
01-03 Norðurlandsvegur — Austurdalsvegur:
Fjárveiting var 20 m.kr. Endurbyggöur var 1,7 km langur kafli á Laufási.
Austurdalsvegur:
01 Skagafjarðarvegur — Merkigilsvegur:
Fjárveiting var 5 m.kr. Endurbyggðir voru tveir snjóþungir kaflar á
Bústaðahálsi, annar efst á hálsinum 0,5 km langur, en hinn neðan Vindheimadrags 0,7 km langur.
Hegranesvegur vestari:
01 Hegranesvegur eystri — Helluland:
Fjárveiting var 30 m.kr. Endurbyggður var 1,0 km langur kafli sunnan
Kárastaða.
Sléttuhlídarvegur:
01 Siglufjarðarvegur — Siglufjarðarvegur:
Fjárveiting var 8 m.kr. Vegurinn styrktur og hækkaður á 25 km kafla.
Flókadalsvegur:
01 Siglufjarðarvegur — Siglufjarðarvegur:
Fjárveiting var 35 m.kr. Byggður var 1,4 km langur kafli um Ystamó.
Sléttuvegur:
01 Siglufjarðarvegur— Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var-36 m.kr. Endurbyggður var 1,6 km langur kafli frá Stórubrekku að Stóruþverá.
Grenivíkurvegur:
05 Grenivík — Melar:
Fjárveiting var engin, en fengið 1,5 m.kr. lán frá Eyjafjarðarbraut eystri
829-01. Lagfærður var 0,1 km langur kafli ofan við frystihúsið á Grenivík.
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Bakkavegur:
01 Ólafsfjarðarvegur— Ólafsfjaröarvegur:
Fjárveiting var 15 m.kr. Lagðir voru samtals 1,5 km langir kaflar við Ásláksstaði.
Staðarbakkavegur:
01 Hörgárdalsvegur—Staðarbakki:
Fjárveiting var 36 m.kr. Lagður var 1,7 km langur kafli um Myrká.
Dagverðareyrarvegur:
01 Norðurlandsvegur— Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 20 m.kr. Styrktur var 2,2 km langur kafli um Glæsibæ.
Blómsturvallavegur:
01 Norðurlandsvegur — Lónslækur:
Fjárveiting var 10 m.kr. Hækkaður var og styrktur 0,8 km langur kafli frá
Norðurlandsvegi að Hraukbæjarkoti.
Eyjafjarðarbraut eystri:

01

Norðurlandsvegur — Munkaþverá:
Fjárveiting var 52 m.kr. Lánað var til 83-05 Grenivíkurvegar 1,5 m.kr.
Greidd var skuld frá fyrra ári að upphæð 8,6 m.kr. Lagður var 1,2 km langur kafli
frá Þórustöðum að Gröf.
830 Svalbarðseyrarvegur:
01 Vaðlaheiðarvegur — Norðurlandsvegur:
Fjárveitirig var engin. Tekið var 13,5 m.kr. lán frá 1-13 Norðurlandsvegi um
Víkurskarð. Undirbyggður og lagður malbiki var 0,2 km langur kafli á Svalbarðseyri.
844 Bárðardalsvegur eystri:
01-02 Norðurlandsvegur — Bárðardalsvegur vestri:
Fjárveiting var 50 m.kr. Lagðir voru samtals 3,7 km langir kaflar um Sunnuhvol, Hrappsstaði og sunnan Kálfborgarár.
847 Stafnsvegur:
01 Norðurlandsvegur — Stafn:
Fjárveiting var 10 m.kr. Endurbyggður var 2,0 km langur kafli norðan við
ristarhlið.
848 Mývatnssveitarvegur:
01 Norðurlandsvegur — Garður:
Fjárveiting sem var 15 m.kr. var lánuð til Norðurlandsvegar 1-20 um Geirastaði, sjá 2.3.1.1.-1.
852 Sandsvegur:
01 Norðausturvegur — Sandur:
Fjárveiting var 10 m.kr. Keyrt var slitiag í 5,4 km langan kafla frá Norðausturvegi að Sílalæk.
94 Borgarfjarðarvegur:
06 Lagarfossvegur — Unaós:
Fjárveiting var 60 m.kr. Byggðir voru 5,0 km langir kaflar frá Sandi að
vegamótum Klúku.
923 Jökuldalsvegur efri:
02 Hákonarstaðir — Búðará:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán var 201 m.kr. og 119 m.kr. var
varið til greiðslu vaxta og afborgana. Byggður var 2,2 km langur kafli um Grund.
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Jökuldalsvegur eystri:
01 Austurlandsvegur — Refshöfði:
Fjárveiting var 35 m.kr. Byggður var 3,1 km langur kafli frá Garðá inn fyrir
Landá.
925 Hróarstunguvegur:
01 Austurlandsvegur — Húseyjarvegur:
Fjárveiting var 30 m.kr. Styrktur var 6,0 km langur kafli frá Kirkjubæ að
Hallfreðarstöðum og malarslitlag sett í veginn.
927 Brekkubæjarvegur:
01 Tunguvegur — Tunguvegur:
Fjárveiting var 30 m.kr. Byggður var 4,0 km langur kafli og styrktir 2 km á
kaflanum frá Hróarstunguvegi að Kleppjámsstöðum.
929 Fellavegur:
01 Austurlandsvegur — Austurlandsvegur:
Fjárveiting var 9 m.kr. og var flutt í Upphéraðsveg (sjá 931-01).
931 Upphéraðsvegur:
01 Austurlandsvegur — Rauðalækur:
Fjárveiting var 4 m.kr. og fengin var 9 m.kr. fjárveiting frá Feilavegi með
samþykki þingmanna kjördæmisins. Undirbyggður var 400 m kafli og lögð á hann
olíumöl. Styrktur og hækkaður var 1,0 km langur kafli innan Skipalæks, en þar
var áður slæmur snjóastaður.
934 Múlavegur í Fljótsdal:
01 Upphéraðsvegur — Glúmsstaðir:
Fjárveiting var 30 m.kr. Styrktur og hækkaður var 0,3 km langur kafli frá
Kvíslárbrú að Jökulsárbrú. Byggður var 5,0 km langur kafli frá fyrrgreindum
kafla að hliðinu hjá Langhúsum.

Fskj. 2.4.1.-1.
Brýr 10 m og lengri — Greinargerð um framkvæmdir.
Gufuá (1):
Byggð var 11 m plötubrú, sem kemur í stað gamallar brúar með vondri aðkeyrslu. Brúin
var áður á Ólafsvíkurvegi, en tilheyrir Vesturlandsvegi eftir opnun brúar á Borgarfjörð.
Kostnaður áætlaður 65 m.kr.
Þverá á Lundahyl (50):
Byggð var 46 m stálbitabrú með steyptu gólfi. Þama var áður bogabrú frá 1913. Kostnaður var áætlaður 150 m.kr.
Seiá í Hrútafirði (68):
Byggð var 22 m plötubrú í tveimur höfum. Kostnaður var áætlaður 65 m.kr.
Miðdalsá (68):
Byggð var 22 m plötubrú í tveimur höfum. Kostnaður var áætlaður 75 m.kr.
Hálsá (82):
Byggð var 11 m plötubrú. Kostnaður var áætlaður 75 m.kr.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Hrúteyjarkvísl (1):
Byggð var 40 m forspennt bitabrú í tveimur höfum. Kostnaður var áætlaður 100 m.kr.

Selá í Vopnafirði (85):
Byggð var 70 m plötubrú í fjórum höfum. Kemur hún í stað brúa á Selá og Hvammsá,
sem byggðar voru 1927 og hafa verið farartálmar vegna þess, hve mjóar þær eru. Er nú
aðeins eftir ein brú, Hölkná í Þistilfirði á Norðausturvegi, sem ekki leyfir 2,5 m breidd
ökutækja. Hún er jafnframt sú eina á stofnbrautum. Kostnaður við byggingu Selárbrúar var
áætlaður 205 m.kr., en reyndist talsvert minni.
Utan vegáætlunar og í tengslum við gerð hitaveitu í Hjaltadal var byggð 11,0 m brú á
Hvammsá í Hjaltadal, á sýsluvegi að Reykjum. Einnig voru byggðar undirstöður undir
hitaveitu og 30 m brú á Hjaltadalsá.
Þessar brýr voru ekki greiddar af vegasjóði.

Fskj. 2.5.1.-1.
Aðalfjallvegir — Greinargerð um framkvæmdir.
1. F 22 Fjallabaksleið nyrðri:
Fjárveiting var 7,4 m.kr. Var henni varið til venjulegs viðhalds, vegurinn heflaður,
mölbomir stuttir kaflar og endumýjaðar stikur.
2. F26 Sprengisandsleið:
Fjárveiting var 8,0 m.kr. og var henni varið til venjulegs viðhalds á leiðinni. Vegurinn var heflaður, stikur endurbættar og kaflar mölbornir.
3. F35 Kaldadalsvegur:
Fjárveiting var 4,4 m.kr. og var henni varið til almenns viðhalds á veginum.
4. F37 Kjalvegur:
Fjárveiting var 14,2 m.kr. Lokið var við tengingu á Sandárbrú og mölborinn var um
0,7 km langur kafli í Bláfellshálsi og um 0,6 km langur kafli á leiðinni í Kerlingafjöll.
Auk þess var unnið að almennu viðhaldi á veginum.
5. F78 Skagafjarðarleið:
Fjárveiting var 4,5 m.kr. Unnið var að lagfæringu á leiðinni frá Laugarfelli að
Fjórðungsvatni.
6. F82 Eyjafjarðarleið:
Fjárveiting var 8,5 m.kr. Gerðar voru endurbætur á veginum, þar sem hann liggur
upp úr dalbotninum við Nýjabæ. Auk þess var unnið að almennu viðhaldi á veginum.
7. F92 Gæsavatnaleið:
Fjárveiting var 2 m.kr. og var henni varið til almenns viðhalds á veginum.

Ed.
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972. Nefndarálit

[270. mál]

nm frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því, að það verði samþykkt með svohljóðandi
BREYTINGU:
1 stað orðsins „námsskrá“ í 1. gr. frv. komi orðið: starfsáætlun.
Alþingi, 19. mai 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
Salome Þorkelsdóttir,
Davíð Aðalsteinsson.
form., frsm.
fundaskr.
Jón Helgason.
Karl Steinar Guðnason.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

Nd.

973. Nefndarálit

[38. mál]

um frv. t'l 1. um breyt. á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.
Frá 2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Einhver viðkvæmustu ágreiningsmál á islenskum vinnumarkaði eru deUumál,
sem upp koma milli hinna stóru landssambanda ASÍ og BSRB um samningssvið,
samn ngssvæði og félagsaðild starfsfólks á vinnustöðum þar sem starfsmenn geta
ýmist verið í aðildarfélögum ASÍ eða aðildarfélögum BSRB. Hjá ýmsum op:nberum og
hálfopinberum stofnunum ríkis og sveitarfélaga skarast nokkuð „landamerki" þessara landssamtaka launafólks — hafa raunar aldrei verði mörkuð. Hefur þetta á um1 ðnum árum skapað talsverða togstreitu og flutning starfsfólks fram og til baka
milli félaganna eftir þvi hvernig samningamál hafa staðið hverju sinni. Eru þess
jafnvel dæmi, að hætta hefur þótt á að heil stéttarfélög innan ASÍ gætu lagst n:ður
eða stórveiklast af þessum sökum, og hafa risið harðar landamerkjadeilur milli
landssamtakanna og einstakra félaga innan þe'rra af þeim orsökum. Hafa þá á
stund’’m gengið harkalegar ásakanir á milli forustumanna þar sem einn hefur borið
annan þeim sökum að ástunda landvinninga í því skyn’ að krækja i félagsgjöld
og fjölga meðlimum stéttarfélags síns, en hlotið þau andsvör að standa sjálfur í
vegi fyrir að launafólk fengi að njóta hagstæðustu kjara sem i boði væru innan
þeirra félaga, sem náð hefðu þe'm hagstæðustu kjörum fram i samningum. Þá er
einnig nokkur hópur fólks, sem stendur utan viðkomandi landssamtaka, tekur þó
laun samkvæmt kjarasamningum þeirra, en hefur ekki rétt til áhrifa eða afskipta
af þe'rri samningagerð. Enn einn hópurinn er svo til, sem t. d. vinnur um skeið eða
lengur á kjörum samkvæmt kjarasamningum annarra landssamtakanna sem hér um
ræðir, en á félagsaðild og greiðir félagsgjöld i aðildarfélögum hinna landssamtakanna. Hefur oft orðið mikill krytur milli stéttarfélaganna innan BSRB annars vegar
og ASl hins vegar vegna þessa fólks.
Allt styður þetta nauðsyn þess, að íslenski vinnumarkaðurinn verði kortlagður
upp á nýtt og m. a. skarpari skil verði gerð milli Iandssamtaka launafólks en nú
á sér stað. í því sambandi er vitnað til samþvkktar þings Alþýðusambands Islands
um starfsgreinasambönd, sem aldrei hefur náð fram að ganga, og frumvarps um
sama efni, sem liggur nú fyrir Alþingi frá Vilmundi Gylfasyni.
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Við gerð kjarasamninga á s. 1. hausti voru þessar landamerkjaþrætur m. a. ræddar
af ASÍ og BSRB hvoru í sínu lagi við fjármálaráðherra. Niðurstaðan af þeim umræðum varð sú, að ráðherrann hét hvorum samtökunum um sig tiltekinni úrlausn án
þess þó að hvor vissi þar af öðrum. Þannig hét fjármálaráðherra BSRB þeirri breytingu á samningssviði BSRB, sem fram kemur í 1. gr. frv., en þar er tekið fram að
BSRB skuli einnig geta farið með kjarasamningamál vegna starfsmanna sjálfseignarstofnana, sem starfa í almannaþágu, stofnana, sem eru í fjárlögum, o. s. frv., eins og
nánar segir í frumvarpsgreininni. Fram hefur komið hjá fulltrúum BSRB, sem
mætt hafa á fundi fjárhags- og viðskiptanefndar, að þetta fyrirheit ráðherrans um
lagabreytingu á samningssviði BSRB hafi verið forsenda þess, að samningar voru
við hann gerðir á s. 1. hausti.
Um svipað leyti undirritaði fjármálaráðherra hins vegar yfirlýsingu t'l ASÍ um
sambærilegt efni, sem hér er prentuð sem fylgiskjal. í yfirlýsingunni hét ráðherra
því að gera enga breytingu á samningsvenjum, láta félaga innan ASÍ og sérsambanda
þess njóta forgangsréttar til allra starfa, sem nú eru samningsbundin við ASI, og að
gera ekki samninga við aðra aðila um þau störf, sem félagsmenn ASl starfa nú við.
í þessu viðkvæma landamæradeilumáli hafði fjármálaráðherra sem sé gert samkomulag við báða um að selja báðum sama „landið“, og er það eftirtektarvert, að
ASÍ vissi ekki um samkomulag ráðherrans við BSRB og BSRB vissi ekki um samkomulag ráðherrans við ASÍ fyrr en umrætt frv. hafði verið lagt fram og vakin hafði
verið athygli á þvi.
Strax og það hafði verið gert gekk varaforseti ASÍ á fund fjárhags- og viðskiptanefndar og bað þess eindregið, að nefndin legði ekki til staðfestingu á ákvæði 1. gr.
frv. þar eð með þeim væri felld úr g'ldi yfirlýsingin til ASÍ sem yrði að sjálfsögðu
að víkja fyrir skýlausum lagafyrirmælum, ef samþykkt yrðu, sem gengju í gagnstæða átt. Undirritaður nefndarmaður fékk sömu eindregin tilmæli frá ýmsum öðrum stjórnarmönnum i stéttarfélögum innan ASÍ og er kunnugt um að framkvæmdastjórn Verkamannasambands íslands lagði höfuðkapp á það við formann sinn, sem
á einnig sæti i fjárhags- og viðskiptanefnd, að hann legðist gegn ákvæðum 1. gr. og
fengi henni breytt, enda gæti hún, ef að lögum yrði, haft alvarlegar afle:ðingar fyrir
aðildarfélög VMSl og ýmis önnur félög faglærðs og ófaglærðs fólks innan ASÍ. Vissi
undirritaður nefndarmaður ekki annað en samstaða hefði tekist milli hans og umrædds
nefndarmanns í fjárhags- og viðskiptanefnd og annarra nefndarmanna um flutning
breytingartillögu við 1. gr. frv. þar sem tillit væri tek:ð til óska ASÍ og VMSl og
jafnframt til þess að varðveita það meginsjónarmið BSRB áfram í frumvarp:nu að
færa þeim fjölmörgu starfsmönnum, er utan félaga standa, en vinna á BSRB-kjörum,
rétt til þess að taka þátt í að ákvarða og greiða atkvæði um þau kjör. Hafði slíkri
tillögu raunar verið lýst á fundi fjárhags- og viðskiptanefndar um málið, m. a. sein
same'ginlegri tillögu undirritaðs og hv. þm. Guðmundar J. Guðmundssonar, er endanlegri afgreiðslu var frestað af nefndarformanni. Það var svo fyrst i gær sem upplýstist að hv. þm. Guðmundur J. Guðmundsson væri fallinn frá flutningi umræddrar
brtt., sem hann hafði raunar áður fallist á að gerast 1. flm. að, en horf:nn til liðs
við 1. gr. í upphaflegri mynd i trausti yfirlýsingar um nýja túlkun fjármálaráðherra á eðli og tilgangi greinarinnar og eftir allnokkrar viðræður við ráðherrann að
sögn.
Hin nýja yfirlýsing ráðherrans, sem þrír nefndarmenn hyggjast gera að sinni,
birtist sem fylgiskjal með áliti þessu. Efnisatriði hennar eru mjög einföld og ljós.
Þau eru á þá lund, að fjármálaráðherra tjáir nefndinni að hann hafi aldrei ætlað
lagagreininni að þjóna þeim tilgangi, sem um er fjallað i greininni og fulltrúar BSRB
höfðu m. a. lýst fyrir nefndinni, heldur þvi einvörðungu að veita sér heimild til
þess að taka við umboði frá umræddum sjálfseignarstofnunum o. fl. til þess að
semja við BSRB um kaup og kjör félagsmanna i BSRB ef stofnanirnar bæðu hann
þess. Ráðherrann þarf ekki frekar lagaheimild til þess að veita slíku umboði viðtöku
en hann þarf að fá heimild Alþingis til þess að taka við sendibréfum, enda mun það
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vera skoðun stjórnar BSRB að með þessari yfirlýsingu hafi fyrst tekið steininn úr
hjá ráðherranum og viti nú enginn lengur hvað horfi út og hvað suður í afskiptum
hans af málinu. Ekki þótti þó ástæða til þess að gefa fulltrúum BSRB kost á að ræða
hin nýju viðhorf við nefndina áður en frá málinu var þar gengið. Forseti og varaforseti ASÍ komu þó til fundar við nefndina skv. ósk undirritaðs og töldu þeir, að
með hinni nýju yfirlýsingu um, hvernig skilja bæri greinina öðruvísi en i henni
segði, væri málið viðunandi — þó betra ef efnisatriði yfirlýsingarinnar kæmu í lagagreinina sjálfa til þess að taka af öll tvimæli og sneiða hjá þeim ágalla málsins að
þurfa að taka strikið út i lagagreininni, en venda suður í túlkuninni.
Undirritaður nefndarmaður hefur gert ítrekaðar tilraunir til þess að ná samkomulagi i nefndinni um flutning breytingartillagna. Fyrst var reynt að ná samkomulagi um flutning breytingartillögu, sem varðveitti óskertan þann megintilgang
BSRB, að með frv. væri þeim fjölda starfsmanna, sem vinnur á BSRB-kjörum, en
stendur utan félagsaðildar og hefur því ekki rétt til afskipta af samningagerð BSRB,
veittur sá réttur án þess þó að það skerti á nokkurn hátt samningssvið og félagssvæði annarra stéttarfélaga né hefði áhrif á réttindi og skyldur starfsfólks gagnvart
þeim félögum né skerti umsaminn forgangsrétt ASÍ-félaga ti] starfa, sem ASÍ-félagar
hafa með höndum. Mikill meiri hluti hafði náðst í nefndinni um þá breytingartillögu
þegar 1. flm. hennar hljópst óvænt undan árum að höfðu samráði við fjármálaráðherra.
Þá gerði undirritaður tilraun til þess að ná samkomulagi um breytingu greinarinnar þannig að efnisatriðin í bréfi fjármálaráðherra til nefndarinnar frá 18. mai
yrðu tekin inn í 1. gr. Ekki fékkst samkomulag um það heldur.
Eins og málið er nú orð:ð er það hið versta klúður, þar sem ráðherra er orðinn
margsaga og enginn veit hvaða stefnu viðkvæm deilumál milli ASÍ og BSRB gætu
tekið verði 1. gr. frv. að lögum. Engum er greiði gerður með slíku heljarstökki út i
náttmyrkrið ofan á allan þann kollskít, sem stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar hafa
verið látnir taka í sorta liðins vetrar. Verst er þó ef menn koma svo þungt niður iir
þessu heljarstökki. að þeir brjóti i myrkrinu sum þeirra stéttarfélaga láglaunafólks,
sem erfiðasta vígstöðu eiga í kjarasgmningagerð, og skilji þau eftir sundruð og máttvana. Oft hafa forustumenn i verkalýðsbaráttu, sem sæti eiga og hafa átt á Alþingi,
þurft að ganga gegn hagsmunum umbjóðenda sinna varðandi timabundnar aðgerðir
á sviði launamála. Aldrei hefur hins vegar á það reynt, að óvissar aðgerðir, sem
gætu stefnt í átt til félagslegrar upplausnar stéttarfélaga, stæðu eða féllu með atkvæði
sumra þekktustu trúnaðarmanna islenskrar verkalýðshreyfingar, sem fyrir það hafa
verið kjörnir á þing — fyrr en þá nú.
Undirritaður nefndarmaður hefur ekkert við aðrar gre:nar frv. að athuga en
þá fyrstu og mun fúslega greiða atkvæði með þeim. í ljósi þess, hvílikt klúður
málefni 1. gr. eru orðin, út í hvaða óvissu menn eru þar að stefna og hverjar
afleiðingarnar gætu orðið, telur hann hins vegar að Alþ:ngi eigi að gefa fjármálaráðherr'a eilitið meira ráðrúm til þess að átta sig og ná samkomulagi við stéttarfélögin um lausn, sem lægi Ijóst fyrir hver væri, og við BSRB um skýrari og mikilvæg
réttindamál, og leggur því til að 1. gr. frv. verði felld.
Alþingi, 19. maí 1981.
Sighvatur Björgvinsson.
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Fylgiskjal I.
FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
31. október 1980.
Alþýðusamband íslands
Síðumúla 37
1 framhaldi af viðræðum fulltrúa ríkisstjórnarinnar og ASÍ gefur fjármálaráðuneytið út eftirfarandi yfirlýsingu:
Félagar innan ASl eða sérsambanda þess njóta forgangsréttar til allra þeirra
starfa sem nú eru samningsbundin við ASÍ.
Ekki verða gerðir samningar við aðra aðila um þau störf sem félagsmenn
ASl starfa nú við.
Þetta tekur til starfa á vegum rikisins, stofnana þess og fyrirtækja.
Ragnar Arnalds.
Fylgiskjal II.
FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
18. maí 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
neðri deildar Alþingis
Að gefnu tilefni vegna umræðna um 1. gr. bráðabirgðalaga nr. 68/1980 vill
ráðuneytið taka eftirfarandi fram:
Lagagrein þessari er eingöngu ætlað að opna leið fyrir þær sjálfseignarstofnanir og aðrar stofnanir, sem undir hana falla, til að afhenda fjármálaráðherra umboð til að semja fyrir þeirra hönd við BSRB og aðildarfélög þess um kjör þeirra
starfsmanna sem eru í BSRB. Þetta gildir þó einungis í þeim tilvikum að stjórn
viðkomandi stofnunar ákveði að afhenda fjármálaráðherra slikt samningsumboð.
Ákvæðið breytir á engan hátt samningsstöðu annarra launþegasamtaka við ríkið,
sbr. bréf fjármálaráðherra frá 31. 10. 1980 til ASÍ. I bréfi þessu segir að félagar
innan ASÍ eða sérsambanda þess njóti forgangsréttar til allra þeirra starfa sem
nú eru samningsbundin við ASÍ. Ekki verði gerðir neinir samningar við aðra aðila
um þau störf, ssm félagsmenn ASÍ starfa nú við, og að þetta taki til starfa á vegum
ríkisins, stofnana þess og fyrirtækja. Yfirlýsing þessi mun einnig gilda gagnvart
öllum stofnunum sem fjármálaráðherra kann að fá samningsumboð fyrir.
Meginregla laganna um kjarasamninga BSRB er sú, að fjármálaráðherra fari
einn með vinnuveitendahlið þeirra kjarasamninga sem gerðir eru samkvæmt lögunum. Frá þessari meginreglu eru tvær undantekningar. önnur er sú að forsetar
Alþingis gera sérkjarasamning við starfsmenn Alþingis, en hin að sveitarstjórnir
gera aðal- og sérkjarasamninga við starfsmenn sína. Bráðabirgðalögin nr. 68/1980
breyta engu í þessu efni. Það skal enn tekið fram að ofangreind lagagrein kemur
því einungis til framkvæmda að stjórn viðkomandi stofnunar ákveði að afhenda
fjármálaráðherra umboð sitt til samningagerðar við starfsmenn. Enn sem komið er
hefur ákvæðið ekki komið til framkvæmda.
Ragnar Arnalds.

Þorsteinn Geirsson.
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Nd.

974. Breytingartillögur

[320. mál]

við frv. til 1. um raforkuver.
Frá Birgi ísl. Gunnarssyni, Eggert Haukdal, Magnúsi H. Magnússyni,
Jósef H. Þorgeirssyni, Steinþóri Gestssyni, Sverri Hermannssyni,
Árna Gunnarssyni, Sighvati Björgvinssyni, Jóhönnu
Sigurðardóttur og Vilmundi Gylfasyni.
1. 1. gr. orðist svo:
Landsvirkjun er heimilt að fengnu samþykki eignaraðila að reisa og reka
eftirtalin orkuver:
1. Nýjar virkjanir eða viðbætur við orkuver á Þjórsár- Tungnaársvæðinu með
allt að 250 MW uppsettu afli, þ. á m. stækkun Hrauneyjafossvirkjunar og
bygging Sultartangavirkjunar.
2. Virkjun Blöndu í Blöndudal með allt að 180 MW uppsettu afli, þegar tryggð
hafa verið nauðsynleg réttindi vegna virkjunarinnar.
3. Virkjun Jökulsár í Fljótsdal með allt að 330 MW uppsettu afli, þegar
ákvörðun hefur verið tekin um að setja upp stóriðju á Austurlandi.
Þá er Landsvirkjun heimilt að gera stíflu við Sultartanga og gera þær
ráðstafanir aðrar á vatnasvæðum ofan virkjana sinna, sem nauðsynlegar
þykja til að tryggja rekstur þeirra.
Landsvirkjun er heimilt að láta ljúka undirbúningi og hönnun þeirra
mannvirkja til útboðs, sem um getur í 1. gr.
2. 3.—6. mgr. núverandi 1. gr. verði 2. gr. með eftirfarandi breytingu:
3. mgr. orðist svo:
Landsvirkjun er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitur til þess að
tengja framangreind orkuver við núverandi landskerfi og styrkja það kerfi að
því marki, sem nauðsynlegt er talið til þess að flytja orkuna til afhendingarstaða.
3. 2. gr. verði 3. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast f. h. ríkissjóðs lán, er virkjunaraðilar kunna að taka til greiðslu stofnkostnaðar vegna mannvirkja, er um getur
í 1. og 2. gr., allt að 2000 m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán f. h. ríkissjóðs, er komi að
hluta eða öllu leyti í stað ábyrgðar skv. 1. mgr. og endurlána virkjunaraðilum
með þeim kjörum og skilmálum, sem hún ákveður.
Þá er ríkisstjórninni á árinu 1981 heimilt að ábyrgjast lán eða taka lán
og endurlána virkjunaraðila allt að 50 m.kr. til undirbúnings ofangreindra
virkjana umfram það fjármagn, sem þegar hefur verið ákveðið í þessu skyni.
4. Við frumvarpið bætist ný grein, er verði 4. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórnin skal sjá til þess að á hverjum tíma fram til ársins 1999 verði
tiltækir fullhannaðir virkjunarkostir með tilliti til verkefna í orkufrekum
iðnaði, umfram þær virkjanir, sem þá er unnið að framkvæmdum við eða
í starfrækslu eru.
5. Við frumvarpið bætist ný grein, er verði 5. gr. og orðist svo:
Undirbúningur samninga um sölu raforku til orkufreks iðnaðar og byggingu og rekstur iðjuvera i því sambandi fellur undir orkusölunefnd, sbr.
6. gr. Orkusölunefnd skal vinna að því að leita hagkvæmra sölusamninga á
raforku til iðnaðar og miða störf sín við það að sala raforku til orkufreks
iðnaðar a. m. k. fjórfaldist til ársins 1999.
Nefndin skal sérstaklega hraða samningagerð um byggingu þriggja nýrra
iðjuvera á sviði orkufreks iðnaðar, eins á Austurlandi, eins á Norðurlandi og
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eins á Suðvesturlandi eða Suðurlandi, auk stækkana á þeim orkufreku iðjuverum, sem fyrir eru.
6. Við frumvarpið bætist ný grein, er verði 6. gr. og orðist svo:
Orkusölunefnd skal skipuð sjö mönnum kosnuin af sameinuðu Alþingi
eftir hverjar alþingiskosningar. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.
Nefndin skal skila árlegum skýrslum um starf sitt og horfur í orkusölumálum til Alþingis.
7. Töluröð annarra greina breytist til samræmis við framanritað.

Ed.

975. Breytingartillaga

[315. mál]

við frv. til laga um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs.
Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni, Salome Þorkelsdóttur, Agli Jónssyni,
Eyjólfi Konráð Jónssyni, Guðmundi Karlssyni og Lárusi Jónssyni.
Ný grein komi er verði 2. gr., og orðist þannig:
Fjármagni skv. 1. gr. skal varið ýmist til styrkveitinga eða lána skv. 10. gr.
laga nr. 51/1972, um Bjargráðasjóð, sbr. lög nr. 110/1976, lög nr. 41/1977 og lög
nr. 57/1980.

Nd.

976. Breytingartillaga

[231. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur, Karvel Pálmasyni og Magnúsi H. Magnússyni.
Á eftir 4. gr. komi svohljóðandi
Ákvæði til bráðabirgða:
Greiðslum samkvæmt 4. gr. skal létta af Atvinnuleysistryggingasjóði eigi síðar
en 1. janúar 1982.

Sþ.

977. Nefndarálit

[279. mál]

um till. til þál. um skipun nefndar til að kanna starfsskilyrði myndlistarmanna.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um tillöguna og orðið sammála um að mæla með samþykkt hennar.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Steinþór Gestsson.
Alþingi, 19. maí 1981.
Jóhanna Sigurðardóttir,
form.
Halldór Blöndal.

Birgir ísl. Gunnarsson,
fundaskr.
Guðm. G. Þórarinsson.

Guðrún Helgadóttir,
frsm.
Páll Pétursson.

Nd.
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978. Nefndarálit

[307. mál]

um frv. til laga um aðild íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundi sínum ásamt sameiginlegum fundi
sjávarútvegsnefndar Ed. og Nd.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt.
Alþingi, 20. maí 1981.
Garðar Sigurðsson,
form., frsm.
Halldór Blöndal.

Ed.

Karvel Pálmason,
Matthías Bjarnason.
fundaskr.
Páll Pétursson.
Sigurlaug Bjarnadóttir.
Halldór Ásgrímsson.

979. Breytingartillaga

[138. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. f1., með síðari breytingum.
Frá Eiði Guðnasyni.
Við 1. gr. frumvarpsins bætist ný málsgrein, 3. mgr., svohljóðandi:
Tekjur af tollskrárnúmerum 85.15.20 og 85.15.25 (sjónvarpstæki) renni til Ríkisútvarpsins.

Sþ.

980. Þingsályktun

[187. mál]

um vegáætlun fyrir árin 1981—1984.
(Afgreidd frá Sþ. 20. maí.)
Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga nr. 6/1977, að árin 1981—1984
skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi
vegáætlun.
I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN
(Fjárhæðir í m. kr.)

1.1.
1.
2.
3.

4.

1981

1982

1983

1984

Faatir liðin
Bensíngjald...............................
Þungaskattur...........................
Gúmmígjald .............................

171,50
67,20
0,90

240,80
94,30
0,90

250,40
98,10
1,00

260.40
102,00
1,00

Markaðir tekjustofnar.............

239,60

336,00

349,50

363,40

Ríkisframlag.............................

31,66

56,00

56,00

56,00

271,26

392,00

405,50

419,40

110,00
30,20

190,30

191,85

193,10

411,46

582,30

597,35

612,50

1.2. Sérstok fjároflunt
1. Lánsfjáröflun ...........................
2. önnur fjáröflun .....................
Samtals
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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IL SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæöir i m. kr.)
1981

2.1.
1.
2.
3.
4.

Stjórn og undirbúningnr:
Skrif&tofukoitnaður................................
Tæknilegur undirbúningur...................
Umferðartalning og vegaeftirlit...........
Eftirlaunagreiðslur..................................

1982

7,34
9,46
1,41
0,94
—--------- 19,15

1984

1983

11,10
14,15
2,10
1,35
------------ 28,70

11,10
14,15
2,10
1,35
28,70

-

11,10
14,15
2,10
1,35
— 28,70

2.2. Viðhald þjóðvega:
1.

2.

Sumarviðhald
1. Viðhald malarvega..........................
2. Viðhald vega með bundið slitlag ..
3. Viðhald brúa ......................................
4. Viðhald varnargarða.........................
5. Heflun vega........................................
6. Rykbinding ........................................
7. Vinnsla efnis ......................................
8. Vatnask. og ófyrirséð.......................
9. Vegmerkingar ....................................

Vetrarviðhald..........................................
Halli frá 1980 ..........................................

2.3. Til nýrra þjóðvegai
1. Stofnbrautir
1. Stofnbrautir ahnennt ................. ...
2. Bundin stitlðg....................................
3. Sérstðk verkefni ................................

2.
3.

Þjóðbrautir..............................................
Girðingar og uppgrœðsla.......................

2.4. Til brúagerða:
1.
Brýr 10 m og lengri................................
2.
Smábrýr ...................................................
2.5.
1.
2.
3.
4.
5.

Til fjallvega o. fl.:
Aðalfjallvegir......................................
Aðrir fjallvegir........................................
Þjóðgarðavegir o. fl..................................
Bláfjallavegur ................... ....................
Reiðvegir...................................................

36,00
17,10
4,35
0,60
18,50
5,90
16,45
4,00
0,80

57,10
26,10
6,80
0,90
28,60
9,90
26,40
6,10
1,20

163,10
103,70
33,06
41,70
3,30
—-------- 140,06 ------------ 204,80 -

61,00
27,10
7,10
0,95
30,10
10,40
28,00
6,25
1,30

63,70
28,00
7,30
1,00
32,40
11,10
29,60
6,50
1,40

172,20
41,90

181,00
42,70

66,54
41,03
43,56

77,60
63,60
65,05

81,20
66,50
63,85

83,50
67,95
65,05

151,13

206,25

211,55

216,50

38,53
4,67

37,03
4,89

29,32
39,43
2,55
4,30
—------- 183,00 ------------ 249,98 13,68
3,30
-.......16,98 0,63
0,67
0,63
2,50
0,07
------------

4,50

19,70
4,82
----------1,20
1,40
1,20
2,77
0,13
------------

19,00
4,58

18,60
4,55
24,52 -

1,20
1,40
1,20
1,87
0,13

1,20
1,40
1,20
2,77
0,13

19,50

19,50

2.7. Til vega í kaupst. og kauptúnum:

29,72

42,00

43,70

2.9. Tfl tilrauna:

1,20

5,80

6,70

6,70 -

2,24
3,36

2,08
2,92

1,76
2,64

23,58

23,15

13,00

1,00
1,50

258,42

254,75

2.6. Til sýsluvega:

2.8. Tfl vélakaupa og áhaldahúsa:
Til véla- og verkfærakaupa .................
1.
2.
Til byggingar áhaldahúsa.....................

223,70

214,10

5t6fl

1,70

1,75

1,80

582,30

597,35

612,50

410,11
1,35

Halli frá 1980
Samtals

411,46
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SUNDURLIÐUN
2.3. Til nýrra stofnbrauta.
1. Stofnbrautir.
1.1. Almenn verkefni.
Vegur
Vegnr.

1
11
12
14

Veghelti
Kaflaheiti

Suðurlandsvegur
Á Mýrdalssandi ..................................................
Austan Víkur .................................................... ....
Um Reynisfjall .................................................. ....

16—17 Sknená-—Splinlnnrl

30
31
33
34
35
38
36
1
1

40
41
45
1

51
54

1881
fjirv.
œ.kr.

1983
fjárv.
rn.hr.

0,40
0,30
0,60

1,30

3,70

3,00

1,50

1,00

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

20
Landeyjavegur—Hvolsvöllur
......................
22--23 Hvolsvöllur—Hella .......................................... ....
Skeiðavegur
01
Suðurlandsvegur—Ólafsvallavegur ............ ....
Skálholtsvegur
02
Um Laugarás ......................................................
03
Við Biskupstungnabraut ................................
Gaulverjabæjarvegur
04
Stokkseyri—Eyrarbakkavegur
..................
Eyrarbakkavegur
03
Gaulverjabæjarvegur—Eyrarbakki ............ ....
05
ölfusárós, hönnun og undirbúningur .... ....
Biskupstungnabraut
02
Um Kerið ............................................................
03
Um Borg .............................................................. ....
Þorlákshafnarvegur
03
Við Þorlákshöfn .............................................. ....
Þingvallavegur
.................................................... ....
Suðurlandsvegur
02
Undirgöng við Rauðavatn .............................. ....
Vesturlandsvegur
12--14 Höfðabakki—Þingvallavegur ........................ ....
15
Kollafjarðarkleifar—Brautarholtsvegur
....
18--19 Hvammsvík—Fossá ........................................ ....
Hafnarfj ar ðarvegur
Arnarnes—Vífilsstaðavegur .......................... ....
03
06
Engidalur—Elliðavatnsvegur
...................... ....
Reykjanesbraut
02--03 Breiðholtsbraut—Hafnarfjörður ..................
Garðskagavegur
03
Garður—Sandgerði ..........................................
Vesturlandsvegur
01
Fjárrétt—Kalastaðahæð
........ .......................
02--03 Lambhagi—-Fiskilækur ..................................
09
Hvitárvallavegur—Eskiholtslækur .............. ....
Akranesvegur
Akrafjallsvegur—Bekansstaðir .................... ....
01
ólafsvíkurvegur
Þverá—Dalsmynni .......................................... ....
05
Um Kleifá ..........................................................
06
Fróðárheiði, snjóastaðir ...............................
10

1983
fjárv.
m.kr.

0,90
2,40
0^30
1,40

0,80
0,80
1,60
0,60
0,70

0,70

1,20
0,20

0,14
0,70
2,00

2,50

2,50

7,00

0,40
3,00

0,70
0,33
2,70
0,90
2,00
0,30

0,40
2,20
0,30
3,10
1,90

2,14
2,50
0,28
0,80
0,40

5,10
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Vegur
Vegnr.

56

Stykkishólmsvegur
Snæfellsnesvegur—Stykkishólmur .......... ..........
Snæfellsnesvegur
06
Um Svelgsá...................................................... ..........
12
Við Grundarfjörð .......................................... ..........
12
Mýrar—Kvíabryggja
..................................
Vestfjarðavegur
04
Snæfellsnesvegur—Lækjarskógur
.......... ..........
08
Norðurhólar—Kjartanssteinn .................. ..........
09
Njálsgil—Fremri-Brekka ........................................
10
Brunná—Holtahyrna ....................................... .
Útnesvegur
07
Ólafsvíkurenni, hönnun og undirbúningur ....
Vestfjarðavegur
05—06 Þorskafjörður—Krossgil
......................................
11
Vattarfjörður ............................................................
18
Gljúfurá-—Hrafnseyri ...............
21
Þingeyri—Ketilseyri ..........................................
22
Ath. á brúar- og vegstæði i Dýrafirði...................
Djúpvegur
06
ísafjarðará—Vatnsfjarðarvegur ...........................
16
Langeyri—Súðavík ..................................................
19
Kirkjubólshlíð ..........................................................
20
Flugvöllur—Holtabraut ..........................................
21
Holtabraut—Sætún ..................................................
25
Hólaviti—Bolungarvík
...........................................
25
Hnífsdalur—Seljadalur ...........................................
25
Óshlíð, hönnun og undirbúningur .......................
Barðastrandarvegur
04
Kleifaheiði
.................................................................
Bíldudalsvegur
02
Á Mikladal ..................................................................
02
Botnsá—Tálknafjarðarvegur
...............................
Hólmavíkurvegur
01
Ormsá—Fjarðarhorn ...............................................
06
Stikuháls .....................................................................
08
Um Fjarðarhorn ......................................................
11—12 Tröllatunga—Hólmavík ..........................................
Norðurlandsvegur
01
Síká—Staður ...............................................................
03
Reykjaskóli—Miðfjarðarvegur ..............................
07
Dalsá—Gröf ...............................................................
08
Gljúfurá—Reykjabraut ...........................................
13
Hvammur—Svínvetningabraut .............................
Skagastrandarvegur
01
Norðurlandsvegur—Vatnahverfi ...........................
Sauðárkróksbraut
02
Hátún—Litla-Gröf .....................................................
03
Sæmundarhliðarvegur—Sauðárkrókur ...............
Siglufjarðarvegur
01
Stekkjarholt—Grænamýri .......................................
10
Um Mánárskriður .......................................................
03

57

60

574
60

61

62
63
68

1

74
75
76

Vegheiti
Kaflaheiti

1981
fjárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjórv.

1,98

1,40

2,30

m.kr.

1,07
1,00
0,50
0,85
0,85
1,70
0,20

0,30

1,67
0,90
0,40
0,30

2,80
1,40

1,00
1,00

3,70
1,20

0,10
1,00
0,10
2,50

0,50

1,20
0,60
0,80
0,20

0,40
0,20

0,60
1,00

0,50
1,00

1,40

0,80

0,20
0,50
1,00
1,77
1,10
0,10

0,30
1,50
0,40
1,40

1,20
2,40

0,50
1,20

1,40

2,30
0,60

0,30
1,20

0,20
2,10

0,50
0,30
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Vegur
Vegnr.

VeghelU
Kaflahelti

Norðurlandsvegur
Hörgárdalsvegur—Fossá ..................
Sigluvík—Svalbarðseyri ..................
Fnióská—Steinholt .................. .........
Brún—Mývatnssveitarvegur ..................................
Mývatnssveitarvegur—Mývatnsvegur ..................
82
Ólafsfjarðarvegur
01
Hörgárbrú—Hofsá ...................................................
02
Vikurbakki—Sólvangur ...........................................
03
Háls—Dalvík ...............................................................
03
Hámundarstaðir—Háls ...........................................
03
Sólvangur—Hámundarstaðir .................................
06
Ólafsfjarðarmúli, hönnun og undirbúningur ...
85
Norðausturvegur
01
Bollastaðir—Ystafell
...............................................
01—02 Norðurlandsvegur-—Aðaldalsvegur ......................
03
Laxá—Mývatnsvegur ...............................................
04
Mývatnsvegur—Húsavik ........................................
19
Melrakkaslétta .........................................................
26
Hafralónsá—Þórshöfn .............................................
802
Ólafsfjarðarvegur eystri
02
Ólafsfjörður—Ólafsfjarðarvegur ........................
1
Austurlandsvegur
12
Upphéraðsvegur—Lagarfljótsbrú
.......................
14
Egilsstaðir—Úlfsstaðir
..........................................
15
Innan við Stóra-Sandfell ..........................................
20
Ytri-Kleif—Ólafsvarða
..........................................
21
Um Eyjaá og Krossdalsá ........................................
22
Skrúðskambur—Núpur ..........................................
26
Utan við Urðarteig ....................................................
36
Friðsæld—Hafnarvegur ...........................................
37—38 Hafnarvegur—Mánagarður .....................................
39
Hoffell Hólmur ............................................
Norðausturvegur
85
09
Vopnafjörður—Hlíðarvegur ........................ ........
14 15 Langadalsvarða Austurlandsvegur ..........
92
Norðfjarðarvegur
02
Sevðisfjarðarvegur—Hálslækur ..................
Hálslækur—Mjóafjarðarvegur ....................
02
Mjóafjarðarvegur—Neðstabrú ..............................
03
04---05 TVfAlQbnrn Vpöríqt
...................................
Hólmaháls ...................... ...........
07
07
Hólmaháls—Eskifjarðará ........................... ..........
Jarðgöng ........................................................... ..........
10
10--11 Norðfjarðará—Ormsstaðir ...................................
Ormsstaðir—Neskaupstaður ........................
11
93
Sevðisfj arðarvegur
Éfri-Stafur—Neðri-Stafur .......................... ..........
03
03
Við kaupstað.................................................... ..........

1981
fjárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

1

04
11
15
19
20

1,70
1,80
1,10

1,00
0,70
0,80
1,08
1,60
2,70
0,10

0,30

3,00
0,10

2,20
1,40
0,70
1,40
0,40
0,60

1,60
1,40

0,80

0,40

0,40

0,30
0,30
1,30
3,38
1,20
0,12
1,00
0,20
0,55
0,35
0,71

0,10
1,32
3,06

2,50
015
0^05
0,30
1,00

1,00
2,83
0,50
1,00

0,80

0,35
1,15

0,70
0,20

1,26
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Vegur
Vegnr.

96
08
99
01

Veghelti
Kaflahelti

Suðurfjarðavegur
Hafnarnes—Merkigil ...............................................
Hafnarvegur
Austurlandsvegur—Stekkakelda ...........................

1981
fjárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1,00

2,10

1983
fjárv.
m.kr.

1,00
62,54

65,30

Hafísvegur í Norður-Þingeyjarsýslu ...................... 2,67
Hafísvegur í Norður-Múlasýslu ................................ 1,33
Suðurland, óráðstafað ............................................................
Reykjanes, óráðstafað ..........................................................
Vesturland, óráðstafað..................................................
Vestfirðir, óráðstafað ..................................................
Norðurland vestra, óráðstafað ............................................
Norðurland eystra, óráðstafað ............................................
Austurland, óráðstafað ..........................................................

3,33
1,67

Samtals 66,54

77,60

61,40

1,67
3,33
0,901,90
0,801,50
2,30
1,10
2,30
1,20
0,801,80
1,202,40
1,302,60
81,20

1.2. Bundin slitlög.
Vegur
Vegnr.

1

30
31
33
34
35
36
38
39
1
1

Vegheltl
Kaflahelti

Suðurlandsvegur
12
Kerlingardalsá—Vik ...............................................
16—18 Skógaá—Seljaland
..................................................
20
Landeyjavegur—Hvolsvöllur ................................
22—23 Hvolsvöllur—Hella ..................................................
Skeiðavegur
01—02 Suðurlandsvegur—Skálholtsvegur ......................
Skálholtsvegur
02
Um Laugarás ..............................................................
Gaulverjabæjarvegur
04
Stokkseyri—Eyrarbakkavegur ...............................
Eyrarbakkavegur
03
Gaulverjabæjarvegur—Eyrarbakki .......................
Biskupstungnabraut
02
Um Kerið
Þingvallavegur
04
Gjábakkavegur—Þjónustumiðstöð .......................
06
Almannagjá—Kárastaðir
.......................................
Þorlákshafnarvegur
03
Við Þorlákshöfn........................................................
Þrengslavegur
01
Suðurlandsvegur—Þorlákshafnarvegur ...............
Vesturlandsvegur
15
Kollafjarðarkleifar—Brautarholtsvegur .............
18—19 Hvammsvik—Fossá ................................................

1981
fjérv.

1982
1983
fjárv.
fjárv.
m.kr.m.kr. m.kr.

1,20
7,70
2,50
2,80

3,80
4,90

4,00
0,80

1,40
0,70
0,60
2,30
0,70
0,60
3,80
1,30
2,90

2,40

1,00

2,50
0,80
0,90

1,80

Vesturlandsvegur

01—02 Fjárrétt—Kalastaðahæð ........................................
03
Leirársveitarvegur—Fiskilækur .........................
09
Hvitárvallavegur—Eskiholtslækur .....................
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Vegur
Vegnr.

51

1981
fjárv.
mlr.

Vegheitl
Kaflaheiti

Akranesvegur
Urriðaá—Olíumalarendi .........................................
Ólafsvíkurvegur
04—05 Kaldá—Haffjarðará .................................................
Stykkishólmsvegur
03
Snæfellsnesvegur—Stykkishólmur ............
Vestfjarðavegur
04
Snæfellsnesvegur—Lækjarskógur .........................
05
Laxárdalsvegur—Búðardalur .................................
Vestfjarðavegur
21
Við Þingeyri
21
Innan Þingeyrar ................ ................................. .. •
27
Á Dagverðardal .........................................................
Djúpvegur
16 Innan Súðavíkur .................................................................
19
Um Kirkjubólshlíð ..................................................
20
Flugvöllur—Holtabraut ........................................
25
Hnífsdalur—Seljadalur ...........................................
25
Viti—Ósá ....................................................................
Bíldudalsvegur
02
Barðastrandarvegur—Miklidalur .........................
Hólmavíkurvegur
01
Melar—Fjarðarhorn .................................................
11— 12 Tröllatunguvegur—Hólmavik ..............................
Norðurlandsvegur
01—04 Síká—Miðfjarðará
..................................................
05—06 Vatnshorn—Víðidalsvegur vestri ............ .............
07
Lækjamót—Gröf ......................................................
07—08 Gljúfurá—Revkjabraut .........................................
12— 13 Skagastrandarvegur—Gunnsteinsstaðir ..............
Skagastrandarvegur

01
54
56
60
60

61

63
68
1

74

01

75
1

82
85
821
1

Norðurlandsvegur—Vatnahverfi

1983
fjárv.
m.kr.

2,90
1,20
3,20
0,50

1,50
0,70

1,50
1,20
0,50
0,30
3,30
0,93

1,00
0,40

0,40
3,30
0,90
3,20
3,00

4,60
2,70

1,30
2,70
1,40

3,50
0,50

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

Sauðárkróksbraut
02
Skörðugil—Hátún ....................................................
02—03 Litla-Gröf—Áshildarholt
......................................
Norðurlandsvegur
11
Sigluvík—Svalbarðseyrarvegur .............................
14
Fnjóskárbrú—Steinholt ..........................................
21—22 Mývatnsvegur—Ráðhús ..........................................
Ólafsfjarðarvegur
01—03 Hörgárbrú—Dalvik ..................................................
05
Dalvik—Hóll
Norðausturvegur
01—04 Norðurlandsvegur—Húsavik ...............................
Eyjafjarðarbraut vestri
01
Flugvöllur—Hvammur .............................................
01
Teigur—Kristnesvegur
......................................
Austurlandsvegur
14
Kollur—Höfðaá .........................................................
27
Djúpavogsvegur—Valtýskambur ...........................
36—38 Friðsæld—Mánagarður ..........................................

1982
fjérv.
m.kr.

0,50
2,30

1,40
0,90
1,50

1,50
2,10
0,30

1,00

2,00

2,60

8,60

3,10

0,60
0,30
1,60
2,00
2,00
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Vegur
Vegnr.

85
09
92

1981
fjárv.
m.kr.

Vegheiti
Kaflaheltl

Norðausturvegur
Við Vopnafjörð
Norðfjarðarvegur

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

02--03 Hálslnpknr—NeSstnhrrt

....

1982
IJárv.
m.kr.

1983
íjárv.
m.kr.

1,80

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

04—05 Melshorn—Vegrist ........................................
Reyðarfjörður—Eskifjörður ...................... ..........
07
Kirkjuból—Neskaupstaður ........................ ..........
11
96
Suðurfjarðavegur
07--08 Viknrgprfii—HafnarnftR ................... -..........
Sæhvammur—Breiðdalsvíkurvegur ..........
11
Hafnarvegur
99
Austurlandsvegur—Olíumalarendi ......................
01

1,50
1,20

2,40
0,80
2,40

4,50

2,70
1,00
0,80
41,03

57,20
6,40

53,20
13,30

Samtals 41,03

63,60

66,50

óráðstafað .........................................................

1.3. Sérstök verkefni.
Vegur
Vegnr.

35

1989
fjárv.
m.kr.

1983
ÍJárv.
m.kr.

1984
fjárv.
m.kr.

6,50

9,50

1,50

4,50

3,30

4,50

8,00

9,50

10,50

2,80
9,00

5,00

5,50

6,70

9,50

12,00

3,00

2,80

1,00

6,40

0,30
7,00

3,00
7,00

4,50

2,80

7,00

2,10

1,10

43,56

58,50
6,55

50,80
13,05

52,00
13,05

Samtals 43,56

65,05

63,85

65,05

1981
fjárv.
m.kr.

Vegheiti
Kaflahelti

Biskupstungnabraut
Suðurlandsvegur—Þingvallavegur .... 2,80
Þingvallavegur
06—01 Gjábakkavegur—Gljúfrasteinn .............. 2,50
Hafnarfjarðarvegur
03—04 Kópavogur—Hafnarfjörður .................. 8,06
Reykjanesbraut
02—03 Reykjavík—Hafnarfjörður
Vesturlandsvegur
Um Borgarfjörð.......................................... 10,00
05
Um Holtavörðuheiði.................................. 2,00
14
Vestfjarðavegur
25
Um Önundarfjörð...................................... 2,30
Djúpvegur
01--03 Tenging Inn-Djúps .................................. 1,10
Norðurlandsvegur
17
Um Héraðsvötn .......................................... 9,50
Norðurlandsvegur
09
Um Eyjafjarðarleirur ..............................
13
Um Vikurskarð .......................................... 3,00
Austurlandsvegur
30--32 Um Hvalnesskriður .................................. 2,30
Norðausturvegur
10--15 Á Vopnafjarðarheiði ..............................
01

36
40
41
1
60
61
1
1
1
85

óráðstafað ......................................................

5,00
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2. Þjóðbrautir.
Vegur
Vegnr.

Vegheiti
Kaflaheiti

1981
fjárv.
raJtr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

22

Dalavegur
Við Flugstöð .............................................. ..............
25
Þykkvabæ j arvegur
01
Suðurlandsvegur—Hrafntóftir ..............................
26
Landvegur
03
Um Skarð .................................................. ..............
204
Meðallandsvegur
01
Suðurlandsvegur—Arnardrangi .......... ..............
205
Klausturvegur
01
Um Kirkjubæjarklaustur.......................... ..............
206
Holtsvegur
01
Um Skaftá ..................................................
208
Búlandsvegur
01
Ýmsir staðir .............................................. ..............
215
Reynishverfisvegur
01
Suðurlandsvegur—Presthús .................. ..............
219
Péturseyjarvegur
01
Við Pétursey ..............................................
240
Stórhöfðavegur
01
Um Vestmannaeyjakaupstað ..................
242
Raufarfellsvegur
01
Ýmsir staðir ..............................................
250
Dímonarvegur
01
Ýmsir staðir ..............................................
252
Landeyjavegur
01
Ýmsir staðir .............................................. ..............
261
F1 j ótshlíðarvegur
02
Hvolsvöllur—Deild .................................. ..............
268
Þingskálavegur
02--03 Bolholt—Landvegur .................................. ..............
275
Ásvegur
01
Um Ás .........................................................
30
Hrunamannavegur
04
Þjórsárdalsvegur—Hrunavegur
..........
05
Um Flúðir .................................................. ..............
08
Um Gvgjarhól.............................................. ..............
33
Gaulverjabæjarvegur
01
Um Hróarsholtslæk .................................. ..............
02
Um Baugsstaðaá.......................................... ..............
02
Austan Stokkseyrar ..................................
35
Biskupstungnabraut
05
Ofan Brúarár .............................................. ..............
37
Laugarvatnsvegur
02
Um Laugarvatn .......................................... ..............
03
Um Laugardalshrepp ..............................
305
Villingaholtsvegur
02
Ýmsir staðir .............................................. ..............
316
Kaldaðarnesvegur
01
Ýmsir staðir .............................................. ..............
324
Vorsabæjarvegur
01
Við Vorsabæ ..............................................
01

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

0,30
0,30

1.00
1,00

0,40
0,10

0,50

0,45

0,20

0,60

0,10
0,10
0,15

0,20
0,10
0,30
0,20
0,20
0,40

0,10
0,45

0,50

0,15

0,55

0,50

0,30
0,50
0,55

0,60
0,80

1,00

0,10
0,15
0,20
0,50

1,00

0,18

0,15
0,40

0,45

1,00

0,15

0,20
0,10
354
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Vegur
Vegnr.

Vegheltl
Kaflaheitl

1981
fjárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

340

Auðsholtsvegur
Hrunamannavegur—Langholt ..............
Búrfellsvegur
351
01
Ýmsir staðir ............................................ ................
355
Reykjavegur
Um Hryggholt ......................................
01
360
Grafningsvegur efri
Villingavatn—Úlfljótsvatn .................... ................
02
44
Hafnavegur
02
Flugvöllur—Stapafellsvegur ................ ................
425
Nesvegur
01
Hafnir—Reykjanesviti
..........................................
431
Hafravatnsvegur
01
Suðurlandsvegur—Spennistðð ...............................
50
Borgarfjarðarbraut
02
Um Hestháls ............................................................
03
Um Þverá .................................................................
52
Uxahryggjavegur
02
Borgarfjarðarbraut—Hóll ......................................
56
Stykkishólmsvegur
01—02 Ólafsvíkurvegur—Snæfellsnesvegur
..................
59
Laxárdalsvegur
02
Laxárdalsheiði .........................................................
504
Leirársveitarvegur
01
Vesturlandsveegur—Eystri-Leirárgarðar ...........
508
Skorradalsvegur
01
Blindhæðir við Ausu og Vatnshamra...................
02
Um Vatnsenda ............................................................
511
Hvanneyrarvegur
01
Að Hvanneyri..............................................................
512
Lundarreykjadalsvegur
01
Hjá Múlakoti ..............................................................
518
Hálsasveitarvegur
02
Á Merkiholti ...............................................................
523
Hvítársíðarvegur
01
Um Síðumúla .............................................................
524
Þverárvegur
01
Þverárrétt—Helgavatn ...............................................
574
Útnesvegur
01—04 Snjóastaðir .................................................................
04
Gufuskálar—Hellissandur .......................................
576
Framsveitarvegur
01
Þórdísarstaðir—Hallbjarnareyri ...........................
582
Hálsabæjavegur
01
Vestfjarðavegur—Bær
...........................................
590
Klofningsvegur
01
Hafnará—Breiðabólstaður .......................................
04
Fábeinsá—Klofningur ...............................................
593
Efribyggðarvegur
01
Kjarlaksstaðir—Tungná
.......................................
59
Laxárdalsvegur
01
Hólmavíkurvegur—Laxá ........................................

0,20

01

0,20

0,10

0,20
0,10

0,30

0,87

1,70

0,24

0,70
1,36
0,50
1,00
0,80

0,80
0,70
1,40

0,22
0,20
0,30
0,30
0,50
0,20
0,81
0,40
0,79
1,10
0,50
0,10
0,38
0,37

1,00

0,33
1,00
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Vegur
Vegnr.

Vegheiti
Kaflaheiti

Flateyrarvegur
Innan Flateyrar ............................................................
65
Súgandafjarðarvegur
02
Innan Suðureyrar ......................................................
04
Utan Suðureyrar..........................................................
614
Rauðasandsvegur
01
örlygshafnarvegur—Gröf .......................................
617
Tálknafjarðarvegur
03
Utan Sveinseyrar ......................................................
619
Ketildalavegur
03
Hjalli—Hringsdalsá ...................................................
633
Vatnsfjarðarvegur
01
Djúpvegur—Bjarnastaðir .......................................
04
Reykjanes—Djúpvegur
.........................................
635
Snæfjallastrandarvegur
04
Utan Kaldalóns ..........................................................
643
Strandavegur
02
Um Bassastaði ..........................................................
702
Heggstaðanesvegur
01
Norðurlandsvegur—Bálkastaðir ...........................
711
Vatnsnesvegur
01
Hvammstangi-—Skarð ...............................................
06
Borgarvegur—Síðuvegur
.......................................
714
Fitjavegur
01
Norðurlandsvegur—Neðri-Fitjar ..........................
731
Svinvetningabraut
01—04 Norðurlandsvegur—Norðurlandsvegur ..............
741
Neðribyggðarvegur
01
Skagastrandarvegur—Skagastrandarvegur...........
745
Skagavegur
01
Skagastrandarvegur—örlygsstaðir ......................
02
örlygsstaðir—Krókssel ...........................................
06
Keta—Selárbrú ..........................................................
08
Skefilsstaðir—Þverárfjallsvegur ...........................
09
Þverárfjallsvegur—Sauðárkrókur .......................
752
Skagafjarðarvegur
01—03 Norðurlandsvegur—Austurdalsvegur ..................
754
Héraðsdalsvegur
01
Skagafjarðarvegur—Kjálkavegur ...........................
758
Austurdalsvegur
01
Skagafjarðarvegur—Merkigilsvegur
...................
767
Hólavegur
01
Siglufjarðarvegur—Hjaltadalsvegur ...................
769
Ásavegur
01
Siglufjarðarvegur—Hólavegur ...............................
781
Deildardalsvegur
01
Siglufjarðarvegur—Siglufjarðarvegur ...................
787
Flókadalsvegur
01
Siglufjarðarvegur—Siglufjarðarvegur ...................
83
Grenivíkurvegur
02
Ystavík—Fnjóskadalsvegur ...................................

1981
fjárv.
m.kr.

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

64

1,50

01

0,70

1,00

0,30
0,60
0,50

0,20
0,40
0,50
0,60
0,90

0,40
0,40

0,90

0,30
0,90
0,70
0,50
0,90

1,00

0,30
0,20
0,50
0,90
0,20
0,10
1,30
0,10
0,20
0,20

0,10
0,20

0,16
1,30
1,30

1,40

1,00
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Vegur
Vegnr.

VeghelU
Kaflahelti

1981
fjárv.
m.kr.

Svarfaðardalsvegur
Ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur ................
Skíðadalsvegur
807
ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur ................
01
Staðarbakkavegur ................................................
814
Eyjafjarðarbraut vestri
821
02
Kristnesvegur—Hrafnagil ............................
Eyjafjarðarbraut eystri—Gullbrekka
05
823
Miðbraut
01
Hrafnagil—Laugaland .................................... ........ 4,40
Vaglaskógarvegur
836
Vaðlaheiðarvegur—Skógarsel ....................
01
Bárðardalsvegur vestri
842
01
Norðurlandsvegur—Hlíðarendi
................
Útkinnarvegur
851
Norðausturvegur—Nípá ................................
01
852
Sandsvegur
01
Norðausturvegur Sandur ............................
Staðarbraut
854
01
Aðaldalsvegur—Hvammavegur ....................
862
Uppsveitarvegur
Norðausturvegur Tóveggur ........................
01
8G9
Langanesvegur
03
Þórshöfn—Flugvöllur .................................... ........ 0,45
94
Borgarfjarðarvegur
03
Um Hleinagarð ............................................... ........ 1,00
98
Dj úpavogsvegur
915
Vesturárdalsvegur
Norðausturvegur—Búastaðir ......................
01
917
Hlíðarvegur
04—05 Um Hellisheiði ................................................
923
Jökuldalsvegur eystri ........................................ ........ 0,02
925
Hróarstunguvegur ................................................ ........ 0,05
929
Fellavegur ............................................................ ........ 0,07
931
Upphéraðsvegur
08
Um Mjóanes ....................................................
09
Um Grímsá ....................................................... .......... 1,29
937
Skriðdalsvegur
02
Geirólfsstaðir—Mýrar
................................
943
Hjaltastaðavegur ................................................
953
Mjóafjarðarvegur ............................................... .......... 0,03
964
Breiðdalsvegur ....................................................
805

01

24,22

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

1,50
1,50
0,40
0,90
0,95

0,00
0,30
0,30
0,30
0,40
0,35

1,30
0,10

0,10

0,70
0,10

1,30
0,90
0,40
0,50
0,40
29,90

26,00

2829

Þingskjal 980
1981
fjárv.
m.kr.

Vcgheltí
Kaflaheltl

Vegir í jaðarbyggðum ..................................................
Vegir í Árneshreppi ..................................................
Vegir í Rauðasandshreppi ......................................
Vegir í Snæfjallahreppi ..........................................
Vegir á Skaga ..........................................................
Vegir á Jökuldal..........................................................
94 Borgarfjarðarvegur ..............................................
Suðurland, óráðstafað ..................................................
Reykjanes, óráðstafað ..................................................
Vesturland, óráðstafað ..............................................
Vestfirðir, óráðstafað ..................................................
Norðurland vestra, óráðstafað ..................................
Norðurland eystra, óráðstafað ..................................
Austurland, óráðstafað ..............................................

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

6,50
2,00
1,00
1,10
1,00

Samtals 29,32

1,25
1,25
1,40
1,30
1,30
0,76
0,19
0,56
0,35
0,39
0,44
0,34

1,51
0,38
1,12
0,69
0,78
0,87
0,68

39,43

38,53

1982
fjárv.
m.kr.

1983
fjárv.
m.kr.

2.4. TIL BRÚAGERÐA
1. Til brúa 10 m og lengri.
1981
fjárv.
m.kr.

Hróarslækur (1) .............................................................................
Svelgsá (1)
Þorskafjarðará (60) .......................................................................
Giljá (1).............................................................................................
Grímsá (931) ...................................................................................
Svarfaðardalsá (82) .......................................................................
Eyjafjarðará (823) .........................................................................
Klifandi (sýsluv. V.-Skaft.) ..........................................................
Vattardalsá (60) .............................................................................
Naðurdalsá (60) .............................................................................
Jökulsá hjá Goðdölum (752) ......................................................
Svartá hjá Gilhaga (sýsluv. Skag.) ..............................................
Fjarðará i Borgarfirði (947) ......................................................
Laxá i Leirársveit (1) ...................................................................
Leirá í Leirársveit (1) ..................................................................
Auðólfsstaðaá (1) ............................................................................
Bægisá (1) .......................................................................................
Tinnudalsá (1) ...............................................................................
Óráðstafað

1,48
1,20
2,60
1,30
3,90
2,20
1,00

Samtals 13,68

6,70
2,10
1,20
1,40
1,00
2,00
0,60
2,70
6,30
1,40
0,80
1.70

2,00

4.70
3.70

19,70

18.60
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IIL FLOKKUN VEGA
3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM

1

22
25
26
202
203
204
205
206
208
210
211
212
214
215
216
218
219
240
242
243
245
246

247

Suðurlandskjördæmi.
Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu,
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við
Sandskeið.
Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð.
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá
Miðkoti i Þykkvabæ.
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells.
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um, Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að
heimreið að Geirlandi.
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns.
Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
Holtsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú að
Heiðarseli.
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú i Skaftártungu
að Skaftárdal.
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli.
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá,
að heimreið að Bólstað.
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum.
Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á
Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að
Dyrhólum.
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar.
Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, meðfram vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita.
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi,
á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár.
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina.
Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suðurlandsveg austan Irár.
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlandsveg austan við Hvamm.
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlandsveg hjá Fitjamýri.
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248 Markarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts að Stóru-Mörk.
249 Þórsmerkurvegur: Af SuCurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar
i Húsadal í Þórsmörk.
260 Dímonarvegur: Af SuCurlandsvegi vestan Markarfljóts, norCur Markarfljótsaura hjá Stóra-Dimon á FljótshlíCarveg viC Merkjaá.
251 Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borgareyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.
252 Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol,
Þúfu og FróCholt á Suðurlandsveg austan Þverár.
254 Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls aC Hólmum.
255 Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg
nálægt Akurey.
257 Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá
Eystra-Hóli.
261 Fljótshliðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn FljótshlíC um Múlakot að Háamúla.
262 Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli.
264 Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli,
um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varmadals.
266 Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási.
268 Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og
Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
271 Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, SnjallsteinshöfCa og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu.
273 Bugavegur: Af SuCurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti.
275 Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju,
Háfshverfi og Þykkvabæ að Húnakoti.
282 Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ásveg við Áshverfi.
284 Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
286 Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á
Landveg neðan við Köldukinn.
288 Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hömrum.
30 Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir
Hvitá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
31 Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás
og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
32 Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt
sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá Sigöldu að Sigölduvirkjun.
33 Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi i Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
34 Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan ölfusárbrúar á Selfossi um Eyrarbakka og ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
35 Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi.
36 Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
37 Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á
Biskupstungnabraut hjá Múla.
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Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar.
Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í ölfusi.
Urriöafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Villingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi.
ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklholtshelli að
vegamótum við ölvisholt.
Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við
Austurkot og Oddgeirshóla.
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Viilingaholtsveg hjá Sýrlæk.
Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli.
Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg við Smjðrdali.
önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt,
á Villingaholtsveg norðan önundarholts.
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi inóts við Seljatungu um
Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli.
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að
Hreiðurborg.
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti.
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg
móti Löngumýri.
Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að ólafsvöllum.
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Rrautarholti að vegamótum að Fjalli.
Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjarbakka.
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ásask óla.
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að
Skáldabúðum.
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Langholti.
Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi að Eyrarbakka.
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg
vestan Kirkjuskarðs.
Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli.
Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri
við Úlfljótsvatn.
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti.
Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
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Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg lijá
Brúará.
Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn.
Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á
Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti.
Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Irafoss, um Grafning á Þingvallaveg
norðan Heiðarbæjar.
Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Otey.
Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka.
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöðum.
Hvaminsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar.
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandlióli að heimreið að Egilsstöðum.
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði
á Þorlákshafnarveg við Þrengslaveg.
Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda
á Þíngvallaveg á Mosfellsheiði.
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á Þingvallaveg á Þingvöllum.
Rey kjanesk j ördæmi.
Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykjavikur.
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík um Mosfeilssveit og Kjalarnes, inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosí'ellsheiði á Vesturlandsveg nálægl
Köldukvísl.
Hafnarfjarðarvegur: Frá Reykjavik um Kópavog og Garða á Reykjanesbraut
við Kaplakrika.
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, um
Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis.
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvik
að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni.
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur.
Hafnavegur: Af Reykjanesfcraut i Njarðvikum að Höfnum.
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði
að heimreið að Nýlendu á Stafnesi.
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár, um Reynivelli og
Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns.
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, um Nónhæð á Reykjanesbraut við Hnoðraholt.
Vifilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vifilsstaðavatn.
Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi i Engidal að Bessastöðum.
Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og S\iðholt og aftur að vegamótum Bessastaðnvegar við Bessastaði.

420 Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnslevsu
strönd að Vogum.
421 Vogavegur: Af Revkjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

355

2834

Þingskjal 980

422 Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa að Innri-Njarðvík.
425 Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og Isólfsskáia
á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur.
430 Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á
Hafravatnsveg.
431 Hafravatnsvcgur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlandsveg við Þverholt.
433 Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi.
458 Brautarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Klébergs að Brautarholti.
460 Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á
Vesturlandsveg hjá Felli.
461 Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
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Vesturlandskjördæmi.
Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall,
yfir brú á Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðuheiði.
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls
og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vesturlandsveg hjá Haugum.
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi.
Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakil, yfir brú á
Hvítá hjá Hvitárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts.
ólafsvikurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og
Fróðárheiði til Ólafsvikur.
Heydalsvegur: Af ólafsvikurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
Stykkishólmsvegur: Af ólafsvlkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um
Helgafellssveit til Stykkishólms.
Snæfellsnesvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógarströnd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá.
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi bjá Saurum, urn Laxárdal, að sýslumörkum á Laxárdalsheiði.
Svinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli,
um Eyri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi.
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um
Innra-Hólm að Akranesi.
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svinadalsveg vestan við Hól.
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vesturlandsveg hjá Belgsholti.
Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði
á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns.
Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi,
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradalsvatns um Haga að Fitjum.
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggjaveg hjá Hatti.
Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla.
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512 Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanveröan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg
hjá Brautartungu.
513 Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítárbakka.
514 Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti.
515 Flókadaisvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði,
Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
51 <5 Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um
Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamrameluni.
517 Keykdælavegur: Af Borgaríjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
518 Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháis, Stóra-Ás, Húsafell og Kahnanstungu á Hvitársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
519 Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og
fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
522 Þverárhliðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og
Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
523 Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á
Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási.
524 Þverárvcgur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum.
525 Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á
Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
526 Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarfhóli.
527 Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum.
528 Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki.
530 Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á
Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
531 Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi.
532 Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi.
533 Álftaneshreppsvegur: Af ólafsvíkurvegi vestan Langár. suður fyrir Hólsvatn
um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa.
534 Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum.
535 Grimsstaðavegur: Af Ólafsvikurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum
að Grenjum.
537 Sauravegur: Af ólafsvikurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri.
539 Staðarhraunsvegur: Af ólafsvikurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni.
540 Hraunhreppsvegur: Af ólafsvíkurvegi hjá Fiflholtum uin Stóra-Kálfalæk, Akra
og Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
566 Hítarnesvegur: Af ólafsvikurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt.
567 Kolviðarnesvegur: Af ólafsvikurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla.
568 Skógarnesveuur: Af ólafsvikurvegi vestan við Rauðkollsstaði um Hömluholt,
Hausthús, Syðra- og Ytra-Skógarnes, Miklholt og Litlu-Þúfu á Ólafsvikurveg
hjá Stóru-Þúfu.
571 ölkelduvegur: Af ólafsvíkurvegi hjá ölkeldu að Hóli.
572 Lýsuhólsvegur: Af ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á
ólafsvikurveg vestan Vatnsholtsár.
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Útnesvegur: Af ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand og Rif að ólafsvík.
Flugvallarvegur Rifi: Af Útnesvegi nálægt Rifi að flugvelli.
Framsveitarvegur: Af Snæfellnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall á Snæfellsnesveg hjá Eiði.
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfeilsnesvegi við Mjósund, um Berserkjahraun
á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs.
Flugvallarvegur Stykkishólmi: Af Stykkishólmsvegi við Nesvog að flugvelli.
Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi við Blönduhlíð að Seljalandi.
Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Seljalandi.
Hálsabæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal
og Bæ á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um
Hundadal að Bæ.
Hliðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að
Smyrlahóli.
Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Buðardals, um Hjarðarholt að
Lambastöðuin.
Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gillastaði að Lambastöðum.
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjástaða að Laugaskóla.
Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg i Saurbæ.
Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum.
Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravik að Ketilsstöðum.
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á
Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði.
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og Svinadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni.
Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum.
Vestfjarðakjördæmi.

1

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við
Hrútafjarðará.
59 Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan
Borðeyrar.
60 Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum i Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn,
um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnsej’rarheiði, Dýrafjörð,
Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði.
61 Djúpvegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Langadal, fyrir ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð,
Hestfjörð og Álftafjörð, uin Súðavík, Isafjörð og Óshlíð til Bolungarvikur.
62 Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi i Vatnsfirði, um Barðaströnd yfir Kleifaheiði að Patreksfirði.
63 Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir
Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bildudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar,
þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
64 Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar.
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Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli
að heimreið að Bæ.
Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði til Hólmavíkur.
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kollafirði.
Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka, hjá
Valshamri, um Tröllatunguheiði á Hólmavikurveg hjá Húsavík.
Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlfð um
Reykhóla að Stað.
Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi i Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
Fjarðarhlfðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði.
Siglunesvegur: Af Barðastrandarvegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að
Skriðnafelli.
örlvgshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um
Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Hvallátrum.
Rauðasandsvegur: Af örlvgshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf ó
Rauðasandi.
Kollsvíkurvegur: Af örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík,
Hænuvikurháls og Kóngshæð á örlygshafnarveg á Aurholti.
Flugvallarvegur Patreksfirði: Af örlygshafnarvegi innan Sauðlauksdals að
flugvelli.
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að

619

Stóra-Laugardal.
Ketildalavegur: Af Bfldudalsvegi nm Bfldudal, út með Arnarfirði um Bakka
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að Selárdal.
Mosdalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Dvnjandisvogi að ósi i Mosdal.
Svalvogavegnr: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal; Keldudal og
Svalvoga að Lokinhömrum.
,
Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli.
Tngjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi.
Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í önundarfirði, um Hjarðardal að Kirkjubóli i Valþjófsdal.
Flugvallarvegur önundarfirði: Af Valþjófsdalsvegi hjá Holti að flugvelli.
önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum.
Flugvallarvegur Isafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að
flugvelli.
Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hiá Hagakoti i Laugardal að Hrafnabjörgum.
Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi Íijá Evri við ísafjörð um Vatnsfjörð, Skálavik og Hörgshiíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við NeðriBakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fvrir Kaldalón út Snæfjallaströnd
að Lyngholti.
Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að
Laugarási.
Krossárdalsvegur: Af Hólmavikurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf.
Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrimsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls,
Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, að
bryggju i Norðurfirði.
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Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg i Bjarnarfirði
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
646 Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði að flugvelli.
647 Munaðarnesvegur: Af Strandavegi i Norðurfirði að Munaðarnesi.
Norðurlandskjördæmi vestra.
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Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð.
Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á öxnadalsheiði.
Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga.
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á
Skagaveg hjá Harastöðum.
Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu.
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundarstokki, um Blönduhlið, Viðvikursveit, óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlið.
Fljót og Almenninga að Siglufirði.
Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg
sunnan Hofsár.
Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi i Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað.
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi. fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á
Norðurlandsveg hjá Laugarbakka.
Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekkulækjar fram Vesturárdal. að vegamótum gegnt Skeggjastöðum.
Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi að Neðra-Núpi.
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsó, suður Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni.
Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hiá Tjörn að Ásbjarnarstöðum.
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal um Ásland
yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg. sunnan við brú á Urriðaá.
Vlðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Viðidalstungu,

vfir brú á Viðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili.
Siðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Vfðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Siðu
á Vatnsnesveg hjá Breiðabólstað.
717 Borgarvegur: Af Sfðuvegi hjá Síðu, vfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
718 Viðidalsvegur evstri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta. austan Viðidalsár á Viðidalsveg vestri hjá Hvarfi.
721 Þingevravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við
Levsingjastaði.
722 Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal. vestan ár
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt
Aralæk.
723 Grimstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Grimstungu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka.
724 Bevkjabraut: Af Norðurlandsvegi fvrir norðan Giljá. um Revki, norðan Svinavatns á Svinvetningabraut hjá Tindum.
725 Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl
726 Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svinavatns, um Auðkúlu á
Svínvetningabraut sunnan Svínavatns.
716
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Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum.
Flugvallarvegur Blönduósi: Af Norðurlandsvegi vestan Blönduóss að flugvelli.
Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og
Svinavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar.
Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðsstaðavegar.
Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri
að Austurhlið.
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og
Hvamm að Stafni.
Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandarveg sunnan Neðri-Lækjardals
Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá
og Norðurá á Þverárfjallsveg.
Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvcgi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skiðastöðum.
Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvik, Hafnir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauðárkróki.
Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti.
Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli.
Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell,
Tungusveit og Vesturdal að Giljum.
Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vindheimum.
Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða bni hjá Flatatungu
Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum.
Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyrirhugaða brú hjá Flatatungu.
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri
um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum.
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldulandi.
Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli.
Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlið að Fjalli.
Hegranesvegur vestri: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi um Helluland á Hegranesveg eystri við Ketu.
Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti.
Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglufjarðarveg hjá Miklahóli.
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á
Hjaltadalsveg.
Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt
að Hrafnhóli.
Asavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á
Laufskálaholti.
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Grafará hjá Kambi á
Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni.
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784 Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá
Mýrarkoti.
786 Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttuhlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots.
787 Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Austarahól og Barð, á
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum.
788 Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
789 Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfossvirkjun, á ölafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
792 Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli.
82 ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg
á Ketilási.
Norðurlandskjördremi eystra.
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á öxnadalsheiði, um öxnadal, Þelamörk
og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns,
Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grímsstaði á FjöIIum, að sýslumörkum á Biskupshálsi.
82 ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarinúla, um Ólafsfjörð að
sýslumörkum á Lágheiði.
83 Grenivikurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi
og Grenivík að Melum.
85 Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi i Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavik, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Axarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekknaheiði.
87 Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
802 ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafsfjarðarvegi i Ólafsfjarðarkaupstað um brú á
Kálfsá, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls.
803 Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan ölafsfjarðarár aö Sólheimum.
805 Svarfaðardalsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum.
806 Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá
Hvarfi.
807 Skiðadalsvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá
Hvarfi, um Skiðadal að vestan og austur yfir Skiðadalsá á brú sunnan við
Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hlíðarvegar.
808 Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandshöfn.
809 Hauganesvegur: Af ólafsfjarðarvegi bjá Stærra-Árskógi að Hauganesi.
811 Hjalteyrarvegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri.
812 Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Arnarnes, á ólafsfjarðarveg
hjá Kambhóli.
813 MöðruvaJavegur: Af ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
814 Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Staðarbakka.
815 Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norður Hörgárdal að vestan á ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
816 Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir á ólafsfjarðarveg sunnan Hðrgárbrúar.
1
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817 Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá SyðstaSamtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela,
820 Flugvallarvegur Akureyri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar að flugvelli.
821 Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund
og Saurbæ, að Hólsgerði.
822 Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á
Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
823 Miðbraut: Frá Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil að Eyjafjarðarbraut eystri
við Laugaland.
824 Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um
brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá
Saurbæ.
825 Dalsvegur: Af Evjafjarðarbraut vestri hjá Samkoinugerði, yfir Finnastaðaveg að Stóradal.
826 Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli.
827 Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará að Eyvindarstöðum.
829 Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðvrlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland og
brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
830 Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi tið Svalbarðsevri.
831 Höfðavegur: Af Grenivikurvegi við Gljúfurá að Hóli.
832 Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjóská, á Norðurlandsveg hjá Hálsi.
833 Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hiá Nesi. suður að Illugastöðum.
834 Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlar.d^vegi norðan Ness að Grímsgerði.
835 Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um
Fnjóskadal austanverðan. á Grenivikurveg í Ðalsmynni.
836 Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brii á Fnjóská, um Vaglaskóg að Lundi II.
841 Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvislarbrúar, um brú á Djúpá,
hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
842 Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvislarbrú vestan Skjálfandafljóts að Mýri.
843 Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvisl, að Viðikeri.
844 Bárðardalsvegur evstri: Af Norðurlandsvegi hjá Fossbóli, um brú bjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg vestri.
845 Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá
Tjörn.
846 Austurhliðarvegur: Af Norðurlaodsvegi gegnt Laugum, hjá Langaskóla út
Austurhlið, yfir Reykjadalsá hjá ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
847 Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni.
848 Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á
Norðurlandsveg hjá Reykjahlið.
849 Baldursheimsvegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að
Litlu-Strönd.
850 Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Norðurlandsvegi við Reynihlíð að flugvelli.
851 Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Nípá.
852 Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi.
853 Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi iiorðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá lijá Hólmavaði,
á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar.
854 Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Svðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg.
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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855 Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi.
856 Laxárdalsvegur vestri: Af Staöarfcraut vestan Laxár að Halldórsstöðum.
857 Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi
858 Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni að flugvelli.
862 Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg.
864 Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand
á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar i Axarfirði.
865 Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka
866 Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að Akurseli.
867 Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, A
Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
868 Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal.
869 Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes
að flugvelli.
870 Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi að Kópaskeri.
871 Flugvallarvegur Kópaskeri: Af Norðausturvegi norðan Kópaskers að flugvelli.
873 Flugvallarvegur Raufarhöfn: Af Norðausturvegi norðan Ormarslóns að flugvelli.

1

85
91
92

Austurlandskjördæmi.
Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fosi.völlum, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðuin, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp. Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, öræfi og
Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu.
Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvikurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal.
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni.
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við Reyðari'jörð, HólmaháJs, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðai'.

93
94
96
97
98
99
913
915
916
917
919
922
923

Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til
Seyðisfjarðar.
Borgarfjarðarvegui: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði.
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes. um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum.
Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri lil Breiðdalsvíkur.
Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns.
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn.
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi.
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum.
Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli.
Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
Sunnudalsvegur: Af Hlfðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan
Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi.
Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaidá að Grófarseli.
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú.
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926
927
929
931
933
934
935
937
938
939
941
942
943

944
946
947
951
953
954
955
956
962
964
966
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Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal.
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, uin Litla-Bakka og
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni.
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum.
Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Austurlandsveg við Rangá.
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum
á Völlum.
Norðurdalsvegur i Fljótsdal: Af Uppheraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuriðarstöðum.
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá
um Langhús að Glúmsstöðum.
Suðurdalsvegur i Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvisl að
Viðivöllum fremri.
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku.
Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð.
Axarvegur: Af Austurlandsvegi i Viðigróf í Skriðdal uiu Öxi og á Austurlandsveg i Berufjarðarbotni.
Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Austurlandsvegi austan Lagarfljótsbrúar að
flugvelli.
Steinsvaðsvegur: Af Borsarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steinsvað á Lagarfossveg hjá Fossi.
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað
og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg við Gagnstöð.
Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir
Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg.
Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vegamótum við Hvannstóð.
Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að
heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdalseyri að Sunnuholti.
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi náíægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar a* Brekku.
Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi i Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvik.
Flugvallarvegur Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli.
Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði.
Norðurdalsvegur i Breiðdal: Af Austurlandsvegi i Breiðdal um Norðurdal að
vegamótum víð brú á Norðurdalsá
Brsiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá
Flögu, um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar.
Flugvallarvegur Djúpavogi: Frá Djúpavogi að flugvelli sunnan kauptúns.
I.ónshciðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Starmýri, um Lónsheiði á Austurlandsveg hjá Svínhólum.

982 Flugvallarvegur Hornafirði: Af Austurlandsvegi hjá Laxá að flugvelli.
986 Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli.
988 Flugvallarvegur öræfum: Af Austurlandsvegi hjá Fagurhólsmýri að flugvelli.
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3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. í UNDIRFLOKKA
3.2.1. Stofnbrautir
1

Suðurlandsvegur.

30

Skeiða- og Hrunamannavegur:
Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur.

31

Skálholtsvegur.

33

Gaulverjabæjarvegur:
Stokkseyri — Eyrarbakkavegur.

34 Eyrarbakkavegur.
35

Biskupstungnabraut:
Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur.

36

Þingvallavegur.

38

Þorlákshafnarvegur.

39

Þrengslavegur.

343
1

Álfsstétt.
Vesturlandsvegur.

40

Hafnarfjarðarvegur.

41

ReykjanesbrauL

43

Grindavíkurvegur.

44

Hafnavegur:
Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur.

45

Garðskagavegur:
Reykjanesbraut — Sandgerði.

411

Arnarnesvegur.

412

Vífilsstaðavegur.

415

Bessastaðavegur:
Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur.

431

Hafravatnsvegur:

Úlfarsárvegur — Vesturlandsvegur.
433

Reykjalundarvegur.

51

Akranesvegur.

54

Ólafsvíkurvegur.

55

Heydalsvegur.

56 Stykkishólmsvegur:
Snæfellsnesvegur — Stykkishólmur.
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574

Snæfellsnesvegur.
Útnesvegur:
Hellissandur — Ólafsvík.

60

Vestfjarðavegur.

61

Djúpvegur.

62

Barðastrandarvegur.

63

Bíldudalsvegur.

68

Hólmavíkurvegur.

1

Norðurlandsvegur.

72
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Hvammstangavegur.

74 Skagastrandarvegur:
Norðurlandsvegur lijá Blönduósi — Skagaslrönd.
75

Sauðárkróksbraut

76

Siglufjarðarvegur.

82

Ólafsfjarðarvegur.

85

Norðausturvegur.

821

Eyjafjarðarbraut vestri:
Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar.

845
1

Aðaldalsvegur.
Austurlandsvegur.

92 Norðfjarðarvegur.
93 Seyðisfjarðarvegur.
96 Suðurfjarðavegur.
99 Hafnarvegur.

3.2.2. Aðrir þjóðvegir eru þjóðbrautir.
3.3. AÐALFJALLVEGIR
F22 Fjallabaksleið nyrðri:
Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulsárkvísl hjá Landniannalaugum,
Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi (84 km).
F28 Sprengisandsleið:
Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu,
Tómasarhaga hjá Fjórðungsvatni um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri
(842) hjá Mýri í Bárðardal (197 km).
F35 Kaldadalsvegur:
Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá
Húsafelli (40 km).
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F37 Kjalvegur:
Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Bláfellsháls, Hveravelli á Kjalveg (732) hjá Eiðsstöðum i Blöndudal (165 km).
F78 Skagafjarðarleið:
Af Eyjafjarðarleið (F82) vestan Kiðagilsdraga um Laugarfell yfir brú á Jökulsá
eystri á Austari-Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (66 km).
F82 Eyjafjarðarleið:
Af Sprengisandsleið (F28) norðan Fjórðungsvatns um Eyjafjarðardal á Eyjafjarðarbraut vestri (821) hjá Hólsgerði (53 km).
F98 Gæsavatnaleið:
Af Sprengisandsleið (F28) í Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum, yfir brú á Kreppu um Grjót og á Austurlandsveg (1) austan Möðrudals (178 km).

Ed.

981. Frumvarp til laga

[313. mál]

um steinullarverksmiðju.
(Eftir 2. umr. í Ed., 20. maí.)
1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags, er reisi og reki
steinullarverksmiðju, og að leggja fram í því skyni allt að 40% af hlutafé þess,
enda verði hlutafé félagsins minnst 30% af stofnkostnaði verksmiðjunnar.
2. gr.
Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt:
1. Að leggja fram allt að 14 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu
hlutafélagi og að taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við lánskjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana.
2. Að veita rikisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals allt að 21 milljón kr., eða jafnvirði þess í erlendri mynt, þó ekki meira en 25% af heildarlánsfjárþörf vegna
stofnkostnaðar.
3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.
3. gr.
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum i hlutafélagi skv. 1.
gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
4. gr.
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna
tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja
í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnustað svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ákvæði til bráðabirgða.

Ekki er ríkisstjórninni heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags skv. 1. gr.
né leggja fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 2. gr. né veita rikisábyrgð
eða taka lán skv. 2. tölulið 2. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög annarra aðila fyrir 60% af hlutafé væntanlegs félags og aflað hefur verið öruggra
viðskiptasambanda.

Ed.

982. Breytingartillaga

[313. raál]

við frv. til laga um steinullarverksmiðju.
Frá iðnaðarnefnd.
Við 1. gr. Aftan við greinina bætist mgr. sem orðist svo:
Málefni steinullarverksmiðjunnar heyra undir iðnaðarráðherra.

Nd.

983. Breytingartillaga

[335. mál]

við frv. til laga um Framkvæmdasjóð aldraðra.
Frá Magnúsi H. Magnússyni og Jóhönnu Sigurðardóttur.
1. málsliður 1. töluliðar 2. gr. orðist svo:
Leggja skal 1% álag á álagðan tekju- og eignarskatt einstaklinga og félaga, í
fyrsta sinn árið 1981.

Ed.

984. Frumvarp til laga

[274. mál]

um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
(Eftir 2. umr. í Ed., 20. maí.)
Samhljóða þskj. 555 með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:
Tilgangur laga þessara er að tryggja sem best góða og heilbrigða ræktun
plantna hér á landi.
1 lögum þessum merkir planta heilar jurtir og viðarplöntur svo og hluta þeirra.
Mein merkir frávik frá því, sem heilbrigt má teljast, og skaðvaldur merkir þær
lífverur og lífræna þætti, er meinum valda á plöntum: veirur (vira), berfrymingar
(mycoplasma), bakteríur (bacteria), sveppir (fungi) og meindýr.
5. gr. hljóðar svo:

Eigendur plantna, gróðurstöðva og
bygginga, og þeir, sem umráðarétt hafa
gang, sýnatöku, rannsóknir og aðgerðir,
synlegar mega teljast skv. 2. gr. þessara

annarra ræktunarstaða, flutningstækja og
yfir slíku, skulu án endurgjalds leyfa aðer fyrirskipaðar kunna að verða og nauðlaga.

6. gr. hljóðar svo:

Þeim, sem brýtur ákvæði laga þessara, er skylt að framkvæma á eigin kostnað
þær aðgerðir, er landbúnaðarráðherra eða umboðsmenn hans ákveða. Framkvæma
ber aðgerðirnar undir eftirliti opinberra aðila. Heimilt er að gera slíkar aðgerðir
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á kostnað þess, sem sök ber. Þegar um er að ræða samræmda herferð gegn ákveðnum skaðvaldi, er heimilt að greiða kostnað við hana úr rikissjóði.
9. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

985. Frumvarp til laga

[270. mál]

um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila
fyrir börn.
(Eftir 2. umr. í Ed., 20. mai.)
1. gr.
Aftan 1. gr. komi ný málsgrein:
Gerð verði starfsáætlun á vegum menntamálaráðuneytisins, er kveði nánar á um
markmið og leiðir í uppeldisstarfi á dagvistarheimilum i samráði við þá aðila, er
að uppeldis- og skólamálum vinna.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

986. Frumvarp til laga

[203. mál]

um veitingu ríkisborgararéttar.
(Eftir 2. umr. Nd., 20. maí.)

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

1. gr.
Ríkisborgararétt skulu öðlast:
Ayse Selcan (Stella María Blöndal), barn í Reykjavík, f. í Tyrklandi 30. mars
1980.
Bareuther, Gudrun, húsmóðir í Reykjavík, f. í V-Þýskalandi 28. september 1936.
Boysen, Astrid, barn i Reykjavík, f. í Reykjavík 8. febrúar 1969.
Bronwyn Kolbrún Kjartansdóttir, barn í Vestmanneyjum, f. á Islandi 6. febrúar
1980.
Butt, David John, bifvélavirki á Akranesi, f. í Englandi 15. október 1947.
Castros, Julie Victoria, barn í Reykjavik, f. í U.S.A. 24. mars 1975.
Clarke, Michael John, tónlistarkennari á Akureyri, f. í Englandi 6. ágúst 1949.
Clifford, Helene Arndis, verkakona í Vestmannaeyjum, f. á íslandi 18. október
1963.
Dannheim, Margrét Dalhoff, húsmóðir í Reykjavík, f. í Reykjavik 13. mars 1938.
Depuydt, Hervé Maurice Alexandre Claude, kennari í Reykjavík, f. í Frakklandi
13. október 1957. Fær réttinn 18. nóv. 1981.
Diano, Christina Kristensen, barn i Keflavík, f. i Keflavík 8. febrúar 1979.
Diano, Theodora Kristensen, barn í Keflavík, f. á Spáni 10. júlí 1973.
Driscoll, Kári, barn á Egilsstöðum, f. á lslandi 6. apríl 1980.
Duffield, Mark Peter, nemandi á Neskaupstað, f. í Englandi 28. nóvember 1963.
Enos, James Páll, nemi i Reykjavik, f. 12. febrúar 1964 i Bandaríkjunum.
Enos, Mary Ann, starfsstúlka á Seltjarnarnesi, f. í Bandarikjunum 3. desember
1962.
Garner, Margaret Anne, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 19. janúar 1942.
Gehrig, Ursula Friedel Else, húsmóðir i Hafnarfirði, f. i Þýskalandi 4. febrúar
1941.
Guðmundson, Sólbjartur Thorbergsson, vélgæslumaður á Akranesi, f. í Færeyjum
20. ágúst 1950.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Guðrún Dóra Ingvarsdóttir, barn i Reykjavík, f. i Libanon 29. janúar 1980.
Hansen, Kari Lund, sjúkraliði í Reykjavík, f. í Noregi 14. mars 1935.
Helgi Sigurður Karlsson, barn í Reykjavík, f. i Libanon 25. apríl 1980.
Hintze, Hanne, húsmóðir í Mosíellssveit, f. í Danmörku 4. ágúst 1937.
Inaba, Takako, kerfisfræðingur í Kópavogi, f. í Japan 1. júni 1946.
Jouhki, Ritva Leena, húsmóðir í Reykjavik, f. i Finnlandi 14. júni 1946.
Kunz, Keneva Ann, kennari í Hafnarfirði, f. í Kanada 28. júni 1953.
Kunstlich, Cathsrine Dory Anne, menntaskólakennari i Reykjavik, f. i Frakklandi 16. ágúst 1937.
Leplar, Cynthia Carrie, húsmóðir í Reykjavík, f. í Reykjavík 5. september 1953.
Lilleskog, Anny Petra, húsmóðir á Svalbarðsströnd, f. í Noregi 10. júlí 1944.
Lockhart, Peter James, verslunarmaður á Seltjarnarnesi, f. i Englandi 5. mai
1918.
Mazmanian, Robert, verkamaður i Reykjavík, f. í Libanon 6. apríl 1959. Fær
réttinn 8. desember 1981.
Mellk, Robert, kennari í Reykjavík, f. í U.S.A. 25. ágúst 1948.
Midjord, Fríbjörg, húsmóðir í Breiðdal, f. í Færeyjum 18. júní 1943.
Ohl, Elisabeth Margarethe, auglýsingateiknari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 15.
maí 1932.
Olsen, Henry Svenning Winther, sjómaður i Stykkishólmi, f. í Færeyjum 3. nóvember 1940.
Perkins, Wayne Dexter, tölvustjóri í Garðakaupstað, f. i Bandaríkjunum 24.
janúar 1952.
Platek, Elvira, húsmóðir í Njarðvík, f. í Ástralíu 18. mars 1954.
Pretlove, Brenda Darlene, húsmóðir í Garðakaupstað, f. í Englandi 15. janúar
1952.
Raschofer, Alois, kjötiðnaðarmaður í Reykjavik, f. í Austurríki 10. desember
1936.
Rasmussen, Anna Ingeborg, barn á Akureyri, f. á íslandi 21. janúar 1974.
Ridgwell, Peter John Colin, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 18. nóvember 1942.
Ryan, Thomas William, verkamaður í Hafnarfirði, f. í Bandaríkjunum 22. janúar
1960.
Sokolov, Nikolaj Alexandrovits, sameindalíffræðingur í Reykjavík, f. í Sovétríkjunum 22. apríl 1946. Fær réttinn 8. nóv. 1981.

44. Spencer, Carl John, skrifstofustjóri í Reykjavík, f. í Kanada 13. október 1943.

45. Szebesta, Karol Zdzislaw, sjómaður í Reykjavík, f. í Póllandi 21. ágúst 1947. Fær
réttinn 28. des. 1981.
46. Sönderholm, Inger, nemi i Reykjavik, f. í Reykjavík 6. mars 1962.
47. Thorsteinsson, Ásbjörg, húsmóðir í Reykjavik, f. i Færeyjum 13. nóvember 1937.
48. Villalobos, Ricardo Eloy, tækniteiknari í Reykjavík, f. í Perú 27. október 1945.
49. Wright, Linda, húsmóðir i Reykjavik, f. á íslandi 26. mars 1955.
50. Zawadzki, Ryszard Janusz, verkamaður i Vestmannaeyjum, f. í Póllandi 2. nóv.
1950.
51. Þórunn Guðmundsdóttir, barn í Reykjavik, f. í Kolumbíu 1. ágúst 1974.
2. gr.
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu
þá börn hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn,
en hann skal, þá er hann hlýtur íslenskt ríkisfang, taka sér islenskt eiginnafn —
ásamt þvi sem hann ber fyrir — er börn hans taki sem kenningarnafn. Honum skal
þó heimilt, ef hann kýs heldur, að breyta svo eiginnafni sínu, að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

357
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987. Skýrsla

forsætisráðherra um kaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga h.f.
á Þórshöfn.
Með vísan til 31. gr. laga um þingsköp Alþingis, hafa nokkrir þingmenn óskað eftir því, að
forsætisráðherra flytji Alþingi skýrslu vegna kaupa á togara fyrir Utgerðarfélag Norður-Þingeyinga á Þórshöfn. Fram kemur í greinargerð með beiðni þessari, að flutningsmenn óska eftir
því, að birtar verði m. a. samþykktir ríkisstjórnarinnar um málið og samþykktir stjórnar
Framkvæmdastofnunar.
Verður hér á eftir gefin skýrsla um umgetin togarakaup og afskipti opinberra aðila af
þeim.
Þann 12. maí 1980 rituðu þingmenn Norðurlandskjördæmis eystra forsætisráðherra bréf,
þar sem þeir fara þess eindregið á leit við ríkisstjórnina, að hún geri sem allra fyrst ráðstafanir
til, að Þórshöfn og Raufarhöfn fái í sameiningu leyfi og fyrirgreiðslu til kaupa á einum
skuttogara. Má segja, að þetta bréf sé upphaf þess máls, sem orðið hefur tilefni til ofangreindrar skýrslubeiðni.
Bréf þingmanna til forsætisráðherra hljóðaði svo:
„Herra forsætisráðherra Gunnar Thoroddsen,
F orsætisráðuneytinu.
Þingmenn Norðurlandskjördæmis eystra fara eindregið þess á leit við ríkisstjórnina, að
hún geri sem allra fyrst ráðstafanir til að Þórshöfn og Raufarhöfn fái í sameiningu leyfi og
fyrirgreiðslu til kaupa á einum skuttogara.
Eins og meðfylgjandi afrit af símskeyti sýnir, sem er undirritað af sveitarstjóranum á
Þórshöfn, Ólafi R. Jónssyni, og er til formanns Framkvæmdastofnunar ríkisins, Eggerts
Haukdal, óskar hann eftir, að gerðar verði ráðstafanir til að fyrrnefndir aðilar fái aðstöðu til að
kaupa b. v. Gubjörgu I. S. 46, sem á að seljast úr landi fyrir annan skuttogara.
Ef ekki reynist mögulegt að greiða fyrir því að Guðbjörg verði seld til Þórshafnar, þá
leggjum við á það ríka áherslu, að leyfi verði veitt fyrir kaupum á skuttogara erlendis frá og
gerðar verði viðhlítandi ráðstafanir af hendi ríkisstjórnarinnar til að gera það mögulegt.
Við teljum ekki þörf á að láta fylgja greinargerð með þessari beiðni okkar, þar sem
ríkisstjórninni er kunnugt um aðstæður allar á þessum stöðum.
Hins vegar látum við fylgja með þessu bréfi afrit af ýmsum gögnum, er við teljum að
rökstyðji þessa beiðni okkar, þó að við séum þeirrar skoðunar, að nægur fjöldi sé orðinn af
skuttogurum í landinu ef dreifing þeirra væri með öðrum hætti. En eins og mál hafa þróast á
Þórshöfn síðustu árin, þá teljum við að ekki verði undan því vikist, að gera nú þegar
ráðstafanir til að fá keyptan skuttogara fyrir byggðarlagið.
Við erum reiðubúnir til að gefa frekari upplýsingar um þetta málefni, ef óskað er, og
væntum þess að beiðni okkar verði tekin til jákvæðrar afgreiðslu, og það sem fyrst.
Virðingarfyllst, Reykjavík 12. maí 1980.
Stefán Valgeirsson, Lárus Jónsson, Stefán Jónsson, Guðmundur Bjarnason, Árni
Gunnarsson, Ingvar Gíslason“
Þann 6. júní 1980 sendi forsætisráðuneytið ljósrit af bréfi þingmanna Norðurlandskjör-
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dæmis eystra til Framkvæmdsstofnunar ríkisins og óskaði umsagnar stofnunarinnar um erindiö.
Framkvæmdastofnunin svaraöi þessu erindi meö bréfi dags. 8. júlí 1980. Kemur þar
fram, að stjórn stofnunarinnar ályktaði formlega um það hinn 4. júlí að nauðsynlegt væri að fá
togara, sem rekinn verði sameiginlega af aðilum á Raufarhöfn og Þórshöfn. Býður stjórnin í
þessari samþykkt fram aðstoð við skipulag og rekstur togaraútgerðar og fiskvinnslustöðvanna
vegna þessa máls.
í bréfinu kemur einnig fram það álit forstjóra Framkvæmdastofnunar, Sverris Hermannssonar, að eina leiðin til að ná árangri, sem stefnt sé að, sé að útvegaður verði sameiginlegur viðbótartogari fyrir Raufarhöfn og Þórshöfn, og gerðar verði ráðstafanir til þess hið
fyrsta. Jafnframt heitir hann því, að starfsmenn Framkvæmdastofnunar ríkisins séu „tilbúnir
til að taka þátt í undirbúningi þess máls“.
Hér fer á eftir bréf Framkvæmdastofnunar frá 8. júlí 1980 og umsögn hennar um erindi
þingmanna Norðurlandskjördæmis eystra.
„Með bréfi dags. 6. júní s. 1. óskaði forsætisráðuneytið eftir umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um bréf þingmanna Norðurlandskjördæmis eystra til forsætisráðherra dags. 12.
maí s. 1„ þar sem þess var farið á leit, að ríkisstjórnin geri ráðstafanir til þess að Þórshöfn og
Raufarhöfn fái í sameiningu leyfi og fyrirgreiðslu til kaupa á einum skuttogara.
Framkvæmdastofnun ríkisins hefur frá upphafi fylgst náið með þróun þessara staða, og
hefur stofnunin gert tillögur um og staðið fyrir ýmsum aðgerðum til eflingar byggðar þar og til
að treysta atvinnulíf staðanna. Reynsla þessara ára, og þegar skoðað er lengra tímabil, sýnir,
að þegar atvinnuástand er gott fjölgar íbúum. Hins vegar er einnig ljóst að staðirnir eru
viðkvæmir og að atvinnuleysi og lækkun tekna leiðir fljótt til brottflutnings fólks eins og á
Þórshöfn s. 1. tvö ár, þar sem fólki hefur fækkað um 4,5%. Norð-Austurland (Norður-Þingeyjarsýsla og tveir aðrir hreppar Norður-Múlasýslu) er strjálbýll landshluti og þar má enginn
hlekkur bresta. Hnignun eins staðar mun innan tíðar hafa neikvæð áhrif á þróun annarra staða
og síðan á landshlutann sem heild. Ekki ætti að vera þörf á að benda á hverja þýðingu þessi
landshluti hefur haft á liðnum árum fyrir þjóðarbú íslendinga, sérstaklega í sambandi við síldog loðnuveiðar.
Atburðarás sú, sem leitt hefur til þess ástands sem nú ríkir á Þórshöfn er svo kunn að hún
þarfnast ekki nákvæmrar upprifjunar. Á Þórshöfn var, í samræmi við hraðfrystihúsaáætlun,
byggt nýtt frystihús á árunum 1973—1976. Var hús þetta miðað við þann afla sem eðlilegt var
talið að borist gæti þama á land með eðlilegri eflingu þeirrar bátaútgerðar sem þar hafði verið
stunduð um langt skeið. En um það leyti sem húsið tók til starfa brást afli á heimamiðum
Þórshafnarbúa og einnig voru settar óvenjulega strangar reglur um fiskveiðar fyrir NorðAusturlandi. Leiddi þetta til þess að b. v. Suðurnes, síðar b. v. Fontur, var keyptur til
staðarins. Eins og kunnugt er var saga þeirrar útgerðar ein keðja óhappa og lauk henni með
gjaldþroti Útgerðarfélags Þórshafnar h. f. Síðan hefur ekki borist nóg hráefni á land á Þórshöfn
til að tryggja sæmilega nýtingu frystihússins né jafna atvinnu. Vom atvinnuleysisdagar þar alls
3 147 á s. 1. ári. Þetta hefur leitt til versnandi afkomu sveitarsjóðs og minnkandi framkvæmdagetu hans. Við þetta bætast svo ábyrgðarskuldir Hraðfrystistöðvar og sveitarsjóðs
vegna gjaldþrots útgerðarfélagsins, sem eru þungur baggi.
Á Raufarhöfn er rekinn japanskur skuttogari, b. v. Rauðinúpur, sem sér gömlu og úreltu
frystihúsi fyrir hráefni. Hefur útgerð þessa togara gengið sæmilega síðustu ár og hefur tekist að
byggja upp á honum að mestu leyti áhöfn heimamanna. Vandinn á Raufarhöfn er sá að aflinn
berst að í of stómm skömmtum sem leiðir til slæmrar nýtingar, mikillar yfirvinnu en atvinnuleysis í milli.
Samkvæmt upplýsingum Fiskifélags íslands var afla landað á Raufarhöfn og Þórshöfn
sem hér segir á s. 1. ári.
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Raufarhöfn, af bátum ....................................................................
Raufarhöfn, af togara ....................................................................
Þórshöfn, af bátum ........................................................................
Þórshöfn, af aðkomutogurum ......................................................
Samtals:

1 157
2.350
2.384
762

tn.
tn.
tn.
tn.

6.653 tn.

Aflaþörf beggja húsanna miöað við jafna vinnu allt árið er um 9.500 tn. Miðað við að 6%
aflans verði að fara í söltun og herslu þurfa að berast þarna á land um 10.000 tonn og vantar
því 3 300—3 500 tonn.
Á fundi sínum 4. júlí ályktaði stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins eftirfarandi:
„Stjóm Framkvæmdastofnunar ríkisins bendir á að jafnt fyrri sem síðari athuganir á
vegum stofnunarinnar á atvinnumálum Þórshafnar leiði í ljós að nauðsynlegt sé að gera
ráðstafanir til að auka og jafna fiskafla á staðnum. Með því móti einu verði full atvinna tryggð
á Þórshöfn og jafnframt góð afkoma frystihússins og sveitarfélagsins. Stjórnin telur að líkleg
leið til að ná þessu markmiði, miðað við ríkjandi aðstæður, sé, að fenginn verði togari,
nægilega stór til að geta náð til fiskimiða allt frá Vestfjörðum til Suð-Austurlands. Sá togari
verði rekinn sameiginlega af aðilum á Raufarhöfn og á Þórshöfn eins og gert er ráð fyrir í
sérstöku samkomulagi. Jafnframt verði lögð áhersla á samræmingu rekstrar og náið samstarf
fiskvinnslustöðvanna í þessum plássum. Mun Framkvæmdastofnunin bjóða fram aðstoð við
skipulagningu þessa samstarfs og skipulag reksturs fiskvinnslustöðvanna og togaraútgerðar.
Til þess að tryggja sem best árangur þessara aðgerða leggur stjórnin áherslu á að hraðað verði
vegabótum á milli staðanna til að stuðla að hindrunarlitlum fiskflutningum á milli staðanna og
öðrum nauðsynlegum samskiptum. Bent skal á að í starfsáætlun byggðadeildar er gert ráð fyrir
gerð sérstakrar áætlunar um eflingu atvinnu og byggðar á Norð-Austurlandi.“
Eins og mál horfa í dag verður ekki annað séð en að eina leiðin til að ná þeim árangri, sem
stefnt er að, sé að útvegaður verði sameiginlegur viðbótartogari fyrir Raufarhöfn og Þórshöfn
og mæli ég eindregið með að gerðar verði ráðstafanir til þess hið fyrsta. Eru starfsmenn
Framkvæmdastofnunar ríkisins tilbúnir til að taka þátt í undirbúningi þess máls.
Virðingarfyllst.
Sverrir Hermannsson,
forstjóri.
Greinargerð Byggðadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins.
(Lögð fram á stjórnarfundi Framkvæmdastofnunar ríkisins 4. júlí s. 1.)
I samræmi við hraðfrystihúsáætlun var á árunum 1973—1976 byggt nýtt frystihús á
Þórshöfn, sem miðað var við þann afla sem þar var talið víst að borist gæti á land með eðlilegri
eflingu þeirrar bátaútgerðar sem þar hefði verið stunduð um langt skeið. En um það leyti sem
frystihúsið tók til starfa brást afli á miðum Þórshafnarbúa. Leiddi þetta til þess að b. v. Fontur
var keyptur til staðarins. Eins og kunnugt er tókst útgerð hans hörmulega og varð úgerðarfélagið gjaldþrota. Hraðfrystistöð Þórshafnar og Þórshafnarhreppur urðu fyrir verulegum fjárhagslegum áföllum vegna gjaldþrotsins. Síðan hefur ekki borist nóg hráefni á land á Þórshöfn
til að tryggja þolanlegan rekstur frystihússins, atvinna hefur verið stopul, tekjur almennings og
sveitarsjóðs hafa lækkað og íbúum hefur fækkað.
Á tímabili voru vonir bundnar við að b. v. Dagný frá Siglufirði myndi landa afla sínum
reglulega á Þórshöfn og bæta þar með ástandið. Sú von hefur brugðist. Þá hafa og farið fram
athuganir á möguleikum til að leysa vandann með eflingu bátaútgerðar en án raunhæfs
árangurs.

Þingskjal 987

2853

Frá Raufarhöfn er gerður út b. v. Rauðinúpur, japanskur 500 brl. togari. Hefur útgerð
hans tekist sæmilega síðustu ár, og hefur tekist að byggja upp á honum að mestu leyti áhöfn
heimamanna. Frystihúsið á Raufarhöfn er hins vegar mjög lélegt og er við erfiðleika að etja í
rekstri þess.
Gert er ráð fyrir að viðbótartogari yrði rekinn með Rauðanúpi og nyti hið nýja skip
þannig þess árangurs, sem náðst hefur í útgerð hans. Báðir togararnir mundu í reynd þjóna
báðum frystihúsunum. Með því móti verður magn hráefnis nægilegt og með réttri stjórn
útgerðarinnar og með fiskmiðlun á milli staðanna má einnig tryggja að aðstreymi hráefnisins
verði mun jafnara en verið hefur og í betra samræmi við afkastagetu húsanna. Með þessu
verður reksturinn allur hagkvæmari og atvinna jafnari en verið hefur. En skilyrði þess að þetta
samstarf takist er að vegurinn á milli staðanna verði sæmilega vetrar- og vorfær. Ekki vantar
mikið á að svo verði og er lögð áhersla á að nauðsynlegum vegabótum verði hraðað.
Efling atvinnu á Raufarhöfn og Þórshöfn og bætt afkoma þar mun hafa mjög hagstæð
áhrif á þróun byggðar á Norð-Austurlandi öllu. Stefnt er að því að vegasamband allt frá
Kópaskeri til Vopnafjarðar verði stórbætt á næstu árum. Standa þá vonir til að tengsl við öflugt
atvinnulíf á Raufarhöfn og Þórshöfn ásamt öruggum vegatengslum við Vopnafjörð verði til
þess að unnt verði að tryggja jafna og stöðuga atvinnu bæði á Kópaskeri og í Bakkafirði og að á
svæðinu sem heild gætu framfarir orðið sambærilegar við það sem gerist annars staðar á landi
hér.“
Að fengnum meðmælum Framkvæmdastofnunar og jákvæðri umsögn hennar um nauðsyn þess að afla togara til Þórshafnar og Raufarhafnar, auk yfirlýsinga um, að stofnunin væri
reiðubúin að taka þátt í undirbúningi málsins, gerði ríkisstjórnin svofellda samþykkt á fundi
sínum 1. ágúst 1980:
„Ríkisstjórnin fellst á tillögu Framkvæmdastofnunar ríkisins um lausn á því atvinnuleysi,
sem verið hefur á Þórshöfn og þeim byggðavanda, sem skapast hefur á svæðinu. Því samþykkir
ríkisstjórnin, að heimiluð verði kaup erlendis á notuðum togara, sem rekinn verði sameiginlega af útgerðaraðilum á Þórshöfn og Raufarhöfn. Með tilliti til þess, að hér er um að ræða
undantekningu frá gildandi reglum um innflutning fiskiskipa og sérstakt byggðamál, telur
ríkisstjórnin rétt, að fjármögnun verði tryggð með sérstakri fjáröflun til Framkvæmdastofnunar ríkisins á lánsfjáráætlun 1981.“
Var Stefáni Valgeirssyni, alþingismanni, greint frá samþykkt þessari í bréfi frá sjávarútvegsráðherra.
Þessi samþykkt ríkisstjórnarinnar er hin eina, sem hún gerði í togaramáli Útgerðarfélags
Norður-Þingeyinga h. f. þar til 14. apríl s. 1. í framhaldi af henni var ákveðið að tryggja 80%
ríkisábyrgðar til kaupanna. Samþykktin var gerð að fenginni jákvæðri umsögn Framkvæmdastofnunarinnar og eftir tillögu hennar um, að ráðstafanir yrðu gerðar hið fyrsta til þess að afla
viðbótartogara á umgetið atvinnusvæði.
Næst gerist það í málinu, að kaupsamningur er gerður, dags. 19. september 1980, milli
Útgerðarfélags Norður-Þingeyinga h. f. og Brödrena Iversen, Nordsmöla, Noregi, um kaup á
notuðum togara, m/s „Ingar Iversen,“ fyrir 21 millj. norskra króna.
Kaupendur togarans lögðu kaupsamninginn frá 19. september (og 25. september) fyrir
forstjóra Framkvæmdastofnunar, þar sem fram kemur, að gera þarf allmiklar breytingar á
togaranum. Með tilvísun til þessa kaupsamnings staðfestir Framkvæmdastofnun 17. október
1980 skriflega ábyrgð stofnunarinnar á 10% kaupverðs.
Þann 6. október 1980 ritar síðan fjármálaráðherra Framkvæmdastofnun eftirfarandi
bréf:
„Hér með er staðfest, að ráðuneytiö mun nýta heimild í lögum nr. 28/1972 til að veita
sjálfsskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogara, er Útgerðarfélag N-Þingeyinga h. f. hefur
samið um kaup á í Noregi. Ákvörðun þessi er þó með þeim fyrirvara, að veð og skilmálar á
lánum, er tekin verða í sambandi við kaupin, séu í samræmi við reglur ríkisábyrgðasjóðs."
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Á fundi stjórnar Framkvæmdastofnunar hinn 29. september 1980 greindi forstjóri hennar stjórninni frá samþykkt ríkisstjórnarinnar í málinu og taldi nauðsynlegt, að bóka í fundargerð skilning stofnunarinnar á málinu. Lá fyrir fundinum tillaga um eftirfarandi bókun, sem
forstjórinn skýrði:
,,Með vísun til samþykktar ríkisstjórnarinnar frá 1. ágúst s. 1. um leyfi til handa útgerðaraðilum á Raufarhöfn og Þórshöfn að kaupa notað skuttogskip erlendis frá, lítur stjórn
Framkvæmdastofnunar ríkisins svo á, að Byggðasjóði sé ætlað að reiða af höndum 20%
kaupverðsins og verði þess fjár aflað með sérstökum hætti. Á hinn bóginn beinir stjórn
stofnunarinnar þeim tilmælum til ríkisstjórnarinnar, að hún veiti sjálfsskuldarábyrgð á 80%
láni erlendis vegna skipakaupanna skv. lögum um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfsskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum frá 3. maí 1972.“
Málið var þó ekki afgreitt heldur frestað til næsta fundar stjórnarinnar, 14. október 1980.
í millitíðinni, eða 6. okt. hafði fjármálaráðherra samþykkt þá ósk stofnunarinnar, sem fram
kom í ofangreindri bókun, að nýtt yrði heimild í lögum 28/1972 til að veita sjálfsskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogara til Útgerðarfélags N-Þingeyinga h. f.
Tillagan um bókun stjórnar Framkvæmdastofnunarinnar í málinu, sem frestað var, var
síðan samþykkt óbreytt á fundi stjórnarinnar 14. október 1980 með 6 atkvæðum gegn 1.
Á þessum fundi greindi forstjóri Framkvæmdastofnunarinnar stjórnarmönnum frá því,
að kostnaður við nauðsynlegar breytingar á skipinu yrði 3—4 milljónir norskra króna, og leit
hann svo á, að þessi tala bættist við kaupverð og skuldbindingar Byggðasjóðs.
Á fundi í stjóm Framkvæmdastofnunar þann 12. desember 1980 var bókað það álit
Matthíasar Bjarnasonar að hann teldi skuldbindingar Byggðasjóðs, 20%, aðeins taka til
umsamins kaupverðs, en að viðgerðir og endurbætur teldust þar ekki með. Voru allir stjórnarmenn samþykkir þessari skilgreiningu nema Stefán Guðmundsson, sem vildi skoða málið
nánar. Formleg samþykkt var þó ekki gerð.
Á þessum fundi kom fram, að stjórn Framkvæmdastofnunar hafði nú gert sér ljóst, að
heildarverð skipsins færi langt fram úr áætlun. Einnig skýrði forstjóri stofnunarinnar frá því á
fundinum, að hann hefði fengið bréf frá tilteknum skipaumboðsmanni með tilboði um ódýrara
skip fyrir Þórshöfn. Barst Framkvæmdastofnun þetta tilboð í bréfi 10. desember 1980. Sagðist
forstjórinn hafa sagt umboðsmanninum, að Framkvæmdastofnun væri ekki kaupandi að
togaranum og bent á aðila málsins fyrir norðan.
Næsti þáttur þessa máls er sá, að þann 28. janúar 1981 er haldinn sérstakur fundur á
vegum Framkvæmdastofnunar, þar sem mættir voru fulltrúar frá Þórshöfn og 4 þingmenn
kjördæmisins. Á þessum fundi virðist í fyrsta sinn hafa komið fram áætlað endanlegt verð
skipsins. Kom fram á fundinum, að kaupverðið hafi upphaflega átt að vera 21 millj. norskra
króna, en lokaverð yrði 30.3 millj. norskra króna eða um 3.5 milljarðar g. kr.
Á næsta fundi stjórnar Framkvæmdastofnunar, sem haldinn var 12. febr. 1981 eru
togarakaupin enn til umræðu. Var þar gerð eftirfarandi bókun:
„Samþykkt að fela forstjóra að ræða við kaupendur og stjórnvöld og ítreka fyrri samþykkt stjómarinnar um að Byggðasjóður sjái sér ekki fært að lána til þessara kaupa meira en
20% af erlendu kaupverði, þ. e. 21 millj. Nkr. Rætt var um að kalla saman aukafund
stjómarinnar, ef ný viðhorf kæmu fram í þessu máli.“
Enn var mál þetta rætt á fundi stjórnar Framkvæmdastofnunar þann 17. febr. s. 1., og var
þar m. a. rætt um þann möguleika, að hætt yrði við kaupin vegna hækkunar kaupverðs. í
fundargerð segir síðan orðrétt.
„Á meðan að framangreindar umræður áttu sér stað, hringdi sjávarútvegsráðherra í
forstjóra stofnunarinnar. Forstjóri skýrði svo frá, að sjávarútvegsráðherra hefði tjáð honum,
að togaramálið hefði verið til umræðu á ríkisstjómarfundi, sem stæði yfir. Hann kvað ríkisstjómina ekki hafa gert nýja samþykkt í málinu. Hins vegar væri viðhorf manna það, að það
væri að fara úr öskunni í eldinn að hætta við togarakaupin nú. Lagði ráðherrann á það áherslu,
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að reynt yrði að lækka endurbótakostnað sem unnt væri. Ráðherrann sagði það skoðun
ríkisstjómarinnar að lánveiting Byggðasjóðs yrði með þeim hætti, að helmingur hennar, 10%
yrði tekinn af 1 500 m. g. kr., sem ríkisstjómin hefði ákveðið að auka við lántökuheimild
Byggðasjóðs, en það fé er með sjálfsskuldarábyrgð ríkissjóðs. Steingrímur ítrekaði að ríkisstjórnin hefði ekki gert nýja samþykkt í málinu.“
Fer hér á eftir frásögn ráðherrans sjálfs, af þessu samtali, í neðri deild Alþingis 18.
febrúar s. 1.:
„Ég gat vitanlega ekki getið um það sem ríkisstjórnin teldi í því sambandi. Hún geröi enga
samþykkt. En ég vísaði til þess sem áður hafði farið á milli fjármálaráðherra og mín og
staðfesti þá skoðun mína, að ég teldi að það væri að fara úr öskunni í eldinn að hlaupa frá þessu
máli nú. Kann að vera að einhver misskilningur sé okkar á milli, en aðalatriðið er það, eins og
ég tók fram bæði í upphafi viðtalsins og á eftir, aö þeir gætu ekki gert ráð fyrir nýrri samþykkt
frá ríkisstjóminni í málinu. Til þess var símtalið gert.“
Á þessum fundi var eftirfarandi bókun gerð af stjórn stofnunarinnar:
„Með tilvísun til orðsendingar ríkisstjórnarinnar í morgun, þar sem hún leggur til að veitt
skuli sjálfsskuldarábyrgð ríkissjóðs á viðbótarlán, er nemi 10% af kaupverði og endurbótakostnaði alls Nkr. 28 milljónir, vegna kaupa Útgeröarfélags N-Þingeyinga h. f. á togara frá
Noregi, sem hefur í för með sér að áhættufé Byggðasjóðs lækkar úr 4,2 millj. Nkr. í 2,8 millj.
Nkr., gerir stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins eftirfarandi bókun:
Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins samþykkir að lána 10% úr Byggðasjóði af Nkr. 28
millj. kaupverðs og endurbótakostnaðar vegna kaupa Útgerðarfélags N-Þingeyinga h. f. á
togara frá Noregi, enda verði önnur 10% af kaupverði og endurbótakostnaði lánuð af
sérstöku fé, sem ríkisstjórn hefur ákveðið að fá Byggðasjóði til ráðstöfunar, 1.500 millj. Gkr.,
sem verður með sjálfsskuldarábyrgð ríkissjóös.
Skilyrði fyrir fyrirgreiðslu Byggðasjóðs er að skipið verði gert út sameiginlega og með
togaranum Rauðanúp frá Raufarhöfn.
Fyrri samþykkt stjórnar um 20% af Nkr. 21 millj. kaupverði er þar með fallin úr gildi.“
Þessari bókun greiddu fimm stjórnarmenn atkvæði, en tveir sátu hjá, þeir Eggert
Haukdal, formaður, og Karl Steinar Guðnason.
Sérstakar yfirlýsingar og greinargerðir voru bókaðar frá einstökum st jórnarmönnum um
afgreiðslu málsins, Eggert Haukdal, sameiginleg greinargerð Ólafs G. Einarssonar og
Matthíasar Bjarnasonar, og yfirlýsing frá Karli Steinari Guðnasyni.
Daginn eftir, þann 18. febrúar s. 1., fóru fram umræður á Alþingi um mál þetta. í ræðu,
sem forsætisráðherra flutti við þær umræður í efri deild sagði hann m. a.:
„í þessu máli hafa orðið alvarleg mistök. Að einhverju leyti eiga stjórnvöld hér sök á með
skorti á eftirliti. Hvaða þáttum stjórnvaldsins hér var áfátt, get ég ekki dæmt um nú. Það
verður kannað, til þess fyrst og fremst að koma í veg fyrir slík mistök eftirleiðis.”
Tveimur dögum síðar, þann 20. febr. s. 1., þingaði stjórn Framkvæmdastofnunar enn um
málið og var sá fundur kallaður saman vegna umræðna á Alþingi og umfjöllunar í blöðum um
togarakaupin og samþykkt stjómar stofnunarinnar á fundi 17. febrúar, varðandi þau kaup.
Samþykkt var á fundinum eftirfarandi tillaga:
„Eftir að stjóm Framkvæmdastofnunar ríkisins samþykkti á fundi sínum þann 17. þ. m.
tillögu um afgreiðslu á togarakaupum Útgerðarfélags N.-Þingeyinga h. f. hafa farið fram
umræður á Alþingi um málið.
í tilefni af þeim umræðum óskar stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins að upplýst verði
afstaða ríkisstjómarinnar til þeirrar lausnar málsins, sem fyrrgreind tillaga gerir ráð fyrir.”
Matthías Bjamason og Ólafur G. Einarsson óskuðu eftir sameiginlegri bókun um málið.
Eggert Haukdal óskaði einnig eftir bókun, svo og Karl St. Guðnason.
Vegna þessarar samþykktar Framkvæmdastofnunar gaf ríkisstjórnin út fréttatilkynningu
um málið þann 26. febrúar 1981, er hljóðaði svo:
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Á fundi ríkisstjómarinnar í dag var gerð svofelld ályktun:
„Þann 4. júlí 1980 samþykkti stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins, að atvinnumál
Þórshafnar verði leyst meö því að keyptur verði togari og rekinn sameiginlega frá Raufarhöfn.
Með þeirri samþykkt bauð stjórn Framkvæmdastofnunar jafnframt aðstoð við að skipuleggja
rekstur slíks togara.
Á grundvelli ofangreindrar samþykktar ályktaði ríkisstjórnin 1. ágúst s. 1., að heimila
innflutning á togara vegna Þórshafnar enda ekki þá falur togari innanlands. Jafnframt fól
ríkisstjórnin Framkvæmdastofnun að annast meðferð málsins, enda í samræmi við fyrrgreint
tilboð stjómar stofnunarinnar. í framhaldi af því ákvað ríkisstjórnin að tryggja 80% ríkisábyrgð til kaupanna.
Þá er upplýst, að kaupendur hafa verið á tíðum fundum með starfsmönnum Framkvæmdastofnunarinnar um fyrirhuguð kaup.
Meðal annars er ljóst að kaupendur lögðu kaupsamning frá 19. september og 25.
september fyrir forstjóra Framkvæmdastofnunar ríkisins þar sem fram kemur, að gera þarf
allmiklar breytingar á togaranum. Með tilvísun til þessa kaupsamnings staðfestir Framkvæmdastofnun 17. október s. 1., skriflega ábyrgð stofnunarinnar á 10% kaupverðs.
Þetta mál hefur þannig verið í höndum kaupenda og Framkvæmdastofnunar eins og gert
var ráð fyrir. Virðist eðlilegt að Framkvæmdastofnun ríkisins leiði þetta mál til lykta í samræmi
við ályktun stjórnar stofnunarinnar frá 4. júlí s. 1.
Vegna fyrirspurnar frá stjórn Framkvæmdastofnunarinnar dags. 20. febrúar s. 1. vili
ríkisstjórnin þó taka fram að hún getur fallist á niðurstöðu stofnunarinnar en telur eðlilegt að
staðið verði við fyrri samþykkt stjómar stofnunarinnar um 20% lán úr Byggðasjóði miðað við
kaupverð 21 millj. norskar krónur.
Þann 27. febrúar kom stjórn Framkvæmdastofnunar saman til fundar. Miklar umræður
urðu þar um ályktun ríkisstjómarinnar frá deginum áður og kom fram, að fundarmenn töldu
svar ríkisstjórnarinnar „óljóst og ófullnægjandi”. ítrekað var, að fyrri samþykkt stjómarinnar
um lánveitingu er næmi 20% af 21 milj. N. kr. væri úr gildi fallin.
Á næsta stjómarfundi, 13. mars, lagði stjórnarformaður, Eggert Haukdal, fram eftirfarandi tillögu: „Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins samþykkir að hafa ekki frekari afskipti af kaupum Útgerðarfélags Noröur-Þingeyinga h. f. á skuttogara frá Noregi. Jafnframt
lýsir stjórn stofnunarinnar yfir vilja sínum um að aðstoða íbúana við Þistilfjörð við lausn
atvinnuvandamála sinna.”
í greinargerð með tillögunni segir m. a.: Það liggur ljóst fyrir, að fulltrúar Útgerðarfélags
Norður-Þingeyinga hafa haldið þannig á málum í sambandi við togarakaupin, að með öllu er
óviðunandi. í fyrsta lagi hefur skipið meira en tvöfaldast í verði frá því sem upphaflega var
áformað. í öðru lagi er áformað að búa skipið sem verksmiðjuskip. í þriðja lagi er áformað að
gera skipið ekki út sameiginlega með togaranum, sem fyrir hendi er á Raufarhöfn.”
Tillagan var samþykkt með 4 atkvæðum gegn 3.
í umræðum um tillöguna ítrekaði forstjóri stofnunarinnar, að hann liti svo á, að síðasta
samþykkt stjórnarinnar í þessu máli væri enn í fullu gildi og myndi hann haga framkvæmd
málsins samkvæmt því, þó svo að framangreind tillaga yrði samþykkt.
Þessi fyrri samþykkt stjórnarinnar var efnislega sú, að lána skyldi 10% af 28 miljónum
N. kr. og önnur 10% af kaupverði og endurbótakostnaði af sérstöku fé, sem ríkisstjórnin hefði
ákveðið að fá Byggðasjóði til ráðstöfunar með sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs.
Á fundum ríkisstjórnarinnar 14. apríl og 21. apríl var þetta mál rætt að nýju. Lögð var
fram tillaga fjármálaráðherra um að heimilað yrði að færa á annað skip en upphaflega var
ætlað heimild til ríkisábyrgðar vegna skipakaupa Útgerðarfélags Norður-Þingeyinga.
Stjórnarfundur í Framkvæmdastofnun tók málið fyrir að nýju 30. apríl s. 1. Á þeim fundi
var samþykkt eftirfarandi tillaga:
„Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins samþykkir að áður gefin lánsloforð til Útgerðar-
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félags Norður-Þingeyinga h. f. vegna togarakaupa í Noregi yfirfærist á nýsmíði togara sem
félagið hefir gert kaupsamning um við Storvik Mek. Verksted í Kristjansund.”
Samþykktin er háð því skilyrði að tryggingar verði metnar gildar og að endurgreiðsla
lánsins verði tryggð með hlut af aflaverðmæti skipsins. Öðrum skilyrðum, sem sett voru við
fyrri afgreiðslu, verði fullnægt.”

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Ed.

988. Lög

[138. mál]

um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 888.

Ed.

989. Lög

[190. mál]

um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum um almannatryggingar, nr.
67/1971, með síðari breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 867.

Ed.

990. Lög

[315. mál]

um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 714.

Ed.

991. Lög

[275. mál]

um atvinnuleysistryggingar.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 870 (sbr. 559).

Ed.

992. Lög

[139. mál]

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum.
(Afgreidd frá Ed. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 688.
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[281. mál]

um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr lög nr. 15/1980.
(Eftir 2. umr. í Nd., 20. maí.)
1. gr.
2. gr. orðist svo:
Sjóðfélagar eru allir sjómenn sem ráðnir eru á íslensk skip, þar með taldir
þeir skipverjar sem ekki eru lögskráðir, en starfa að v'ðhaldi og viðgerð skips,
flokkunarviðgerð eða að öðrum störfum í þágu útgerðar. Skulu þeir tryggðir í
sjóðnum meðan þeir taka laun samkvæmt kjarasamningi sínum sem sjómenn.
Taki sjómenn, sem þannig er ástatt um, laun samkvæmt öðrum kjarasamningi
skal engu að síður skylt að tryggja þá í sjóðnum, nema tryggingarskyldu þeirra
sé fullnægt með greiðslu til annars lífeyrissjóðs. Þó er heimilt að yfirmenn á farskipum skipafélaga, sem við gildistöku laga þessara hafa yfirmenn tryggða i lifeyrissjóðnum, séu tryggð:r í þeim sjóðum er þau eru aðilar að. Á sama hátt er heimilt
að yfirmenn strandferðaskipa ríkissjóðs og varðskiþanna séu tryggðir í Hfeyrissjóði starfsmanna rikisins.
Sjómönnum, sein lögskráðir eru í tilteknum byggðarlögum eða landshlutum
og ráðhcrra hefur fyrir gildistöku laga þessara veitt undanþágu frá þátttöku, sbr.
2. mgr. 3. gr. laga nr. 78/1970, er heimilt að vera utan við sjóðinn fullnægi þeir tryggingaskyldu sinni með greiðslu iðgjalds til annars lifeyrissjóðs.
Sjóðfélögum, sem hætta störfum á sjó, skal heimil áframhaldandi þátttaka ef
þeir hefja störf í landi við útgerð eða hliðstæð störf, svo sem við fiskvinnslustöðvar
eða frystihús, enda hafi þeir greitt iðgjöld til sjóðsins í a. m. k. 5 almanaksár og
áunnið sér a. m. k. 3 st:g, sbr. 11. gr. Heimilt er stjórn sjóðsins að láta sjómennsku
fyrir gildistöku laga þessara jafngilda iðgjaldagreiðslu í þessu sambandi. Ennfremur
er stjórninni heimilt með sömu skilyrðum að leyfa sjóðfélaga að halda áfram
þátttöku, ef hann tekur upp annað starf er veitir honum ekki aðild að lífeyrissjóði.
Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa félögum og samböndum, sem standa að
samningum um kaup og kjör sjómanna er aðild eiga að sjóðnum, að tryggja starfsmenn sina í honum.
Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa sjómönnum, sem stunda nám í sjómannafræðum, slasast eða veikjast, að kaupa sér réttindi í sjóðnum þann tíma sem úr
hefur fallið af þessum sökum.
2. gr.
4. gr. orð’st svo:
í stjórn sjóðsins eiga sæti sex menn tilnefndir af Alþýðusambandi Islands, Sjómannasambandi íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi íslands, Félagi ísl. botnvörpuskipaeigenda, Landssambandi ísl. útvegsmanna og Vinnuveitendasambandi
Islands. Sömu aðilar skipa hver um sig einn varamann i stjórnina.
Skipunar- og kjörtími stjórnar er 3 ár. Sjóðsstjórn skiptir með sér verkum, þó
skulu fulltrúar atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa á hendi formennsku til skiptis
eitt ár í senn.
3. gr.
í stað 1., 2., 3. og 4. mgr. 10. gr. komi tvær mgr. er verði 1. og 2. mgr. og orðist svo:
Iðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af gjaldskyldum launum sem sjóðfélaginn
tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda, og greiðir sjóðfélagi 4%, en launagreiðandi
6%.
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Iðgjöld vegna sjóðfélaga á fiskiskipum, öðrum en 500 rúmlesta skuttogurum og
stærri, skulu reiknast af launum eftir því sem kveðið er á um í kjarasamningum
hlutaðe'gandi stéttarfélaga á hverjum tíma. Iðgjöld vegna sjóðfélaga á öðrum skipum, þar með töldum skuttogurum 500 lesta og stærri, skulu reiknuð af heildarlaunum sjóðfélagans hjá hlutaðeigandi launagreiðanda. Stjórn sjóðsins ákveður hver
skuli teljast gjaldskyld laun þeirra sjóðfélaga, sem heimild hafa til þátttöku samkvæmt
ákvæðum 3.—5. mgr. 2. gr.
1 2. málsEð síðustu mgr. 10. gr. laganna standi „3. málsgr.“ í stað „5. málsgr.“
4. gr.
3. og 4. mgr. 12. gr. orðist svo:
Heimilt er sjóðfélaga, sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur og verið
lögskráður á íslenskt skip eigi skemur en í 180 daga að meðaltali á ári, að hefja
töku ellilífeyris þegar hann er fullra 60 ára. Á sama hátt veitir 20—25 ára starf á
sjó rétt til töku ellilífeyris frá 61 árs aldri og 15—20 ára starf til töku hans frá 62
ára aldri. Fáist ekki upplýsingar um lögskráningardaga er stjórn sjóðsins heimilt að
beita annarri reglu um mat á áunnum rétti til flýtingar á töku lífeyris.
Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilífeyris allt til 75 ára aldurs, og hækkar þá
upphæð ellilífeyris vegna réttinda sem áunn'n voru fram til 65 ára aldurs um /2%
fyrir hvern mánuð sem töku hans er frestað fram yfir 65 ára aldur.
5. gr.
1. mgr. 17. gr. orðist svo:
Falli niður launagreiðslur til sjóðfélaga vegna veikinda og geti hann ekki af
þeim sökum innt af hendi iðgjald til lífeyrissjóðs'ns ávinnur hann sér ekki réttindi
meðan svo stendur. Sama gildir ef sjóðfélagi er launalaus vegna atvinnuleysis og
nýtur ekki atvinnuleys'sbóta. Tímabil, er iðgjaldagreiðslur hafa sannanlega fallið
niður af þessum ástæðum, reiknast ekki með þegar úrskurða skal hvort skilyrði
um iðgjaldagreiðslutíma eru uppfyllt.
6. gr.
18. og 19. gr. laganna falli brott, en í staðinn komi ný grein:
Einungis er heimilt að endurgreiða sjóðfélögum iðgjöld í því skyni að færa féð
og þar með réttindi, sem þe'm fylgja, milli lífeyrissjóða. Þó er heimilt að setja í
reglugerð ákvæði um endurgreiðslur til erlendra ríkisborgara, sem flytja af landi
brott, og á þeim iðgjöldum, sem menn greiða til lífeyrissjóðsins eftir að þeir hafa
náð 75 ára aldri, svo og á þeim hluta iðgjalda, sem kann að fara fram úr því sem
skylt er að greiða samkvæmt lögum eða kjarasamningum.
7. gr.
2. málsliður 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo:
Sama gildir um sjóðfélaga, er starfað hafa samkvæmt bátakjarasamningum með
þeirri breytingu, að í stað 12. júní 1958 komi 31. desember 1969 eða annað það tímamark síðar, sem aðild að sjóðnum er miðuð við í hlutaðeigandi starfsgrein.
8. gr.
3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo:
Árin 1980—1984 skulu elli-, örorku- og makalífeyrisgreiðslur samkvæmt lögum þessum breytast þannig, að lífeyrir miðist við grundvallarlaun samkvæmt 2.
málsgr. 11. gr. eins og þau eru 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí, 1. október og 1. desembcr
1980 og eftir það 1. mars, 1. júní, 1. september og 1. desember ár hvert. Frá 1. janúar
1985 að telja skulu uppbætur á lífeyrisgreiðslur ákveðnar í samræmi við ákvæði
16. gr.
9. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

Þingskjal 994—995

2861

994. Nefndarálit

[262. mál]

um frv. til 1. um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. með þeim breytingum sem efri deild gerði á því.
Til fundar við nefndina komu þeir Heimir Hannesson, framkvæmdastjóri Sölustofnunar lagmetis og Örn Erlendsson, framkvæmdastjóri Triton hf. og lýstu skoðunum
sínum og svöruðu spurningum nefndarmanna.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt eins og það kom frá efri deild.
Guðmundur G. Þórarinsson áskilur sér rétt til að flytja eða styðja breytingatillögur.
Alþingi, 20. maí 1981.
Skúli Alexandersson,
Magnús H. Magnússon,
Páll Pétursson.
form., frsm.
fundaskr.
Pálmi Jónsson.
Birgir ísl. Gunnarsson.
Jósef H. Þorgeirsson.
Guðm. G. Þórarinsson.

Nd.

995. Frumvarp til laga

[226. mál]

um atvinnuréttindi úllendinga.
(Eftir 2. umr. í Nd., 20. maí.)
1. gr.
Ákvæði laga þessara gilda um atvinnuréttindi útlendinga á íslandi og í landhelgi
íslands.
í lögum þessum telst hver sá maður útlendingur sem ekki hefur íslenskan
ríkisborgararétt.
2. gr.

óheimilt er hverjum manni, félagi eða stofnun, sem rekur atvinnu eða starfrækir fyrirtæki, hverju nafni sem það nefnist, að flytja til landsins eða taka útlendinga í þjónustu sína gegn kaupgreiðslu í peningum eða hlunnindum, hvort heldur
er um Iangan tíma eða skamman, án leyfis félagsmálaráðherra.
Útlendingum er óheimilt að ráða sig í vinnu eða gegna þjónustu hjá öðrum,
nema atvinnuleyfi hafi verið veitt samkvæmt lögum þessum.
3. gr.
Félagsmálaráðherra veitir vinnuveitendum atvinnuleyfi fyrir útlend:nga, ef
sérstakar ástæður þykja mæla með því, svo sem ef um erlenda sérfræðinga er að
ræða, eða aðra kunnáttumenn, sem ekki verða fengnir innanlands, eða ef atvinnuvegi landsins skortir vinnuafl, sem ekki er fáanlegt innanlands.
Skilyrði þess að atvinnuleyfi megi veita samkvæmt lögum þessum eru eftirfarandi:
1.Að fyrir liggi umsögn stéttarfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein, eða
viðkomandi landssambands ef ekki er stéttarfélag á staðnum.
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2. Að fyrir liggi undirskrifaður ráðningarsamningur til tiltekins tíma eða verkefnis, sem tryggi erlendum starfsmanni laun og önnur starfskjör til jafns við
heimamenn, ásamt tilvísun til þess kjarasamnings sem um starfið gildir.
Enn fremur skulu vera í ráðningarsamningi ákvæði um flutning viðkcmandi frá íslandi að starfstíma loknum svo og um greiðslur ferðakostnaðar og
heimflutning í veikindum eða v’ð óvænt ráðningarslit, sem starfsmaður á ekki
sök á. í ráðningarsamningi sé einnig tilgreint hvern;g háttað sé fæði og húsnæði
svo og ákveðið hvernig með skuli fara þegar atvinna fellur niður af óviðráðanlegum ástæðum, sbr. 3. gr. laga nr. 19/1979.
3. 1 ráðningarsamningi skal vera ákvæði þess efnis að viðkomandi starfsmaður
hafi kynnt sér þær upplýsingar, sem 5. gr. Iaga þessara gerir ráð fyrir, áður en
skrifað var undir samninginn. enda hvílir sú skylda á herðum vinnuveitanda
eða umboðsmanns hans að sjá um að sú upplýsingaskylda sé rækt.
4. Að vottorð viðkomandi yfirvalda liggi fyrir um að vinnuveitandi hafi hæfilegt
húsnæði fyrir erlendan starfsmann meðan ráðningarsamningur er í gildi, ef
hinn erlendi starfsmaður hefur ekki slíkt húsnæði sjálfur.
5. Heilbrigðisvottorð viðkomandi starfsmanns ásamt yfirlýsingu um siðasta
dvalarstað áður en komið er til landsins. Heimilt er ráðherra að víkja frá þessu
skilyrði þegar i hlut eiga ríkisborgarar annarra Norðurlanda.
Heimilt er félagsmálaráðherra að veita nafnlaust atvinnuleyfi til bráðabirgða
og gilda þá ekki ákvæði 2., 3. og 5. töluliðar 2. mgr. Fullnaðaratvinnuleyfi má ekki
veita fyrr en fullnægt er skilyrðum þessarar greinar, þar með talið innlent heilbrigðisvottorð.
Óheimilt er að veita atvinnuleyfi útlendingi sem hefur ekki dvalarleyfi hér
á Iandi skv. lögum 45/1965, um eftirlit með útlendingum, eða hefur verið gert
að fara af landi brott skv. þeim lögum.
4. gr.

Umsókn um atvinnuleyfi skal senda til útlendingaeftirlitsins. Með umsókn um
atvinnuleyfi skulu vera upplýsingar um vinnustaðinn, tegund vinnu, aðila kjarasamninga og áætlaða lengd daglegs vinnutíma á ráðningartimanum.
í umsókn skal enn fremur færa rök fyrir nauðsyn þess að nota erlent starfsfólk og gera grein fyrir þvi hvaða tilraunir hafi verið gerðar til þess að ráða innlent
starfsfólk í starfið.
Áður en atvinnuleyfi er veitt rannsakar vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins sjálfstætt atvinnuástand á viðkomandi stað og í nágrenni hans, en hún
skal einnig leita til Alþýðusambands Islands, Farmanna- og fiskimannasambands
Islands, Vinnuveitendasambands íslands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna,
Stéttarsambands bænda, B.S.R.B. og B.H.M., eftir því sem við á, um almenna stefnumörkun varðandi innflutning erlends starfsfólks, með tilliti til atvinnuástands í landinu og á ákveðnum landssvæðum.
5. gr.
Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins útbýr og dreifir skriflegum upplýsingum til sendiráða íslands og annarra sem þess óska. 1 upplýs:ngum þessum
skal greint frá almennum launakjörum, vinnutíma, aðbúnaði við vinnu hér á landi,
sköttum og opinberum gjöldum, rétti til yfirfærslu fjármuna og um réttindi og
skyldur, sem erlent starfsfólk tekst á hendur við vistráðningu hérlendis. Þá skal
enn fremur bent á sérreglu 3. gr. laga nr. 19/1979 um rétt atvinnurekenda til að fella
niður Iaunagreiðslur þegar atvinna stöðvast af ófyrirsjáanlegum ástæðum. Einnig
skal gerð grein fyrir rétti fiskverkafólks til kauptryggingasamninga.
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Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins fylgist með starfskjörum útlendinga hérlendis og framkvæmd á ráðningarsamningum þeirra, eftir því sem tilefni
gefst til.
6. gr.
Hvers konar áróður til þess fallinn að hvetja til innflutnings verkafólks til
landsins er óheimill ef hann er villandi eða byggður á röngum eða ónógum upplýsingum.
7. gr.
Atvinnuleyfi skv. 3. gr. skulu bundin við ákveðið starf og ákveðinn tíma. Leyfi
skulu eigi veitt til lengri tíma en eins árs í senn.
8. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og ef sérstakar ástæður mæla með því, getur félagsmálaráðherra veitt útlendingum leyfi til að stunda atvinnu á íslandi, án þess að
leyfi sé veitt ákveðnum atvinnurekanda (sjálfstætt atvinnuleyfi), og þurfa þá
atvinnurekendur þeir, sem leyfishafi vinnur hjá, ekki að sækja um atvinnuleyfi
fyrir hann skv. 3. gr.
1.
2.
3.
4.

Við veitingu slíkra leyfa skal m. a. tekið tillit til:
Hve lengi útlendingur hefur dvalið hér á landi,
hvort hann eigi lögheimili hér á landi.
hvort hann á íslenskan maka eða náin skyldmenni hér á landi,
hvort hann ætlar sér að vinna sams konar störf hjá fleiri aðilum en einum, þannig að fleiri atvinnuleyfi en eitt þyrfti, ef leyfi væri veitt samkv. ákvæðum 3. gr.

Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að hin almennu skilyrði
3. gr. um sérþekkingu eða eftirspurn eftir vinnuafli séu fyrir hendi.
Atvinnuleyfi skv. þessari grein eru bundin við ákveðna starfsgrein og ákveðinn
tíma, og skulu slík leyfi eigi veitt til lengri tíma en tveggja ára í senn. Eftir fimm
ára samfellda búsetu má þó veita slíkt atvinnuleyfi til ótiltekins tíma.
9. gr.
Útlendingi er óheimilt að vinna sjálfstætt eða starfrækja atvinnufyrirtæki án
leyfis félagsmálaráðherra (atvinnurekstrarleyfi), nema þar sem starfinn er framkvæmdur samkvæmt sérstakri löggildingu eða leyfi annarra stjórnvalda lögum
samkvæmt. Leita skal umsagnar Vinnuveitendasambands Islands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna, Alþýðusambands íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi íslands, Stéttarsambands bænda, B.S.R.B. og B.H.M., eftir því sem við á, í
sliku máli.
Leyfi samkvæmt þessari grein skal því aðeins veita, að:
1. Umsækjandi eigi lögheimili á íslandi og hafi verið það síðasta árið,
2. umsækjandi sé fjárráður og hafi forræði á búi sínu.
Leyfi samkvæmt þessari grein er bundið við ákveðna starfrækslu og ákveðinn
tíma, og skal eigi veita slíkt leyfi til lengri tíma en þriggja ára í senn.
10. gr.
Leyfi samkvæmt lögum þessum má binda öllum þeim skilyrðum um löggæslu,
hollustuhætti, framfærslu, iðnnám eða aðra sérmenntun og sérhvað annað sem
ráðherra telur nauðsynlegt eða heppilegt ríkis eða almennings vegna.
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11. gr.
Ekki þarf að sækja um atvinnuleyfi fyrir:
Útlendinga, sem stunda eingöngu nám í skólum, sem íslenska ríkið á eða styrkir,
útlendinga í einkaþjónustu sendimanna erlendra ríkja,
útlendinga, sem verið hafa islenskir rikisborgarar frá fæðingu, en misst hafa
íslenskan ríkisborgararétt,
erlenda menn, er hér höfðu aðsetur, er lög nr. 13 31. maí 1927 komu til framkvæmda, og hafa dvalið hér samfleytt síðan,
danska ríkisborgara, sem lög nr. 18 24. mars 1944, sbr. lög nr. 85 9. okt. 1946,
taka til,
útlendinga, sem undanþegnir eru atvinnuleyfi samkvæmt alþjóðasamningum sem
Island er aðili að,
danska, finnska, norska og sænska ríkisborgara er dvalið hafa þrjú ár samfleytt eða lengur í landinu.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða þann, er hefur útlending í vinnu án
leyfis, svo og útlending, er starfar án leyfis, sektum. Sömu refsingu varðar það ef
ekki eru haldin skilyrði eða brotin ákvæði, er sett kunna að verða í leyfi, sem veitt
er samkvæmt lögum þssum. Auk þess ber aðila að flytja ólöglega innflutt starfsfólk,
sem hefur verið synjað um atvinnuleyfi, úr landi eða sjá þvi fyrir flutningi innan
þess tíma, sem ráðherra tiltekur, ríkissjóði að kostnaðarlausu.
Heimilt er ráðherra að láta stöðva með lögbanni þær framkvæmdir, er nota skyldi
útlendinga til, þar til þeir eru farnir úr Iandi eða tryggt þykir að þeir verði farnir
innan ákveðins tíma.
Þegar umsókn um atvinnuleyfi er afgre:dd ber jafnframt að tilkynna hinum
erlendu starfsmönnum leyfisveitingar eða synjanir, er þá varða.
Félagsmálaráðherra getur afturkallað leyfi, sem veitt eru skv. lögum þessum, ef
brotin eru ákvæði laganna eða skilyrðum, sem sett eru í leyfum, er ekki fullnægt,
svo og ef veruleg breyting verður á leyfistimanum á eftirspurn og framboði vinnuafls.
13. gr.
Rétt er félagsmálaráðherra að láta flytja þá erlendu menn ásamt skylduliði af
landi brott, er teknir eru að stunda atvinnu eða atvinnurekstur hér á landi gagnstætt
ákvæðum laga þessara, hvort sem þeir eru á sínum vegum eða annarra, og skal
þá flutningur vera á kostnað þess er hefur ráðið þá til sín, en ella á eigin kostnað
þeirra.
14. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta opinberri meðferð.
1 reglugerð getur ráðherra sett nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara.
Svo má þar og kveða á um sektir fyrir brot á reglugerð og meðferð á málum vegna
þeirra brota.
15. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 39 15. mars 1951 um rétt erlendra
manna til að stunda atvinnu á íslandi.
16. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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996. Frumvarp til laga
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[288. mál]

um Landakaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
(Eftir 2. umr. í Nd., 20. maí.)
1. gr.
Tilgangur þessara laga er að mynda sjóð, sem hafi það hlutverk að veita kaupstöðum og kauptúnum lán til kaupa á landi innan marka hlutaðeigandi sveitarfélags,
enda telji sveitarstjórn nauðsyn á að eignast landið vegna almennra þarfa og
ráðuneytið fallist á það sjónarmið.
Einnig er heimilt að veita í sérstökum tilfellum lán vegna nauðsynlegrar landfyllingar, þar sem skortur er á landi vegna þróunar byggðar.
2. gr.
Sjóðurinn skal vera í vörslu félagsmálaráðuneytis, sem tekur ákvarðanir um
einstakar lánveitingar svo og lántökur sjóðsins skv. 7. gr.
3. gr.
Einstök lán mega nema allt að 60% af kaupverði iands. Rétt er að synja um
Iánveitingu, ef ráðuneytið telur kaupverð lands óhæfilega hátt.
Kjör á útlánum skulu vera í samræmi við útlánskjör fjárfestingarlánasjóða á
hverjum tima og kjör á lánum, sem sjóðurinn tekur vegna starfsemi sinnar.
4. gr.
Til tryggingar iánum skulu vera veð i hinu keypta landi svo og framlög til
sveitarfélags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sbr. lög nr. 73/1980. Eigi má selja land,
sem keypt hefur verið skv. lögum þessum, nema samþykki ráðuneytisins komi til.
ð- gr.
Auk lánveitinga skv. 2. og 3. gr. er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán vegna
kaupa á landi, þannig að samanlögð lánveiting og ábyrgð nemi allt að 90% af kaupverði lands.
6. gr.
Ráðstöfunarfé sjóðsins er:
a) Fé það, sem við gildistöku laga þessara er í sjóði skv. lögum nr. 41/1963 með
síðari breytingum, svo og vextir og afborganir af því fé.
b) Lán, sem sjóðurinn tekur skv. 2. gr. og 7. gr.
c) Afborganir og vextir af veittum lánum.
7. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að taka !án vegna sjóðsins svo að hann geti gegnt
hlutverki sinu skv. 1. gr.
8. gr.
Félagsmálaráðuneytið annast bókhald og fjárreiður sjóðsins. Heimilt er þó
ráðuneytinu að semja við lánastofnun um að annast afgreiðslustörf fyrir sjóðinn,
svo og bókhald og fjárreiður gegn ákveðinni þóknun.

Alþt. 1980. A. (103. lögg jafarþing).
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9. gr.
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af rikisendurskoðun og birtir i B-deild
Stjórnariíðinda. Jafnframt skal senda eintak af ársreikningum sjóðsins til ríkisbókhalds.
10. gr.
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þinglesturs- og stimpilgjöld
af afsalsbréfum fyrir löndum og lóðum, sem sveitarfélög kaupa, einnig þótt þau
njóti ekki aðstoðar skv. lögum þessum. Sama gildir um önnur lánsskjöl, sem út eru
gefin vegna slíkra landa- og lóðakaupa.
11. gr.
Nú samþykkir félagsmálaráðuneytið að veita sveitarfélagi aðstoð skv. lögum
þessum, en eigandi lands vill ekki selja eða samkomulag næst ekki um kaupverð,
og er þá heimilt að taka löndin eða lóðirnar eignarnámi skv. lögum nr. 11/1973, um
framkvæmd eignarnáms.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41 frá 27. april 1963
um aðstoð rikisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa og lög um breytingar
á þeim lögum nr. 74/1963, 43/1972, 35/1973 og 56/1974.

997. Lög

Nd.

[270. mál]

um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrn
börn.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 985.

Nd.

998. Breytingartillaga

[335. mál]

við frv. til laga um framkvæmdasjóð aldraðra.
Frá Halldóri Blöndal.
Við 2. gr. 1. tl. orðist svo:
0.3% af tekjum ríkissjóðs, skv. fjárlögum.

Til varaz
Við bætist ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi:
Á árinu 1981 skal ríkissjóður inna af hendi til Framkvæmdasjóðs aldraðra 50%
þeirrar fjárhæðar, er rennur til hans skv. 1 tl. 2. gr.

Nd.

999. Lög

um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra.
(Afgreidd frá Nd. 20. maí.)
Samhljóða þskj. 841.

[231. mál]

Ed.
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1000. Nefndarálit

[325. mál]

um frv. til laga um loðdýrarækt.
Frá landbúnaðarnefnd.
Landbúnaðarnefndir beggja deilda hafa rætt málið sameiginlega og landbúnaðarnefnd efri deildar hefur sérstaklega um frumvarpið fjallað og leggur til að
það verði samþykkt eins og það er komið frá neðri deild.
Alþingi, 20. maí 1981.
Egill Jónsson,
form., frsm.
Jón Helgason

Nd.

Eiður Guðnason,
Ey. Kon. Jónsson.
fundaskr.
Helgi Seljan.
Davíð Aðalsteinsson.
Þorv. Garðar Kristjánsson.

1001. Frumvarp til laga

[327. mál]

um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum byggingum í þágu fatlaðra.
(Eftir 2. umr. í Nd., 20. mai.)
1- gr.
Á eftir 42. grein laga nr. 57/1978 um heilbrigðisþjónustu komi ný 43. grein
svohljóðandi:
Kostnaður við að gera byggingar heilbrigðisstofnana aðgengilegar fötluðu fólki
greiðist af ríki og sveitarfélögum i sömu hlutföllum og stofnkostnaður samkvæmt
lögum þessum.
43. grein laganna verði 44. grein.
2. gr.
Við 23. grein laga nr. 63/1974 um grunnskóla bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Endurbætur, sem gerðar eru á húsnæði grunnskóla til þess að auðvelda fötluðu
fólki aðkomu og umferð, greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
3. gr.
Við 6. grein laga nr. 112/1976 um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir
börn bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Kostnaður vegna breytinga á dagvistarheimilum með það fyrir augum að auðvelda fötluðum aðkomu og umferð greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
4. gr.
Við 3. grein laga nr. 107/1970 um félagsheimili bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Nú ákveða eigendur félagsheimilis að breyta því með það fyrir augum að auðvelda
fötluðum aðkomu og umferð og er þá heimilt að verja fé úr Félagsheimilasjóði til
greiðslu allt að 40% heildarkostnaðar, sem af þessari breytingu hlýst.
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5. gr.
Við 6. grein íþróttalaga nr. 49/1956 bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Heimilt er aö veita úr íþróttasjóði styrk til breytinga á íþróttahúsnæði, sem miða
að því að bæta fötluðum aðgang og umferð um það. Styrkurinn má nema allt að
40% af kostnaði við breytinguna.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

1002. Nefndarálit

[213. mál]

Um frv. til 1. um breyt. á lögum nr, 31/1970, um dýralækna, með síðari breytingum.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
Nefndin hefur rætt þetta frumvarp.
Fram hefur komið, að skiptar skoðanir eru um hvernig skipta beri þessum
umdæmum.
Landbúnaðarráðherra kom á fund nefndarinnar og skýrði frá því, að hann hefði
ákveðið að skipa nefnd til að endurskoða lögin um dýralækna og um alla dýralæknas
umdæmaskiptinguna í landinu. Stefnt verði að því að þessi endurskoðun liggi fyrir
þegar þing kemur saman í haust. Meiri hluti landbúnaðarnefndar telur eðlilegt að
beðið verði eftir umræddri endurskoðun roeð allar breytingar á þessum lögum, en
leggur hins vegar áherslu á að henni verði hraðað svo að ný löggjöf geti tekið gildi
um næstu áramót.
Af þeim ástæðum, sem að framan greinir, leggur meiri hluti landbunaðarnefndar til að málinu verði vísað til hæstvirtrar ríkisstjómar.
Alþingi, 20. maí 1981.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.

Skúli Alexandersson.

Þórarinn Sigurjónsson.

Eggert Haukdal.

Nd.

1003. Nefndarálit

[214. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýralækna, sbr. lög nr. 38
24. maí 1972 og lög nr. 74 31. mai 1976.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
Nefndin hefur sent frumvarp þetta til umsagnar.
Fram hefur komið að skiptar skoðanir eru um hvernig skipta eigi umdæminu
og einnig hvort Hálshreppur eigi að færast frá Austur-Eyjafjarðarumdæmi til VesturÞingeyjarþingsumdæmis, enn fremur hvort öxarfjarðarhreppur eigi þá ekki að
færast frá Norðausturlandsumdæmi til Austur-Þingeyjarþingsumdæmis ef frumvarp
þetta yrði lögfest nú.
Landbúnaðarráðherra kom á fund nefndarinnar og skýrði frá því, að hann hefði
ákveðið að skipa nefnd til að endurskoða lögin um dýralækna og um alla dýralæknaumdæmaskiptinguna í landinu. Stefnt verði að því að þessi endurskoðun liggi fyrir
þegar þing kemur saman í haust. Meiri hluti landbúnaðarnefndar telur eðlilegt að
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beðiÖ verði eftir umræddri endurskoðun með allar breytingar á þessum lögum, en
leggur hins vegar áherslu á að henni verði hraðað svo að ný löggjöf geti tekið gildi
um næstu áramót.
Af þeim ástæðum, sem að framan greinir, leggur meiri hluti landbúnaðarnefndar
til, að málinu v.erði vísað til hæstvirtrar ríkisstjórnar.
Alþingi, 20. mai 1981.
Stefán Valgeirsson,
form., frsm.

Skúli Alexandersson.

Þórarinn Sigurjónsson.

Eggert Haukdal.

Rd.

1004. Nefndarálit

[56. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins,
verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið, sem er til staðfestingar á bráðabirgðalögum sem gefin voru út 23. júní 1980. A fund nefndarinnar komu Ingi Tryggvason, formaður Framleiðsluráðs, og Árni Jónasson, erindreki Stéttarsambands bænda,
og skýrðu frá framkvæmd á þeirri framleiðslustjórnun, sem ákveðin hefur verið
samkvæmt heimildum laganna um Framleiðsluráð, og þeim árangri, sem setning
bráðabirgðalaganna hefur gefið.
Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn leggur
til að frumvarpið verði samþykkt eins og það kom frá Nd., en Eiður Guðnason
skrifar undir með fyrirvara. Minni hl. skilar séráliti.
Alþingi, 21. maí 1981.
Jón Helgason,
Eiður Guðnason,
frsm.
fundaskr., með fyrirvara.
Davíð Aðalsteinsson.

Sþ.

Helgi Seljan.

1005. Tillaga til þingsályktunar

[336. mál]

um gerð langtimaáætlunar um vegagerð.
Frá fjárveitinganefnd.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta Vegagerð ríkisins gera í samráði
við fulltrúa þingflokkanna langtímaáætlun um framkvæmdir í nýbyggingum vega
og brúa á stofnbrautum og þjóðbrautum.
Fjárhagslegar forsendur áætlunarinnar séu þær, að 2.2% af vergri þjóðarframleiðslu sé að meðaltali varið til vegagerðar samkvæmt vegáætlun. Hlutfall þetta
ber að skoða sem lágmark, en það skal aukið i 2.4 %' innan 3 ára, og skal áætlunin
þannig úr garði gerð að auka megi framkvæmdahraða ef meira fjármagn kemur
til en hér er gert ráð fyrir. Skal það m. a. gert með því að taka fyrir langa og
heillega vegarkafla.
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Áætlunartíminn skal vera 12 ár og skal framkvæmdum skipt niður í 3 tímabil,
4 ár hvert. Jafnframt skal gerð grein fyrir því í áætluninni, hverjar framkvæmdir
eru eftir til að koma vegakerfinu í viðunandi horf, eins og það er metið á hverjum
tíma. Langtímaáætlun þessi skal endurskoðuð fjórða hvert ár, og þá bætt við nýju
fjögurra ára tímabili í stað þess er lauk.
Við gerð áætlunarinnar skal stefnt að eftirfarandi jafngildum markmiðum:
1. Vegir hafi fullt burðarþol (10 t.) allt árið.
2. Vegir séu byggðir upp úr snjó eftir því sem unnt er.
3. Bundið slitlag sé lagt á vegi, þar sem gera má ráð fyrir að umferð verði meiri
en 100 bílar á dag allt árið, þegar viðkomandi vegur hefur verið fullgerður.
Enn fremur skal leggja slitlög á vegarkafla næst þéttbýliskjörnum, þó að umferð sé minni, og á vegarkafla sem yrðu óhóflega dýrir í viðhaldi sem malarvegir vegna skorts á hentugu malarefni. Stefnt skal að því, að bundið slitlag
verði lagt á a. m. k. % hluta stofnbrauta í hverju kjördæmi og samfelldir
kaflar í vegakerfinu verði lagðir bundnu slitlagi.
4. Tekið sé tillit til umferðaröryggis við uppbyggingu vega.
Áætlun þessi skal lögð fyrir Álþingi eigi síðar en vorið 1982.
Greinargerð.
1. Inngangur.
Á yfirstandandi þingi hafa verið fluttar tvær þingsályktunartillögur um þetta
efni.
önnur, tillaga ríkisstjórnarinnar, gerir ráð fyrir að Vegagerð ríkisins verði
falið að gera áætlun yfir framkvæmdir í vegagerð til 20 ára, sem byggi á vissum
markmiðum og fjárhagslegum forsendum.
Hin, tillaga nítján þingmanna Sjálfstæðisflokksins, nær til verkefna, sem nauðsynlegt er talið að framkvæma á næstu 12 árum, og er þeim að mestu leyti raðað
I tillögunni.
Þessi tillöguflutningur sýnir mikinn áhuga á auknum framkvæmdum í vegagerð og jafnframt það álit, að fyrsta skref í þá átt sé að afla yfirlits um verkefnið,
stærð þess og eðli, og gera síðan áætlun til langs tima, þar sem röðun framkvæmda
sé ákveðin í stærstu dráttum.
Fjárveitinganefnd tekur mjög undir þessi viðhorf og itrekar sérstaklega í þessu
samhengi, að áætlanagerð til langs tíma er hin mesta nauðsyn. Ber þar margt til.
Undirbúningstimi verka er nú mun lengri en áður vegna skipulagsákvæða, náttúruverndarsjónarmiða og aukins samráðs við hagsmunaaðila á öllum sviðum. Bundin
slitlög krefjast lengri undirbúnings en malarvegir. Stór og flókin sérverkefni
þarfnast rannsókna, sem oft eru tímafrekar. Loks má nefna að áætlanir til lengri
tíma skapa grundvöll til skipulegra framkvæmda og bættrar nýtingar á fjármagni.
Jafnframt er það skoðun nefndarinnar, að brýnt sé að ná samstöðu um þetta mál
meðal þingmanna. Þingsályktunartillögu þessari er ætlað það hlutverk, og kæmi
hún þá í stað áðurnefndra tveggja tillagna.
2. Fjárhagslegar forsendur.
Fjárhagslegar forsendur hinna tveggja tillagna eru nokkuð mismunandi. 1
tillögu ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að 2.0%' af vergri þjóðarframleiðslu skuli
varið til vegamála, en fyrstu átta árin sé þetta hlutfall þó 2.1%'. í tillögu þingmanna Sjálfstæðisflokksins er þetta hlutfall ekki ákveðið beinlínis, en ætla má að
heildarútgjöld til vegamála skv. henni yrðu 2.5—2.6% af vergri þjóðarframleiðslu.
Til samanburðar má geta þess, að hlutfall áranna 1964—1980 er 1.88% að meðal-
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tali, hæst 2.36% 1972 og lægst 1.50% 1966. Fimm siðustu árin hefur hlutfallstalan
verið frá 1.64% til 1.92%.
Báðar tillögurnar gera þannig ráð fyrir mun meira fjármagni til vegamála en
verið hefur undanfarið. Einkum á þetta við um tillögu þingmanna Sjálfstæðisflokksins, en samkvæmt henni má gera ráð fyrir að nýjar framkvæmdir ykjust
um 40—50% frá því sem reiknað er með í tillögu ríkisstjórnarinnar.
Það er skoðun fjárveitinganefndar, að mjög margar vegaframkvæmdir séu þjóðhagslega arðbærar og einnig félagslega brýnar og þvi séu rök til þess, að fjármagni sé veitt til þeirra i rikum mæli. Á hinn bóginn telur nefndin afar mikilvægt
að fjárhagslegur grundvöllur langtimaáætlunar sé raunhæfur og að við hann verði
staðið. Þetta atriði hefur reyndar úrslitaáhrif á tiltrú almennings til áætlunar af
þessum toga og þar með gagnsemi áætlunanagerðarinnar í heild. Með hliðsjón af
þessu leggur fjárveitinganefnd til að miðað verði við hlutfallið 2.2% af þjóðarframleiðslu, en það hlutfall skuli aukið í 2.4% innan 3 ára. Líta verður á þetta
hlutfall sem lágmark og nefndin leggur áherslu á, að áætlunin verði með þeim
hætti gerð, að auka megi framkvæmdahraða með skömmum fyrirvara, ef aukið
fjármagn komi til.
Gert er ráð fyrir að Vegagerð ríkisins vinni að áætlunargerðinni í samráði við
fulltrúa þingflokkanna.
3. Áætlunartími.
í tillögunni er gert ráð fyrir 12 ára áætlunartíma sem skiptist í 3 tímabil, 4 ár
hvert. í áætiuninni yrði hvert verk sett á ákveðið timabil, en ekki tekin afstaða til
þess, hvenær á tímabHinu það er framkvæmt. Verkefnum fyrsta timabils yrði svo
raðað á einstök ár i vegáætlun.
Til að hafa yfirlit yfir verkefnið á hverjum tíma er nauðsynlegt að gerð sé grein
fyrir þeim verkefnum, sem ekki komast að i langtímaáætluninni, en talin eru nauðsynleg t'l að koma vegakerfinu i viðunandi horf.
Nauðsynlegt er að endurskoða langtímaáætlunina og bæta þá um leið við hana
nýju tímabili, þannig að ávallt sé fyrir hendi áætlun fram i timann um framkvæmdir
i vegagerð. Eðlilegt er að endurskoðun fari fram á fjögurra ára fresti, þ. e. við aðra
hverja endurskoðun vegáætlunar.
4. Markmið áætlunarinnar.
í tillögunni eru skilgreind nokkur helstu markmið sem stefnt skuli að. Markmiðin lúta að alhliða uppbyggingu vegakerfisins, sem taki tHlit til hinna margvíslegu þarfa umferðarinnar. Má þar nefna vetrarsamgöngur, óhindraða umferð á vorin,
rekstrarhagkvæmni bifreiða á umferðarme;ri vegum, sparnað i viðhaldi vega og
aukið öryggi vegfarenda.
Uppfylling tveggja fyrstu markmiðanna fylgist oft að, þannig að uppbygging
til burðarþols lyftir veginum venjulega einnig upp úr snjó. Einstakir staðir krefjast
þó sérstaklega lausna vegna snjóþyngsla eða snjóflóða og skriðufalla, og þurfa þar
að koma til sérstök mannvirki (jarðgöng, vegþekjur o. þ. h.). í áætluninni skal tekið
tillit til þessa.
Við ákvörðun um bundið slitlag þykir eðlilegt, að i megindráttum sé miðað við
umferð. Umferðarmörk tillögunnar (100 bilar á dag yfir allt árið þegar vegur hefur
verið fullgerður) eru ákveðin með það í huga að góð arðsemi fæst fyrir þá umferð.
Ýmis frávik frá umferðarreglunni eiga þó fullan rétt á sér og er þeirra helstu getið
í tillögunni. Til að tryggja að öll kjördæmi fái slitlög í nokkrum mæli gerir tillagan
ráð fyrir að stefnt sé að lágmarki í þessum efnum. Þeir vegarkaflar, sem fá bundið
slitlag út á þetta ákvæði, eru stuttir miðað við heildarlengd bundinna slitlaga i áætluninni og munu raunar ná umferðarmörkunum á áætlunartímanum miðað við eðlilega umferðarþróun.
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Þó að umferðarmörk séu nú ákveðin 100 bílar á dag er eðlilegt að þau mörk
komi til skoðunar við endurskoðun áætlunarinnar.
Taka verður tillit til öryggissjónarmiða við uppbyggingu vegakerfisins og röðun
framkvæmda í því skyni að draga úr slysum á þjóðvegum, en slysatíðni hér á landi
er almennt nokkuð há.
5. Tímamörk áætlunargerðar.
í tillögunni er lagt til að langtímaáætlunin verði lögð fyrir Alþingi eigi siðar
en vorið 1982. Tímamörkin eru ákveðin með það í huga, að þingmenn geti haft
áætlunina til athugunar riflegan tíma áður en regluleg endurskoðun vegáætlunar
fer fram.

Nd.

1006. Nefndarálit

[274. máll

um frv. til laga um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt.
Alþingi, 21. maí 1981.
Stefán Valgsirsson,
form., frsm.
Steinþór Gestsson.

Ed.

Árni Gunnarsson,
Skúli Alexandersson.
fundaskr.
Sigurlaug Bjarnadóttir.
Eggert Haukdal,
Þórarinn Sigurjónsson.

1007. Breytingartillaga

[288. mál]

við frv. til 1. um Landakaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
Frá félagsmálanefnd.
Við fyrirsögn frumvarpsins. 1 stað „Landakaupasjóð“ komi: Landkaupasjóð.

Nd.

1008. Nefndarálit

[245. mál]

um frv. til 1. um breyt. á útvarpslögum, nr. 19 5. apríl 1971.
Frá menntamálanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og leggur til að það verði afgreitt með svofelldri
RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
I trausti þess, að menntamálaráðherra skipi nefnd, sem í eigi sæti fulltrúar
þingflokkanna fjögurra og falið verði að yfirfara efni þessa frumvarps, og störf
nefndarinnar miði að því að gera Ríkisútvarpinu kleift að hafa efni til útlána og
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að kanna grundvöll samninga við rétthafa efnis, tekur deildin fyrir næsta mál á
dagskrá.
Ólafur G. Einarsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.
Alþingi, 21. mai 1981.
Guðrún Helgadóttir,
varaform.
Halldór Blöndal.

Ed.

Vilmundur Gylfason,
frsm.
Friðjón Þórðarson.

Ólafur Þ. Þórðarson.
Jón Ingi Ingvarsson.

1009. Nefndarálit

[174. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi
íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 1977 og lög nr. 67 30. mai 1979.
Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið á fundum sínum og fengið til viðtals um þetta
mál fulltrúa frá sjávarútvegsráðuneyti og Hafrannsóknastofnun.
Nefndin hefur orðið sammála um að standa að samþykkt frumvarpsins óbreytts
eftir að sjávarútvegsráðuneytið hefur með bréfi staðfest ákveðnar reglur, sem gilda
skulu um skarkolaveiðar í Faxaflóa.
Bréf sjávarútvegsráðunevtisins er birt hér sem fylgiskjal.
Alþingi, 20. maí 1981.
Stefán Guðmundsson,
form., frsm.
Guðm. Karlsson.

Kjartan Jóhannsson,
Guðm. Bjarnason.
fundaskr.
Egill Jónsson.
Geir Gunnarsson.

Fylglskjal
Til sjávarútvegsnefndar
efri deildar Alþingis
Alþingi

21. mai 1981.

Sjávarútvegsráðuneytið staðfestir, að eftirgreindar reglur munu gilda um skarkolaveiðar í Faxaflóa, verði staðfest frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 81
31. mai 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 1977
og lög nr. 67 30. maí 1979 (mál 174).
1. Heildarafli skarkola fari ekki yfir 1500 lestir, en veiðarnar stöðvaðar fyrr, telji
Hafrannsóknastofnunin ástæðu til þess vegna ástands stofnsins.
2. Aldrei stundi veiðarnar fleiri en sex bátar samtímis og löndun skarkolaafla verði
í mesta lagi bundin v'ð þrjár vinnslustöðvar.
3. Veiðar skulu í fyrsta lagi hefjast 15. júlí.
4. Veiðisvæði verði hin sömu og tilraunaveiðarnar fóru fram á sumarið 1980 og
ekki rýmkuð nema að undangengnum tilraunum undir eftirliti Hafrannsóknastofnunarinnar og samkvæmt tillögum stofnunarinnar.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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5. Gerðar verði frekari tilraunir með 170 mm möskva í dragnót og samanburður
fenginn á afla úr þeirri nót og nót með 155 mm möskva, sem verði lágmarksmöskvastærð við veiðarnar.
6. Hluti bolfisks fari ekki yfir 15% af heildarvikuafla hvers báts. Afli umfram
15% verði gerður upptækur samkvæmt lögum nr. 32/1976, um upptöku ólöglegs
sjávarafla.
7. Eftirlit með þessum veiðum verði með svipuðum hætti og var sumarið 1980
og brot á þeim reglum, sem um veiðarnar gilda, varði fyrirvaralausri sviptingu
leyfis.
Ofangreindar reglur munu gilda um veiðarnar og ekki vikið frá þeim nema í
samráði við sjávarútvegsnefndir Alþingis. Reglur þessar verða skoðaðar fyrir vertíð
hverju sinni með hliðsjón af fenginni revnslu frá árinu áður. Enn fremur gætu
tilraunir í sumar með 170 mm möskva leitt til þess, að 170 inm möskvi yrði alfarið
tekinn upp í dragnót sumarið 1982.
Steingrímur Hermannsson.

__ ____________

Jón B. Jónasson.

Sþ.

1010. Nefndarálit

[91. mál]

um till. til þál. um aukna nýtingu silungastofna.
Frá atvinnumálanefnd.
Nefndin hefur athugað tillöguna og leggur til að hún verði samþykkt með
svofelldri
BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna ástand íslensku silungastofnanna með aukna nýtingu þeirra i huga.
Alþingi, 21. maí 1981.
Eggert Haukdal,
form.
Magnús H. Magnússon.

Ed.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.
Friðrik Sophusson.
Halldór Ásgrímsson.

1011. Nefndarálit

Egill Jónsson,
frsm.
Ólafur Þ. Þórðarson.

[102. mál]

um frv. til laga um Lífeyrissjóð íslands.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur athugað frv. og sent það til umsagnar fjölmargra aðila og hafa
nokkrar umsagnir borist. Þær eru hér birtar sem fylgiskjöl. í þessum umsögnum
kemur fram að verið er að vinna að tillögugerð um lífeyrismálin i heild. Þar eð
þessi mál eru flókin telur nefndin ekki timabært að taka endanlega afstöðu til
heildarlöggjafar um málið. Nauðsyn ber hins vegar til að taka málið upp að nýju
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síðar á þessu ári. Nefndin skorar því á i'íkisstjórnina að hlutast til um að þeir aðilar,
sem vinna að mótun nýrrar löggjafar um þessi efni, ljúki störfum og leggi fram
tillögur sínar svo fljótt sem auðið er.
Alþingi, 21. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Guðm. Bjarnason.
Davíð Aðalsteinsson.
form., frsm.
Ey. Kon. Jónsson.
Lárus Jónsson.
Fylgiskjai I.
FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavik, 27. janúar 1981.
Með bréfi, dags. 22. janúar 1981, hefur fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar
Alþingis óskað umsagnar ráðuneytisins um frumvarp til laga um Lífeyrissjóð Islands, á þingskjali 113, 102. mál.
Frumvarp þetta er að stofni til samhljóða frumvarpi, sem flutt var á Alþingi
árið 1976 og endurflutt 1978, en náði ekki fram að ganga.
Almennt er viðurkennt að núverandi skipan lífeyrismála sé óviðunandi, sérstaklega að því er varðar það misrétt5, sem lífeyrisþegar búa við, eftir þvi hvort þeir
hafa starfað í þágu opinberra aðila eða einkaaðila.
Á undanförnum árum hafa þó ýmsar breytingar til bóta átt sér stað á þessu sviði
og þessi mál verið í stöðugri endurskoðun frá því á öndverðu ári 1976. Þessi endurskoðun hefur að mestu verið í höndum aðila vinnumarkaðarins með aðild fulltrúa
stjórnvalda. 1 framhaldi af samkomulagi aðila vinnumarkaðar;ns hefur Alþingi lögfest ýmsa þætti þessa máls, svo sem eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum, og nú síðast
fæðingarorlof fyrir öll foreldri, sem tók gildi 1. janúar s. 1.
Með yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, sem gefin var við afgreiðslu kjarasamninga í
októbermánuði 1980, er mörkuð stefna í málefnum lifeyrisþega, en þar segir i
1. tölulið:
Hraðað verði undirbúningi samfellds lífeyriskerfis fyrir alla landsmenn, sem
verði komið á eigi síðar en á árinu 1982. Sú endurskoðun hafi það að meginmarkmiði
að Hfeyriskerfið tryggi öllu fólki á vinnumarkaði sömu lifeyrisréttindi, óháð þvi
hjá hverjum það starfaði.“
í framhaldi af þessari yfirlýs'ngu ríkisstjórnarinnar gerir ráðuneytið ráð fyrir,
að þær nefndir, sem starfandi eru á vegum samtaka vinnumarkaðarins, Ijúki umfjöllun sinni um málefni lifeyrissjóðanna hið fyrsta og að ríkisstjórnin leggi fram
nauðsynleg frumvörp á Alþingi innan þeirra timamarka. sem um ræðir í téðri yfirlýsingu.
F. h. r.
HaHgrfmur Dalberg.

óskar Hallgrhnsson.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis,
Reykjavík.
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Fylgiskjal II.
ÖRYRKJABANDALAG ÍSLANDS
Reykjavík, 27/3 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis,

Reykjavík.
Stjórn ÖBÍ hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um Lífeyrissjóð íslands,
mál nr. 102 á 103. löggjafarþingi. Varðandi frumvarpið óskar stjórnin að koma
eftirfarandi atriðum á framfæri:
1. Samkvæmt frumvarpinu er um að ræða réttarbót til handa þeim, sem hljóta
örorku eftir að nokkuð er liðið á starfsævi þeirra og haft hafa viðunandi tekjur
til þess tíma. Þessu ber að fagna.
2. 1 frumvarpinu er þeim, sem aldrei hefur haft neinar atvinnutekjur um ævina
né verið i hjónabandi, ætlað ævitekjuhlutfall 0.50 og ellilífeyrir eða örorkulífeyrir í
samræmi við það. Hér skulu ekki gerðar athugasemdir við þetta, enda er þá gert
ráð fyrir að þeim, sem lágmarkslífeyri hljóta, samkvæmt frumvarpinu, verði tryggðar
mannsæmandi tekjur með uppbót á lífeyri (tekjutryggingu) eða að hagur þeirra
verði á annan hátt tryggður i lögum.
3. í V. kafla frumvarpsins er gert ráð fyrir því að upphæð barnalífeyris vegna
örorku foreldris ákvarðist að miklu leyti af tekjum þess foreldris þar til það hlvtur
örorku og eftir atvikum einnig af tekjum hins foreldris. Stjórn ÖBl getur ekki stutt
þetta sjónarmið og telur hún að réttlátast og eðlilegast sé að barnalífeyrir sé ákveðinn
án tillits til tekna foreldra.
Virðingarfyllst,
Jóna Sveinsdóttir, formaður.
Fylgiskjal III.

VERZLUNARRÁÐ ISLANDS
Fjárhags- og viðskiptanefnd Ed.
24. febrúar 1981.
Verslunarráð íslands hefur haft til umfjöllunar frv. til laga um Lífeyrissjóð
íslands og lýsir eindregnum stuðningi við meginefni frumvarpsins (102. mál.)
Verslunarráð^ð gerir þó þrjár athugasemdir við frumvarpið:
1. I síðari málslið 2. mgr. 42. gr. segir að „eignum sjóðsins skuli skipta á milli
sjóðsfélaga eftir reglum, sem ráðherra setur“. Verslunarráðið telur ekki eiga
heima í frumvarpi þessu ákvæði sem beint lúta að uppgjöri sjóðseigna og skiptingu þeirra. Hlýtur slikt ætíð að vera samnings- og/eða ákvörðunaratriði þeiira
sem að sjóðnum standa, sbr. 2. mgr. aths. frv. við 46. gr.: „Samkvæmt landslögum hljóta lífeyrissjóðirnir að teljast eign þeirra sem til þeirra hafa stofnað
og myndað með framlögum sinum og samningum.“ Að mati Verslunarráðsins
ætti því að vera skýlaust ákvæði í lögunum sem kveði á um að reglur um
skiptingu eigna sjóðsins skuli vera samningsatriði þeirra sem að honum standa,
en ekki á valdi ráðherra.
2. í 2. mgr. 42. gr.:

Þingskjal 1011

2877

Verslunarráðið gengur út frá því að fyrirkomulag endurgreiðslna til sjóðfélaga
verði við breytinguna svo sem það hefur verið hingað til.
3. Við 50. gr.
1. janúar 1983 í lok greinarinnar hlýtur að eiga að vera 1. janúar 1982.
Meðfylgjandi bréfi þessu er ályktun stjórnar Verslunarráðs Islands frá 3.
nóvember 1980, þar sem hvatt er til þess að lögleiða á yfirstandandi þingi nýja
skipan lífeyrismála. í ályktuninni kemur fram skoðun Verslunarráðsins á lífeyrismálum þjóðarinnar og viðhorf til frumvarps um Lífeyrissjóð Islands, og óþarfi að
tíunda það frekar hér. Aðeins skal ítrekuð hvatning til Alþingis um afgreiðslu þessa
máls á yfirstandandi þingi. Ástand margra lífeyrissjóða og lífeyriskerfisins í heild
er nú komið á svo alvarlegt stig, að úrbóta er þörf án frekari tafa.
Með virðingu,
VERZLUNARRÁÐ ISLANDS
Bjarni Snæbjörn Jónsson hagfræðingur.

Stjórn Verslunarráðs íslands
samþykkti á fundi sínum
þann 3. nóvember 1980 svohljóðandi
ÁLYKTUN UM LÍFEYRISMÁL
Stjórn Verzlunarráðs íslands vekur athygli á þeirri staðreynd, að iðgjöld til lifeyrissjóða byggjast á útreikningum frá þriðja tug þessarar aldar. Miðast þau við
dánarlíkur þess tíma, stöðugt verðlag og 4%—5% vexti. Þessar forsendur hafa lengi
verið allsendis óraunhæfar, sérstaklega á þessum áratug. Til þessa hefur greiðsluþroti
verst settu sjóðanna verið frestað með millifærslum frá betur settum sjóðum. Nú
er hins vegar ljóst, að margir lífeyrissjóðir verða orðnir gjaldþrota á næstu 20 árum.
Brýna nauðsyn ber því til að lögleiða á yfirstandandi þingi nýja skipan lífeyrismála. Skoðun stjórnar Verzlunarráðs íslands er sú, að í slíkri lagasetningu þurfi að
felast:
• Samræmt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn, þar sem þeir vinnandi greiði
lifeyri þeirra, sem náð hafa lífeyrisaldri.
• Sjálfræði starfandi lífeyrissjóða til að ákveða eigin framtíð.
Stjórn Verzlunarráðs Islands bendir á, að einföld og aðgengileg framtíðarskipan
lífeyrismála felst í frumvarpi til laga um Lífeyrissjóð íslands, sem flutt var á 100.
löggjafarþingi (29. mál, þingskjal 32). Skorar Verzlunarráð Islands á þá þingmenn,
sem nú sitja á alþingi, að taka þetta mál upp að nýju og endurflytja frumvarpið.
Sent:
Forsætisráðherra
Forsetum alþingis
Formönnum þingflokka
Fjölmiðlum.
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Fylgiskjal IV.
STÉTTARSAMBAND BÆNDA
Reykjavík, 6. mars 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd Ed. Alþingis.
Á fundi stjórnar Stéttarsambands bænda 3. mars s. 1. var rætt um frumvarp
til laga um Lífeyrissjóð íslands sem þér senduð stjórninni til umsagnar.
Eftirfarandi bókun var gerð á fundinum:
„Stjórn Stéttarsambands bænda telur mál þetta svo viðamikið að ekki sé
unnt að gefa umsögn um það að svo stöddu. Stjórnin mun leita álits tryggingafræðings um málið með sérstöku tilliti til hagsmuna bænda og mun gefa umsögn
sína síðar.“
Þetta tilkynnist vður hér með.
Virðingarfyllst,
f. h. Stéttarsambands bænda,
Hákon Sigurgrímsson.
Fylgiskjal V.
SAMBAND ALMENNRA LÍFEYRISSJÓÐA
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Álþingis
Reykjavik, 4. febrúar 1981.
í bréfi fjárhags- og viðskiptanefndar efri deildar Alþingis til SAL, dags. 22. janúar
s. L, er óskað eftir umsögn sambandsins á frumvarpi til laga um Lífeyrissjóð Islands
(102. mál).
Framkvæmdastjórn SAL liefur fjallað um erindi nefndarinnar og vill i því
sambandi taka eftirfarandi fram:
1 tengslum við lausn kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins frá 27. október
s. 1. gaf ríkisstjórnin m. a. út yfirlýsingu um lífeyrismál, þar sem kveðið er á um að
hraðað verði undirbúningi samfellds lífeyriskerfis fyrir alla landsmenn, sem verði
komið á eigi síðar en á árinu 1982. Sú endurskoðun hafi það að meginmarkmiði
að lífeyriskerfið tryggi öllu fólki á vinnumarkaði sömu lífeyrisréttindi óháð því hjá
hverjum það starfar.
I samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 28. febrúar 1976 var ákveðið að stefna
að nýskipan lífeyriskerfisins og urðu aðilar sammála um eftirfarandi markmið endurskipulagningarinnar:
1. Að samfellt lífeyriskerfi taki helst til allra landsmanna.
2. Að lífeyrissjóðir og almannatryggingar tryggi öllum lífeyrisþegum viðunandi
lífeyri, er fylgi þróun kaupgjalds á bverjum tima.
3. Að auka jöfnuð og örvggi meða! landsmanna, sem lífeyris eiga að njóta.
4. Að lífeyrisaldur geti innan vissra marka verið breytilegur eftir vali hvers og
eins lífeyrisþega, en án þess að það hafi í för með sér útgjöld kerfisins, þ. e. a. s.
lífeyrir verði því lægri sem taka hans hefst fyrr.
5. Að reynt verði að finna réttlátan grundvöll fyrir skiptingu áunninna réttinda
lifeyris milli hjóna.
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Á grundvelli samkomulagsins skipaði rikisstjórnin siðan 17 manna lífeyrisnefnd,
sem ætíað er að vera vettvangur fyrir heildarendurskoðun lífeyriskerfisins fyrir alla
landsmenn.
í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 22. júní 1977 voru ofangreind markmið endurskipulagningarinnar um nýskipan lífeyriskerfisins áréttuð.
Undirbúningur að nýskipan lífeyriskerfisins hefur þokast nokkuð í rétta átt og
má m. a. í því sambandi geta um eftirtalda áfanga:
1. Lög um eftirlaun tii aldraðra, nr. 97/1979.
— Samþykkt á Alþingi í desember 1979. Reglugerð hefur komið út.
2. Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980.
—- Samþykkt á Alþingi i apríl 1980. Unnið er að reglugerð í samræmi við ákvæði
laganna.
.: ,£LiJSÍflf
3. Lög um skráningu lífeyrisréttinda, nr. 91/1980.
— Samþykkt á Alþingi í desember 1980.
4. Lög um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda, nr. 95/1980.
— Samþykkt á Alþingi í desember 1980.
5. Unnið er nú að frumvarpi til laga um starfsemi lífeyrissjóða.
Þeir aðilar, sem standa að SAL, eru Alþýðusamband Islands og Vinnuveitendasamband íslands. Það er því skoðun framkvæmdastjórnar SAL að farsælast sé að
vinna að nýskipan lífeyriskerfisins í samræmi við þau meginmarkmið og leiðir, sem
þessi hagsmunasamtök vinnumarkaðarins hafa náð samkomulagi um í þremur síðustu
heildarkj arasamningum.
Með bestu kveðjum,
SAMBAND ALMENNRA LÍFEYRISSJÓÐA.
Hrafn Magnússon.
Fylgiskjal VI.
BANDALAG STARFSMANNA RÍKIS OG BÆJA
Reykjavik, 16. febr. 1981.

Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis.
Bandalagið hefur móttekið bréf nefndarinnar, dags. 22. janúar 1981, þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um lífeyrissjóð íslands (102. mál).
Stjórn B.S.R.B. leggur áherslu á nauðsyn þess, að hraðað verði svo sem koslur
er heildarendurskoðun á lífeyrismálum landsmanna, sem unnið er að.
Hugmyndir þær, sem fram koma í frv. um Lífeyrissjóð Islands, ásamt öðrum
tillögum, sem uppi eru um lausn þessara mála, hafa verið til umræðu í sambandi við
þessa heildarendurskoðun, og álítur stjórn B.S.R.B. það eðlilega málsmeðferð, að
hinar ýmsu tillögur og hugmyndir, sem fram hafa komið um þessi mál, verði teknar
þar til umfjöllunar. Mun stjórn B.S.R.B. taka afstöðu til efnis þessa frumvarps á
þeim vettvangi.
Á þessu stigi telur bandalagsstjórnin þvi ekki rétt að mæla með samþykki þess
frumvarps sem hér um ræðir.
Virðingarfyllst,
F. h. Bandalags starfsmanna ríkis og bæja,
Kristján Thorlacius.
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Fylgiskjal VII.

SAMBAND ÍSLENSKRA SAMVÍNNUFÉLAGA
Lifeyrissjóður.
Reykjavík, 30. jan. 1981.
Frv. til laga um Lífeyrissjóð íslands, 102. mál.
— Bréf dags. 22. jan. 1981.
Vegna góðrar reglu þykir rétt að staðfesta strax móttöku ofangreinds bréfs
m/fskj., frá fjárhags- og viðskiptanefnd Ed. Alþingis.
Gögnin hafa strax verið send áfram til einstakra stjórnarmanna Lífeyrissjóðs
SÍS til vitneskju og athugunar og mun erindi þetta verða á dagskrá næsta fundar
lífeyrissjóðsstjórnarinnar, en tímasetning hans er enn ekki ákveðin.
Æskilegt væri að fá frá nefndinni upplýsingar um lokafrest fyrir svar við
umræddri fyrirspurn.
í þessu sambandi er ekki úr vegi að minna á þær opinberu nefndir (17 mannanefndin og 7 manna-nefndin) sem síðustu árin hafa unnið að endurskoðun á lifeyriskerfi landsmanna og enn hafa ekki lokið störfum né mótað tillögur um nýskipan
þessara mála. Gera má ráð fyrir að margir stjórnendur lífeyrissjóða óski eftir að sjá
niðurstöður þeirra nefnda, áður en afstaða er tekin til fyrirliggjandi frv. um Lífeyrissjóð íslands, svo vandasamt sem það greinilega er, að finna þann samnefnara fyrir
framtíðina sem best kemur til móts við það sem réttlæti er nefnt og þá með hiiðsjón
af því sem einstaklingar hafa á sig lagt — sumir í 4—5 áratugi — til að tryggja
fjölskyldur sínar og ávinna sjálfum sér æskilegt öryggi í ellinni.
Hið síðast nefnda mun án efa óhjákvæmilega vega þungt, er forráðamenn lífeyrissjóða samvinnustarfsmanna (er starfað hafa frá 1938/39 — með skuldbindingar allt
til ársins 1918) meta nýjar hugmyndir fyrir framtíðina í þessum efnum. Væntanlega
mun hið háa Alþingi einnig hafa góðan skilning á því, er til umræðu og ákvarðana
kemur þar.
Ekki skal fjölyrt um þetta að sinni, en stefnt verður að því að senda umbeðna
umsögn við fyrsta hentugt tækifæri.
f. LÍFEYRISSJÓÐ S.Í.S.
Hermann Þorsteinsson.
Til fjárhags- og viðskiptanefndar
efri deildar Alþingis,
Reykjavík.

Nd.

1012. Nefndarálit

[335. mál]

um frv. til laga um framkvæmdasjóð aldraðra.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. og fékk til ráðuneytis Árna Kolbeinsson deildarstjóra í fjármálaráðuneytinu.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt með þeirri breytingu er fram kemur
á sérstöku þingskjali.
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Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.
Fjarverandi afgreiðslu málsins var Matthías Á. Mathiesen.
Alþingi, 21. maí 1981.
Halldór Ásgrímsson,
form., frsm.
Albert Guðmundsson.

Ed.

Guðm. J. Guðmundsson.
Matthías Bjarnason.

1013. Frumvarp til laga

Magnús H. Magnússon.
Jón Ingi Ingvarsson.

[288. má]]

um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
(Eftir eina umr. i Ed., 21. maí.)
1- gr.
Tilgangur þessara laga er að mynda sjóð, sem hafi það hlutverk að veita kaupstöðum og kauptúnum lán til kaupa á landi innan marka hlutaðeigandi sveitarfélags,
enda telji sveitarstjórn nauðsyn á að eignast landið vegna almennra þarfa og ráðuneytið fallist á það sjónarmið.
Einnig er heimilt að veita í sérstökum tilfellum lán vegna nauðsynlegrar landfyllingar, þar sem skortur er á landi vegna þróunar byggðar.
2. gr.
Sjóðurinn skal vera í vörslu félagsmálaráðuneytis, sem tekur ákvarðanir um
einstakar lánveitingar svo og lántökur sjóðsins skv. 7. gr.
3. gr.
Einstök lán mega nema allt að 60% af kaupverði lands. Rétt er að synja um
lánveitingu, ef ráðuneytið telur kaupverð lands óhæfilega hátt.
Kjör á útlánum skulu vera í samræmi við útiánskjör fjárfestingarlánasjóða á
hverjum tíma og kjör á lánum, sem sjóðurinn tekur vegna starfsemi sinnar.
4. gr.
Til tryggingar lánum skulu vera veð í hinu keypta landi svo og framlög til
sveitarfélags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sbr. lög nr. 73/1980. Eigi má selja land,
sem keypt hefur verið skv. lögum þessum, nema samþykki ráðuneytisins komi til.
5. gr.
Auk lánveitinga skv. 2. og 3. gr. er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán vegna
kaupa á landi, þannig að samanlögð lánveiting og ábyrgð nemi allt að 90% af kaupverði lands.
6. gr.
Ráðstöfunarfé sjóðsins er:
a) Fé það, sem við gildistöku laga þessara er í sjóði skv. lögum nr. 41/1963 með
siðari breytingum, svo og vextir og afborganir af því fé.
b) Lán, sem sjóðurinn tekur skv. 2. gr. og 7. gr.
c) Afborganir og vextir af veittum lánum.
7. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán vegna sjóðsins svo að hann geti gegnt
hlutverki sínu skv. 1. gr.
8. gr.
Félagsmálaráðuneytið annast bókhald og fjárreiður sjóðsins. Heimilt er þó
ráðuneytinu að semja við lánastofnun um að annast afgreiðslustörf fyrir sjóðinn,
svo og bókhald og fjárreiður gegn ákveðinni þóknun.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
361
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9. gr.
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðun og birtir i B-deild
Stjórnartíðinda. Jafnframt skal senda eintak af ársreikningum sjóðsins til ríkisbókhalds.
10. gr.
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þinglesturs- og stimpilgjöld af
afsalsbréfum fyrir löndum og lóðum, sem sveitarfélög kaupa, einnig þótt þau njóti
ekki aðstoðar skv. lögum þessum. Sama gildir um önnur lánsskjöl, sem út eru
gcfin vegna slíkra landa- og lóðakaupa.
11. gr.
Nú samþykkir félagsmálaráðuneytið að veita sveitarfélagi aðstoð skv. lögum
þessum, en eigandi lands vill ekki selja eða samkomulag næst ekki um kaupverð,
og er þá heimilt að taka löndin eða lóðirnar eignarnámi skv. lögum nr. 11/1973, um
framkvæmd eignarnáms.
12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41 frá 27. apríl 1963
um aðstoð rikisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa og lög um breytingar
á þeim lögum nr. 74/1963, 43/1972, 35/1973 og 50/1974.

Ed.

1014. Lög

[203. mál]

um veitingu ríkisborgararéttar.
(Afgreidd frá Ed. 21. maí.)
Samhljóða þskj. 986.

Nd.

1015. Nefndarálit

[312. mál]

um frv. til laga um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og kannað efni þess eftir föngum. Nefndin
hélt einn fund sameiginlega með iðnaðarnefnd Ed. og fékk auk þess sérstaklega á
sinn fund eftirtalda aðila: Guðmund Einarsson og Finnboga Björnsson frá Undirbúningsfélagi saltverksmiðju í Reykjanesi, Gamalíel Sveinsson frá Þjóðhagsstofnun, Valgarð Ólafsson, Einar Sveinsson, Sigurð Haraldsson og Friðrik Pálsson frá
Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda, Finnboga Jónsson frá iðnaðarráðuneyti, Finnboga Kjeld og Gunnar Hjaltalín frá Skipafélaginu Víkur hf.
Nefndin hefði talið æskilegt að fá lengri tima til að kanna þetta mál rækilega,
ekki síst þar sem Þjóðhagsstofnun hefur látið frá sér fara álit (sjá fylgiskjal I með
nefndaráliti iðnaðarnefndar Ed., þingskjal 876), þar sem segir, „að brugðið gæti
til beggja vona með samkeppnishæfni íslensks fisksalts, en vinnsla verðmeiri efna
kunni að reynast ábatasamari'*.
Þótt æskilegt hefði verið að kanna nánar væntanlega arðsemi slíkrar verksmiðju, vill nefndin greiða fyrir því, að framkvæmd verði sú áætlun, sem ráðgerð
er á árunum 1981 og 1982, þ. e. að byggð verði 8000 tonna saltverksmiðja til að
vinna að markaðsþróun með fisksalt, að gerðar verði vinnslutilraunir með kalíframleiðslu og framleiðslu á fisksalti og hugsanlega öðrum hliðarefnum, að boruð
verði og virkjuð ein vinnsluhola á svæðinu og undirbúin verkhönnun í 40 þús.
tonna verksmiðju og tilboða aflað í sölu á afurðum.
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Hins vegar telur nefndin ekki rétt, að nú verði samþykkt bygging 40 þúsund
tonna verksmiðju án þess að það mál komi frekar til afgreiðslu Alþingis.
Við leggjum því til að sett verði í lögin nýtt bráðabirgðaákvæði, sem tryggi
að Alþingi þurfi að samþykkja stækkun verksmiðjunnar í 40 þús. tonn. Er ráð
fyrir því gert að það verði í formi þingsályktunartiliögu. Mun Alþingi þá gefast
færi á því að meta árangur þess starfs, sem þá hefur verið unnið. Breytingartillaga
þess efnis er flutt á sérstöku þingskjali.
Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins þannig breytts.
Alþingi, 21. maí 1981.
Skúli Alexandersson,
form.
Páll Pétursson.

Nd.

Magnús H. Magnússon,
fundaskr.
Jósef H. Þorgeirsson.
Guðm. G. Þórarinsson.

Birgir Isl. Gunnarsson,
frsm.
Pálmi Jónsson.

1016. Breytingartillaga

[312. raál]

við frv. til laga um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
Frá iðnaðarnefnd.
Ákvæði til bráðabirgða breytist og orðist sem hér segir:
Ekki er heimilt að hefja framkvæmdir við stækkun verksmiðjunnar í 40 þús.
tonna afköst fyrr en Alþingi hefur heimilað byggingarframkvæmdir með þingsályktun. Þó er heimilt að ljúka hönnun, bora gufuholu og setja upp gufuhverfil
til rafmagnsframleiðslu.

Nd.

1017. Breytingartillögur

[320. mál]

við frv. til laga um raforkuver.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar (SkA, PP, PJ, GGÞ).
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Landsvirkjun er heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar
— að stækka Hrauneyjafossvirkjun í allt að 280 MW afl,
— að stækka Sigölduvirkjun í allt að 200 MW afl,
— að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur orkuveranna á Þjórsársvæðinu og koma vinnslugetu þeirra í eðlilegt horf, m. a.
með Kvíslaveitu, stækkun Þórisvatnsmiðlunar og stíflu við Sultartanga,
— að virkja á ármótum Þjórsár og Tungnaár við Sultartanga (Sultartangavirkjun) með allt að 130 MW afli.
Ríkisstjórninni er heimilt að semja við Landsvirkjun m. a. um að reisa og
reka eftirtaldar vatnsaflsvirkjanir. Uns þeir samningar hafa tekist skulu Rafmagnsveitur rikisins hafa með höndum rannsóknir, hönnun og undirbúningsframkvæmdir í nánu samráði við Landsvirkjun.
— Virkjun Blöndu i Blöndudal (Blönduvirkjun) með allt að 180 MW afli,
— virkjun Jökulsár í Fljótsdal (Fljótsdalsvirkjun) með allt að 330 MW afli,
— virkjun Héraðsvatna við Villinganes (Villinganesvirkjun) með allt að 40 MW
afli.
Einnig getur ríkisstjórnin heimilað Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins,
Hitaveitu Suðurnesja og/eða öðrum aðilum, er standa að virkjun jarðvarma,
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að reisa og reka jarðvarmavirkjanir til raforkuframleiðslu á háhitasvæðum eða
stækka slík orkuver, sem fyrir eru, um samtals 50 MW, enda fullnægi aðili
skilyrðum sem ríkisstjórnin kann að setja fyrir slíkum heimildum i því skyni
að tryggja hagkvæman heildarrekstur raforkukerfisins.
Virkjunaraðiía er heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatna- og
háhitasvæðum þeirra virkjana, sem lög þessi taka til, í þvi skyni að tryggja
rekstur orkuveranna gegn truflunum og til að ná fram áætlaðri vinnslugetu.
Virkjunaraðila er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitur til að tengja
framangreind orkuver við núverandi landskerfi og Rafmagnsveitum ríkisins
og/eða Landsvirkjun er heimilt að styrkja landskerfið að þvi marki, sem nauðsynlegt er talið til að flytja orkuna til afhendingarstaða út frá landskerfinu.
Rikisstjórnin getur enn fremur heimilað Rafmagnsveitum ríkisins, Landsvirkjun og Orkubúi Vestfjarða að reisa varastöðvar með samtals allt að 50 MW
afli á næstu 10 árum i því skyni að tryggja viðunandi öryggi notenda gagnvart
bilunum.
2. Við 2. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Tillögur um framkvæmdir við nýjar vatnsaflsvirkjanir og virkjunaráfanga,
þar á meðal um framkvæmdaröð, skulu lagðar fyrir Alþingi til samþykktar.
Skal áður liggja fyrir greinargerð frá Landsvirkjun, Orkustofnun, Rafmagnsveitum ríkisins og öðrum þeim aðilum, sem ríkisstjórnin kveður til, um þjóðhagslega hagkvæmni virkjunarleiða og þýðingu þeirra fyrir raforkukerfi landsins. Jafnframt leggi ríkisstjórnin fram greinargerð um þá möguleika sem fyrir
liggja um nýtingu orkunnar til orkufreks iðnaðar og sparnaðar á innfluttu
eldsneyti.

Nd.

1018. Breytingartillögur

[335. mál]

við frv. til laga um framkvæmdasjóð aldraðra.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Við 2. gr.
1. 1. tl. orðist svo:
Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar skulu á árinu 1981 leggja á
menn sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skal
gjaldið nema 100 kr. á hvern mann, en þó skulu börn innan 16 ára aldurs á
tekjuárinu undanþegin gjaldinu, svo og þeir menn sem hafa tekjuskattsstofn
undir 2 500 000 g.kr. Um álagningu og innheimtu gjalds þessa skulu gilda sömu
reglur og gilda um tekjuskatt og eignarskatt.
2. 3. tl. falli niður.

Nd.

1019. BreytingartiIIögur

[274. mál]

við frv. til laga um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 2. gr. 1 stað „að fyrirbyggja" komi: að koma í veg fyrir.
2. Við 3. gr. b-lið. í stað orðanna „ákveðin hámörk“ komi: ákveðið hámark.
3. Við 4. gr. I stað orðanna „eða verði þeir varir við skaðvaldinn sjálfan“ komi:
eða verða varir við skaðvaldinn sjálfan.
4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Þeim, sem brýtur ákvæði laga þessara, er skylt að hlíta fyrirmælum landbúnaðarráðherra eða umboðsmanna hans um varnaraðgerðir vegna brotsins.
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Skal hann framkvæma þau fyrirmæli á eigin kostnað og undir eftirliti opinberra aðila, en einnig eru þeim aðilum heimilar slíkar varnaraðgerðir á kostnað
þess, sem sök ber. Þegar um er að ræða samræmda herferð gegn ákveðnum
skaðvaldi, er heimilt að greiða kostnað við hana úr ríkissjóði.

Nd.

1020. Nefndarálit

[320. mál]

um frv. til laga um raforkuver.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Við undirritaðir erum andvígir frumvarpi iðnaðarráðherra til laga um raforkuver
eins og það liggur fyrir. Að undanförnu hefur ríkt mikil óvissa um næstu framkvæmdir í virkjunarmálum. Aðalástæða þess er sú, að engin stefna hefur verið
mótuð um nýtingu þeirrar orku, sem næstu virkjanir gefa, umfram það, sem hinn
almenni markaður notar. Um það efni hefur rikt fullkomið ráðleysi í ríkisstjórninni, en iðnaðarráðherra og flokkur hans hefur verið andvígur þeirri stóriðjustefnu,
sem lagði grundvöll að byggingu stórvirkjana i Þjórsá og Tungnaá. Gott dæmi um
þetta er að finna í áliti orkuspárnefndar, sem nú hefur látið frá sér fara raforkuspá
til aldamóta, sem þingmenn hafa fengið í hendur. í álitinu er gerð grein fyrir
forsendum raforkuspárinnar. Þar kemur eftirfarandi m. a. fram:
„Nefndinni var vel Ijóst, að ekki yrði gerð raforkuspá, sem það nafn ætti skilið,
nema fyrir lægju forsendur um þróun einstakra atvinnugreina, sem sumar hverjar
nota mikla raforku. Nefndinni var einnig ljóst, að slíkar atvinnuspár verða ekki
gerðar nema út frá vissum forsendum um almenna efnahagsþróun, er miðast við að
hverju er stefnt í efnahags- og atvinnumálum. Um þetta eru menn engan veginn
sammála, sem kunnugt er. Sumir telja t. d., að íslendingar geti tryggt sér mjög góð
lífskjör í framtiðinni með því að nýta orkulindir landsins í stórum stil til orkufreks
iðnaðar. Aðrir telja umfangsmikla stóriðju varasama og að ná megi þokkalegum
efnahag án þess að hún komi til, nema i takmörkuðum mæli.“
Síðan tekur orkuspárnefnd fram að hún sé ekki rétti aðilinn til að skera úr þessu
deilumáli, það sé hlutverk stjórnvalda að marka stefnu m. a. í stóriðjumálum. Því
næst vitnar orkuspárnefnd í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar og segir síðan:
„Þótt þessi stefnugrein feli í sér ákveðna viljayfirlýsingu er hún allt of almennt
orðuð til að koma megi að notum við spá um eftirspurn eftir raforku.“
Frumvarp það, sem nú hefur verið lagt fram, breytir engu frá rikjandi óvissuástandi. Frumvarpið felur í sér heimildir til ákveðinna virkjana, en siðan segir, að
„ákvarðanir um framkvæmdir í virkjunarmálum, þar á meðal um framkvæmdaröð,
skuli staðfestar af AIþingi“. í framsöguræðu lét iðnaðarráðherra að því liggja, að
hann gæti hugsað sér að staðfesting Alþingis tengdist afgreiðslu fjárlaga og/eða lánsfjárlaga. Reynsla undanfarinna ára hefur verið sú, að lánsfjárlög hafa verið samþykkt
síðari hluta vetrar, þannig að með þessum fyrirvara hefur iðnaðarráðherra tryggt
sér frest til endanlegrar ákvarðanatöku um allt að eitt ár í viðbót.
Alvarlegast við þetta frumvarp er þó að það sniðgengur alveg forsendur stærri
virkjana, þ. e. orkufrekan iðnað, og í framsöguræðu sinni hafnaði iðnaðarráðherra
i raun þeirri stóriðjustefnu, sem er grundvöllur okkar nýjustu orkuvera. Við teljum
ekki ver jandi að Alþingi afgreiði þennan mikilvæga málaflokk á þennan hátt. Iðnaðarráðherra hefur þegar tafið ákvarðanatöku í þessum efnum og frumvarpið veitir
honum áframhaldandi möguleika til þess, ef að lögum verður. Ef Alþingi samþykkir
frumvarpið getur iðnaðarráðherra haldið áfram að tefja ákveðna virkjunarkosti eins
og Blöndu, komið í veg fyrir aðra, sem ótvírætt byggja á orkufrekum iðnaði, eins og
Fljótsdalsvirkjun, og stöðva þriðja virkjunarkostinn, Sultartanga, með vísun til þess
ákvæðis stjórnarsáttmálans, að næsta virkjun skuli byggð utan eldvirkra svæða.
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Vi8 munum þess vegna standa að breyt:ngartillögum við þetta frumvarp ásamt
með öðrum þingmönnum í neðri deild. Aðaltilgangur þessara breytingartillagna er
að taka af allan efa um, að hafist verði handa sem allra fyrst við þrjár næstu
stórvirkjanir. Varðandi 1. gr. teljum v’ð eðlilegt, að henni verði breytt á þann
veg, að gefin verði almenn heimild til að byggja nýjar virkjanir eða bæta við núverandi orkuver á Þjórsár-Tungnaársvæðinu með allt að 250 MW uppsett afl, þ. á m.
að stækka Hrauneyjafossvirkjun og byggja Sultartangavirkjun. Einnig verði tekið
af skarið um það, að forsenda Fljótsdalsvirkjunar sé stóriðja á Austurlandi. Annað
meginstefnu breytingartillagnanna er stofnun orkusölunefndar, sem kosin sé af sameinuðu þingi og annist samningagerð um sölu raforku til orkufreks iðnaðar og
byggingu og rekstur iðjuvera. Miðað sé við að sala orkufreks iðnaðar fjórfaldist
til ársins 1999. Nefndin skal sérstaklega hraða sammngagerð um byggingu þriggja
nýrra iðjuvera á sviði orkufreks iðnaðar. eins á Austurlandi, eins á Norðurlandi og
eins á Suðvesturlandi eða Suðurlandi auk stækkana á þeim iðjuverum, sem fyrir eru.
Með þessum breytingartillögum er sett fram ákveðin orkunýtingarstefna, sem vantar
með öllu í frv. iðnaðarráðherra.
Ef þessar tillögur verða felldar, teljum við óverjandi að afgreiða orkumáJin
áfram til :ðnaðarráðherra á þann hátt sem frumvarpið ráðgerir. Með því væri Alþingi
að afgreiða virkjunarmálin frá sér þannig að lögfesta áframhaldandi aðgerðaleysi
i virkjunarmálum. Við munum því greiða atkvæði gegn frumvarpinu, ef breytingartillögur okkar ná ekki fram að ganga.
Færi svo að frumvarpið yrði fellt, getur Alþingi geng:8 til afgreiðslu á þeim
tveimur öðrum frumvörpum, sem fyrir liggja um ný raforkuver, þ. e. frv. þingmanna
Sjálfstæðisflokksins og frv. þingmanna Alþýðuflokksins, en við teljum fullkominn
grundvöll fyrir því að ná víðtækri samstöðu um annað hvort þeirra. Við erum einnig
reiðubúnir til þess að standa með ríkísstjórninni að öflun nauðsynlegra heimilda
til að fá lánsfé til áframhaldandi undirbúnings virkjana, eins og rætt er um í 2. gr.
frv., en það er raunar hið eina ákvarðandi atriði, sem í frumvarpinu felst. Við
bendum jafnframt á, að i núgildandi lánsfjárlögum eru heimildir til lántöku vegna
Kvislaveitu og nauðsynlegra aðgerða í Þjórsá, sem framkvæma á nú i sumar og lagaheimildir eru þegar fyrir. Þannig vilja undirritaðir alþm. og þingflokkar þeirra
stuðla að því, að allar undirbúningsframkvæmdir geti haldið áfram án tafa. Þeir
telja jafnframt að taka eigi ákvarðanir um framkvæmdirnar sjálfar, en leggjast
e’ndregið gegn þvi, að Alþingi afgreiði málið frá sér til rikisstjórnarinnar án ákvörðunar, þannig að stefnuleysi Alþýðubandalagsins í v:rkjunarmálum og andstaða
þess gegn orkufrekum iðnaði geti haldið áfram að tefja eða spilla hagfelldustu
virkjunarkostum án þess að Alþingi fái að gert.
A8 lokum bendum v:8 á, að við teljum eðlilegt að með auknum verkefnum
í öðrum landshluta verði skipulagi Landsvirkjunar breytt og öðrum sveitarfélögum eða samtökum þeirra gefinn kostur á aðild að Landsvirkjun. Taka þarf þvi upp
samninga milli e’gnaraðila Landsvirkjunar um nýtt skipulag og í framhaldi af
því breyta lögum um Landsvirkjun.
Alþingi, 21. maí 1981.
Birgir Isl. Gunnarsson,
frsm.

Nd.

Magnús H. Magnússon.

1021. Nefndarálit

Jósef H. Þorgeirsson.

[320. mál]

um frv. til laga um raforkuver.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin hefur fjallað um málið á fundum sínum. Kvaddi hún til fundar eftirtalda
aðila: Loft Þorsteinsson, frá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen, Jakob Björnsson,
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orkumálastjóra, Guð.jón Guðmundsson, settan rafmagnsveitustjóra ríkisins, Eirik
Briem og Jóhann Má Mariusson frá Landsvirkjun, Tryggva Sigurbiarnarson, formann
ráðgjafanefndar iðnaðarráðuneytisins, Sigurjón Rist, vatnamælingamann, og Eypór
Einarsson, formann Náttúruverndarráðs.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt með breytmgum sem
koma fram á sérstöku þingskjali.
Helstu atriði þeirra eru:
Breytt er áherslum i texta 1. greinar, þannig að fyrst eru taldar þær virkjanir,
sem rikisstjórnin geti falið Landsvirkjun án sérstakra samninga, en hin atriðin talin
síðar, sem semja þarf um.
Lagt er til i 1. gr„ að auka megi afl Hrauneyjafossvirkjunar i allt að 280 MW
eða um eina 70 MW vél (fjórðu vél) til viðbótar þvi, sem lagt var til i frumvarpinu.
Lagt er til í 1. gr., að bæta megi við fjórðu 50 MW vélinni i Sigölduvirkjun, þannig
að sú virkjun verði alls 200 MW að stærð.
Lagt er til að 2. málsgr. 2. greinar verði breytt i þá átt að einungis tillögur nm
framkvæmdir við nýjar vatnsaflsvirkjanir eða virkjunaráfanga skuli lagðar fyrir
Alþingi til samþykkis. Enn fremur er bætt inn á eftir 2. málsgr. tveim nýjum málsgreinum um að áður en slík ákvörðun er tekin skuli liggja fyrir greinargerð frá
Landsvirkjun, Orkustofnun, Rafmagnsveitum rikisins og fleiri aðilum um þjóðhagslega hagkvæmni og þýðingu fyrir raforkukerfi landsins, svo og um nýtingu orkunnar
til orkufreks iðnaðar og til sparnaðar á innfluttu eldsneyti.
Meiri hluta nefndarinnar þykir eðlilegt að telja fyrst þau atriði, sem hægt er að
fela Landsvirkjun beint án undangenginna sérstakra samninga, en þau atriði siðar,
sem semja þarf um.
Einnig þykir rétt að afla nú þegar heimildar fyrir þvi viðbótarafli i Hrauneyjafoss- og Sigölduvirkjunum, sem æskilegt er talið að setja þar upp í framhaldi af
stækkun Þórisvatnsmiðlunar, eins og fram kemur i fvlgiskjali 2, greinargerð Verkfræðistofu Sig. Thoroddsen, bls. 72—73.
Breyting á 2. málsgr. 2. gr. felur i sér að einungis verði gert ráð fvrir staðfest'ngu Alþingis á ákvörðunum stjórnvalda um nýjar vatnsaflsvirkjanir eða virkjunaráfanga, þannig að ekki fari á milli mála hvað við er átt.
Þannig geta stjórnvöld m. a. heimilað að ráðist verði í nauðsynlegar framkvæmdir
í vatnaveitum á Þjórsársvæðinu og að aflaukning verði framkvæmd í Sigöldu- og
Hrauneyjafossvirkjunum.
Breyting þessi er gerð samkvæmt ábendingu forráðamanna Landsvirkjunar.
Inn i 2. gr. er á eftir 2. málsgr. skotið tveim málsgreinum. sem fela i sér að
áður en slikar ákvarðanir um nýjar vatnsaflsvirkjanir eru teknar skuli liggja fvrir
greinargerðir um þjóðhagslega hagkvæmni og þýðingu fyrir raforkukerfi landsins,
svo og greinargerð um nýtingu orkunnar til orkufreks iðnaðar og sparnaðar á innfluttu eldsneyti.
Varðandi væntanlega samninga við Landsvirkjun skv. 1. gr. leggur meiri hluti
nefndarinnar áherslu á að stefnt verði að því, að e’gnarhlutur ríkisins aukist eftir
því sem virkjunum fjölgar og/eða gert verði ráð fyrir að fleiri sveitarfélög eða
samtök sveitarfélaga geti orðið eignaraðilar.
Heildsöluverð frá þessu raforkuöflunarfyrirtæki verði þannig að smásöluverð
til sambærilegra nota verði sem jafnast hvar sem er í landinu.
Alþingi, 21. mai 1981.
Skúli Alexandersson,
form., frsm.

Páll Pétursson.
Pálmi Jónsson.

Guðm. G. Þórarinsson.
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1022. Lög

[307. mál]

um aðild Islands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á
Norðaustur-Atlantshafi.
(Afgreidd frá Nd. 21. maí.)
Samhljóða þskj. 674.

Ed.

1023. Lög

[325. mál]

um loðdýrarækt.
(Afgreidd frá Ed. 21. maí.)
Samhljóða þskj. 887 (sbr. 805).

Ed.

1024. Lög

[174. mál]

um breyting á lögum nr. 81 31. mai 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, sbr.
lög nr. 42 13. maí 1977 og lög nr. 67 30. maí 1979.
(Afgreidd frá Ed. 21. maí.)
Samhljóða þskj. 802.

Sþ.

1025. Þingsályktun

[99. mál]

um lausn á vandamálum vegna eldsneytisgeyma varnarliðsins.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að vinna að því, að framkvæmdum til
lausnar á vandamálum, er skapast hafa fyrir byggðarlögin Keflavík og Njarðvík
vegna eldsneytisgeyma varnarliðsins, verði hraðað svo sem kostur er.

Sþ.

1026. Þingsályktun

[89. mál]

um áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að láta kanna líkleg áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins og bendir sérstaklega á að fylgst verði með sérstakri
rannsókn, sem nú er í undirbúningi um þetta efni á vegum menntarannsóknastofnunar OECD. Bæði verði kannað hver áhrifin muni verða á skólahaldið sjálft með
aukinni tölvunotkun í skólum svo og hvaða kröfur tölvuvæðing í öllu athafna- og
atvinnulífi gerir til skólakerfisins.
Reynt verði að meta í grófum dráttum, á hvaða sviðum þjóðlífsins tölvuvæðingin
komi til með að hafa áhrif og í hvaða tímaröð þau áhrif muni koma fram. Bæði
verði tekið tillit til þeirra, sem starfa munu með tölvum eða í tengslum við þær, og
einnig til allra hinna, sem verða notendur tölvuefnis.
Á grundvelli þessara athugana verði gerðar tillögur um, hvernig skólakerfið
bregðist við þessum áhrifum og þeim kröfum, sem af þeim munu hljótast. Þess
verði sérstaklega gætt, hver verði áhrif tölvuvæðingarinnar á almenna grunnmenntun.

Sþ.

Þingskjal 1027—1031
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1027. Þingsályktun

[116. mál]

um aukna hagnýtingu innlendra byggingarefna og hagkvæmni við byggingarframkvæmdir.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta hanna og siðan reisa tilraunahús við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Húsið skal vera svonefnd rammabygging, þar sem unnt er að skipta um vegg- og þakeiningar í rannsóknaskyni.
Markmiðið með því skal vera að hagnýta sem mest innlend byggingarefni til byggingarframkvæmda og nýta jafnframt þá bestu tækni, sem þekkist hjá öðrum þjóðum,
til að lækka byggingarkostnað, stytta byggingartíma og reisa vandaðar byggingar
er henta sem best íslenskum aðstæðum.

Sþ.

1028. Þingsályktun

[186. mál]

um einangrun húsa.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara rækilega könnun
varðandi einangrun útveggja húsa, einangrunaraðferðir, kosti þeirra og galla.
Skulu Húsnæðisstofnun rikisins og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins annast könnun þessa og birta niðurstöður sínar sem fyrst.

Sþ.

1029. Þingsályktun

[205. mál]

um graskögglaverksmiðju.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni í samvinnu við heimaaðila að athuga
hagkvæmni graskögglaverksmiðju í Borgarfirði, sérstaklega með tilliti til nýtingar
jarðhita í þessu skyni.

Sþ.

1030. Þingsályktun

[246. mál]

um samræmingu á mati og skráningu fasteigna.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta hraða undirbúningi þess, að
komið verði á samræmingu og hagræðingu hjá þeim aðilum, sem annast mat og
skráningu á fasteignum í landinu.

Sþ.

1031. Þingsályktun

[257. mál]

um framtíðarhúsakost Alþingis.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
í tilefni af hundrað ára afmæli alþingishússins ályktar Alþingi að fela forsetum
þingsins að gangast fyrir samkeppni um gerð og skipulag viðbótarbyggingar fyrir
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).

362

2890

Þingskjal 1032—1035

starfsemi þingsins á svæði sem takmarkast af Templarasundi, Kirkjustræti, Tjarnargðtu og Tjörninni. Verði samkeppnin við það miðuð að heimkynni Alþingis skuli
áfram vera í núverandi þinghúsi svo og i byggingum í næsta nágrenni þess.
Forsetum Alþingis er falinn undirbúningur þessarar samkeppni, þar með talin
öflun forsendna fyrir gerð útboðsgagna, í samráði við húsameistara rikisins og
skipulagsyfirvöld.

Sþ.

1032. Þingsályktun

[260. mál]

um veðurfregnir.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra, sem fer með yfirstjórn Veðurstofu
Islands, að láta kanna hvernig unnt sé að bæta tæknibúnað Veðurstofunnar og aðstöðu til öflunar og úrvinnslu veðurathugana svo og hvernig útvarpi veðurfregna og
sérstakra aðvarana verði best hagað til öryggis og hags fyrir landsmenn alla.

Sþ.

1033. Þingsályktun

[279. mál]

um skipun nefndar til að kanna starfsskilyrði myndlistarmanna.
(Afgreidd frá Sþ. 21. maí.)
Samhljóða þskj. 571.

Nd.

1034. Framhaldsnefndarálit

[288. mál]

um frv. til 1. um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur fjallað um þá breytingu á fyrirsögn frv. sem gerð var við
eina umræðu í efri deild. Þó að meiri hl. nefndarinnar hefði kosið fremur það
heiti á lögunum, sem samþykkt var í neðri deild, telur hann það ekki skipta svo
miklu máli að ástæða sé til að breyta því að nýju, enda fram komið álit málfræðinga að orðin iandkaup og landakaup séu jafnrétthá í íslensku máli.
Leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
Alþingi, 21. maí 1981.
Alex. Stefánsson,
Friðrik Sophusson,
Eggert Haukdal.
form., frsm.
fundaskr.
Steinþór Gestsson.
Guðm. J. Guðmundsson.

Ed.

1035. Nefndarálit

[281. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna, með áorðnum
breytingum, sbr. lög nr. 15/1980.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
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Nefndin hefur rætt frv. og mælir með því aö það verði samþykkt.
Alþingi, 21. mai 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Kjartan Jóhannsson,
Ey. Kon. Jónsson.
form., frsm.
fundaskr.
Guðmundur Bjarnason.
Davíð Aðalsteinsson.

Ed.

1036. Nefndarálit

T38. máll

um frv. til 1. um breyt. á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.
Frá 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.
Nefndin hefur rætt frv. og leggjum við undirritaðir til að það verði samþykkt
á þeim grundvelli sem kemur fram í áliti 1. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar
neðri deildar.
Nefndinni barst bréf frá BSRB og er það samkv. beiðni birt sem fylgiskjal til
upplýsingar.
Alþingi, 22. maí 1981.
ólafur Ragnar Grímsson,
form., frsm.

Guðm. Bjarnason.

Davið Aðalsteinsson.

FylgiskjaL
BANDALAG STARFSMANNA RÍKIS OG BÆJA
Fjárhags- og viðskiptanefnd
Reykjavík, 21. maí 1981.
efri deildar Alþingis.
í tilefni af bréfi fjármálaráðuneytisins til nefndarinnar, dags. 18. þ. m., um
túlkun á 1. gr. bráðabirgðalaga nr. 68 1980, um breyting á lögum nr. 29 1976, vill
stjórn B.S.R.B. taka eftirfarandi fram:
Hafa ber það ríkt í huga, að bráðabirgðalögin eru samin sameiginlega af
fulltrúum fjármálaráðherra og samningamönnum B.S.R.B., enda eru þau hluti af
undirrituðu samkomulagi, sem lagt var fyrir til samþykktar í allsherjaratkvæðagreiðslu, ásamt aðalkjarasamningi undirrituðum 20. ágúst 1980.
1 viðræðum fulltrúa B.S.R.B. og rikisins um frumvarpsgreinina var gengið
út frá þeirri framkvæmd, sem tíðkast hefur undanfarin ár, að „hálfopinberar
stofnanir“, er um ræðir í frumvarpinu, hafa eftir á gengið inn í samninga B.S.R.B.
og rikisins. Á það hefur skort, að starfsmenn þessara stofnana hafi fengið að greiða
atkvæði um sáttatillögu. Hins vegar hafa þeir jafnan greitt atkvæði, þegar B.S.R.B.
hefur lagt samninga undir atkvæði félagsmanna.
í 1. gr. bráðaþirgðalaganna segir, að lögin skuli „með þeim hætti einnig taka
til sjálfseignastofnana“ o. s. frv. Þetta vísar augljóslega til þess, sem segir i 1. mgr.
1. gr. laga nr. 29 1976, sem verið er að breyta, en þar segir: „Lögin taka til allra
starfsmanna, sem eru félagar í Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja eða félagi
innan vébanda þess og skipaðir eru, settir eða ráðnir i þjónustu ríkisins, ríkisstofnana eða atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum tima-, viku- eða mánaðarlaunum, enda verði starf þeirra talið aðalstarf".
I ljósi þessa alls ber að skoða afstöðu B.S.R.B. til lagagreinar þeirrar, sem bréf
fjármálaráðuneytisins fjallar um.
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Eins og sést af framansögðu hafa hinar hálfopinberu stofnanir þannig í reynd
samþykkt að fara eftir samningsréttarlögunum.
Stjórn B.S.R.B. bendir á, að í lagagreininni, sem frumvarpinu er ætlað að staðfesta, er hvergi ákvæði þess efnis, að hlutaðeigandi stofnun sé ætlað að veita fjármálaráðherra umboð sitt til samningsgerðar. Slikt væri heldur ekki til að rýmka
samningsrétt B.S.R.B., eins og heitið er í meðfylgjandi bréfi fjármálaráðherra til
B.S.R.B., dags. 12. mars 1980, þvert á móti yrði hann verulega þrengdur.
í 3. gr. laga nr. 29/1976 er tekið fram, að fjármálaráðherra fari með fyrirsvar
ríkissjóðs, og viðbótarákvæðið í bráðabirgðalögunum veitir honum ekkert umboð
til að semja fyrir hálfopinberar stofnanir, heldur þarf samþykki þeirra til að aðalkjarasamningur B.S.R.B. og ríkisins gildi fyrir þær.
Stjórn B.S.R.B. vill vekja athygli Alþingis á því, að 1. gr. bráðabirgðalaganna
hefur verið beitt og er komin til framkvæmda við gerð samninga síðan haustið 1980.
Stjórn B.S.R.B. vekur athygli á því, að stéttarfélög innan A.S.l. gera kjarasamninga við Vinnuveitendasamband íslands. Eftir á gengur fjöldi atvinnurekenda,
sem ekki eru í Vinnuveitendasambandinu, inn í þessa samninga. Enginn skyldar
þessa atvinnurekendur til að afsala sér samningsrétti, né þessi stéttarfélög til þess
að semja um kjör þessa fólks beint við Vinnuveitendasambandið. Er hér um hliðstæða framkvæmd að ræða.
Rétt er að taka fram, að eftirgreindar hálfopinberar stofnanir hafa gengið
inn í samningana frá 20/8 1980 á grundvelli bráðabirgðalaganna fyrir þá starfsmenn, sem eru félagsmenn í B.S.R.B.:
Brunabótafélag íslands
Hrafnista DAS
Hrafnista DAS, Hafnarfirði
Dvalarheimilið Ás/Ásbyrgi
Elli- og hjúkrunarheimilið Grund
Grænmetisverslun landbúnaðarins
Hjartavernd
Kirkjugarðar Reykjavíkur
Krabbameinsfélag íslands
Landakotsspítalinn
N.L.F.l. heilsuhælið
Norræna eldfjallastöðin

Norræna húsið
Rauði Kross íslands
Reykjalundur
Samábyrgð Islands á fiskiskipum
SÁÁ Lágmúla 9, Sogni, Silungapolli
Sjálfsbjörg, Reykjavíkurdeild
Sjálfsbjörg, vinnu- og dvalarheimili
Sjálfsbjörg, skrifstofa og dagvistun
Skálatúnsheimilið
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Slysavarnafélag íslands
Tilkynningaskyldan
Styrktarfélag vangefinna, skrifstofa
—
—
Lyngás
—
—
Bjarkarás
—
—
Ásgerði
—
—
Sambýlið
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Sólborg, vistheimili þroskaheftra
St. Franciskus sjúkrahús
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St. Jósefsspítali
Vistheimilið Víðines
Orkubú Vestfjarða (1 félagsm. S.F.R.)
Erfðafræðinefnd Háskóla íslands.
Þá hafa sjúkrahús víðs vegar um landið varðandi kjör hjúkrunarfræðinga
fylgt þeim kjörum, sem samið var um. Hefur fjárhagsnefnd skrá yfir þau sjúkrahús í höndum.
Með tilvisun til yfirlýsingar fjármálaráðherra um rýmkun samningsréttar, sem
varð grundvöllur samkomulags um aukinn samningsrétt B.S.R.B., sem síðar var samþykkt af félagsmönnum B.S.R.B í allsherjaratkvæðagreiðslu, mótmælir stjórn B.S.R.B.
túlkun þeirri, sem fram kemur i bréfi ráðherrans, og telur hana samningsrof.
Af hálfu samningsnefndar B.S.R.B. var hins vegar sá skilningur, sem fram
kemur í bréfi þessu, margítrekaður í viðræðum fyrir sáttanefnd.
Virðingarfyllst,
f. h. Bandalags starfsmanna rikis og bæja
Kristján Thorlaeius.

Ed.

Haraldur Steinþórsson.

1037. Nefndarálit

[327. mál]

um frv. til laga um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum byggingum
í þágu fatlaðra.
Frá félagsmálanefnd.
Nefndin hefur tekið frumvarpið til umfjöllunar og leggur til að það verði
samþykkt.
Alþingi, 22. maí 1981.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
form., frsm.

Guðm. Karlsson.

Nd.

Guðm. Bjarnason,
fundaskr.
Karl Steinar Guðnason.
Salome Þorkelsdóttir.

1038. Nefndarálit

Ólafur Ragnar Grímsson.
Stefán Guðmundsson.

[313. mál]

um frv. til laga um steinullarverksmiðju.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið. Á fund nefndarinnar komu þeir Vilhjálmur Lúðvíksson, formaður Steinullarnefndar, Hörður Jónsson, frá Iðntæknistofnun, Jón Sigurðsson, forstjóri Járnblendifélagsins, og Guðmundur Halldórsson
frá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen. Svöruðu þeir spurningum nefndarmanna
og gerðu grein fyrir skoðunum sínum á málinu.
Vegna fjarveru þeirra Ólafs Davíðssonar og Hallgríms Snorrasonar, frá Þjóðhagsstofnun, og Garðars Ingvarssonar, frá Seðlabanka, úr borginni gátu þeir ekki
mætt á fund nefndarinnar, en nefndin hafði óskað þess að fá þá við viðræðu.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt eins og það kom frá efri
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deild. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja eða fylgja breytingartillögum við frumvarpið.
Alþingi, 22. mai 1981.
Skúli Alexandersson,
Magnús H. Magnússon,
form., frsm.
fundaskr.
Birgir Isl. Gunnarsson,
Jósef H. Þorgeirsson,
með fyrirvara.
með fyrirvara.
Pálmi Jónsson.

Ed.

1039. Nefndarálit

Guðm. G. Þórarinsson.
Páll Pétursson.

[314. mál]

um frv. til 1. um stálbræðslu.
Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frv. á mörgum fundum og leitað upplýsinga meðal
annars hjá eftirgreindum aðilum, sem komu á fundi nefndarinnar: Jafet ólafssyni,
iðnaðarráðuneyti, Hákoni Ólafssyni, frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins,
Gunnari Björnssyni, frá Félagi byggingameistara, Geir Zoéga og Ragnari Einarssyni, frá Sindrastál hf., Jóni Steingrímssyni, tilnefndum af Iðntæknistofnun, Hauki
Sævaldssyni, frá Stálfélaginu hf., Sveini E. Sigurðssyni, frá Seðlabanka íslands,
Björgvin Guðmundssyni, frá viðskiptaráðuneyti, Jóni Sigurðssyni, frá Járnblendifélaginu, Sigurði Gils Björgvinssyni, frá S.Í.S., Helga G. Þórðarsyni, frá Verkfræðingafélagi íslands, Jóhanni Má Maríussyni, frá Landsvirkjun, Hrafni Friðrikssyni,
frá Heilbrigðiseftirliti ríkisins, Eyjólfi Sæmundssyni, frá Vinnueftirliti ríkisins,
Ólafi Davíðssyni, frá Þjóðhagsstofnun, og Hallgrími Snorrasyni, frá Þjóðhagsstofnun. Umsagnir hinna fjögurra síðastnefndu stofnana eru birtar sem fylgiskjöl með
nefndaráliti.
Nefndin hefur engar athugasemdir fram að færa varðandi tæknileg atriði í
framleiðslu steypustyrktarstáls hér á landi. Hins vegar leggur nefndin áherslu á,
að áður en til aðildar rikisins komi þurfi að fara fram nánari athuganir á viðskiptalegum og rekstrarlegum grundvelli fyrirtækisins til að ganga úr skugga um
að rekstur þess miðist við afurðavcrð sem er sambærilegt við heimsmarkaðsverð,
sbr. ákvæði til bráðabirgða.
Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt með þeim breytingartillögum, sem
fluttar eru á sérstöku þingskjali.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að flytja eða fylgja öðrum
breytingartillögum, sem fram kunna að koma.
Alþingi, 22. maí 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
Kjartan Jóhannsson,
form., frsm.
fundaskr.
Stefán Guðmundsson.
Stefán Jónsson.
Gunnar Thoroddsen.

Þorv. Garðar Kristjánsson.
Egill Jónsson.

Fylgiskjal I.
ÞJÓÐHAGSSTOFNUN
2. Stálbræðsla.
í athugasemdum við frumvarp til laga um stálbræðslu kemur fram, að meira
en 10 ár eru nú liðin frá því byrjað var að kanna möguleika á rekstri stálbræðslu
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hér á landi. Á þessu tímabili hefur þetta mál komið fjórum sinnum til kasta Þjóðhagsstofnunar, siðast í janúar 1979. í það skiptið óskaði iðnaðarráðuneytið umsagnar um stálbræðsluáætlanir og svaraði Þjóðhagsstofnun þeirri beiðni með bréfi
27. febrúar 1979. 1 bréfi þessu eru dregnar saman helstu niðurstöður og álitamál,
sem komið höfðu fram í fyrri athugunum stofnunarinnar, og fylgir þetta bréf hér
með til frekari upplýsinga. I bréfi þessu voru niðurstöður meðal annars þær, að
fyrri athuganir stofnunarinnar (frá 1974, 1975 og 1976) hefðu bent til þess, að á
gefnum forsendum um tækni, öflun og forvinnslu brotajárns svo og um endanlega
sölu steypustyrktarstáls gæti fyrirtækið skilað viðunanlegri arðgjöf og reynst sæmilega stöðugt. Hins vegar taldi stofnunin, að könnun á grundvallarforsendum um
öflun hráefnis og sölu afurða væri ekki á sínu færi. Loks var á það bent, að fremur
en að leitast við að sannreyna enn einu sinni reikniniðurstöður um rekstur
stálvinnslu væri gagnlegra til undirbúnings ákvarðanatöku um þetta mál að huga
vandlega að þeim meginóvissuþáttum, sem áður hefði verið bent á, þ. e. um brotajárn, verð þess og nýtanlegt magn, og markaðsmál, bæði hvað varðar sölumöguleika og verð.
1 tengslum við beiðni iðnaðarnefndar efri deildar Alþingis um umsögn um frumvarp til laga um stálbræðslu hefur Þjóðhagsstofnun farið yfir stálbræðsluáætlun,
sem unnin var af verkefnisstjórn iðnaðarráðuneytis og gefin út í desember 1980.
Áhersla skal lögð á að tími hefur einungis gefist til lauslegrar athugunar á þessari
áætlun. Er frumvarpið og athugasemdir þess reistar á þessari áætlun. Sú áætlun,
sem hér um ræðir, beinist að könnun á mögulegri rekstrarafkomu stálbræðslufyrirtækis og er reist á áætlunum um stofnkostnað, rekstrarkostnað, framleiðslumagn
og afurðaverð svo og áætlunum um hráefnisöflun og hráefnisverð. Við lauslega
yfirferð sýnist sem þeim meginóvissuþáttum sem Þjóðhagsstofnun hefði áður bent
á, séu gerð fyllri skil í áætlun verkefnisstjórnarinnar en í fyrri könnunum. í
ýmsum atriðum er þó hér enn um verulega óvissu að ræða.
Benda má á, að forsendan um að fyrirtækið hafi strax í upphafi rekstrar svo
og allan rekstrartímann 90% af innanlandsmarkaði er hæpin. önnur meginforsenda
er, að unnt verði að selja framleiðsluna á verði, sem tryggi arðbæran rekstur. Þetta
verð er töluvert hærra en núverandi innflutningsverð, en það er talið óvenjulágt,
bæði vegna lægðar í stáliðnaði um þessar mundir og vegna undirboða. Verkefnisstjórnin telur hins vegar, að þegar fram í sækir verði nauðsynlegt kostnaðarverð
islenskrar verksmiðju samkeppnishæft við raunverulegt kostnaðarverð innflutts stáls.
Samkvæmt þessu er Ijóst, að forsendurnar um markaðshlutdeild og afurðaverð eru
mjög háðar þeirri samkeppni, sem við yrði að etja, svo og því, að unnt verði að
mæta eða koma í veg fyrir undirboð erlendra framleiðenda. Um þetta er fjallað
í skýrslunni og athugasemdum við frumvarpið á þann hátt, að gert er ráð fyrir
að fyrirtækið nyti, a. m. k. fyrstu árin, verndartolla. Hér yrði um sérstaka tollvernd
að ræða sem meðal annars yrði reist á ákvæðum 17. gr. EFTA-samningsins, sem
kveður á um aðgerðir gegn undirboðum — „dumping" — svo og á ákvæðum 26.—31.
gr. tollskrárlaga. Þessar forsendur eru þó e. t. v. haldminni en ætla mætti, þar sem
heimild til tollaálagningarinnar er takmörkuð við það að jafna mun á þvi söluverði,
sem erlendur aðili getur boðið í heimalandi sínu eða í útflutningi, og því verði, sem
hann getur boðið hér á landi. Heimildin nær hins vegar alls ekki til þess að jafna
almennt mun á innflutningsverði og innlendu kostnaðarverði. Því verður að gera
ráð fyrir, að fyrirtækið mæti verulegri samkeppni og afurðaverð sé ekki hærra en
eðlilegt samkeppnisverð í innflutningi. 1 þessu sambandi má hafa i huga, að hvað
varðar sölu út á land nyti fyrirtækið lítillar sem engrar fjarlægðarverndar. Forsendur um markaðshlutdeild og um afurðaverð virðast því um of bjartsýnar.
1 áætlun verkefnisstjórnar er fjallað itarlega um öflun, verð og vinnslu brotajárns. Svo virðist sem það mat, sem lagt er á þessa mikilvægu hlið málsins, sé
fremur varkárt. Sem fyrr eru áætlanir þó um margt óvissar og um sumt reistar á
getgátum, auk þess sem telja verður að upplýsingar um brotajárnsframleiðslu og
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verð í milliríkjaverslun séu í knappasta lagi. Hins vegar telur Þjóðhagsstofnun
könnun þessara atriða ekki á sínu færi. Rekstraráætlanir virðast í fljótu bragði
yfirleitt miðaðar við eðlilegar forsendur. Þó kunna hér að felast ýmis álitamál.
Þannig virðist sýnt, að raforkuverð sé allt of lágt áætlað, en raforkukostnaður er
hins vegar lítill hluti heildarrekstrarkostnaðar og skiptir einn sér ekki sköpum um
afkomu fyrirtækisins. Sem fyrr verður hér að ítreka, að tími hefur aðeins gefist
til skyndiskoðunar á rekstraráætlunum og sama gildir um áætlanir um stofnkostnað.
Þó má benda á, að samanburður á hagkvæmni mismunandi forhitunarofna eftir
því, hvort um olíuofn eða rafmagnsofn yrði að ræða, virðist rangur. Loks má nefna,
að arðsemisútreikningar eru byggðir á eðlilegum og venjulegum aðferðum.
I heild má segja, að niðurstöður áætlunar verkefnisstjórnarinnar komi ekki á
óvart miðað við fyrri kannanir Þjóðhagsstofnunar. Arðsemi er samkvæmt áætluninni heldur lakari en í fyrri dæmum, sem Þjóðhagsstofnun hefur áður reiknað, og
er ástæðan sennilega fyrst og fremst sú, að stálverð er enn lægra nú en var þegar
athuganir Þjóðhagsstofnunar voru gerðar. Sé gert ráð fyrir, að unnt verði að halda
rekstri fyrirtækisins stöðugum, verður niðurstaðan um 10—11% arðsemi fjárfestingarinnar að teljast viðunandi. Næmleikakannanir benda til, að miðað við ýmsar
sveiflur í rekstri og frávik frá forsendum ætti fremur að miða við arðsemi á bilinu
5—10%, og gæti hún þó jafnvel orðið lægri einstök ár og árabil, einkum í upphafi
rekstrar. Hvort slík arðsemi telst viðunandi hlýtur að fara eftir því mati, sem lagt
verður á þá áhættu, sem tekin er með fjárfestingu í því fyrirtæki, sem hér um ræðir.
Að lokum er rétt að ítreka fyrri ábendingar um að forsendur um markaðshlutdeild og markaðsverð kunni að vera um of bjartsýnar. Telja verður, að það sé
töluvert veikleikamerki, að fyrirtækið þurfi á tollvernd að halda fyrstu rekstrarárin. Þessi tollvernd er réttlætt með því ástandi, sem nú er talið ríkja á stálverði
i heiminum. Þetta ástand er í áætlunum talið tímabundið. Hér má hafa í huga, að
á undanförnum árum hafa rekstrar- og markaðsskilyrði i stáliðnaði verið mjög
sveiflukennd.
Fylgiskjal II.
VINNUEFTIRLIT RÍKISINS
Til Iðnaðarnefnda Alþingis

13. maí 1981.
Stálbræðsla.

Stálbræðslunni er ætlað að framleiða einkum steypustyrktarstál og nota til
þess 13 þúsund tonn af brotajárni á ári.
Einkum er hætta á mengun í andrúmslofti starfsmanna frá bræðsluofni verksmiðjunnar og eru þá sérstaklega höfð í huga hættuleg efni frá hlutum sem málaðir hafa verið eða hafa fengið aðra yfirborðsmeðhöndlun. Vinnueftirlit ríkisins
mun kynna sér hvernig slík mál eru leyst í hliðstæðum verksmiðjum áður en settar
verða fram endanlegar kröfur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
verksmiðjunnar.
Fylgiskjal III.

HEILBRIGÐISEFTIRLIT RÍKISINS

11. maí 1981.

1. Stálbræðsla.
Með bréfi, dags. 5. nóvember 1976, óskaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið eftir áliti Heilbrigðiseftirlits ríkisins á því, hvort mengunarvarnir
þær, sem hin Norðurlöndin gera varðandi stálbræðsluverksmiðjur, teldust fullnægjandi hér á landi. Einnig fylgdi í myndriti erindi Stálfélagsins hf., dags.
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28. október 1976, til ráðuneytisins varðandi umsögn þess um starfræksluleyfi
fyrir væntanlegt stáliðjuver. Á grundvelli þeirra upplýsinga, sem aflað var í
byrjun árs 1977, aðallega frá Svíþjóð og Noregi, munu þáverandi mengunarvarnir hafa verið taldar að mestu leyti fullnægjandi af hálfu stofnunarinnar.
Síðan hafa nýrri upplýsingar fengist frá Svíþjóð, þar sem enn frekari kröfur
eru gerðar til mengunarvarna, einkum hvað varðar lofthreinsibúnað og mengunarmörk. Helstu mengunarvaldar með tilliti til ytra umhverfis eru:
A) Ryk og reykur frá rafbræðsluofni sem inniheldur sömu efni (málma) og
verið er að bræða, þ. e. fer eftir hráefninu hverju sinni.
B) Föst efni (sintur) svo og oliur menga kælivatn sem notað er.
C) Umhverfishávaði, einkum að næturlagi, er talinn vandamál við stálbræðslur
sem eru nálægt íbúðabyggð.
Helstu mengunarvarnir eru:
A) Notkun pokasía til að hreinsa útblástursloft.
B) Rykið, sem safnað er í pokasíurnar, er síðan kögglað (pelletiserað).
C) Kögglaða rykið og föst efni (sintur) sem hreinsuð eru úr kælivatni eða til
falla í verksmiðjurnar þarf að safna sérstaklega saman á einum stað til að
koma í veg fyrir mengun frá skolvatni (lakvatn) og vegna æskilegrar endurvinnslu.
D) Sérstaklega þarf að gæta að hávaðavörnum m. 1.1. nærliggjandi íbúðabyggðar.
Helstu heilbrigðishættur eru tengdar ýmsum málmum sem við bræðslu
geta mengað andrúmsloft inni sem úti eða borist út í umhverfið frá föstum
og fljótandi úrgangsefnum. Þar sem úrgangsolíur eru notaðar við upphitun
stálhleifa til völsunar getur ýmiss konar málmmengun borist frá þeim út
í andrúmsloftið við brennslu. Fleira kann að koma til í þessu sambandi.
C) Með fyrirvara um itarlegri upplýsingar og með tilvísun til þess sem hér að
framan greinir, telur Heilbrigðiseftirlit ríkisins að beita megi fullnægjandi
mengunarvörnum til verndar umhverfi og heilbrigði fólks vegna reksturs
þeirra verksmiðja er hér um ræðir.
Fylgiskjal IV.

NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ
Iðnaðarnefnd Ed. Alþingis.

13. mai 1981.

Stálbræðsla.
Á þessu stigi getur ráðið því aðeins lýst því yfir, að það sér ekki ástæðu til að
kggjast gegn því, að verksmiðjurekstri sem þessum verði komið á fót, og tekur
t. d. undir það sjónarmið, sem fram kemur í greinargerð um stálbræðslu, að hún
geti orðið til landþrifa.
Frumvörpin gera ráð fyrir því, að öll þessi fyrirtæki skuli taka fyllsta tillit
til laga um umhverfisvernd. Munu þau því væntanlega senda ráðinu upplýsingar um
allt það er varðar útlit, hugsanlegt jarðrask og mengun áður en þeim verður endanlega valinn staður og framkvæmdh hafnar, sbr. og 29. gr. náttúruverndarlaga.
Varðandi þá tvo staði, sem í greinargerð eru helst taldir koma til greina fyrir
stálbræðslu, þá eru á þeim fyrri, Korpusvæðinu, ýmsar merkar náttúruminjar og
lífrík svæði, sem ástæða er talin til að vernda og taka þarf því fullt tillit til við
staðarval.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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1040. Breytingartillögur

[314. mál]

við frv. til 1. um stálbræðslu.
Frá iðnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að gerast eignaraðili að Stálfélaginu hf. og að
leggja fram í því skyni allt að 40% af hlutafé þess, enda verði hlutafé félagsins
minnst 30% af stofnkostnaði stálbræðslunnar.
2. Við 2. gr. 2. tölulið bætist: enda hafi verið tryggð öflun annars lánsfjár vegna
stofnkostnaðar.
3. Við 3. gr. Greinin falli brott.
4. Aftan við frv. bætist svohljóðandi ákvæði til bráðabirgða:
Ekki er ríkisstjórninni heimilt að gerast eignaraðili að hlutafélaginu skv.
1. gr. né leggja fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 2. gr. né veita
ríkisábyrgð eða taka lán skv. 2. tölulið 2. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög annarra aðila fyrir 60% hlutafjár, enda sé tryggður rekstrargrundvöllur fyrirtækisins með afurðaverði sem er sambærilegt heimsmarkaðsverði að
áliti viðskiptaráðuneytisins.

Nd.

1041. Frumvarp til laga

[312. mál]

um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
(Eftir 2. umr. í Nd., 22. maí.)
Samhljóða þskj. 899 með þessari breytingu:
Ákvæði til bráðabirgða hljóðar svo:
Ekki er heimilt að hefja framkvæmdir við stækkun verksmiðjunnar í 40 þús.
tonna afköst fyrr en Alþingi hefur heimilað byggingarframkvæmdir með þingsályktun. Þó er heimilt að ljúka hönnun, bora gufuholu og setja upp gufuhverfil
til rafmagnsframleiðslu.

Ed.

1042. Nefndarálit

[56. mál]

um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 15/1979, um breyt. á lögum nr. 101/1966, um
Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.
Um fátt hefur verið meira rætt í sambandi við landbúnað hér á landi hin
siðari ár en þau vandamál í framleiðslu búvara, sem átt hafa sér stað á síðari árum
og kennd hafa verið of mikilli framleiðslu á búvörum.
Þessa þróun má rekja allt til ársins 1976, en það ár skorti 500 þús. gkr. til að
sá réttur, sem landbúnaðurinn nýtur til útflutningsbóta, nægði til að verðbæta útfluttar búvörur. Þessi vandi hefur síðan sífellt aukist og nam vöntun á útflutningsbótafé á síðasta framleiðsluári ca. 5.3 millj. gkr. og hafði þannig 12.5-faldast á fjórum
árum. Séu þessar tölur færðar til sambærilegs verðlags, hefur þessi vöntun 4—5faldast frá árinu 1976 til ársins 1980.
Vöntun útflutningsbótafjár verður ekki rakin til framleiðsluaukningar í landbúnaði nema að sáralitlu leyti, þar sem hún nemur einungis 3—4%' á þessum sömu
árum. Þessi vandamál í búvöruframleiðslunni eiga rætur i þeirri verðlagsþróun,
sem átt hefur sér stað í þjóðfélaginu, en eins og kunnugt er tvöfaldaðist verðbólgan
i landinu frá árinu 1976—1980.
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Því er það, að forsenda þess, að unnt sé að ná jafnvægi í búvöruframleiðslunni
þannig að það fjármagn, sem landbúnaðurinn nýtur til verðbóta á útfluttar búvörur,
nægi, er að verðlag hér á landi komist í svipað horf og er í víðskiptalöndum okkar.
í forsendum fyrir útgáfu bráðabirgðalaganna frá 23. júní 1980 eru færðar tvær
ástæður fyrir útgáfu þeirra, þ. e. að tryggja innlenda fóðurframleiðslu vegna niðurgreiðslna erlendis á fóðurvörum, sem hingað eru fluttar, og það ástand sem landbúnaðurinn hefur búið við í framleiðslu- og markaðsmálum.
Við athugun á kjarnfóðurverði kemur í ljós, að frá þvi í júnímánuði 1980 til
aprílmánaðar 1981 hefur kjarnfóður hækkað erlendis um 44.5%. Á sama tíma nemur
hækkun kjarnfóðurs hér á landi ca. 142%, en að frádregnu því gjaldi, sem nú er
lagt á kjarnfóður, hefur verð þess tvöfaldast á tæpu ári.
Erlendar niðurgreiðslur á innfluttu kjarnfóðri hafa að mestu verið felldar niður
og eru því ekki lengur forsenda skattlagningar á innfluttu kjarnfóðri.
Eftir eitt kaldasta árferði á þessari öld fækkaði bústofni, sem settur var á fóður
veturinn 1979—1980, verulega. Fækkun mjólkurkúa nam 7.25% miðað við meðalkúafjölda í landinu fjögur næstu ár á undan. Með svipaðri meðalnyt var þannig
augljóst að mjólkurframleiðslan hiyti að dragast saman og yrði, eins og raunar
síðan hefur komið fram, í samræmi við þarfir innanlandsmarkaðarins. Jafnvægið
í mjólkurframleiðslunni var því komið á hálfu ári fyrir setningu bráðabirgðalaganna.
Að því er varðar heimildir til að aðlaga hið svonefnda kvótakerfi hinum ýmsu
búskaparaðstæðum er ekki um neinar rýmkanir að ræða frá fyrri heimildum í lögum
og reglugerð. Augljóst er að í þeim efnum verður að fella lög að þeim margháttuðu
tilbrigðum, sem komið hafa i ljós við undirbúning að notkun framleiðslukvóta í
landbúnaði og nú fyrst liggja fyrir.
Sjálfstæðismenn hafa í mörg ár bent á þá leið út úr vanda landbúnaðarins að
greiða hluta þess fjár, sem rennur til niðurgreiðslna og uppbóta, beint til bænda
og mætti þá takmarka þessar greiðslur við ákveðna bústærð. Alþingi ályktaði um
þetta efni 22. maí 1979 og slík heimild var tekin upp við breytingu framleiðsluráðslaga um líkt leyti. Með reglugerð nr. 15/1979 var síðan kveðið nánar á um framkvæmdina, en þar segir:
„Að greiða með samþykki ríkisstjórnarinnar hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslumagn, að ákveðnu marki, en síðan stiglækkandi
eftir því sem framleiðslan vex.
Full greiðsla skal ná til 400 ærgildisafurða, eins og þær voru viðmiðunarárin,
sbr. a-lið skv. landsmeðaltali, en greiðslan lækkar um 5% fyrir umfram afurðamagn
á hverju 100 ærgilda bili, þó aldrei meir en 25%. Hæsta skerðing kemur á framleiðslu
þeirra framleiðenda er ekki búa á lögbýlum nema þeir hafi meiri hluta tekna sinna
af búvöruframleiðslu. Um greiðslu til félagsbúa fer skv. 7. málsgr. a-liðar og þessum
ákvæðum, eftir því sem við á. Afurðaverð til framleiðenda skv. verðlagsgrundvelli
breytist til samræmis við þessa beinu greiðslu eftir því sem um er samið við rikisstjórnina. Samkomulag um þessa greiðslu skal gert til minnst eins árs í senn.
Greiðslur skulu sendar framleiðendum eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Heimilt
er Framleiðsluráði að greiða á bankareikning eða til verslunaraðila, eftir tilvísun
viðkomandi framleiðanda.“
Þessi heimild í lögum og reglugerð hefur enn ekki verið notuð, en fyllsta ástæða
er til að ætla, að framkvæmd hennar hefði orðið til verulegra hagsbóta í því varnarstríði, sem bændur hafa háð.
Með hliðsjón af framanrituðu, tilvísun til nefndarálits sjálfstæðismanna í neðri
deild og heildarstefnu Sjálfstæðisflokksins í landbúnaðarmálum um langt skeið leggjum við til að frumvarpið verði fellt.
Alþingi, 22. maí 1981.
Egill Jónsson,
frsm.

Ey. Kon. Jónsson.

Þorv. Garðar Kristjánsson.

2900

Þingskjal 1042—1043

FylgiskjaL
Verðþróun algengrar fóðurblöndu (kúafóður) frá júní 1980—apríl 1981.
verð pr. tonn
c.i.f. Reykjavík

fóðurbætisgj.
pr. tonn 33.3%

gengi
Dkr. (ca.)

hækkun verðs m.v.
innkaupsv. m. gjaldi

júní 80
júlí 80
okt. 80
nóv. 80
jan. 81
mars 81
apríl 81

Dkr. 1 275.00
81.70
100
0
Dkr. 1275.00
37 062.00
87.50
143
Dkr. 1245.00
38 880.00
93.80
150
Dkr. 1300.00
41 319.00
94.95
158
Dkr. 1655.00
Nýkr.
544.00
1.037
220
Dkr. 1 825.00
—
598.00
0.987
230
Dkr. 1842.00
—
599.00
0.984
231
Útsöluverð af lager í Reykjavík fyrir 24. júní 1980 (20.6.) Kr. 122.800.00 100%
Útsöluverð af lager í Rsykjavík í apríl 1981 ............ Nýkr.
2 974.00 242%
Ástæða fyrir meiri hækkun útsöluverðs en innkaupsverðs eru hækkanir innlends kostnaðar (uppskipun, vöru- og afgr.gjöld) svo og álagning á fóðurbætisgjald.
Reykjavík, 8. maí 1981.

Nd.

1043. Frumvarp til laga

[320. mál]

um raforkuver.
(Eftir 2. umr. í Nd., 22. maí.)
1- gr.
Landsvirkjun er heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar
— að stækka Hrauneyjafossvirkjun í allt að 280 MW afl,
— að stækka Sigölduvirkjun í allt að 200 MW afl,
— að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur orkuveranna
á Þjórsársvæðinu og koma vinnslugetu þeirra í eðlilegt horf, m. a. með Kvíslaveitu, stækkun Þórisvatnsmiðlunar og stíflu við Sultartanga,
— að virkja á ármótum Þjórsár og Tungnaár við Sultartanga (Sultartangavirkjun)
með allt að 130 MW afli.
Rikisstjórninni er heimilt að semja við Landsvirkjun m. a. um að reisa og reka
eftirtaldar vatnsaflsvirkjanir. Uns þeir samningar hafa tekist skulu Rafmagnsveitur
ríkisins hafa með höndum rannsóknir, hönnun og undirbúningsframkvæmdir í nánu
samráði við Landsvirkjun.
— Virkjun Blöndu i Blöndudal (Blönduvirkjun) með allt að 180 MW afli,
— virkjun Jökulsár í Fljótsdal (Fljótsdalsvirkjun) með allt að 330 MW afli,
— virkjun Héraðsvatna við Villinganes (Villinganesvirkjun) með allt að 40 MW
afli.
Einnig getur ríkisstjórnin heimilað Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins,
Hitaveitu Suðurnesja og/eða öðrum aðilum, er standa að virkjun jarðvarma, að
reisa og reka jarðvarmavirkjanir til raforkuframleiðslu á háhitasvæðum eða stækka
slík orkuver, sem fyrir eru, um samtals 50 MW, enda fullnægi aðili skilyrðum sem
rikisstjórnin kann að setja fyrir slíkum heimildum í því skyni að tryggja hagkvæman
heildarrekstur raforkukerfisins.
Virkjunaraðila er heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatna- og háhitasvæðum þeirra virkjana, sem lög þessi taka til, í því skyni að tryggja rekstur orku-

veranna gegn truflunum og til að ná fram áætlaðri vinnslugetu.
Virkjunaraðila er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitur til að tengja
framangreind orkuver við núverandi landskerfi og Rafmagnsveitum rikisins og/eða
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Landsvirkjun er heimilt að styrkja landskerfið að því marki, sem nauðsynlegt er
talið til að flytja orkuna til afhendingarstaða út frá landskerfinu.
Ríkisstjórnin getur enn fremur heimilað Rafmagnsveitum ríkisins, Landsvirkjun
og Orkubúi Vestfjarða að reisa varastöðvar með samtals allt að 50 MW afli á næstu
10 árum í því skyni að tryggja viðunandi öryggi notenda gagnvart bilunum.
2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að láta ljúka undirbúningi og hönnun þeirra mannvirkja til útboðs, sem um getur í 1. gr.
Tillögur um framkvæmdir við nýjar vatnsaflsvirkjanir og virkjunaráfanga, þar
á meðal um framkvæmdaröð, skulu lagðar fyrir Alþingi til samþykktar. Skal áður
liggja fyrir greinargerð frá Landsvirkjun, Orkustofnun, Rafmagnsveitum ríkisins og
öðrum þeim aðilum, sem ríkisstjórnin kveður til, um þjóðhagslega hagkvæmni virkjunarleiða og þýðingu þeirra fyrir raforkukerfi landsins. Jafnframt leggi ríkisstjórnin
fram greinargerð um þá möguleika sem fyrir liggja um nýtingu orkunnar til orkufreks iðnaðar og sparnaðar á innfluttu eldsneyti.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast f. h. rikissjóðs lán, er virkjunaraðilar
kunna að taka til greiðslu stofnkostnaðar vegna mannvirkja, er um getur í 1. gr.
allt að 2000 m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar i erlendri mynt.
Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán f. h. ríkissjóðs, er komi að hluta
eða að öllu leyti í stað ábyrgðar skv. 3. mgr., og endurlána virkjunaraðilum með
þeim kjörum og skilmálum, sem hún ákveður.
Fjáröflun til einstakra framkvæmdaþátta verður nánar ákvörðuð í lánsfjárlögum hverju sinni.
Þá er rikisstjórninni á árinu 1981 heimilt að ábyrgjast lán eða taka lán og
endurlána virkjunaraðila allt að 50 m.kr. til undirbúnings ofangreindra virkjana
umfram það fjármagn, sem þegar hefur verið ákveðið i þessu skyni.
3. gr.
Heimilt er að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af efni, vélum og tækjum
til virkjana og orkuveitna skv. 1. gr.
4. gr.
Virkjunar- og rekstraraðili skv. 1. gr. er undanþeginn tekjuskatti, stimpilgjöldum, útsvari, aðstöðugjaldi og öðrum gjöldum til ríkis, sýslusjóðs og sveitarfélaga
að því er varðar framkvæmdir skv. 1. gr. Þó skal greiða sýslusjóðum og sveitarfélögum þau gjöld, sem rekstraraðila er gert að greiða vegna húseigna skv. öðrum
lagafyrirmælum.
5. gr.
Ráðherra getur tekið eignarnámi eða heimilað virkjunaraðila að taka eignarnámi vatnsréttindi, lönd, mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til framkvæmda, samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignarnáms fari eftir lögum
nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms. Um mat eignarnámsbóta skal fara eftir
ákvæðum 140. gr. vatnalaga nr. 15/1923.
6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd.

1044. Nefndarálit

[301. mál]

um frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög nr. 55/1970 og lög
nr. 30/1977.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur yfirfarið og rætt ítarlega frumvarpið og leggur til að það verði
samþykkt með þeim breytingum sem á því voru gerðar 1 efri deild.
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Sérstök athygli er vakin á því, að lögin taka ekki gildi fyrr en 1. október 1981
og að refsiákvæðum verður eigi beitt fyrr en að lokinni heildarendurskoðun umferðarlaga.
Þrír nefndarmenn skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara.
Alþingi, 22. maí 1981.
ólafur Þ. Þórðarson,
form., með fyrirvara.
Friðrik Sophusson,
með fyrirvara.

Jón Ingi Ingvarsson,
frsm.
Eggert Haukdal,
með fyrirvara.
Jósef H. Þorgeirsson.

Nd.

Vilmundur Gylfason.
Garðar Sigurðsson.

1045. Lög

[262. mál]

um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins.
(Afgreidd frá Nd. 22. maí.)
Samhljóða þskj. 863 (sbr. 518).

Nd.

1046.

Breytingartillaga

[320. mál]

við frv. til laga um raforkuver.
Frá Sverri Hermannssyni og Magnúsi H. Magnússyni.
Við 2. gr. A eftir 2. mgr. komi ný mgr. er hljóði svo:
Ríkisstjórn skal þegar leita eftir samningum um sölu raforku til orkufreks
iðnaðar með stóriðju staðsetta i Reyðarfirði fyrir augum.

Nd.

1047. Nefndarálit

[2. mál]

um frv. til 1. um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur farið yfir málið og leggur til að það verði samþykkt eins og það
var afgreitt frá efri deild.
Alþingi, 22. maí 1981.
ólafur Þ. Þórðarson,
form.
Garðar Sigurðsson,
með fyrirvara.

Vilmundur Gylfason,
frsm.
Friðrik Sophusson.

Jón Ingi Ingvarsson
Eggert Haukdal.

Jósef H. Þorgeirsson.

Ed.

1048. Lög

[327. mál]

um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum byggingum í þágu fatlaðra.
(Afgreidd frá Ed. 22. maí.)
Samhljóða þskj. 1001.
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Ed.

1049. Lög
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[281. máll

um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 15/1980.
(Afgreidd frá Ed. 22. maí.)
Samhljóða þskj. 993.

Ed.

1050. Lög

[38. máll

um breyting á og viðauka við lög nr. 29 26. mai 1976, um kjarasamninga Bandalags
starfsmanna ríkis og bæja.
(Afgreidd frá Ed. 22. maí.)
Samhljóða þskj. 39.

Ed.

1051. Lög

[56. mál]

um breytingu á lögum nr. 15/1979, um breytingu á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.
(Afgreidd frá Ed. 22. mai.)
Samhljóða þskj. 743.

Ed.

1052. Frumvarp til laga

[314. mál]

um stálbræðslu.
(Eftir 2. umr. i Ed., 22. maí.)
1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að gerast eignaraðili að Stálfélaginu hf. og að leggja
fram i því skyni allt að 40% af hlutafé þess, enda verði hlutafé félagsins minnst
30% af stofnkostnaði stálbræðslunnar.
2. gr.
1 tengslum við aðild sína að hlutafélaginu er ríkisstjórninni heimilt:
1. Að leggja fram allt að 12 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu
hlutaféíagi og að taka lán i þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við lánskjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana.
2. Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals 17.5 milljónum kr., eða jafnvirði
þess í erlendri mynt, enda hafi verið tryggð öflun annars lánsfjár vegna stofnkostnaðar.
3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verksmiðjunnar.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.
3. gr.
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1.
gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
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4. gr.
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna
tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja
i hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnustað svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.
5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði til bráðabirgða.
Ekki er ríkisstjórninni heimilt að gerast eignaraðili að hlutafélaginu skv. 1. gr.
né leggja fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 2. gr. né veita ríkisábyrgð
eða taka lán skv. 2. tölulið 2. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög annarra
aðila fyrir 60% hlutafjár, enda sé tryggður rekstrargrundvöllur fyrirtækisins með
afurðaverði sem er sambærilegt heimsmarkaðsverði að áliti viðskiptaráðuneytisins.

Nd.

1053. Frumvarp til laga

[274. máll

um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
(Eftir 2. umr. í Nd., 22. mai.)
1. gr.
Tilgangur laga þessara er að tryggja sem best góða og heilbrigða ræktun plantna
hér á landi.
1 lögum þessum merkir planta heilar jurtir og viðarplöntur svo og hluta þeirra.
Mein merkir frávik frá þvi, sem heilbrigt má teljast, og skaðvaldur merkir þær
lifverur og lifræna þætti, er meinum valda á plöntum: veirur (vira), berfrymingar
(mycoplasma), bakteríur (bacteria), sveppir (fungi) og meindýr.
2. gr.
Landbúnaðarráðherra getur samkvæmt lögum þessum gert varnarráðstafanir
og gefið út reglugerðir, sem stuðla að því: II að koma í veg fyrir að hættulegir skaðvaldar berist til landsins og dreifist innanlands, og útrýma skaðvöldum, sem þegar
hafa borist til landsins, teljist það framkvæmanlegt, 2) að hindra að skaðvaldar,
sem aðrar þjóðir vilja verjast, berist frá íslandi.
Landbúnaðarráðherra ákveður, með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í plöntusjúkdómum og meindýrum, hvaða skaðvald beri að telja svo hættulegan að falli
undir ráðstafanir, er lög þessi heimila.

a)
b)
c)
d)

3. gr.
Landbúnaðarráðherra getur m. a.:
fyrirskipað eftirlit með innflutningi, útflutningi og dreifingu innanlands á
öllum tegundum plantna, mold, húsdýraáburði, umbúðum og öðru, sem getur
borið sjúkdóma og meindýr á plöntur.
sett það skilyrði fyrir innflutningi, útflutningi eða dreifingu innanlands, að
plönturnar séu algjörlega lausar við ákveðna skaðvalda, eða sett ákveðið hámark
um magn þeirra.
bannað ræktun tiltekinna plöntutegunda á ákveðnum svæðum eða takmarkað
ræktun við plöntur gæddar ákveðnum eiginleikum.
fyrirskipað landeigendum eða ræktendum að gera varnarráðstafanir gegn
plöntusjúkdómum og meindýrum á eigin kostnað.
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e) fyrirskipað eySingu eöa sérstaka meðhöndlun á plöntum eða á hlutum, sem
geta borið og dreift skaðvaldi (t. d. mold, verkfæri, umbúðir, flutningatæki og
geymslustaðir).
f) fyrirskipað sóttkví undir eftirliti sem skilyrði fyrir innflutningi.
4- gr.
Öllum, sem hafa í fórum sínum plöntur, er ætla má að beri skaðvald, sem reglur
skv. lögum þessum taka til, eða verða varir við skaðvaldinn sjálfan, ber tafarlaust að tilkynna það þeim aðila, sem landbúnaðarráðherra hefur falið að annast
framkvæmd eða eftirlit með, að settum fyrirmælum sé framfylgt. Plöntur má þá
ekki flytja milli staða nema með samþykki þess aðila.
5- gr.
Eigendur plantna, gróðrarstöðva og annarra ræktunarstaða, flutningstækja og
bygginga, og þeir, sem umráðarétt hafa yfir slíku, skulu án endurgjalds leyfa aðgang, sýnatöku, rannsóknir og aðgerðir, er fyrirskipaðar kunna að verða og nauðsynlegar mega teljast skv. 2. gr. þessara laga.
6- gr.
Þeim, sem brýtur ákvæði laga þessara, er skylt að hlíta fyrirmælum landbúnaðarráðherra eða umboðsmanna hans um varnaraðgerðir vegna brotsins. Skal hann
framkvæma þau fyrirmæli á eigin kostnað og undir eftirliti opinberra aðila, en
einnig eru þeim aðilum heimilar slíkar varnaraðgerðir á kostnað þess, sem sök ber.
Þegar um er að ræða samræmda herferð gegn ákveðnum skaðvaldi, er heimilt að
greiða kostnað við hana úr ríkissjóði.
7. gr.
Brot á lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt
öðrum lögum.
<S. gr.

Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 17 frá 31. maí 1927.
9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed.

1054. Lög

[312. mál]

um sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
(Afgreidd frá Ed. 22. mai.)
Samhljóða þskj. 1041 (sbr. 899).

Nd.

1055. Frumvarp til laga

[335. mál]

um framkvæmdasjóð aldraðra.
(Eftir 2. umr. í Nd., 22. maí.)
Samhljóða þskj. 965 með þessari breytingu:
2. gr. hljóðar svo:
Tekjur sjóðsins eru:
1. Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar skulu á árinu 1981 leggja á menn
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skal gjaldið
Alþt. 1980. A. (103. lðggjafarþing).
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nema 100 kr. á hvern mann, en þó skulu börn innan 16 ára aldurs á tekjuárinu
undanþegin gjaldinu, svo og þeir menn sem hafa tekjuskattsstofn undir 2 500 000
g.kr. Um álagningu og innheimtu gjalds þessa skulu gilda sömu reglur og gilda
um tekjuskatt og eignarskatt.
2. Beint framlag ríkissjóðs eftir ákvörðun við gerð fjárlaga hverju sinni.
3. Frjáls framlög og aðrar tekjur er til kunna að falla
4. Vaxtatekjur.

Nd.

1056. Tillaga til rökstuddrar dagskrár

[301. mál]

i málinu: Frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum, nr. 40/1968 sbr. 1. nr. 55/1970 og
1. nr. 30/1977.
Frá Jóhönnu Sigurðardóttur, Albert Guðmundssyni og Karvel Pálmasyni.
Þar sem æskilegt er að vita nánar um vilja þjóðarinnar í þessu máli, áður en
Alþingi tekur endanlega ákvörðun um það, og í trausti þess, að afstaða hennar verði
könnuð með þjóðaratkvæðagreiðslu samfara næstu almennum kosningum, tekur
deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Nd.

1057. Lög

[288. mál]

um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna.
(Afgreidd frá Nd. 22. maí.)
Samhljóða þskj. 1013.

Nd.

1058. Nefndarálit

[314. mál]

um frv. til 1. um stálbræðslu.

Frá iðnaðarnefnd.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið. Á fund nefndarinnar komu eftirtaldir
menn: Pétur Stefánsson, frá Alinennu verkfræðistofunni, Sveinn E. Sigurðsson, frá
Seðlabanka, Geir Zoega og Ragnar Einarsson, frá Sindrastáli, Sigurður G. Björgvinsson, frá SlS, Hallgrimur Snorrason, frá Þjóðhagsstofnun, og Haukur Sævaldsson,
frá Stálfélaginu.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt eins og það kom frá efri deild.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að fylgja breytingartillögum, sem fram
kunna að koma.
Alþingi, 23. maí 1981.
Skúli Alexandersson,
Magnús H. Magnússon,
Páll Pétursson.
form., frsm.
fundaskr.
Pálmi Jónsson.
Guðm. G. Þórarinsson.
Jósef H. Þorgeirsson.
Birgir tsl. Gunnarsson.
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Nd.

1059. Breytingartillaga

[214. mál]

við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýralækna, sbr. lög nr. 38 24.
maí 1972 og lög nr. 74 31. maí 1976.
Frá Halldóri Blöndal.
ViS 1. gr. Á undan „Bárðdælahreppur“ kemur: Ljósavatnshreppur.

Ed.

1060. Nefndarálit

[320. mál]

um frv. til laga um raforkuver.
Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.
Nefndin hefur fjallað um frumvarpið. Eftirtaldir aðilar mættu til viðræðna og
gáfu upplýsingar um málsfnið: Guðjón Guðmundsson, settur rafmagnsveitustjóri
ríkisins, Tryggvi Sigurbjarnarson form. ráðgjafanefndar iðnaðarráðuneytisins, Jóhann Már Maríusson frá Landsvirkjun, Gunnlaugur Þórðarson og Birgir Jónsson
frá Orkustofnun, Magnús E. Guðjónsson frá Sambandi ísl. sveitarfélaga, Aðalsteinn
Guðjohnsen frá Sambandi ísl. rafveitna.
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frv. verði samþykkt eins og það var
afgreitt frá neðri deild.
Alþingi, 24. maí 1981.
Davíð Aðalsteinsson,
form., frsm.

Gunnar Thoroddsen.

Stefán Jónsson.

Stefán Guðmundsson.

Ed.

1061. Breytingartillögur

[320. mál]

við frv. til 1. um raforkuver.
Frá Kjartani Jóhannssyni, Agli Jónssyni, Eiði Guðnasyni, Eyjólfi Konráð Jónssyni,
Guðmundi Karlssyni, Karli Steinari Guðnasyni, Salome Þorkelsdóttur og
Þorv. Garðari Kristjánssyni.
1. 1. gr. orðist svo:
Landsvirkjun er heimilt að fengnu samþykki eignaraðila að reisa og reka
eftirtalin orkuver:
1. Nýjar virkjanir eða viðbætur við orkuver á Þjórsár- Tungnársvæðinu með
allt að 250 MW uppsettu afli, þ. á m. stækkun Hrauneyjafossvirkjunar og
byggingu Sultartangavirkjunar.
2. Virkjun Blöndu í Blöndudal með allt að 180 MW uppsettu afli, þegar tryggð
hafa verið nauðsynleg réttindi vegna virkjunarinnar.
3. Virkjun Jökulsár i Fljótsdal með allt að 330 MW uppsettu afli, þegar
ákvörðun hefur verið tekin um að setja upp stóriðju á Austurlandi.
Þá er Landsvirkjun heimilt að gera stíflu við Sultartanga og gera þær
ráðstafanir aðrar á vatnasvæðum ofan virkjana sinna, sem nauðsynlegar
þykja til að tryggja rekstur þeirra.
Landsvirkjun er heimilt að láta ljúka undirbúningi og hönnun þeirra
mannvirkja til útboðs, sem um getur í 1. gr.
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2. 3.—6. mgr. núverandi 1. gr. verði 2. gr. með eftirfarandi breytingu:
3. mgr. orðist svo:
Landsvirkjun er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitur til þess að
tengja framangreind orkuver við núverandi landskerfi og styrkja það kerfi að
því marki, sem nauðsynlegt er talið til þess að flytja orkuna til afhendingarstaða.
3. 2. gr. verði 3. gr. og orðist svo:
Ríkisstjórninni er beimilt oð ábvrgjast f. h. ríkissjóðs lán, er virkjunaraðilar kunna að taka til greiðslu stofnkostnaðar vegna mannvirkja, er um getur
i 1. og 2. gr., allt að 2000 m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán f. h, ríkissjóðs, er komi að
hluta eða öllu leyti í stað ábyrgðar skv. 1. mgr., og endurlána virkjunaraðilum
með þeim kjörum og skilmálum, sem hún ákveður.
Þá er ríkisstjórninni á árinu 1981 heimilt að ábyrgjast lán eða taka lán
og endurlána virkjunaraðila allt að 50 m.kr. til undirbúnings ofangreindra
virkjana umfram það fjármagn, sem þegar hefur verið ákveðið í þessu skyni.
4. Við frumvarpið bætist ný grein, er verði 4. gr. og orðist svo:
Rikisstjórnin skal sjá til þess að á hverjum tima fram til ársins 1999 verði
tiltækir fullhannaðir virkjunarkostir með tilliti til verkefna í orkufrekum
iðnaði, umfram þær virkjanir, sem þá er unnið að framkvæmdum við eða
i starfrækslu eru.
5. Við frumvarpið bætist ný grein, er verði 5. gr. og orðist svo:
Undirbúningur samninga um sölu raforku til orkufreks iðnaðar og byggingu og rekstur iðjuvera í þvi sambandi fellur undir orkusölunefnd, sbr.
6. gr. Orkusölunefnd skal vinna að því að leita hagkvæmra sölusamninga á
raforku til iðnaðar og miða störf sín við það að sala raforku til orkufreks
iðnaðar a. m. k. fjórfaldist til ársins 1999.
Nefndin skal sérstaklega hraða samningagerð um byggingu þriggja nýrra
iðjuvera á sviði orkufreks iðnaðar, eins á Austurlandi, eins á Norðurlandi og
eins á Suðvesturlandi eða Suðurlandi, auk stækkana á þeim orkufreku iðjuverum sem fyrir eru.
6. Við frumvarpið bætist ný grein. er verði 6. gr. og orðist svo:
Orkusölunefnd skal skipuð sjö mönnum kosnum af sameinuðu Alþingi
eftir hverjar alþingiskosningar. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.
Nefndin skal skila árlegum skýrslum um starf sitt og horfur í orkusölumálum til Alþingis.
7. Töluröð annarra greina breytist til samræmis við framanritað.

Ed.

1062. Nefndarálit

[320. mál]

um frv. til laga um raforkuver.
Frá minni hl. iðnaðarnefndar.
Markmið okkar er að efla hagsæld og velferð þjóðarinnar. Til þess þarf að auka
þjóðarframleiðsluna, sem er eina örugga undirstaða batnandi lífskjara hér á landi.
Þetta er þeim mun brýnna að hafa í huga þar sem flestir eru sammála um að lífskjörin séu nú lakari hér á landi en í nágrannalöndunum. Greinilegt sjúkdómseinkenni er búferlaflutningur íslendinga til annarra landa, sem við höfum orðið að
horfa upp á á undanförnum árum. Staðreyndin er að það hefur dregið úr vexti
þjóðarframleiðslunnar að undanförnu. Þó að fjárfestingin sé mikil, skilar hún of
litilli framleiðsluaukningu. Á sama tima fjölgar fólki stöðugt við atvinnustörf, þannig
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að eitthvað hlýtur að vera bogið við arðsemi fjárfestingarinnar eða framleiðniþróunina í landinu. Hér er þvi brýnt viðfangsefni við að fást.
Asamt gæðum lands og sjávar eru orkulindirnar þau gæði sem okkur eru verðmætust. Þrátt fyrir þær miklu framfarir, sem orðið hafa á þessari öld, höfum við
ekki enn þá beislað 10% af nýtanlegri vatnsorku landsins. Augljóst er, að Islendingar eiga í orkulindum sínum stórkostleg náttúruauðæfi, sem þar að auki eru
óþrjótandi, en annars staðar í heiminum fæst meginhluti orkunnar úr lífrænu eldsneyti, sem gengur óðum til þurrðar. Það er þvi höfuðatriði að nýta þessa miklu
auðlegð, sem fólgin er í orkulindum landsins, til þess að örva hagvöxtinn. Samkeppnisaðstaða íslenskrar vatnsorku hefur stórbatnað vegna þverrandi orku og
hækkandi orkuverðs í heiminum. Um leið fer þeim stöðugt mjög fækkandi, sem
boðið geta ódýra vatnsorku. Komið er að nýjum þáttaskilum í íslenskri hagsögu.
Það er þetta sem liggur til grundvallar umræðum um orkufrekan iðnað eða
stóriðju. Þetta ber að hafa í huga þegar metið er hve stór átök beri nú að gera í
virkjunarmálum okkar Islendinga. Þá horfum við fram til gjaldeyrisöflunar í útflutningi orkunnar í formi iðnaðarvöru og til þeirra möguleika til gjaldeyrissparnaðar,
sem geta verið fólgnir í orkulindum landsins til framleiðslu innlends eldsneytis. En
leiðin til þess er stórvirkjanir í fallvötnum landsins.
Frumvarp það, sem hér er fjallað um, verður að skoða í ljósi þess, hvernig það
má þjóna framangreindum þörfum í orkumálum landsins. Á þann mælikvarða er
frumvarp þetta léttvægt fundið. Það er ekki til þess fallið að stuðla að stórátaki
í virkjunarmálunum. Það markar enga stefnu í orkumálunum, heldur ber vott um
sýndarmennsku og vingulshátt.
1 frumvarpinu eru taldar upp nokkrar stórvirkjanir og virkjunaráfangar, sem
samtals mundu jafngilda stórátaki i virkjunum, ef til framkvæmda kæmu. En af
frumvarpinu sjálfu verður ekki séð að mikil áhersla sé lögð á framkvæmdir þær
sem þar eru taldar upp. Kemur þar margt til.
Engar afdráttarlausar heimildir er að finna í frumvarpinu til virkjunaraðila,
svo sem venja er í heimildarlögum um virkjanir. Þótt frumvarpið yrði að lögum
þarf þannig sérstakt samþykki ríkisstjórnarinnar fyrir því, að Landsvirkjun mætti
stækka Hrauneyjafossvirkjun og Sigölduvirkjun og virkja Sultartanga. Ríkisstjórnin
áskilur sér stöðvunarvald í þessum virkjunarframkvæmdum þótt Alþingi veiti
heimild til þeirra.
Svo slæmt sem frumvarpið er varðandi framkvæmdir á núverandi virkjunarsvæði Landsvirkjunar tekur ekki betra við um þær virkjanir sem ætlaðar eru utan
þess svæðis. Þannig á ríkisstjórninni að heimilast að semja við Landsvirkjun um að
reisa og reka Blönduvirkjun og Fljótsdalsvirkjun. Ekkert er kveðið á um hvað ske
muni, ef þessir samningar takast ekki, rétt eins og þá ætti ekkert að verða af þessum
framkvæmdum. Svo bögglingsleg lagasmíði er að sjálfsögðu til komin vegna þess
að gefist hefur verið upp við að lögfesta hlutverk Landsvirkjunar um allt land sem
aðalorkufyrirtækis. Þetta ber vott um ráðleysi í skipulagsmálum orkuframleiðslunnar.
f frumvarpinu er ekkert sem kveður á um að undirbúningi að byggingu orkuveranna svo og framkvæmdunum sjálfum skuli hraðað svo sem kostur er. Af því má
ætla, að hægagangur verði á öllu. Þess gerist ekki heldur þörf að fara geyst í framkvæmdir, ef orkunýtingarstefnan er sú að fullnægja einungis þörfum til heimilisnota, húshitunar og almenns iðnaðar. Ef þetta er tilfellið er upptalning frumvarpsins
á stórvirkjunum þeim, sem þar greinir, sýndarmennskan ein.
Hins vegar er frumvarpið algerlega óraunhæft, ef ætlunin væri að reisa á 19
árum eða svo þær stórvirkjanir sem frumvarp'ð fjallar um. í frumvarpinu er ekki
gert ráð fyrir stóriðju, svo sem nauðsyn er fyrir stórátaki í virkjunarmálunum.
Að svo miklu leyti sem frumvarpið markar nokkra stefnu er þar tekinn versti
kosturinn. Þar er ekki um að ræða framkvæmdir, sem er einungis sniðinn stakkur
að almennum þörfum heimilisnotkunar, húshitunar og almenns iðnaðar. Þar er ekki
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heldur gert ráð fyrir stóriðju, sem er grundvöllur fyrir stórátaki i virkjunarmálum.
Valinn er versti kosturinn, sem er stórvirkjanir án nauðsynlegs orkumarkaðar, sem
stóriðjan ein getur skapað. Slík stefna eða réttara sagt stefnuleysi leiðir til sjálfheldu
í orkumálum þjóðarinnar.
Staðan í orkumálunum í dag blasir við þannig, að undirmál iðnaðarráðherra
hindra virkjun Blöndu. Bein andstaða ráðherra við stóriðju kemur í veg fyrir Fljótsdalsvirkjun. Stjórnarsáttmálinn bannar Sultartangavirkjun. Frumvarp ríkisstjórnarinnar boðar lögfestingu á aðgerðaleysinu. Þannig svarar þetta frumvarp ekki þeim
kröfum sem til þess verður að gera, ef hugur á að fylgja máli um allt talið um hagnýtingu orkulinda landsins til að efla hagsæld og velferð þjóðarinnar.
Við í minni hluta nefndarinnar viljum freista þess að koma fram lagfæringum
á frumvarpinu og berum því fram ásamt öðrum þingmönnum stjórnarandstöðunnar
breytingartillögur á sérstöku þingskjali. Ef þessar breytingar ná ekki fram að ganga,
munum við greiða atkvæði gegn frumvarpinu.
Alþingi, 25. maí 1981.
Þorv. Garðar Kristjánsson,
frsm.

Ed.

Egill Jónsson.

1063. Nefndarálit

Kjartan Jóhannsson.

[335. mál]

um frv. til 1. um framkvæmdasjóð aldraðra.
Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur rætt frumvarpið og mælir með því að það verði samþykkt.
Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.
Alþingi, 25. maí 1981.
Ólafur Ragnar Grímsson,
Guðm. Bjarnason.
Ey. Kon. Jónsson.
form., frsm.
Kjartan Jóhannsson.
Davið Aðalsteinsson.

Ed.

1064. Breytingartillaga

[335. mál]

við frv. til 1. um framkvæmdasjóð aldraðra.
Frá Kjartani Jóhannssyni.
1. tl. 2. gr. orðist svo:
1. Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar skulu á árinu 1981 leggja á menn
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skal gjaldið nema
1% á álagðan tekju- og eignarskatt þeirra, en þó skulu börn innan 16 ára aldurs á
tekjuárinu undanþegin gjaldinu, svo og þeir menn sem hafa tekjuskattsstofn undir
2 500 000 gkr. Enn fremur skal leggja 1% álag á álagðan tekju- og eignarskatt félaga
á árinu 1981, og skulu tekjur af því renna með sama hætti til sjóðsins. Um álagningu
og innheimtu gjalds þessa skulu gilda sömu reglur og gilda um tekjuskatt og eignarskatt.
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Ed.

1065. Lög
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[274. máll

um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
(Afgreidd frá Ed. 25. mai.)
Samhljóða þskj. 1053.

Ed.

1066. Breytingartillaga

[320. mál]

við frv. til laga um raforkuver.
Frá Eiði Guðnasyni.
1. Á eftir 5. gr. komi ný grein, sem verði 6. gr. og orðist svo:
Samkvæmt ákvæðum 5. gr. skal ráðherra beita eignarnámsheimild vegna
fyrirhugaðrar Blönduvirkjunar, takist ekki samkomulag við landeigendur fyrir
1. ágúst 1981.
2. 6. gr. frv. verður 7. gr.

Ed.

1067. Breytingartillaga

[320. mál]

við frv. til laga um raforkuver.
Frá Agli Jónssyni og Kjartani Jóhannssyni.
Við 2. gr. Á eftir 2. mgr. komi ný mgr. er hljóði svo:
Ríkisstjórn skal þegar leita eftir samningum um sölu raforku til orkufreks
iðnaðar með stóriðju staðsetta í Reyðarfirði fyrir augum.

Nd.

1068. Lög

[301. mál]

um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög nr. 55/1970 og lög nr. 30/1977.
(Afgreidd frá Nd. 25. maí.)
Samhljóða þskj. 904.

Nd.

1069. Lög

um steinullarverksmiðju.
(Afgreidd frá Nd. 25. mai.)
Samhljóða þskj. 981.

[313. mál]
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Nd.

1070. Lög

[2. mál]

um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.
(Afgreidd frá Nd. 25. maí.)
Samhljóða þskj. 762 (sbr. 744).

Nd.

1071. Lög

[314. mál]

um stálbræðslu.
(Afgreidd frá Nd. 25. maí.)
Samhljóða þskj. 1052.

Ed.

1072. LÖg

[320. mál]

um raforkuver.
(Afgreidd frá Ed. 25. mai.)
Samhljóða þskj. 1043.

Ed.

1073. Lög

[335. mál]

um framkvæmdasjóð aldraðra.
(Afgreidd frá Ed. 25. maí.)
Samhljóða þskj. 1055 (sbr. 965).

1074. Þingsályktun

Sþ.

[336. mál]

um gerð langtímaáætlunar um vegagerð.
(Afgreidd frá Sþ. 25. maí.)
Samhljóða þskj. 1005.

Sþ.

1075. Þingsályktun

[91. mál]

um aukna nýtingu silungastofna.
(Afgreidd frá Sþ. 25. mai.)
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna ástand islensku silungastofnanna með aukna nýtingu þeirra í huga.
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Sþ.

1076. Nefndaskipun.
(103. löggjafarþing.)

Fastanefndir.
.
A'
í sameinuðu þingi:
1. Fjárveitinganefnd:
Þórarinn Sigurjónsson, varaformaður,
Lárus Jónsson,
Geir Gunnarsson, formaður,
Friðrik Sophusson,
Karvel Pálmason,
Alexander Stefánsson,
Guðmundur Karlsson,
Guðmundur Bjarnason,
Eggert Haukdal, fundaskrifari.
Mál er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
Fjárlög 1981 (1, n. 222 (meiri hl.), n. 230 (1. minni hl.), n. 235 (2. minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Geir Gunnarsson.
Frsm. 1. minni hl.: Lárus Jónsson.
Frsm. 2. minni hl.: Karvel Pálmason.
B. Þingsályktunartillögur:
1. Vegagerð (106).
Nefndarálit kom ekki.
2. Langtímaáætlanir um vegagerð (357).
Nefndarálit kom ekki.
3. Vegáætlun 1981-1984 (356, n. 897 (minni hl.), n. 917 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Lárus Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Geir Gunnarsson.
4. Vegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs (503).
Nefndarálit kom ekki.
5. Húsakostur Alþingis (510, n. 919).
Frsm.: Þórarinn Sigurjónsson.
Þingsályktunartillaga er nefndin flutti:
Langtímaáætlun um vegagerð (1005).
Frsm.: Lárus Jónsson.
Utanríkismálanefnd:
Halldór Ásgrímsson,
Geir Hallgrímsson, formaður,
Ólafur Ragnar Grímsson,
Albert Guðmundsson,
Benedikt Gröndal, varaformaður,
Jóhann Einvarðsson, fundaskrifari,
Eyjólfur Konráð Jónsson.
. A. (103. löggjafarþing).

Varamenn:
Guðmundur Bjarnason,
Matthías Á. Mathiesen,
Guðrún Helgadóttir,
Friðjón Þórðarson,
Karl Steinar Guðnason,
Guðmundur G. Þórarinsson
Birgir ísl. Gunnarsson.
365
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Þingsályktunartillögur er til nefndarinnar var vísað:
1. Landhelgisgæsla (16, n. 534).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
2. Takmarkaður aðgangur erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi
íslands (61, n. 605).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
3. Aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu (210, n. 350).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
4. Samkomulag um gagnkvæmar heimildir íslendinga og Færeyinga til veiða á
kolmunna (383, n. 446).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
5. Alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
(392, n. 487).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
6. Þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi íslendinga, Færeyinga og
Grænlendinga (394, n. 783).
Frsm.: Benedikt Gröndal.
7. Alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla (492, n. 785).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
8. Olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík (110, n. 947).
Frsm.: Geir Hallgrímsson.
3. Atvinnumálanefnd.:
Halldór Ásgrímsson,
Eggert Haukdal, formaður,
Garðar Sigurðsson, fundaskrifari,
Friðrik Sophusson,
Magnús H. Magnússon,
Ólafur Þ. Þórðarson, varaformaður,
Egill Jónsson.
Þingsályktunartillögur er til nefndarinnar var vísað:
1. Rafknúin samgöngutæki (17).
•
Nefndarálit kom ekki.
2. Iðnaður á Vesturlandi (10, n. 553).
Frsm.: Eggert Haukdal.
3. Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra (27).
Nefndarálit kom ekki.
4. Varnir gegn hættu af snjóflóðum og skriðuföllum (53, n. 557).
Frsm.: Egill Jónsson.
5. Félagsbú (75, n. 558).
Frsm.: Egill Jónsson.
6. Nýting silungastofna (101, n. 1010).
Frsm.: Egill Jónsson.
7. Verslunarþjónusta í dreifbýli (112).
Nefndarálit kom ekki.
8. Merkingaskylda við ríkisframkvæmdir (67, n. 712).
Frsm.: Garöar Sigurðsson.
9. Bætt nýting sjávarafla (157).
Nefndarálit kom ekki.
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10. Iðnaður á Vestfjörðum (208, n. 836).
Frsm.: Eggert Haukdal.
11. Rafknúin járnbraut (33).
Nefndarálit kom ekki.
12. Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum (68).
Nefndarálit kom ekki.
13. Iðnaðarstefna (93).
Nefndarálit kom ekki.
14. Nýting kolmunna (278).
Nefndarálit kom ekki.
15. Tækniþekking í fiskirækt (366).
Nefndarálit kom ekki.
16. Innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum (115, n. 554).
Frsm.: Eggert Haukdal.
17. Hagnýting innlendra byggingarefna (131, n. 846).
Frsm.: Magnús H. Magnússon.
18. Einangrun húsa (330, n. 848).
Frsm.: Magnús H. Magnússon.
19. Samkeppnisaðstaða íslendinga (120, n. 752).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
20. Vararaforka (192, n. 746).
Frsm.: Friðrik Sophusson.
21. ívilnanir til loðnusjómanna (202).
Nefndarálit kom ekki.
22. Flugvellir í Austurlandskjördæmi (178).
Nefndarálit kom ekki.
23. Stefnumörkun í landbúnaði (111).
Nefndarálit kom ekki.
24. Graskögglaverksmiðja (397, n. 968).
Frsm.: Ólafur Þ. Þórðarson.
25. Svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshéraö (453).
Nefndarálit kom ekki.
26. Veiðar og vinnsla á skelfiski í Flatey (149).
Nefndarálit kom ekki.
27. Tilraunageymir til veiðarfæratilrauna (150, n. 713).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
28. Skóiðnaður (482).
Nefndarálit kom ekki.
29. Innlent fóður (490).
Nefndarálit kom ekki.
30. Fiskræktar- og veiðimál (582).
Nefndarálit kom ekki.

4. Allsherjarnefnd:
Páll Pétursson,
Halldór Blöndal, varaformaður,
Guðrún Helgadóttir,
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Birgir ísl. Gunnarsson, fundaskrifari, *)
Jóhanna Sigurðardóttir, formaöur,
Guðmundur G. Þórarinsson, 2)
Steinþór Gestsson.
Þingsályktunartillögur er til nefndarinnar var vísað:
1. Aukning orkufreks iðnaðar (8).
Nefndarálit kom ekki.
2. Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð (19, n. 406).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
3. Félagsleg þjónusta fyrir aldraða (23, n. 936).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
4. Jarðhitaleit á Vestfjörðum (52).
Nefndarálit kom ekki.
5. Samgöngur um Hvalfjörð (11, n. 944).
Frsm.: Guðmundur G. Þórarinsson.
6. Aldurshámark starfsmanna ríkisins (63, n. 429).
Frsm.: Birgir ísl. Gunnarsson.
7. Vegurinn undir Ólafsvíkurenni (65).
Nefndarálit kom ekki.
8. Björgunarnet (82, n. 501).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
9. Bygging útvarpshúss (55).
Nefndarálit kom ekki.
10. Opinber stefna í áfengismálum (59, n. 616).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
11. Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum (56).
Nefndarálit kom ekki.
12. Eftirgjöf á gjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega (62, n. 428).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
13. Undirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi (135, n.
525).
Frsm.: Birgir ísl. Gunnarsson.
14. Launasjóður rithöfunda (69, n. 588).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
15. Fjölskylduvernd (127).
Nefndarálit kom ekki.
16. Stóriðjumál (32).
Nefndarálit kom ekki.
17. Framtíðarskipan lífeyrismála (78).
Nefndarálit kom ekki.
18. Gjaldskrár þjónustustofnana (85).
Nefndarálit kom ekki.
19. Alkalískemmdir á steinsteypu í húsum (86, n. 523).
Frsm.: Guðmundur G. Þórarinsson.
20. Geðheilbrigðismál (143, n. 622).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
1) Meöan hann dvaldist erlendis, frá 13. nóv. til 7. des., gegndi störfum hans í nefndinni Ragnhíldur Helgadóttir.
2) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 10. til 23. nóv., tók sæti hans í nefndinni Haraldur Ólafsson.
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21. Áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins (99, n. 803).
Frsm.: Birgir Isl. Gunnarsson.
22. Starfsreglur Póst- og símamálastofnunarinnar (161).
Nefndarálit kom ekki.
23. Ókeypis símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana (438, n. 770).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
24. Könnun á vinnutíma launþega (472).
Nefndarálit kom ekki.
25. Bætt þjónusta við íbúa Vestur-Húnavatnssýslu (473).
Nefndarálit kom ekki.
26. Kennsla í útvegsfræðum (162, n. 683).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
27. Árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum (168, n. 768).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
28. Innlendur lyfjaiðnaður (467, n. 794).
Frsm.: Guðmundur G. Þórarinsson.
29. Fasteignamat ríkisins (480, n. 798).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
30. Bankaþjónusta á Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmi (489).
Nefndarálit kom ekki.
31. Fræðsla um efnahagsmál (201, n. 767).
Frsm.: Guðmundur G. Þórarinsson.
32. Vínveitingar á vegum ríkisins (473).
Nefndarálit kom ekki.
33. Rannsóknir á háhitasvæðum (474, n. 793).
Frsm.: Halldór Blöndal.
34. Siglingalög (488, n. 796).
Frsm.: Steinþór Gestsson.
35. Menntun fangavarða (535, n. 772).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
36. Flugrekstur ríkisins (548, n. 800).
Frsm.: Jóhanna Sigurðardóttir.
37. Starfsskilyrði myndlistarmanna (571, n. 977).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
38. Veðurfregnir (515, n. 791).
Frsm.: Páll Pétursson.
39. Stóriðjumál (572, n. 765 (meiri hl.), n. 780 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Birgir ísl. Gunnarsson.
Frsm. minni hl.: Páll Pétursson.
40. Efling almannavarna (640).
Nefndarálit kom ekki.
5. Þingfararkaupsnefnd:
Jón Helgason, formaður,
Sverrir Hermannsson, fundaskrifari,
Helgi Seljan, varaformaður,
Ólafur Ragnar Grímsson,
Ólafur G. Einarsson,
Páll Pétursson,
Sighvatur Björgvinsson.
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6. Kjörbréfanefnd:
Jósef H. Þorgeirsson, varaformaður,
Ólafur Jóhannesson, formaöur,
Birgir ísl. Gunnarsson,
Skúli Alexandersson,
Jóhanna Siguröardóttir,
Tómas Arnason,
Friðrik Sophusson, fundaskrifari.
Nefndin rannsakaði kjörbréf Sigurðar Magnússonar, 2. (vara)þm. Reykv., Gunnars Más Kristóferssonar, 5. (vara)þm. Vesturl., Þorbjargar Arnórsdóttur, 5. (vara)þm.
Austurl., Markúsar Á. Einarssonar, 5. (vara)þm. Reykn., Níelsar Á. Lund, 1.
(vara)þm. Norðurl. e., Vigfúsar Jónssonar, 3. (vara)þm. Norðurl. e., Ragnhildar
Helgadóttur, 1. (vara)þm. Reykv., Ólafs Björnssonar, 2. (vara)þm. Reykn., Sigurgeirs
Sigurðssonar, 3. (vara)þm. Reykn., Gunnars R. Péturssonar, 3. (vara)þm. Vestf.,
Ágústs Einarssonar, 5. (vara)þm. Suðurl., Brynjólfs Sveinbergssonar, 5. (vara)þm.
Norðurl. v., Hákonar Hákonarsonar, 1. (vara)þm. Norðurl. e., Þórðar Skúlasonar, 4.
(vara)þm. Norðurl. v., Jóns Kristjánssonar, 1. (vara)þm. Austurl., og Jóns Inga
Ingvarssonar, 5. (vara)þm. Norðurl. v., og lét uppi munnleg álit um þau.
,
Bí efri deild:
1. Fjárhags- og viðskiptanefnd:
Davíð Aðalsteinsson,
Eyjólfur Konráð Jónsson, ‘)
Ólafur Ragnar Grímsson, formaður,
Lárus Jónsson, 2)3
Guðmundur Bjarnason, varaformaður,
Kjartan Jóhannsson, fundaskrifari,1)
Gunnar Thoroddsen.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Málefni Flugleiða (34, n. 94 (meiri hl.), n. 95 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. minni hl.: Kjartan Jóhannsson.
2. Lífeyrissjóöur starfsmanna ríkisins (35, n. 247).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
3. Þingfararkaup alþingismanna (92, n. 108).
Frsm.: Ölafur Ragnar Grímsson.
4. Álagning opinberra gjalda 1980 (36, n. 174).
Frsm.: Guömundur Bjarnason.
5. Söfnunarsjóöur lífeyrisréttinda (125, n. 227).
Frsm.: Davíö Aðalsteinsson.

1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 23. mars til 24. apríl, tók sæti hans í nefndinni Sigurlaug Bjarnadóttir.
2) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 27. okt. til 23. nóv., tók sæti hans í nefndinni Vigfús Jónsson.
3) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 12. til 25. nóv., tók sæti hans í nefndinni Ólafur Björnsson, en á fundi nefndarinnar 8. apríl
Eiður Guðnason.
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6. Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (136, n.
175).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
7. Lífeyrissjóður bænda (137, n. 176).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
8. Lífeyrissjóður íslands (113, n. 1011).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
9. Ferðagjaldeyrir (193, n. 238 (minni hl.), n. 241 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Eyjólfur Konráð Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Davíð Aðalsteinsson.
10. Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (191, n. 228).
Frsm.: Kjartan Jóhannsson.
11. Minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda (198, n. 360).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
12. Tímabundið vörugjald (194, n. 239 (minni hl.), n. 242 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Lárus Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
13. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna (212).
Nefndarálit kom ekki.
14. Jöfnunargjald (213, n. 313 (meiri hl.), n. 323 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. minni hl.: Kjartan Jóhannsson.
15. Vörugjald (229, n. 292 (meiri hl.), n. 299 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. minni hl.: Eyjólfur Konráð Jónsson.
16. Skráning lífeyrisréttinda (126, n. 310).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
17. Nýbyggingargjald (195, n. 311).
Frsm.: Lárus Jónsson.
18. Stimpilgjald (199, n. 312).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
19. Sparisjóðir (289, n. 309).
Frsm.: Davíö Aðalsteinsson.
20. Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir (302 (sbr. 215), n. 315).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
21. Verðjöfnun á olíu og bensíni (211, n. 727).
Frsm.: Lárus Jónsson.
22. Tekjuskattur og eignarskattur (358, n. 402 (meiri hl.), n. 405 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. minni hl.: Lárus Jónsson.
23. Viðnám gegn verðbólgu (384, n. 451 (meiri hl.), n. 452 (1. minni hl.), n. 454
(2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Lárus Jónsson.
Frsm. 2. minni hl.: Kjartan Jóhannsson.
24. Bætt kjör sparifjáreigenda (321).
Nefndarálit kom ekki.
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25. Lánsfjárlög 1981 (430, n. 600 (meiri hl.), n. 601 (1. minni hl.), n. 602 (2.
minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Kjartan Jóhannsson.
Frsm. 2. minni hl.: Lárus Jónsson.
26. Heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á
skuttogurum (440).
Nefndarálit kom ekki.
27. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (536, n. 726).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
28. Lagning sjálfvirks síma (578, n. 822).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
29. Söluskattur (590).
Nefndarálit kom ekki.
30. Tollskrá o. fl. (611, n. 621).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
31. Söluskattur (610, n. 909 (minni hl.), n. 926 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Lárus Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
32. Tékkar (154, n. 698).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
33. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði (195, n. 699 (meiri hl.), n. 700
(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. minni hl.: Lárus Jónsson.
34. Verðlagsaöhald (701 (sbr. 671), n. 703 (meiri hl.), n. 704 (1. minni hl.), n.
705 (2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Kjartan Jóhannsson.
Frsm. 2. minni hL: Eyjólfur Konráð Jónsson.
35. Söluskattur (688, n. 927).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
36. Tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex (37, n. 812 (meiri hl.), n. 813
(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Guðmundur Bjarnason.
Frsm. minni hl.: Lárus Jónsson.
37. Tekjuskattur og eignarskattur (861, n. 921 (meiri hl.), n. 923 (1. minni hl.),
n. 925 (2. minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Lárus Jónsson.
Frsm. 2. minni hl.: Kjartan Jóhannsson.
38. Bjargráðasjóður (714, n. 908).
Frsm.: Guðmundur Bjarnason.
39. Almannatryggingar (867, n. 907).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
40. Tollskrá o. fl. (888, n. 906).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
41. Lífeyrissjóður sjómanna (993, n. 1035).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
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42. Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (39, n. 1036 (1. minni
hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Ólafur Ragnar Grímsson.
Nefndarálit kom ekki frá öðrum.
43. Framkvæmdasjóður aldraðra (1055 (sbr. 965), n. 1063).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
2. Samgöngunefnd:
Stefán Guðmundsson,
Guðmundur Karlsson, varaformaður,
Stefán Jónsson,
Egill Jónsson, fundaskrifari,
Jón Helgason,
Eiður Guðnason, formaður, ')
Lárus Jónsson. 12)
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Vitamál (58, n. 664).
Frsm.: Eiður Guðnason.
2. Vegalög (197, n. 443).
Frsm.: Eiður Guðnason.
3. Flugmálaáætlun (182).
Nefndarálit kom ekki.
4. Úrskurðaraðili í deilu um starfsaldur flugmanna (636 (sbr. 632), n. 637).
Frsm.: Guðmundur Karlsson.
í samvinnu við samgöngunefnd Nd. tók nefndin til íhugunar styrk til flóabátaferða.
Er álit samvinnunefndarinnar um það efni á þskj. 327 (frsm.: Stefán Valgeirsson).
3. Landbúnaðarnefnd:
Jón Helgason,
Egill Jónsson, formaður,
Helgi Seljan,
Þorv. Garðar Kristjánsson,
Davíð Aðalsteinsson,
Eiður Guðnason, fundaskrifari,
Eyjólfur Konráð Jónsson, varaformaður.3)
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Dýralæknar (421, n. 769).
Frsm.: Egill Jónsson.
2. Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (555, n. 949).
Frsm.: Egill Jónsson.
3. Framleiðsluráð landbúnaðarins (743, n. 1004 (meiri hl.), n. 1042 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Helgason.
Frsm. minni hl.: Egill Jónsson.
1) Á meðan hann dvaldist erlendis, frá 22. okt. til 16. nóv., tók sæti hans i nefndinni Gunnar Már Kristófersson.
2) Á fundi nefndarinnar 28. okt. tók sæti hans í nefndinni Vigfús Jónsson.
3) Á fundi nefndarinnar 26. mars tók sæti hans í nefndinni Sigurlaug Bjarnadóttir.
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4. Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands (631, n. 869).
Frsm.: Egill Jónsson.
5. Loðdýrarækt (887 (sbr. 805), n. 1000).
Frsm.: Egill Jónsson.
4. Sjávarútvegsnefnd:
Stefán Guðmundsson, formaður,
Guðmundur Karlsson,
Geir Gunnarsson, varaformaður,
Gunnar Thoroddsen,
Guðmundur Bjarnason, fundaskrifari,
Kjartan Jóhannsson,1) *
Egill Jónsson.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Útflutningsgjald af sjávarafurðum (79, n. 138).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
2. Olíugjald til fiskiskipa (18, n. 144 (meiri hl.), n. 145 (1. minni hl.), n. 146 (2.
minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Stefán Guðmundsson.
Frsm. 1. minni hl.: Ólafur Björnsson.
Frsm. 2. minni hl.: Guðmundur Karlsson.
3. Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna (123).
Nefndarálit kom ekki.
4. Útflutningsgjald af grásleppuafurðum (124).
Nefndarálit kom ekki.
5. Frídagar sjómanna á fiskiskipum um jólin (207).
Nefndarálit kom ekki.
6. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (172, n. 272).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
7. Fiskimálasjóður (173, n. 254).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
8. Tímabundið olíugjald til fiskiskipa (435, n. 477).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
9. Útflutningsgjald af sjávarafuröum (436, n. 533 (meiri hl.), n. 550 (minni
hl.)).
Frsm. meiri hl.: Stefán Guðmundsson.
Frsm. minni hl.: Guðmundur Karlsson.
10. Hagkvæmni í endurnýjun skipastólsins (441).
Nefndarálit kom ekki.
11. Greiðslutryggingarsjóður fiskafla (450).
Nefndarálit kom ekki.
12. Fiskvinnsluskóli (581, n. 567).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
13. Framleiðslueftirlit sjávarafuröa (484, n. 568).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.

1) Á meðan hann dvaldist erlendis, frá 12. til 25. nóv., tók sæti hans í nefndinni Ólafur Björnsson, en á fundi nefndarinnar 19. mars
Karl Steinar Guðnason.
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14. Aldurslagatrygging fiskiskipa (470).
Nefndarálit kom ekki.
15. Siglingalög (418).
Nefndarálit kom ekki.
16. Fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi (674, n. 893).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
17. Fiskveiðilandhelgi íslands (802, n. 1009).
Frsm.: Stefán Guðmundsson.
5. Iðnaðarnefnd:
Stefán Guðmundsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson,
Stefán Jónsson, varaformaður,
Gunnar Thoroddsen,
Davíð Aðalsteinsson, formaður,
Kjartan Jóhannsson, fundaskrifari, ‘)
Egill Jónsson.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Jarðboranir ríkisins (89).
Nefndarálit kom ekki.
2. Orkulög (90).
Nefndarálit kom ekki.
3. Verðjöfnunargjald af raforku (188, n. 285).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
4. Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóður lagmetisiðnaðar (518, n. 837).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
5. Olíuleitarmál og hagnýtar hafsbotnsrannsóknir (486).
Nefndarálit kom ekki.
6. Raforkuver (512).
Nefndarálit kom ekki.
7. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi (709, n. 876).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
8. Steinullarverksmiðja (710, n. 939).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
9. Stálbræðsla (711, n. 1039).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
10. Raforkuver (1043, n. 1060 (meiri hl.), n. 1062 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Davíð Aðalsteinsson.
Frsm. minni hl.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
6. Félagsmálanefnd:
Stefán Guðmundsson,
Þorv. Garðar Kristjánsson, formaður,
Ólafur Ragnar Grímsson,
Salome Þorkelsdóttir,
Guðmundur Bjarnason, fundaskrifari,
Karl Steinar Guðnason, varaformaður,
Guðmundur Karlsson.
1) Á fundi nefndarinnar 8. apríl gegndi störfum hans í nefndinni Eiður Gudnason.
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Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Orlof (83).
Nefndarálit kom ekki.
2. Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna (587, n. 834).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
3. Umhverfismál (626).
Nefndarálit kom ekki.
4. Umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra (1001, n. 1037).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
7. Heilbrigðis- og trygginganefnd:
Davíð Aðalsteinsson, formaður,
Gunnar Thoroddsen,
Helgi Seljan, varaformaður,
Salome Þorkelsdóttir,
Jón Helgason,
Karl Steinar Guðnason, fundaskrifari,
Lárus Jónsson. ')
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Almannatryggingar (28, n. 139).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
2. Heilbrigðisþjónusta (158, n. 627).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
3. Fóstureyðingar (200).
Nefndarálit kom ekki.
4. Almannatryggingar (204).
Nefndarálit kom ekki.
5. Meinatæknar (29, n. 245).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
6. Eftirlaun til aldraðra (177, n. 246).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
7. Fæðingarorlof (288, n. 353).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
8. Almannatryggingar (181, n. 355).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
9. Heilbrigðisþjónusta (387).
Nefndarálit kom ekki.
10. Eftirlaun aldraðra (459, n. 754).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
11. Eiturefni og hættuleg efni (460, n. 481).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
12. Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi (522, n. 586).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
13. Atvinnuleysistryggingar (431).
Nefndarálit kom ekki.

1) Á fundi nefndarinnar 19. nóv. tók sæti hans i nefndinni Vigfús Jónsson.
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14. Almannatryggingar (598, n. 628).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
15. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (738 (sbr. 717), n. 874).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
16. Lyfjadreifing (675).
Nefndarálit kom ekki.
17. Almannatryggingar (787).
Nefndarálit kom ekki.
18. Atvinnuleysistryggingar (870 (sbr. 559), n. 928).
Frsm.: Davíð Aðalsteinsson.
8. Menntamálanefnd:
Jón Helgason,
Þorv. Garðar Kristjánsson,
Ólafur Ragnar Grímsson, formaður,
Salome Þorkelsdóttir, fundaskrifari,
Davíð Aðalsteinsson, varaformaður,
Karl Steinar Guðnason,
Gunnar Thoroddsen.

Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Útvarpslög (44).
Nefndarálit kom ekki.
2. Kennaraháskóli íslands (166, n. 418).
Frsm.: Jón Helgason.
3. Vélstjóranám (14, n. 410).
Frsm.: Salome Þorkelsdóttir.
4. Viðskiptafræöingar (48, n. 748).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
5. Söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar (257 (sbr. 6), n. 411).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
6. Biskupskosning (190, n. 362).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
7. Kirkjubyggingasjóður (580 (sbr. 283), n. 729).
Frsm.: Þorv. Garðar Kristjánsson.
8. Dagvistarheimili fyrir börn (546, n. 972).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
9. Sinfóníuhljómsveit íslands (737).
Nefndarálit kom ekki.
10. Þýðingarsjóður (752, n. 880).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
11. Grunnskóli (670, n. 879).
Frsm.: Ólafur Ragnar Grímsson.
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9. Allsherjarnefnd:
Stefán Guðmundsson,
Eyjólfur Konráð Jónsson, fundaskrifari, *)
Stefán Jónsson,
Egill Jónsson,
Jón Helgason,
Eiður Guðnason, formaður,
Salome Þorkelsdóttir, varaformaður.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni (2, n. 692).
Frsm.: Eiður Guðnason.
2. Upplýsingar hjá almannastofnunum (3).
Nefndarálit kom ekki.
3. Flutningsráð ríkisstofnana (26).
Nefndarálit kom ekki.
4. Manntal 1981 (119, n. 170).
Frsm.: Eiður Guðnason.
5. Kosningar til Alþingis (142).
Nefndarálit kom ekki.
6. Grænlandssjóður (219 (sbr. 30), n. 290).
Frsm.: Eyjólfur Konráð Jónsson.
7. Meðferð einkamála í héraði (281, n. 493).
Frsm.: Eiður Guðnason.
8. Eftirlit með skipum (282, n. 495).
Frsm.: Eiður Guðnason.
9. Veiting ríkisborgararéttar (395, n. 762).
Frsm.: Eiður Guðnason.
10. Barnalög (426 (sbr. 5), n. 519).
Frsm.: Eiður Guðnason.
11. Framkvæmd eignarnáms (444).
Nefndarálit kom ekki.
12. Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum (521, n. 543).
Frsm.: Eiður Guðnason.
13. Þróunarsamvinnustofnun fslands (603, n. 722).
Frsm.: Eiður Guðnason.
14. Almenn hegningarlög (4, n. 720).
Frsm.: Eiður Guðnason.
15. Umferðarlög (654, n. 854).
Frsm.: Eiður Guðnason.
16. Almenn hegningarlög (689, n. 723).
Frsm.: Eiður Guðnason.
17. Horfnir menn (716 (sbr. 7), n. 856).
Frsm.: Eiður Guðnason.
18. Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita (750 (sbr. 280)).
Nefndarálit kom ekki.
19. Lögheimili (751, n. 857).
Frsm.: Eiður Guðnason.
1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 23. mars til 24. aprfl, tók sæti hans í nefndinni Sigurlaug Bjarnadóttir.
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.
Cí neðri deild:
1. Fjárhags- og viðskiptanefnd:
Halldór Ásgrímsson, formaður,
Matthías Á. Mathiesen,
Guðmundur J. Guðmundsson, varaformaður, ')
Albert Guðmundsson,
Sighvatur Björgvinsson, 12)
Ingólfur Guðnason, fundaskrifari, 3)
Matthías Bjarnason.

Mál er til nefndarinnar var vísað:
A. Lagafrumvörp:
1. Skipan opinberra framkvæmda (21).
Nefndarálit kom ekki.
2. Málefni Flugleiða (34, n. 116 (meiri hl.), n. 121 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Vilmundur Gylfason.
3. Tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex (37, n. 507 (meiri hl.), n. 645
(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Matthías Á. Mathiesen.
4. Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980 (51, n. 250 (1. minni hl.), n.
265 (2. minni hl.), n. 275 (3. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 2. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
Frsm. 3. minni hl.: Matthías Bjarnason.
5. Þingfararkaup alþingismanna (92, n. 132 (meiri hl.), n. 133 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Matthías Á. Mathiesen.
6. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (38, n. 504).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
7. Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (39, n. 967 (1. minni
hl.), n. 973 (2. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 2. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.
8. Tekjuskattur og eignarskattur (79).
Nefndarálit kom ekki.
9. Tollskrá o. fl. (76).
Nefndarálit kom ekki.

1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 2. til 20. des., tók sæti hans í nefndinni Guðrún Hallgrímsdóttir.
2) Meöan hann dvaldist erlendis, frá 13. nóv. til 1. des., tók sæti hans í nefndinni Vilmundur Gylfason.
3) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 27. jan. til 15. febr., gegndi störfum hans í nefndinni Brynjólfur Sveinbergsson, en frá 11. til
25. maí Jón Ingi Ingvarsson.
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10. Tekjuskattur og eignarskattur (71, n. 319 (1. minni hl.), n. 324 (2. minni hl.),
n. 331 (3. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Matthías Bjarnason.
Frsm. 2. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 3. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
11. Tollheimta og tolleftirlit (103).
Nefndarálit kom ekki.
12. Skráning lífeyrisréttinda (126, n. 225).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
13. Tékkar (154, n. 508).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
14. Söluskattur (167, n. 668).
Frsm.: Matthías Bjarnason.
15. Sparisjóðir (105, n. 253).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
16. Nýbyggingargjald (195, n. 226).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
17. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði (196, n. 506 (meiri hl.), n. 513
(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingólfur Guðnason.
Frsm. minni hl.: Matthías Bjarnason.
18. Stimpilgjald (199, n. 252).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
19. Álagning opinberra gjalda (36, n. 249).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
20. Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (136, n.
251).
Frsm.: Guðrún Hallgrímsdóttir.
21. Tollheimta og tolleftirlit (72).
Nefndarálit kom ekki.
22. Tollskrá o. fl. (74).
Nefndarálit kom ekki.
23. Tollheimta og tolleftirlit (73).
Nefndarálit kom ekki.
24. Lífeyrissjóður bænda (137, n. 322).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
25. Verðjöfnun á olíu og bensíni (211, n. 295).
Frsm.: Matthías Bjarnason.
26. Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir (215, n. 268).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
27. Verðlag (81).
Nefndarálit kom ekki.
28. Verðgildi íslensks gjaldmiðils (156, n. 293 (minni hl.), n. 325 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. meiri hl.: Matthías Á. Mathiesen.
29. Tollskrá o. fl. (165, n. 826).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
30. Tollskrá o. fl. (218).
Nefndarálit kom ekki.
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31. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (125, n. 336).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
32. Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (191, n. 294).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
33. Tímabundið vörugjald (194, n. 271 (meiri hl.), n. 279 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Matthías Bjarnason.
34. Ferðagjaldeyrir (193, n. 270 (meiri hl.), n. 273 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Matthías Bjarnason.
35. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (255, n. 296).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
36. Vörugjald (229, n. 334 (meiri hl.), n. 335 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Matthías Á. Mathiesen.
Frsm. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
37. Jöfnunargjald (338 (sbr. 213), n. 347 (meiri hl.), n. 359 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Guðrún Hallgrímsdóttir.
Frsm. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
38. Minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda (198, n. 365).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
39. Verðlag (147).
Nefndarálit kom ekki.
40. Aðflutningsgjöld og söluskattur af bensíni (385).
Nefndarálit kom ekki.
41. Tekjuskattur og eignarskattur (358, n. 415 (meiri hl.), n. 417 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Matthías Á. Mathiesen.
42. Tollskrá o. fl. (407, n. 573 (meiri hl.), n. 575 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. minni hl.: Albert Guðmundsson.
43. Flugvallagjald (151).
Nefndarálit kom ekki.
44. Viðnám gegn verðbólgu (334, n. 497 (1. minni hl.), n. 509 (2. minni hl.), n.
526 (3. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Matthías Bjarnason.
Frsm. 2. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 3. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
45. Tekjuskattur og eignarskattur (400).
Nefndarálit kom ekki.
46. Tekjuskattur og eignarskattur (475).
Nefndarálit kom ekki.
'
47. Tekjuskattur og eignarskattur (476).
Nefndarálit kom ekki.
48. Tekjustofnar sveitarfélaga (500).
Nefndarálit kom ekki.
49. Vörugjald (547).
Nefndarálit kom ekki.

Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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50. Tekjuskattur og eignarskattur (591, n. 818, frhn. 832 (1. minni hl.), frhn. 833
(2. minni hl.)).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 1. minni hl.: Matthías Á. Mathiesen.
Frsm. 2. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
51. Lánsfjárlög 1980 (629 (sbr. 613), n. 644 (minni hl.), n. 646 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. meiri hl.: Matthías Bjarnason.
52. Lífeyrissjóður sjómanna (576, n. 929).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
53. Fjáröflun til vegagerðar (466).
Nefndarálit kom ekki.
54. Verðlagsaðhald (671, n. 690 (1. minni hl.), n. 694 (2. minni hl.), n. 695 (3.
minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Halldór Ásgrímsson.
Frsm. 2. minni hl.: Sighvatur Björgvinsson.
Frsm. 3. minni hl.: Matthías Á. Mathiesen.
55. Almannatryggingar (361, n. 824).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
56. Bjargráðasjóðúr (714, n. 819).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
57. Tollskrá o. fl. (789).
Nefndarálit kom ekki.
58. Framkvæmdasjóður aldraðra (965, n. 1012).
Frsm.: Halldór Ásgrímsson.
59. Framleiðsluráð landbúnaðarins (651).
Nefndarálit kom ekki.
B.

Þingsályktunartillaga:
Reglugerð um sjómannafrádrátt (419).
Nefndarálit kom ekki.

2. Samgöngunefnd:
Stefán Valgeirsson, formaður,
Friðjón Þórðarson,
Skúli Alexandersson, varaformaður,
Steinþór Gestsson,
Árni Gunnarsson,
Alexander Stefánsson, fundaskrifari,
Halldór Blöndal.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Úrskurðaraðili í starfsaldursdeilu flugmanna (632, n. 634).
Frsm.: Skúli Alexandersson.
2. Vitamál (676, n. 843).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
3. Lagning sjálfvirks síma (578, n. 873).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
Um samvinnu við samgn. Ed. sjá bls. 2921.
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Fastanefndir Nd.: Landbúnaðar- og sjávarútvegsnefndir.

3. Landbúnaðarnefnd:
Stefán Valgeirsson, formaður,
Pétur Sigurðsson, ‘)
Skúli Alexandersson, varaformaður,
Eggert Haukdal,
Arni Gunnarsson, fundaskrifari,
Þórarinn Sigurjónsson,
Steinþór Gestsson.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Framleiðsluráð landbúnaðarins (60, n. 707 (meiri hl.), n. 719 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Stefán Valgeirsson.
Frsm. minni hl.: Steinþór Gestsson.
2. Dýralæknar (422, n. 1003 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Stefán Valgeirsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
3. Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands (631, n. 745).
Frsm.: Þórarinn Sigurjónsson.
4. Loðdýrarækt (805, n. 859).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
5. Dýralæknar (808, n. 941 (minni hl.), n. 1002 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Árni Gunnarsson.
Frsm. meiri hl.: Stefán Valgeirsson.
6. Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (984, n. 1006).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
7. Framleiðsluráð Iandbúnaðarins (788).
Nefndarálit kom ekki.
Lagafrumvarp er nefndin flutti:
Loðdýrarækt (805, n. 859).
Frsm.: Stefán Valgeirsson.
4. Sjávarútvegsnefnd:
Halldór Ásgrímsson,
Matthías Bjarnason,
Garðar Sigurðsson, formaður,
Pétur Sigurðsson, 12)
Karvel Pálmason, fundaskrifari,
Páll Pétursson, varaformaður,
Halldór Blöndal.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Olíugjald til fiskiskipa (18, n. 66 (minni hl.), n. 70 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Garðar Sigurðsson.
Frsm. meiri hl.: Matthías Bjarnason.

1) Medan hann dvaldist erlendis, frá 11. til 25. maí, tók sæti hans í nefndinni Sigurlaug Bjarnadóttir.
2) Á fundi nefndarinnar 20. maí tók sæti hans í nefndinni Sigurlaug Bjarnadóttir.
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Fastanefndir Nd.: Sjávarútvegs- og iðnaðarnefndir.

2. Framleiðslueftirlit sjávarafurða (25, n. 456).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
3. Fiskvinnsluskóli (12, n. 457).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
4. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (54, n. 781).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
5. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (172, n. 217).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
6. Útflutningsgjald af sjávarafurðum (79, n. 216).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
7. Fiskimálasjóður (173, n. 214).
Frsm.: Matthías Bjarnason.
8. Siglingalög (448, n. 531).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
9. Fiskveiðilandhelgi íslands (221, n. 529 (minni hl.), n. 530 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Karvel Pálmason.
Frsm. meiri hl.: Garðar Sigurðsson.
10. Olíugjald til fiskiskipa (435, n. 618 (1. minni hl.), n. 619 (2. minni hl.)).
Frsm. 1. minni hl.: Karvel Pálmason.
Frsm. 2. minni hl.: Garðar Sigurðsson.
11. Útflutningsgjald af sjávarafurðum (436, n. 650 (minni hl.), n. 652 (meiri
hl.)).
Frsm. minni hl.: Garðar Sigurðsson.
Frsm. meiri hl.: Matthías Bjarnason.
12. Fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi (674, n. 978).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
5. Iðnaðamefnd:
Páll Pétursson, varaformaður,
Jósef H. Þorgeirsson,
Skúli Alexandersson, formaður,
Pálmi Jónsson,
Magnús H. Magnússon, fundaskrifari,
Guðmundur G. Þórarinsson,
Birgir ísl. Gunnarsson.
Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Verðjöfnunargjald af raforku (188, n. 332 (meiri hl.), n. 333 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Skúli Alexandersson.
Frsm. minni hl.: Birgir ísl. Gunnarsson.
2. Orkulög (155).
Nefndarálit kom ekki.
3. Raforkuver (784, n. 1020 (minni hl.), n. 1021 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Birgir ísl. Gunnarsson.
Frsm. meiri hl.: Skúli Alexandersson.
4. Lagmetisiðnaður (863 (sbr. 518), n. 994).
Frsm.: Skúli Alexandersson.
5. Landsvirkjun (563).
Nefndarálit kom ekki.
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6. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi (899, n. 1015).
Frsm.: Birgir ísl. Gunnarsson.
7. Steinullarverksmiðja (981, n. 1038).
Frsm.: Skúli Alexandersson.
8. Stálbræðsla (1052, n. 1058).
Frsm.: Skúli Alexandersson.
6. Félagsmálanefnd:
Alexander Stefánsson, formaður,
Friðrik Sophusson, fundaskrifari,
Guðmundur J. Guðmundsson, varaformaður,
Eggert Haukdal,
Jóhanna Sigurðardóttir,
Jóhann Einvarðsson,
Steinþór Gestsson.

Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Orlofssjóður aldraðra (45, n. 891).
Frsm.: Alexander Stefánsson.
2. Stéttarfélög og vinnudeilur (77).
Nefndarálit kom ekki.
3. Húsnæðisstofnun ríkisins (109).
Nefndarálit kom ekki.
4. Orlof (114).
Nefndarálit kom ekki.
5. Atvinnuréttindi útlendinga (447, n. 910).
Frsm.: Alexander Stefánsson.
6. Jafnrétti kvenna og karla (516, n. 905).
Frsm.: Alexander Stefánsson.
7. Landkaupasjóður kaupstaða og kauptúna (842, n. 915).
Frsm.: Alexander Stefánsson.
8. Umbætur í þágu fatlaðra (850, n. 912).
Frsm.: Alexander Stefánsson.
9. Samvinnufélög (564).
Nefndarálit kom ekki.
7. Heilbrigðis- og trygginganefnd:
Jóhann Einvarðsson, fundaskrifari,
Matthías Bjarnason,
Guðrún Helgadóttir, formaður,
Pétur Sigurðsson, ')
Magnús H. Magnússon,
Guðmundur G. Þórarinsson, varaformaður,
Pálmi Jónsson.

1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 11. til 25. maí, tók sæti hans í nefndínni Sigurlaug Bjarnadóttir.
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Fastanefndir Nd.: Heilbrigðis- og trygginga- og menntamálanefndir.

Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Meinatæknar (29, n. 205).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
2. Eftiriaun til aldraðra (177, n. 206).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
3. Fæðingarorlof (180, n. 258).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
4. Almannatryggingar (181, n. 260).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
5. Almannatryggingar (164, n. 243).
Frsm.: Magnús H. Magnússon.
6. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (148, n. 679).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
7. Húsnæði aldraðra (393).
Nefndarálit kom ekki.
8. Eiturefni og hættuleg efni (517, n. 545).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
9. Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða (544, n. 966).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
10. Atvinnuleysistryggingar (559, n. 815).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
11. Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi (522, n. 678).
Frsm.: Matthías Bjarnason.
12. Almannatryggingar (598, n. 810).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
13. Heilbrigðisþjónusta (642, n. 809).
Frsm.: Jóhann Einvarðsson.
14. Eftirlaun aldraðra (841, n. 931).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
Lagafrumvarp er nefndin flutti:
Framkvæmdasjóður aldraðra (965, n. 1012).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
8. Menntamálanefnd:
Ingólfur Guðnason, formaður, ')
Ólafur G. Einarsson, fundaskrifari, 12)
Guðrún Helgadóttir, varaformaður,
Halldór Blöndal,
Vilmundur Gylfason,
Ólafur Þ. Þórðarson, 3)
Friðjón Þórðarson, 4)

1)
2.
3)
4)

Á fundi nefndarinnar 20. maí tók sæti hans í nefndinni Jón Ingi Ingvarsson.
Meðan hann dvaldist erlendis, frá Í3. til 26. nóv. og frá 28. apríi til 11. maí, tók sæti hans í nefndinní Sigurgeir Sigurðsson.
A fundi nefndarinnar 5. nóv. tók sæti hans í nefndinni Finnbogi Hermannsson.
Meðan hann dvaldist erlendis, frá 17. nóv. til 1. des., tók sæti hans í nefndinni Valdimar Indriðason.
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Fastanefndir Nd.: Menntamála- og allsherjarnefndir.

Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Kennaraháskóli íslands (13, n. 141).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
2. Vélstjóranám (14, n. 91).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
3. Söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar (6, n. 231).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
4. Listskreytingar opinberra bygginga (20).
Nefndarálit kom ekki.
5. Grunnskóli (98).
Nefndarálit kom ekki.
6. Fuglaveiðar og fuglafriðun (15).
Nefndarálit kom ekki.
7. Kirkjubyggingasjóður (283, n. 540).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
8. Þýðingarsjóður (469, n. 735).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
9. Útvarpslög (478, n. 1008).
Frsm.: Vilmundur Gylfason.
10. Vernd barna og ungmenna (104).
Nefndarálit kom ekki.
11. Dagvistarheimili fyrir börn (546, n. 697).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
12. Viðskiptafræðingar (48, n. 185).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
13. Grunnskóli (670, n. 730).
Frsm.: Guðrún Helgadóttir.
14. Listskreytingasjóður ríkisins (943).
Nefndarálit kom ekki.
Lagafrumvarp er nefndin flutti:
Biskupskosning (190).
Frsm.: Ingólfur Guðnason.
9. Allsherjarnefnd:
Ólafur Þ. Þórðarson, formaður,
Jósef H. Þorgeirsson,
Garðar Sigurðsson, varaformaður,
Friðrik Sophusson, fundaskrifari,
Vilmundur Gylfason,
Ingólfur Guðnason, ')
Eggert Haukdal.

1) Meðan hann dvaldist erlendis, frá 27. jan. til 15. febr., tók sæti hans í nefndinni Brynjólfur Sveinbergsson, en frá 11. til 25. maí
Jón Ingi lngvarsson.
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Fastanefndir Nd.: Allsherjarnefnd. — Vinnunefndir.

Lagafrumvörp er til nefndarinnar var vísað:
1. Almenn hegningarlög (4, n. 624).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
2. Horfnir menn (7, n. 607).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
3. Barnalög (5, n. 408).
Frsm.: Ólafur Þ. Þórðarson.
4. Grænlandssjóður (30, n. 183).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
5. Manntal 1981 (186 (sbr. 119), n. 300).
Frsm.: Ólafur Þ. Þórðarson.
6. Stéttarfélög og vinnudeilur (43).
Nefndarálit kom ekki.
7. Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita (280, n. 731).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
8. Þingsköp Alþingis (189).
Nefndarálit kom ekki.
9. Þingsköp Alþingis (389).
Nefndarálit kom ekki.
10. Stjórnarskipunarlög (97).
Nefndarálit kom ekki.
'
11. Lögheimili (425, n. 733).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
'
12. Meðferð einkamála í héraði (537 (sbr. 281), n. 820).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
13. Eftirlit með skipum (538 (sbr. 282), n. 821).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
14. Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum (521, n. 728).
Frsm.: Garðar Sigurðsson.
15. Lögréttulög (655).
Nefndarálit kom ekki.
16. Almenn hegningarlög (689, n. 823).
Frsm.: Jósef H. Þorgeirsson.
17. Þróunarsamvinnustofnun íslands (603, n. 828).
Frsm.: Vilmundur Gylfason.
18. Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni (782 (sbr. 744), n. 1047).
Frsm.: Vilmundur Gylfason.
19. Veiting ríkisborgararéttar (807, n. 932 (minni hl.), n. 933 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Vilmundur Gylfason.
Frsm. meiri hl.: Jósef H. Þorgeirsson.
20. Umferðarlög (904, n. 1044).
Frsm.: Jón Ingi Ingvarsson.
D.
Vinnunefndir.
Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og fyrri varaforseti
eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.
Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatíma fastanefnda, er prentuð var og útbýtt meðal þingmanna.
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1077. Erindaskrá.
— Raðað eftir stafrófsröð. —

AA-samtökin, sjá Mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum 1.
Aðaldalsflugvöllur, sjá Flugvallaframkvæmdir 6.
Aðaldælahreppur, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 33, Endurbætur og
viðgerð á Hraunsrétt í Aðaldal.
Aðflutningsgjöld af gjaldtökukerfi fyrir innanbæjarsímtöl á höfuðborgarsvæðinu. Samgrn.
ítrekar erindi til fjvn. frá 10. mars þar sem farið er fram á að heimilað verði í 6. gr. fjárl.
1981 að endurgreiða eða fella niður aðflutningsgjöld af nýju gjaldtökukerfi fyrir
innanbæjarsímtöl á höfuðborgarsvæðinu. — Bréf 28. nóv. (Db. 759).
Aðflutningsgjöld af slökkvibifreið, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi.
Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað o. fl. Fjmrn. fer fram á að
heimilað verði skv. 6. gr. fjárl. 1981 að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreið, sem
Siglufjarðarkaupstaður hefur fest kaup á, og að endurgreiða stimpilgjald af láni, sem
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi hefur fengið, úr Byggingarsjóði aldraðs fólks. —
Bréf 5. nóv. (Db. 482).
Aðflutningsgjöld og söluskattur afbensíni. Umsögn fjmrn. um frv. til 1. um aðflutningsgjöld
og söluskatt af bensíni. — Bréf 7. apríl. (Db. 1451).
Aðflutningsgjöld og söluskattur af fjarskiptabúnaði björgunarsveita. Fjarskiptaráð björgunarsveita fer fram á að heimilað verði að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af
fjarskiptabúnaði björgunarsveita. — Bréf 15. sept. (Db. 257).
Aðflutningsgjöld og söluskattur af hljóðfæri fyrir Gagnfræðaskóla Akureyrar. Sverrir
Pálsson fer fram á f. h. Gagnfræðaskóla Akureyrar að heimilað verði skv. fjárl. 1981 að
fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af hljóðfæri fyrir skólann. —
Bréf 3. des. (Db. 788).
Aðflutningsgjöld og söluskattur af snjóbifreið fyrir Flugbjörgunarsveit Akureyrar. Gísli Kr.
Lorenzson fer fram á að heimilað verði skv. 6. gr. fjárl. 1981 að fella niður toll og
söluskatt af snjóbifreið fyrir Flugbjörgunarsveit Akureyrar. — Bréf 10. des. (Db. 902).
— Sjá einnig Styrkur til Flugbjörgunarsveitar Akureyrar.
Aðflutningsgjöld og söluskattur af stjörnusjónauka fyrir Menntaskólann við Hamrahlíð.
Fjmrn. fer fram á að heimilað verði skv. 6. gr. fjárl. 1981 að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af stjörnusjónauka er samtök nemenda Menntaskólans við Hamrahlíð áforma að gefa skólanum. — Bréf 16. des. (Db. 907).
Aðflutningsgjöld og söluskattur af tækjum til þurrkunar á kolmunna í Hveragerði. Sjútvrn.
fer fram á að heimilað verði að fella niður og endurgreiða söluskatt af tækjum fyrir
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins til að koma upp aðstöðu til að þurrka kolmunna í
Hveragerði. — Bréf 30. sept. (Db. 215).
Aðgangur að upplýsingum hjá almannastofnunum. Umsögn Verslunarráðs fslands um frv.
til 1. um aðgang að upplýsingum hjá almannastofnunum. — Bréf 20. nóv. (Db. 686). —
Sjá einnig Kerfisbundin skráning 1—5, 8.
Aflaskýrslur Fiskifélags íslands.
1. Fiskifélag íslands sendir bráðabirgðatölur um fiskafla á árinu 1979. — Bréflaust.
(Db. 15).
2. Fiskifélag íslands sendir bráðabirgðatölur um aflamagn árið 1980 og endanlegar
tölur um aflamagn árið 1979. — Bréflaust. (Db. 58).
3. Fiskifélag íslands sendir aflaskýrslur fyrir októbermánuð 1980 o. fl. — Bréflaust.
(Db. 666).
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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4. Fiskifélag íslands sendir aflayfirlit fyrir árið 1979 og bráðabirgöatölur um aflamagn
árið 1980. — Bréflaust. (Db. 959).
5. Fiskifélag íslands sendir aflayfirlit fyrir janúar 1981. — Bréflaust. (Db. 1081).
Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna o. fl.
1. Umsögn Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins um frv. til 1. um Aflatryggingasjóð
grásleppuveiðimanna. — Bréf 8. apríl. (Db. 1698).
2. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um sama frv. og frv. til 1. um
útflutningsgjald af grásleppuafurðum. — Bréf 16. jan. (Db. 985).
3. Umsögn Félags Sambandsfiskframleiðenda um sömu frv. — Bréf 28. jan. (Db.
1003).
4. Umsögn Fiskifélags íslands um sömu frv. — Bréf 19. jan. (Db. 998).
5. Umsögn Fiskveiðasjóðs íslands um sömu frv. — Bréf 19. jan. (Db. 971).
6. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu frv. — Bréf 3. febr. (Db.
1056).
7. Umsögn Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda um sömu frv. — Bréf 13. jan.
(Db. 958).
8. Umsögn Sölustofnunar lagmetis um sömu frv. — Bréf 29. jan. (Db. 1001).
— Sjá einnig Útflutningsgjald af grásleppuafurðum.
Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 1,
Greiðslutryggingarsjóður fiskafla, Lánsfjárlög 1981 1.
Afmæliskveðjur Alþingis til Gunnars Thoroddsens forsætisráðherra. Forsætisráðherra
Gunnar Thoroddsen þakkar kveðjur Alþingis í tilefni sjötugsafmælis hans. — Bréf
ódagsett. (Db. 964).
Afnám vínveitinga á vegum ríkisins.
1. Afengisvarnanefnd Hafnarfjarðar skorar á Alþingi að samþykkja till. til þál. um
afnám vínveitinga á vegum ríkisins. — Bréf 10. mars. (Db. 1309).
2. Afengisvarnanefnd Keflavíkur skorar á Alþingi að samþykkja sömu till. til þál. —
Bréf 9. apríl. (Db. 1435).
3. Áfengisvarnanefnd Reykjavíkur fagnar sömu till. til þál. — Bréf 26. mars. (Db.
1335).
4. Formaður áfengisvarnanefndar Siglufjarðar sendir samþykkt nefndarinnar frá 11.
apríl þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja sömu till. til þál. — Bréf ódagsett.
(Db. 1446).
5. Umsögn dómsmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 6. maí. (Db. 1609).
6. Bæjarritarinn í Hafnarfirði sendir ályktun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar þar sem
fagnað er sömu till. til þál. — Bréf 11. mars. (Db. 1255).
7. Áfengisvarnaráðunautur sendir ályktanir aðalfundar Félags áfengisvarnanefnda á
Austurlandi 9. ágúst um heildstæða áfengismálastefnu og um afnám vínveitinga við
opinberar athafnir. — Bréf 1. sept. (Db. 132).
8. Bæjarstjórinn á Siglufirði sendir ályktun bæjarstjórnarinnar á Siglufirði þar sem
lýst er stuðningi við till. til þál. um afnám vínveitinga á vegum ríkisins. — Bréf 17.
mars. (Db. 1292).
9. Umsögn heilbr.- og trmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl. (Db. 1564).
10. Stjórn Landssambandsins gegn áfengisbölinu o. fl. fagna sömu till. til þál. — Bréf
2. apríl. (Db. 1392).
11. Umsögn samgrn. um sömu till. til þál. — Bréf 4. maí. (Db. 1571).
12. Umsögn sjútvrn. um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl. (Db. 1525).
13. Jón Kr. Jóhannesson sendir ályktun framkvæmdanefndar Stórstúku íslands þar
sem skorað er á Alþingi að samþykkja sömu till. til þál. — Bréf 10. apríl. (Db.
1455).
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14. Umdæmisstúkan nr. 1 lýsir ánægju yfir sömu till. til þál. — Bréf 2. apríl. (Db.
1410).
15. Umsögn utanrrn. um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl. (Db. 1519).
16. Umsögn viðskrn. um sömu till. til þál. — Bréf 27. apríl. (Db. 1494).
17. Þingstúka Hafnarfjarðar — samtök góðtemplara í Hafnarfirði — lýsir ánægju sinni
með sömu till. til þál. — Bréf 8. apríl. (Db. 1397).
18. Þingstúka Reykjavíkur fagnar sömu till. til þál. — Bréf 7. apríl. (Db. 1409).
Akraborg, sjá: Flóabátaferðir 3, Vanskil Skallagríms hf.
Akranes, sjá: Barnaheimili, dagheimili og leikskólar 1—2, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 2—7, Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl.
1—3, Bygging og viðhald skólamannvirkja 1—10, Endurbætur og endursmíði á Kútter
Sigurfara, Fjárlög 22, Hafnargerðir og lendingarbætur 2—4, Lánsfjárlög 11, Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti af völdum sjávar 1—3, Styrkur til Byggðasafnsins í
Görðum, Veiðar í fiskveiðilandhelgi 3, 6—7, 9—13, 18.
Akureyri, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af hljóðfæri fyrir Gagnfræðaskóla, Aðflutningsgjöld og söluskattur af snjóbifreið fyrir Flugbjörgunarsveit, Atvinnuleysistryggingar 10, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja &—9, Bygging og viðhald sjúkrahúsa,
heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 4, Fjárfestingarframkvæmdir á, Fjárlög 6, Hollustuhættir og hollustuvernd 1, Lánsfjárlög 12, Niðurfelling opinberra gjalda Leikfélags,
Skóiðnaður, Snjóbílastyrkir 4, Styrkur til Flugbjörgunarsveitar, Styrkur til Leikfélags,
Styrkur til Matthíasarhúss á, Styrkur til Myndlistaskóians á, Styrkur til Náttúrugripasafns, Styrkur til Náttúrulækningafélags, Styrkur til Sjálfsbjargar, félags fatlaðra á,
Styrkur til Zontaklúbbs.
Aldraðir, sjá: Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað, Bygging og viðhald
sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 7, 11, 13—14, 22, 36, Eftirgjöf á
ársfjórðungsgjaldi fyrir, Eftirlaun til, Fjárfestingarframkvæmdir á ísafirði, Heilbrigðisog félagsleg þjónusta fyrir, Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir, Nýting ríkisjarða í
þágu, Orlofssjóður, Styrkur til þjóðkirkjunnar til að starfa að málefnum, Styrkur vegna
byggingar dvalarheimilis, Vinnumiðlunarskrifstofa fyrir.
Alexander Stefánsson, sjá Styrkur til tónlistarskóla 5.
ALFA-nefnd, sjá: Alþjóðaár fatlaðra, Námsgagnagerð fyrir heyrnarskerta iðnnema.
Alkalískemmdir, sjá Viðgerðarkostnaður vegna.
A Imannatryggingar.
1. Tryggingaráð sendir og mælir með greinargerð Gunnars J. Möllers um frv. til 1. um
breyt. á 1. um almannatryggingar nr. 67/1971, með síðari breytingum (27. mál). —
Bréf 2. des. (Db. 805).
2. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 67/1971, um
almannatryggingar, með síðari breytingum (165. mál). —Bréf 29. jan. (Db. 1004).
— Sjá einnig Fóstureyðingar 3.
Almannavarnir ríkisins, sjá: Fjárlög 1, Varnir gegn tjóni af völdum Kötlugoss.
Almenn hegningarlög o. fl. Umsögn Lögmannafélags íslands um frv. til 1. um breyt. á
almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. 1. nr. 22/1955, frv. til 1. um horfna menn
og frv. til barnalaga. — Bréf 12. des. (Db. 944). — Sjá einnig Barnalög.
Almenn stjórnsýslulög, sjá Undirbúningur.
Alþingi, sjá: Afmæliskveðjur, Alþjóðasamband hraðritara, Ályktanir Alþýðusambands
Islands, Ályktanir borgarstjórnar Reykjavíkur, Bílastæði fyrir fréttamann Ríkisútvarpsins, Boð til forseta, Bókasafn, Breytingar á fundarherbergi, Dagblöð fyrir, Eftirlaun og
styrktarfé 6, Framtíðarhúsakostur, Henri Lepisqueux, Hús Hótel Borgar boðið til
kaups, Kielarvikan, Kosningar til, S. P. Ladany, Samkomudagur, Samúðarkveðjur,
Símamál, Starfskynning í.
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Alþingistíðindi, sjá Útsending.
Alþjóðaár fatlaðra. Þórður Ingvi Guðmundsson fer fram á f. h. ALFA-nefndar (nefnd til að
annast aðgerðir og framkvæmdir í tilefni af alþjóðaári fatlaðra) að ákveðin fjárhæð
verði veitt skv. fjárl. 1981 til endurbóta á opinberu húsnæði til að auðvelda fötluðum
aðgang að því. — Bréf ódagsett. (Db. 611). — Sjá einnig Námsgagnagerð fyrir
heyrnarskerta iðnnema.
Alþjóðasamband hraðritara. Stjórn Alþjóðasambands hraðritara spyrst fyrir um starfsemi
Alþingis. — Bréf 15. júlí. (Db. 69).
Alþjóðaþingmannasambandið, sjá Fundur í París.
Alþjóðlegar siglingareglur, sjá Útgáfa myndskreyttrar bókar um.
Alþýðuleikhúsið, sjá Styrkur til.
Alþýðusamband fslands, sjá: Atvinnuleysistryggingar 1, 4, Atvinnuréttindi útlendinga 1,
Ályktanir, Bætt nýting sjávarafla 1, Framtíðarskipan lífeyrismála 1, Frídagar sjómanna
á fiskiskipum um jólin 1, Jafnrétti kvenna og karla 1, Lífeyrissjóður íslands 1, Mörkun
opinberrar stefnu í áfengismálum 2, Orlof 1, 4, Skipun nefndar er kanni vinnutíma
launþega 1, Skráning lífeyrisréttinda, Stefnumörkun í fjölskylduvernd 1, Stéttarfélög og
vinnudeilur 1, 6, Styrkur til, Styrkur til Listasafns, Viðnám gegn verðbólgu 1.
American Field Service, sjá Styrkur til.
Anna Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 1.
Anna Ingeborg Rasmussen, sjá: Mótmæli gegn ríkisborgararéttarumsókn, Ríkisborgararéttur.
Arkitektafélag íslands, sjá Listskreytingar opinberra bygginga 1.
Arnarflug hf. Starfsmannafélag Arnarflugs hf. vonast til að rekstur flugfélagsins verði látinn
njóta sín til jafns við aðra á þessu sviði o. fl. — Bréf 5. nóv. (Db. 473—474).
Athuganir vegna orkufreks iðnaðar. Iðnrn. gerir tillögur um ráðstöfun á fé til athugana
vegna orkufreks iðnaðar. — Bréf 3. febr. (Db. 1051).
Athugun á hagkvœmni rafknúinna samgöngutækja.
1. Umsögn Orkustofnunar um till. til þál. um athugun á hagkvæmni rafknúinna
samgöngutækja. —Bréf4. febr. (Db. 1048).
2. Umsögn Vegagerðar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 6. febr. (Db. 1062).
Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga.
1. Umsögn Félags íslenskra iðnrekenda um till. til þál. um ítarlega athugun á
samkeppnisaðstöðu íslendinga. — Bréf 9. apríl. (Db. 1420).
2. Umsögn Sölustofnunar lagmetis um sömu till. til þál. — Bréf 10. apríl. (Db. 1418).
3. Umsögn Félags Sambandsfiskframleiðenda um sömu till. til þál. — Bréf 18. mars.
(Db. 1285).
4. Umsögn Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna um sömu till. til þál. — Bréf 19. mars.
(Db. 1281).
5. Umsögn Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins um sömu till. til þál. — Bréf 7. apríl.
(Db. 1401).
— Sjá einnig Nýting kolmunna 5.
Athugun á því hver áhrif breytingar á skólahaldi hafa haft á árangur nemenda ígrunnskólum
og framhaldsskólum.
1. Umsögn Kennarasambands íslands um till. til þál. um athugun á því hver áhrif
breytingar á skólahaldi hafa haft á árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum. — Bréf 24. aprfl. (Db. 1496).
2. Umsögn Hins íslenska kennarafélags um sömu till. til þál. — Bréf 15. maí. (Db.
1661).
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A tvinnuleysistryggingar.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 57/1973, um
atvinnuleysistryggingar, og síðari breytingar á þeim lögum (218. mál). — Bréf 14.
aprfl. (Db. 1448).
2. Umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs um sama frv. — Bréf 2. apríl. (Db.
1383).
3. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 27. mars. (Db.
1369).
4. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um atvinnuleysistryggingar (275.
mál). — Bréf 14. apríl. (Db. 1449).
5. Umsögn stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs um sama frv. — Bréf 15. apríl. (Db.
' 1457).
6. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sama frv. — Bréf 4. maí. (Db.
1575).
7. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 30. aprfl. (Db.
1559).
8. Umsögn Stéttarsambands bænda um sama frv. — Bréf 5. maí. (Db. 1700).
9. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sama frv. — Bréf 6. maí.
(Db. 1591).
10. Umsögn Vinnumiðlunarskrifstofu Akureyrar um sama frv. — Bréf 24. apríl. (Db.
1516).
11. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 29. apríl. (Db.
1699).
Atvinnuleysistryggingasjóður, sjá: Atvinnuleysistryggingar 2, 5, Eftirlaun til aldraðra 2.
Atvinnumál Eyjafjarðarsýslu. Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu sendir ályktun sýslufundar 28.—
29. apríl um atvinnumál í sýslunni. — Bréf 11. maí. (Db. 1635).
Atvinnumiðlun stúdenta. Stjórn Stúdentaráðs Háskóla Islands fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til starfsemi stúdenta, atvinnumiðlunar námsmanna o. fl. —
Bréf 20. nóv. (Db. 644).
Atvinnuréttindi útlendinga.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um atvinnuréttindi útlendinga. —
Bréf 31. mars. (Db. 1380).
2. Umsögn dómsmrn. um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db. 1573).
3. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um sama frv. — Bréf 29. apríl.
(Db. 1554).
4. Umsögn lögreglustjórans í Reykjavík um sama frv. — Bréf 10. apríl. (Db. 1422).
5. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 27. mars. (Db.
1363).
Auðkúluhreppur, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 1.
Aukin hagnýting innlendra byggingarefna.
1. Umsögn Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins um till. til þál. um aukna
hagnýtingu innlendra byggingarefna og hagkvæmni við byggingarframkvæmdir og
till. til þál. um einangrun húsa. — Bréf 27. mars. (Db. 1413).
2. Umsögn Húsnæðisstofnunar ríkisins um till. til þál. um aukna hagnýtingu innlendra
byggingarefna og hagkvæmni við byggingarframkvæmdir. — Bréf 25. mars. (Db.
1366).
Aukin nýting silungastofna.
1. Umsögn Landssambands veiðifélaga um till. til þál. um aukna nýtingu silungastofna. — Bréf 23. febr. (Db. 1146).
2. Umsögn Stéttarsambands bænda um sömu till. til þál. — Bréf 6. mars. (Db. 1226).
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3. Umsögn Veiðimálanefndar um sömu till. til þál. — Bréf 14. maí. (Db. 1681).
4. Umsögn veiðimálastjóra um sömu till. til þál. — Bréf 13. febr. (Db. 1100).
— Sjá einnig Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur félagsbúa.
Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur félagsbúa. Umsögn Búnaðarfélags Islands um till.
til þál. um aukinn stuðning við stofnun og rekstur félagsbúa og um till. til þál. um aukna
nýtingu silungastofna. — Bréf 5. febr. (Db. 1066). — Sjá einnig: Aukin nýting
silungastofna, Stofnun og rekstur félagsbúa.
Aukning orkufreks iðnaðar.
1. Umsögn Félags íslenskra iðnrekenda um till. til þál. um aukningu orkufreks
iðnaðar. — Bréf 9. des. (Db. 845).
2. Umsögn iðnrn. um sömu till. til þál. — Bréf 18. nóv. (Db. 633).
3. Iðnrn. sendir allshn. Sþ. skýrslu um fjárveitingar til athugana vegna orkunýtingar
og orkufreks iðnaðar, sbr. sömu till. til þál. — Bréf 24. nóv. (Db. 697).
4. Umsögn Náttúruverndarráðs um sömu till. til þál. — Bréf 9. des. (Db. 870).
Austfjarðaleið hf., sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 11.
Austur-Barðastrandarsýsla, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 2.
Austur-Eyjafjallahreppur, sjá Fyrirhleðslur 1.
Austurland, sjá: Bankaþjónusta, Dýralæknaþjónusta á, Fyrirhleðslur 3, Grunnskóli 1,
Nýting kolmunna og vinnslustöð á, Styrkur til Flugfélags, Styrkur til Minjasafns,
Styrkur til svonefndrar Fljótsdalsáætlunar, Styrkur til tónlistarskóla 1.
Austur-Skaftafellssýsla, sjá: Fjárlög 101—103, Fyrirhleðslur 2, Styrkur til Búnaðarsambands.
Áfangakerfi í skólum, sjá Fjárlög 68.
Áfengis- og fíkniefnavandamál. Fulltrúar íslands í norrænni nefnd til að kanna áfengis- og
fíkniefnavandamál senda heilbr.- og trn. Ed. tillögur sem þing Norðurlandaráðs 1980
sendi nefndinni til umsagnar. — Bréf 2. febr. (Db. 1058—1059).
Áfengismál, sjá: Afnám vínveitinga, Mörkun opinberrar stefnu í.
Áfengissjúklingadeild við Kristneshæli. Forstöðumaður Kristneshælis fer fram á að veittar
verði 38 245 þús. kr. skv. fjárl. 1981 vegna móttökudeildar fyrir áfengissjúklinga við
hælið. — Bréf 6. nóv. (Db. 554).
Áfengisvarnaráðunautur, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 7, Fjárlög 2, Mörkun
opinberrar stefnu í áfengismálum 3.
Ágúst Einarsson, sjá Varaþingmenn 1—3.
Ágúst Guðmundsson, sjá Efling Kvikmyndasjóðs 3.
Áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins. Umsögn Kennarasambands Islands um till. til þál.
um áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins. — Bréf 27. febr. (Db. 1173).
Áhrif uppsöfnunar söluskatts á útflutningsiðnað. Þjóðhagsstofnun sendir athuganir á
áhrifum uppsöfnunar söluskatts á útflutningsiðnaðinn um mitt ár 1980. — Bréf 16. des.
(Db. 910).
Ályktanir aðalfundar Krabbameinsfélags íslands. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags
íslands sendir ályktanir aðalfundar félagsins 30. maí. — Bréf 20. júní. (Db. 25).
Ályktanir Alþýðusambands íslands. Alþýðusamband íslands sendir ályktanir 34. þings
sambandsins sem snerta afgreiðslu mála á Alþingi. — Bréf 8. des. (Db. 874).
Ályktanir Búnaðarfélags Dyrhólahrepps. Óskar Jóhannsson sendir ályktanir fundar Búnaðarfélags Dyrhólahrepps frá 7. des. — Bréf 9. des. (Db. 939).
Ályktanir ferðamálaráðstefnu 1980. Ferðamálastjóri sendir ályktanir ferðamálaráðstefnu
1980 sem haldin var á Akureyri 16.—17. maí. — Bréf 7. júlí. (Db. 59).
Ályktanir fulltrúafundar Varsjárbandalagsríkja. Formaður Æðsta ráðs Sovétríkjanna o. fl.
senda ávarp fulltrúafundar Varsjárbandalagsríkja um ástand í alþjóðamálum. — Bréf 4.
júlí. (Db. 86).
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Ályktanir heilbrigðisráðs á Norðurlandi eystra. Ritari heilbrigðisráðs á Norðurlandi eystra
sendir útskrift úr fundargerðabók ráðsins. — Bréf 30. sept. (Db. 199—200).
Alyktun borgarstjórnar Reykjavíkur um næstu stórvirkjun. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir
ályktun borgarstjórnar Reykjavíkur frá 19. mars þar sem skorað er á Alþingi og
ríkisstjórn að taka nú þegar ákvörðun um næstu stórvirkjun. — Bréf 20. mars.
(Db. 1327).
Arnaðaróskir í tilefni þjóðhátíðardagsins 17. júní. Forseti Júgóslavíu sendir árnaðaróskir í
tilefni þjóðhátíðardagsins 17. júní. — Símskeyti 13. júní. (Db. 13).
Árneshreppur í Strandasýslu, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 3.
Árnessýsla, sjá: Styrkur til tónlistarskóla 2, Styrkur vegna skógræktar í.
Árskógshreppur, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 16—17.
Ása-, Holta- og Landmannahreppar, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja 46.
Átthagafélag Strandamanna, sjá Styrkur til.
Aætlun um varnir gegn snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni. Samgrn. skýrir frá að
Vegagerð ríkisins hafi verið falið að gera áætlun um á hvern hátt megi draga úr hættu af
snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni á vegum um Ólafsfjarðarmúla, Ólafsvíkurenni
og víðar. — Bréf 18. maí. (Db. 1671).
Bakkafjörður, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í Skeggjastaðahreppi.
Baldur hf., sjá Flóabátaferðir 1.
Baldur Sigurðsson, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 4.
Bandalag háskólamanna, sjá: Skipun nefndar er kanni vinnutíma launþega 2, Tekjuskattur
og eignarskattur 3.
Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra, sjá Tekjuskattur og eignarskattur 2.
Bandalag íslenskra leikfélaga, sjá Styrkur til.
Bandalag íslenskra sérskólanema, sjá Styrkur til.
Bandalag kvenna í Reykjavík, sjá Málefni.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, sjá: Atvinnuleysistryggingar 6, Jafnrétti kvenna og
karla 2, Kjarasamningar, Lífeyrissjóður íslands 2, Mörkun opinberrar stefnu í
áfengismálum 4, Skipun nefndar er kanni vinnutíma launþega 3, Stefnumörkun í
fjölskylduvernd 2, Stéttarfélög og vinnudeilur 2,7, Styrkur til, Viðnám gegn verðbólgu
2—3, Vitamál 1.
Bankaþjónusta á Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmi.
1. Umsögn Seðlabanka íslands um till. til þál. um úrbætur í bankaþjónustu á
Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmi. — Bréf 22. apríl. (Db. 1480).
2. Umsögn viðskrn. um sömu till. til þál. — Bréf 27. apríl. (Db. 1504).
Barðastrandarsýsla, sjá: Fjárlög 104, Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 2, 30.
Bareuther, Gudrun, sjá Ríkisborgararéttur.
Barnageðlæknafélag íslands, sjá Geðheilbrigðismál 1.
Barnaheimili, dagheimili og leikskólar.
1. Akranes. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar barnaheimilis (leikskóla) við Skarðsbraut á Akranesi. — Bréf 25. júní.
(Db. 41).
2. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
nýs barnaheimilis (leikskóla) á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 43).
3. Blönduós. Sveitarstjórinn í Blönduóshreppi sendir fjvn. samrit af erindi til
menntmrn. varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til byggingar barnaheimilis
(leikskóla) á Blönduósi. — Bréflaust. (Db. 416).
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4. Breiðdalsvík. Sveitarstjóri Breiðdalshrepps fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 til byggingar barnaheimilis (leikskóla) á Breiðdalsvík. — Bréf 19. nóv.
(Db. 668).
5. Búðahreppur. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til byggingar barnaheimilis (leikskóla) í hreppnum. — Bréf 7. okt. (Db. 253).
6. Egilsstaðahreppur. Sveitarstjóri Egilsstaðahrepps fer fram á að veittar verði 5200
þús. kr. skv. fjárl. 1981 til að ljúka byggingu barnaheimilis (leikskóla) í hreppnum.
— Bréf 2. okt. (Db. 243).
7. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir afrit af erindi til menntmrn.
varðandi byggingu nýs barnaheimilis (leikskóla) í Hafnarfirði. -— Bréf 19. sept.
(Db. 171).
8. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
barnaheimilis (skóladagheimilis) að Kirkjuvegi 7 í Hafnarfirði. — Bréf 7. okt. (Db.
260).
9. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir afrit af erindi til menntmrn. varðandi byggingu
barnaheimilis (leikskóla) í norðurbænum í Hafnarfirði. — Bréf 24. okt. (Db. 408).
10. Kópavogur. Fjármálastjóri Kópavogskaupstaðar fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til byggingar barnaheimilis (dagvistarheimilis) við Efstahjalla í Kópavogi. — Bréf 3. okt. (Db. 256).
11. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar sendir fjvn. samrit af erindi til
menntmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1982 til framkvæmda
við dagheimili barna í Kópavogi. — Bréf 30. apríl. (Db. 1580).
12. Miðneshreppur. Sveitarstjórinn í Miðneshreppi fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til barnaheimilisbyggingar (dagvistarheimilis) í Sandgerði. — Bréf 20.
okt. (Db. 397).
13. Reykjavík. Borgarstjórinn í Reykjavík fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl.
1981 til ýmissa barnaheimila (dagvistarstofnana) í borginni. — Bréf 8. okt. (Db.
263).
14. Vatnsleysustrandarhreppur. Sveitarstjóri Vatnsleysustrandarhrepps sendir afrit af
erindi til menntmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna
girðingar umhverfis barnaheimilið Sólvelli. — Bréf 16. sept. (Db. 154).
— Sjá einnig: Bygging og viðhald skólamannvirkja 67, Fjárfestingarframkvæmdir á
Dalvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi.
Barnalög.
1. Umsögn Barnaverndarráðs íslands um frv. til barnalaga. — Bréf 16. des. (Db.
940).
2. Umsögn Félags einstæðra foreldra þar sem skorað er á Alþingi að hraða meðferð
sama frv. — Bréf 27. nóv. (Db. 831).
3. Umsögn Jafnréttisráðs um sama frv. — Bréf 19. des. (Db. 942).
4. Umsögn lagadeildar Háskóla íslands um sama frv. — Bréf 4. des. (Db. 849).
5. Umsögn sifjalaganefndar um sama frv. — Bréf 19. jan. (Db. 987).
— Sjá einnig Almenn hegningarlög.
Barnaverndarráð íslands, sjá: Barnalög 1, Fóstureyðingar 1, Vernd barna og ungmenna 1.
Beiðni samgrn. um að fá ályktun Evrópuráðs um flugumsjón. Samgrn. óskar eftir að fá
ályktun Evrópuráðs nr. 741 1980 um flugumsjón. — Bréf 5. maí. (Db. 1634).
Benedikt Gröndal, sjá Varaþingmenn 34.
Bensíngjald, sjá Aðflutningsgjöld og söluskattur af.
Bergljót Böðvarsdóttir, sjá Blaðaúrklippuþjónusta.
Bergur Sigurbjörnsson, sjá Lífeyrissjóðsgreiðslur.
Bifreiðastjórafélagið Frami, sjá Umferðarlög 3.
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Bindindisfélag ökumanna, sjá: Styrkur til, Umferðarlög 1.
Birgir ísl. Gunnarsson, sjá Varaþingmenn 57—58.
Birgitte Hövrings Biblioteksforlag, sjá Styrkur til.
Biskupinn yfir íslandi, sjá: Fóstureyðingar 2, Þúsund ára afmæli kristniboðs.
Bílastæði fyrir fréttamenn Ríkisútvarpsins. Fréttastjóri Ríkisútvarpsins ber fram ósk um að
fréttastofan fái bflastæði til 'umráða á lóð Alþingis á næsta Alþingi. — Bréf 10. sept.
(Db. 229).
Bílbeltanotkun lögleidd.
1. Formaður Öryrkjabandalags íslands sendir ályktun aðalfundar bandalagsins 30.
okt. þar sem skorað er á Alþingi að lögleiða notkun bílbelta og hnakkapúða við
akstur. — Bréf 18. nóv. (Db. 655).
2. Formaður og ritari Ökukennarafélags íslands senda ályktun aðalfundar félagsins 9.
mars þar sem mælt er með að lögleidd verði notkun bílbelta á Islandi, að
Umferðarráði verði fengið nægilegt fé svo að það geti sinnt hlutverki sínu o. fl. —
Bréf ódagsett. (Db. 1485).
— Sjá einnig Umferðarlög.
Bjargráðasjóður íslands, sjá: Fjárlög 3, Lánsfjárlög 2.
Bjarkarlundur, sjá Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu 3.
Bjarnarfjörður, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 37.
Bjarni Pálmarsson, sjá Umferðarlög 2.
Björgunarnet, sjá: Styrkur til Markúsar B. Þorgeirssonar vegna framleiðslu, Úttekt á.
Blaðaúrklippuþjónusta. Bergljót Böðvarsdóttir býður þjónustu við að klippa út úr dagblöðum og ljósmynda allt efni, sem varðar tiltekin málefni, og sendir sýnishorn. — Bréf
20. okt. (Db. 348).
Blindrafélagið, sjá Hljóðbókaútgáfa.
Blöndal, Ayse Selcan (Stella María), sjá Ríkisborgararéttur.
Blönduós, sjá: Barnaheimili, dagheimili og leikskólar 3, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 10—12, Bygging og viðhald skólamannvirkja 11, Hafnargerðir og lendingarbætur 5—7, Lánsfjárlög 13.
Boð til forseta Alþingis í tilefni 1000 ára afmælis þings eyjarinnar Manar.
1. Skrifstofustjóri þings eyjarinnar Manar spyrst fyrir um hvort forseti Sþ. ætli að
þiggja boð um að koma til hátíðarfundar þings eyjarinnar í tilefni 1000 ára afmælis
þingsins. — Símskeyti 18. júní. (Db. 27).
2. Skrifstofustjóri þings eyjarinnar Manar biður um æviágrip forseta Sþ. — Símskeyti
30. júní. (Db. 46).
3. Skrifstofustjóri þings eyjarinnar Manar sendir skeyti um æskilegan klæðnað við
hátíðahöld í tilefni þúsund ára afmælis þings eyjarinnar. — Bréf 2. júlí. (Db. 57).
4. Skrifstofustjóri þings eyjarinnar Manar býður fulltrúa frá Alþingi til hátíðarfundar
þings eyjarinnar Manar í júlí. — Bréf 12. des. (Db. 929).
Bogi Sigurbjörnsson, sjá Varaþingmenn 6, 37.
Bolungarvík, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Fjárlög 7, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 1—2.
Borðeyri, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 12.
Borgarbókasafn, sjá Hljóðbókaútgáfa 3—4, 6.
Borgarfjörður, sjá: Graskögglaverksmiðja, Styrkur til Náttúrugripasafns.
Borgarfjörður eystra, sjá: Flugvallarframkvæmdir 2, Hafnargerðir og lendingarbætur 8,
Ráðstöfun fjár Hafnabótasjóðs 2, Snjóbílastyrkir 5.
Borgarnes, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 13—16, Bygging og viðhald skólamannvirkja 13—14, Bygging safnahúss í, Styrkur til Hesteigendafélags, Styrkur til
Listasafns, Styrkur til Náttúrugripasafns Borgarfjarðar.
Boysen, Astrid, sjá Ríkisborgararéttur.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Bókasafn Alþingis. Bókavörður finnska þingbókasafnsins gerir tilteknar fyrirspurnir til
Bókasafns Alþingis. — Bréf 29. des. (Db. 956).
Bókasafn Siglufjarðar, sjá: Styrkur til, Styrkur vegna minningarstofu.
Breiðadalsheiðarvegur. Sýslumaður ísafjarðarsýslu sendir ályktun sýslufundar Vestur-ísafjarðarsýslu 1980 um vegagerð yfir Breiðadalsheiði o. fl. — Bréf 10. nóv. (Db. 565).
Breiðafjarðarbátur, sjá Flóabátaferðir 1.
Breiðafjörður, sjá: Styrkur til Æðarræktarfélags íslands 2, Veiðar og vinnsla á skelfiski í
Flatey á.
Breiðdalsvík, sjá: Barnaheimili 4, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 17, Bygging og
viðhald skólamannvirkja o. fl. 15—16, Flugvallarframkvæmdir 3, Hafnargerðir og
lendingarbætur 9, Styrkur til tónlistarskóla 1, Úrbætur í bankaþjónustu á.
Breiðuvíkurhreppur, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 6.
Breytingar á fundarherbergi þingflokks sjálfstæðismanna. Húsameistari ríkisins sendir
minnisatriði varðandi breytingar á fundarherbergi Sjálfstfl. í alþingishúsi. — Bréf 25.
febr. (Db. 1414).
Breytingar á gjaldskrám þjónustustofnana.
1. Umsögn Neytendasamtakanna um till. til þál. um efnislegar breytingar á gjaldskrám þjónustustofnana. — Bréf 11. mars. (Db. 1237).
2. Verðlagsstofnunin tilkynnir að gjaldskrármálefni opinberra stofnana heyri ekki
undir Verðlagsstofnun heldur viðkomandi ráðuneyti, sbr. sömu till. til þál. — Bréf
3. mars. (Db. 1176).
3. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu till. til þál. — Bréf 25. mars. (Db. 1344).
4. Umsögn viðskrn. um sömu till. til þál. — Bréf 16. febr. (Db. 1114).
Bréfaskólinn, sjá Styrkur til.
Brjótur hf., sjá Snjóbílastyrkir 4.
Bronwyn, Kolbrún Kjartansdóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Brunamálastofnun ríkisins, sjá Fjárlög 4.
Brynjólfur Sveinbergsson, sjá Varaþingmenn 4—9.
Butt, David John, sjá Ríkisborgararéttur.
Búðahreppur, sjá: Barnaheimili 5, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 18—20, Bygging
og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 5, Bygging og viðhald
skólamannvirkja o. fl. 17, Flugvallarframkvæmdir 4, Hafnargerðir og lendingarbætur
10, Snjóbílastyrkir 26.
Búðardalur, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 6,
Varanleg gatnagerð í þéttbýli 3.
Búlandshreppur, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 8,
Fjárfestingarframkvæmdir í, Snjóbílastyrkir 9.
Búnaðarfélag íslands, sjá: Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur félagsbúa, Dýralæknaþjónusta á Austurlandi, Efling tækniþekkingar á fiskrækt 1, Fjárlög 5, Framleiðsluráð
landbúnaðarins 1, Fuglaveiðar og fuglafriðun 1—2, Skattamál ræktunarsambanda,
Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum 1.
Búnaðarsamband Austur-Skaftfellinga, sjá: Fyrirhleðslur 2, Styrkur til.
Búnaðarsamband Norður-Þingeyinga, sjá Dýralæknar 2.
Búnaðarsamband Suðurlands, sjá Styrkur til.
Byggð og gisting, sjá Styrkur til að halda uppi.
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna, sjá Styrkur til.
Byggðasafn í Görðum á Akranesi, sjá Styrkur til.
Byggðasjóður, sjá: Lánsfjárlög 8, Skipting fjár til vegagerðar.
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Bygging búnaðar- og tilraunahúss við Bændaskólann á Hvanneyri. Gísli Karlsson sendir
skýrslu um athugun á búnaðar- og tilraunahúsi Bændaskólans á Hvanneyri sem fylgja
átti stofnfjárbeiðni skólans á liðnu vori. — Bréf ódagsett. (Db. 131).
Bygging og viðhald íþróttamannvirkja.
1. Iþróttafulltrúi sendir greinargerð um eigendur íþróttamannvirkja, sem samþykkt
hafa verið frá 1973 en lítið hafa framkvæmt og eiga innistæður í fþróttasjóði, svo og
skrá um umsóknir sem borist hafa íþróttanefnd um stuðning við ný íþróttamannvirki. — Bréf 7. nóv. (Db. 499).
2. Akranes. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
viðbyggingar við íþróttahús á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 32).
3. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til íþróttahúss á
Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 38).
4. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé úr íþróttasjóði til byggingar
íþróttahúss á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 40).
5. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé úr íþróttasjóði vegna
Bjarnalaugar á Akranesi. — Bréf 1. júlí. (Db. 51).
6. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé úr íþróttasjóði til framkvæmda
við íþróttavöllinn á Akranesi. — Bréf 1. júlí. (Db. 52).
7. Bæjarstjórinn á Akranesi sendir umsókn um fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til
byggingar íþróttahúss á Akranesi. — Bréf 15. sept. (Db. 149).
8. Akureyri. Framkvæmdastjóri Ungmennafélags íslands mælir með ríflegri fjárveitingu til ýmissa íþróttamannvirkja á Akureyri svo að unnt verði að ljúka
framkvæmdum fyrir landsmót UMFÍ sem halda á þar í júlí. — Bréf 27. okt. (Db.
411).
9. Framkvæmdastjóri Ungmennafélags íslands mælir með að veittur verði styrkur
skv. fjárl. 1981 til byggingar íþróttahúss á Akureyri með tilliti til þess að þar á að
halda landsmót Ungmennafélags íslands í júlí á næsta ári. — Bréf 27. okt. (Db.
623).
10. Blönduós. Sveitarstjóri Blönduóshrepps sendir fjvn. afrit af erindi varðandi beiðni
um fjárframlög skv. fjárl, 1981 til tiltekinna framkvæmda við íþróttamannvirki í
hreppnum. — Bréf 22. sept. (Db. 162).
11. Sveitarstjórinn á Blönduósi sendir fjvn. samrit af bréfi til menntmrn. þar sem farið

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

er fram á að veittar verði 50 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til byggingar íþróttamiðstöðvar á Blönduósi. — Bréflaust. (Db. 413).
Sveitarstjóri Blönduóshrepps sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar sem farið
er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar búningsklefa við íþróttahús
Grunnskólans á Blönduósi. — Bréflaust. (Db. 414).
Borgarnes. Sveitarstjórinn í Borgarnesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til framkvæmda við íþróttahúsið í Borgarnesi. — Bréf í júní. (Db. 82).
Sveitarstjórinn í Borgarnesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
vallarhúss við íþróttavöllinn í Borgarnesi. — Bréf í júní. (Db. 84).
Sveitarstjórinn í Borgarnesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
áhorfendasvæðis við íþróttavöllinn í Borgarnesi. — Bréf í júní. (Db. 85).
Sveitarstjórinn í Borgarnesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
íþróttahúss og yfirbyggingar sundlaugar í Borgarnesi. — Bréf í júlí. (Db. 100).
Breiðdalshreppur. Sveitarstjórinn í Breiðdalshreppi sendir ljósrit af erindi til
íþróttafulltrúa ríkisins þar sem farið er fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 vegna skíðalyftu í Breiðdal. — Bréf 17. nóv. (Db. 614).
Búðahreppur. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til framkvæmda við íþróttavöll í hreppnum. — Bréf 7. okt. (Db. 250).
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19. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á aö veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til framkvæmda
við gufubaðstofu og sundlaug í hreppnum. — Bréf 7. okt. (Db. 251).
20. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á að veittar verði 1,9 millj. kr. skv. fjárl. 1981
vegna skíðalyftu fyrir hreppinn. — Bréf 7. okt. (Db. 252).
21. Djúpárhreppur í Rangárvallasýslu. Hreppsnefnd Djúpárhrepps fer fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar íþróttahúss, sundlaugar og fleiri íþróttamannvirkja í hreppnum. — Bréf 20. sept. (Db. 180).
22. Egilsstaðir. Sveitarstjóri Egilsstaðahrepps fer fram á að veittur veröi 14 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við íþróttasvæöi á Egilsstöðum. — Bréf 3.
okt. (Db. 244).
23. Sveitarstjóri Egilsstaöahrepps fer fram á að veittar verði 80 millj. kr. skv. fjárl.
1981 til byggingar íþróttahúss á Egilsstöðum. — Bréf 3. okt. (Db. 245).
24. Eskifjörður. Bæjarstjórinn á Eskifirði sendir fjvn. samrit af erindi til menntmrn.
þar sem farið er fram á að veittar verði 6 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til framkvæmda
við íþróttavöllinn á Eskifirði. — Bréf 23. okt. (Db. 389).
25. Bæjarstjórinn á Eskifirði sendir fjvn. samrit af erindi til menntmrn. þar sem farið er
fram á aö veittar veröi 1,4 millj. kr. til framkvæmda við íþróttahúsið á Eskifirði. —
Bréf 23. okt. (Db. 390).
26. Garðabær. Bæjarstjórinn í Garðabæ sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar
sem farið er fram á framlag vegna íþróttahúss í Garðabæ. — Bréf 15. okt. (Db.
310).
27. Bæjarstjórinn í Garðabæ sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar sem farið er
fram á fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna hönnunar búningsklefa við sundlaug í
Garðabæ. — Bréf 15. okt. (Db. 311).
28. Bæjarstjórinn í Garðabæ sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar sem farið er
fram á fé skv. fjárl. 1981 vegna hönnunar íþróttaleikvangs í Garðabæ. — Bréf 15.
okt. (Db. 312).
29. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir afrit af erindi til menntmrn.
varðandi byggingu leikfimihúss við Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. — Bréf 19. sept.
(Db. 166).
30. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. ljósrit af erindi sínu til menntmrn. varðandi
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna vinnu við íþróttahúsið við Strandgötu í
Hafnarfirði. — Bréf 19. sept. (Db. 172).
31. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. varðandi
byggingu sundlaugar í suðurbænum í Hafnarfirði. — Bréf 19. sept. (Db. 173).
32. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. varðandi
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til íþróttamannvirkja í Hafnarfirði. — Bréf 4. nóv. (Db.
476).
33. Hrunamannahreppur. Oddviti Hrunamannahrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til undirbúnings að byggingu íþróttahúss við Flúðaskóla í Hrunamannahreppi. — Bréf 6. okt. (Db. 274).
34. Hvammstangi. Sveitarstjórinn í Hvammstangahreppi fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 vegna íþróttavallar á Hvammstanga. — Bréf 27. júní. (Db. 49).
35. Sveitarstjórinn í Hvammstangahreppi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar sundlaugar og íþróttahúss á Hvammstanga. — Bréf 27. júní. (Db. 50).
36. Sveitarstjóri Hvammstangahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar íþróttamannvirkja á Hvammstanga. — Bréf 1. okt. (Db. 213).
37. Kaldrananeshreppur. Oddviti Kaldrananeshrepps fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 til endurbóta á Gvendarlaug (sundlaug) í Bjarnarfirði. —
Bréf ódagsett. (Db. 366).
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38. Kópavogur. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar sendir fjvn. samrit af
erindi til menntmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1982 til
framkvæmda við íþróttaleikvanginn í Kópavogi. — Bréf 30. apríl. (Db. 1579).
39. Reykjavík. Borgarstjórinn í Reykjavík fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl.
1981 til íþróttavalla. — Bréf 8. okt. (Db. 262).
40. Seyðisfjörður. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði sendir samrit af erindi til menntmrn.
varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við íþróttamannvirki,
endurbætur á skólahúsnæði o. fl. — Bréf 30. júní. (Db. 56).
41. Staðarsveit á Snæfellsnesi. Oddviti Staðarsveitar fer fram á að veitt veröi fé skv.
fjárl. 1981 til sundlaugarbyggingar á Lýsuhóli fyrir hreppinn. — Bréf 27. okt. (Db.
386).
42. Súðavík. Oddviti Súðavíkurhrepps fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981
vegna framkvæmda við íþróttavöll, byggingu skólahúss o. fl. — Bréf 31. okt. (Db.
477).
43. Tálknafjarðarhreppur. Oddviti Tálknafjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til byggingar íþrótta- og samkomuhúss í hreppnum. —Bréf 10. sept.
(Db. 290).
44. Vatnsleysustrandarhreppur. Sveitarstjórinn í Vatnsleysustrandarhreppi sendir
fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til byggingar sundlaugar í hreppnum. — Bréf 16. sept. (Db. 153).
45. Vík í Mýrdal. Oddviti Hvammshrepps ítrekar fyrri umsókn um fjárveitingu skv.
fjárl. 1981 vegna sundlaugarbyggingar í Vík í Mýrdal. — Bréf 1. ágúst. (Db. 88).
46. Vopnafjörður. Kristján Magnússon fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 til kaupa og uppsetningar á skíðalyftu á Vopnafirði. — Bréf 30. sept. (Db.
207).
47. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar íþróttamannvirkja á Vopnafirði. — Bréf 30. sept. (Db. 209).
48. Ytri-Torfustaðahreppur. Oddviti Ytri-Torfustaðahrepps fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 svo að unnt verði að hefja framkvæmdir við íþróttamannvirki fyrir
Laugarbakkaskóla. — Bréf 15. nóv. (Db. 673).
— Sjá einnig: Fjárfestingarframkvæmdir á Dalvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Olafsvík.

Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugœslustöðva, elliheimila o. fl.
1. Akranes. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til
Sjúkrahúss Akraness. — Bréf 25. júní. (Db. 33).
2. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt veröi fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
heilsugæslustöðvar á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 34).
3. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til
framkvæmda við Sjúkrahús Akraness. — Bréf 13. okt. (Db. 301).
4. Akureyri. Formaður stjórnar Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri sendir umsókn
um fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til sjúkrahússins. — Bréf ódagsett. (Db. 218a).
5. Búðahreppur. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl.
1981 til heilsugæslustöðvar í Búðahreppi. — Bréf 7. okt. (Db. 248).
6. Dalasýsla. Stjórn Heilsugæslustöðvarinnar í Búðardal fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til byggingarframkvæmda við stöðina. — Bréf 17. nóv. (Db. 654).
7. Sýslumaður Dalasýslu sendir fjvn. afrit af erindi til heilbr,- og trmrn. varðandi
fjárstuðning viö dvalarheimili aldraöra á Fellsenda. — Bréf 20. okt. (Db. 337).
8. Djúpivogur. Ólafur Björgvinsson fer fram á f. h. Djúpavogslæknishéraös aö veitt
verði fé skv. fjárl. 1981 til heilsugæslustöðvar á Djúpavogi. — Bréf 21. júlí. (Db.
113).
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9. Garðabær. Bæjarstjórinn í Garðabæ sendir fjvn. samrit af erindi til heilbrmrn. þar
sem farið er fram á fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til undirbúningsframkvæmda við
heilsugæslustöð í Garðabæ. — Bréf 15. okt. (Db. 309).
10. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði fer fram á ríflega fjárveitingu skv. fjárl.
1981 til viðbyggingar við Sólvangssjúkrahúsið fyrir Heilsugæslu Hafnarfjarðar. —
Bréf 7. okt. (Db. 259).
11. Formaður Fulltrúaráðs Sjómannadagsins í Reykjavík og Hafnarfirði ritar fjvn. bréf
varðandi byggingu Hrafnistu, hjúkrunarheimilis aldraðra í Hafnarfirði. — Bréf 12.
des. (Db. 890).
12. Hella. Formaður stjórnar heilsugæsiustöðvar á Hellu á Rangárvöllum fer fram á að
veittarverði 40 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til stöðvarinnar. — Bréf2. okt. (Db. 191).
13. Sveitarstjóri Rangárvallahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
stækkunar elliheimilis á Hellu í Rangárvallasýslu. — Bréf 20. nóv. (Db. 693).
14. Húsavík. Sjúkrahúsráðsmaðurinn á Húsavík fer fram á tilteknar fjárveitingar skv.
fjárl. 1981 til Heilsugæslustöðvar á Húsavík, Dvalarheimilis aldraðra o. fl. —
Bréflaust. (Db. 235).
15. Hvammstangi. Forstöðumaður Sjúkrahúss Hvammstanga fer fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 til byggingar heilsugæslustöðvar á Hvammstanga. — Bréf 18.
júní. (Db. 19).
16. Forstöðumaður Sjúkrahúss Hvammstanga fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 vegna breytinga á sjúkrahúsinu. — Bréf 18. júní. (Db. 20).
17. Höfn í Hornafirði. Hermann Hansson o. fl. senda fundargerð byggingar- og
rekstrarnefndar heilsugæslustöðvar á Höfn í Hornafirði 25. sept. — Bréflaust. (Db.
270).
18. ísafjörður. Bæjarstjórinn á ísafirði sendir fjvn. afrit af erindi til heilbrmrn. þar sem
farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við sjúkrahús og
heilsugæslustöð svo og til vatnsveituframkvæmda. — Bréflaust. (Db. 102).
19. Bæjarstjórinn á ísafirði sendir fjvn. bréf varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981
vegna læknisbústaðar á ísafirði. — Bréf 29. okt. (Db. 430).
20. Keflavík. Formaður stjórnar Sjúkrahúss Keflavíkurlæknishéraðs fer fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við sjúkrahúsið og Heilsugæslustöð
Suðurnesja. — Bréf 5. okt. (Db. 242).
21. Kópasker. Sveitarstjórinn á Kópaskeri fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
vegna endurbóta á heilsugæslustöðinni á Kópaskeri. — Bréf 2. okt. (Db. 190).
22. Kópavogur. Stjórn Hjúkrunarheimilis aldraðra í Kópavogi fer fram á að veittar
verði 78 millj. kr. til byggingar heimilisins. — Bréf 11. sept. (Db. 142).
23. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar sendir fjvn. samrit af erindi til
heilbrmrn. um stofnkostnað heilsugæslustöðvar í Kópavogi. — Bréf 11. sept. (Db.
144).
24. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar sendir fjvn. samrit af erindi til
heilbrmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1982 til byggingar
heilsugæslustöðvar í Kópavogi. — Bréf 30. apríl. (Db. 1581).
25. Mosfellssveit. Oddur Olafsson fyrrv. alþm. sendir tilteknar upplýsingar um
kostnað við byggingu heilsugæslustöðvar fyrir Mosfellssveit og Reykjalund. —
Bréf 21. nóv. (Db. 690).
26. Olafsvík. Sveitarstjórinn í Ólafsvík sendir fjvn. afrit af umsókn um styrk til
byggingar heilsugæslustöðvar í Ólafsvík svo og kostnaðaráætlun. — Bréf 23. júlí.
(Db. 76).
27. Patreksfjörður. Stjórn Sjúkrahúss Patreksfjarðar fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til byggingar og búnaðar heilsugæslustöðvar á Patreksfirði. — Bréf 12.
des. (Db. 921).
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28. Reykjavík. Borgarritari sendir ályktun borgarráðs frá 15. ágúst þar sem skorað er á
fjvn. og Alþingi að veita nægilegt fé svo að unnt verði að ljúka við B-álmu
Borgarspítalans. — Bréf 18. ágúst. (Db. 111).
29. Borgarstjórinn í Reykjavík fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til
ýmissa heilbrigðisstofnana á vegum borgarinnar. — Bréf 8. okt. (Db. 261).
30. Heilbr,- og trmrh. sendir fjvn. afrit af bréfi til fjmrh. þar sem farið er fram á að
heimilað verði skv. 6. gr. fjárl. 1981 að gera samning við Reykjavíkurborg um
skuldir ríkissjóðs vegna framkvæmda í heilbrigðismálum. — Bréf 31. okt. (Db.
432).
31. Heilbrigðismálaráð Reykjavíkur fer fram á ríflega fjárveitingu skv. fjárl. 1981,
þannig að hún svari til 55—60% af heildarkostnaði framkvæmdanna. — Bréf 26.
nóv. (Db. 728).
32. Formaður byggingarnefndar læknaráðs Landsspítalans ritar fjvn. bréf um heilbrigðismál og fjárveitingar til framkvæmda á Landsspítalalóð. — Bréf 26. nóv.
(Db. 731).
33. Heilbrigðismálaráð Reykjavíkurhéraðs ítrekar fyrri ósk um fjárveitingar skv. fjárl.
1981 til heilbrigðismála í héraðinu sem svari til 55—60% af heildarkostnaði. —
Bréf 26. nóv. (Db. 764).
34. Ríkisspítalar. Forstjóri stjórnarnefndar ríkisspítalanna sendir fjvn. áætlun um
skiptingu viðhalds- og stofnkostnaðar hvað varðar fjárveitingar til ríkisspítalanna
fyrir árið 1981. — Bréf 3. febr. (Db. 1034).
35. Sauðárkrókur. Stjórn Sjúkrahúss Skagfirðinga fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til kaupa á nýjum röntgentækjum fyrir sjúkrahúsið. — Bréf 6. nóv. (Db. 495).
36. Seyðisfjörður. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði sendir fjvn. samrit af erindi til
heilbrmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
heilsugæslustöðvar, hjúkrunarheimilis og dvalarheimilis fyrir aldraða á Seyðisfirði.
— Bréf 30. júní. (Db. 54).
37. Vopnafjörður. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 vegna tækjakaupa fyrir heilsugæslustöðina á Vopnafirði. — Bréf 30.
sept. (Db. 208).
— Sjá einnig: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 34, Fjárfestingarframkvæmdir í Búlandshreppi, Fjárfestingarframkvæmdir í Olafsvík.
Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl.
1. Akranes. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
framkvæmda við Fjölbrautaskólann á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 30).
2. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
framkvæmda við verknámshús fyrir Fjölbrautaskólann á Akranesi. — Bréf 25.
júní. (Db. 31).
3. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
heimavistarhúss við Fjölbrautaskólann á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 35).
4. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé til byggingar grunnskólahúss
við Skólabraut 9 á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 36).
5. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
framkvæmda við barnaskólalóð og skólabókasafn á Akranesi. — Bréf 25. júní.
(Db. 37).
6. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
nýs barnaskóla (grunnskóla) á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 44).
7. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veittar verði 100 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til
byrjunarframkvæmda við byggingu heimavistarhúss fyrir Fjölbrautaskólann á
Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 45).
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8. Skólameistari Fjölbrautaskólans á Akranesi sendir ljósrit af erindi til menntmrn.
varðandi byggingu heimavistarhúss við skólann o. fl. — Bréf ódagsett. (Db. 136).
9. Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördaemi fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til byggingar heimavistar við Fjölbrautaskólann á Akranesi. — Bréf 19. okt.
(Db. 362).
10. Hörður Ó. Helgason fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar nýs
grunnskólahúss Grundarskóla á Akranesi. — Bréf ódagsett. (Db. 541).
11. Blönduós. Sveitarstjórinn í Blönduóshreppi sendir fjvn. samrit af bréfi til
menntmrn. varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til frágangs lóðar grunnskólans á
Blönduósi. — Bréflaust. (Db. 415).
12. Borðeyri. Oddviti Bæjarhrepps sendir fjvn. samrit af erindi til menntmrn. varðandi
byggingu íbúðar fyrir grunnskólann á Borðeyri. — Bréf 12. okt. (Db. 303).
13. Borgarnes. Sveitarstjórinn í Borgarnesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
vegna byggingar við grunnskólahúsið í Borgarnesi. — Bréf í júní. (Db. 83).
14. Sveitarstjóri Borgarneshrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
viðbyggingar við grunnskólahúsið í Borgarnesi. — Bréf 1. okt. (Db. 216).
15. Breiðdalsvík. Sveitarstjóri Breiðdalshrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til byggingarframkvæmda við skólann á Breiðdalsvík. — Bréf 10. nóv. (Db.
562).
16. Sigurður Lárusson á Gilsá í Breiðdal, hreppsnefndarmaður í Breiðdalshreppi, gerir
athugasemd við umsókn sveitarstjórans um 50 millj. kr. fjárveitingu skv. fjárl. 1981
vegna byggingar grunnskólahúss fyrir hreppinn, en leggur til að framkvæmdum við
bygginguna verði seinkað, svo að aðrar nauðsynlegar framkvæmdir á vegum
hreppsins á árinu sitji ekki algjörlega á hakanum, og gerir jafnframt tillögur um
ýmsar fjárveitingar skv. fjárl. 1981. — Bréf 14. nóv. (Db. 641).
17. Búðahreppur. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til nýbyggingar grunnskóla á Fáskrúðsfirði. — Bréf 7. okt. (Db. 249).
18. Egilsstaðir. Vigfús Ingvar Ingvarsson sóknarprestur fer fram á að veittar verði
a. m. k. 400 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til byggingar menntaskólahúss á Egilsstöðum. — Bréf 3. nóv. (Db. 448).
19. Eiðahreppur. Oddviti Eiðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
fyrirhugaðrar stækkunar á húsi grunnskólans á Eiðum. — Bréf 10. okt. (Db. 296).
20. Eskifjörður. Bæjarstjórinn á Eskifirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn.
varðandi umsókn um fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna framkvæmda við grunnskóla á Eskifirði. — Bréflaust. (Db. 338).
21. Fellahreppur. Sveitarstjóri Fellahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til byggingar grunnskóla í Fellahreppi og framkvæmda við Fellaveg og Upphéraðsveg. — Bréf 1. okt. (Db. 206).
22. Garðabær. Bæjarstjórinn í Garðabæ sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar
sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til kaupa á skólahúsnæði við
Lyngás í Garðabæ. — Bréf 15. okt. (Db. 307).
23. Bæjarstjórinn í Garðabæ sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. þar sem farið er
fram á fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til framkvæmda í skólamálum í Garðabæ. —
Bréf 15. okt. (Db. 308).
24. Gnúpverjahreppur. Steinþór Ingvarsson sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn.
þar sem ítrekuð er umsókn um að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar
grunnskólahúss í Gnúpverjahreppi. — Bréf ódagsett. (Db. 405).
25. Grenivík. Haukur Haraldsson sendir framkvæmda- og kostnaðaráætlun barnaskólans á Grenivík fyrir árið 1981. — Bréflaust. (Db. 234).
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26. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn.
varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna viðbyggingar við Víðistaðaskóla. —
Bréf 19. sept. (Db. 167).
27. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. um fjárveitingu
skv. fjárl. 1981 vegna undirbúnings að byggingu III. áfanga við Öldutúnsskóla. —
Bréf 19. sept. (Db. 168).
28. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn. varðandi
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna undirbúnings að byggingu nýs skóla á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði. — Bréf 19. sept. (Db. 169).
29. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. ljósrit af erindi til menntmrn. varðandi
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til stofnunar rafiðnaðardeildar við Iðnskólann í
Hafnarfirði og um húsnæðismál skólans. — Bréf 19. sept. (Db. 170).
30. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. ljósrit af bréfi til menntmrn. varðandi kaup
á húsnæði fyrir verkdeild Iðnskólans í Hafnarfirði. — Bréf 14. nóv. (Db. 592).
31. Menntmrh. sendir fjvn. ljósrit af erindi bæjarstjórans í Hafnarfirði varðandi
húsnæði fyrir Iðnskólann í Hafnarfirði. — Bréf 28. nóv. (Db. 744).
32. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. frekari upplýsingar varðandi kaup á húsi
fyrir verkdeild Iðnskólans í Hafnarfirði. — Bréf 2. des. (Db. 793).
33. Hafralækjarskóli. Oddvitar Tjörnes-, Reykja- og Aðaldælahreppa fara fram á
ríflega fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til byggingar kennaraíbúða fyrir Hafralækjarskóla. — Bréf 17. okt. (Db. 345).
34. Hofshreppur í Austur-Skaftafellssýslu. Páll Þorsteinsson, fyrrv. alþm., sendir fjvn.
samrit af bréfum varðandi undirbúning að byggingu skólahúss og heilsugæsluhælis í
Hofshreppi í Austur-Skaftafellssýslu. — Bréf 27. okt. (Db. 370).
35. Hrafnagilsskóli. Byggingarnefnd Hrafnagilsskóla fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til byggingar skólastjóra- og kennaraíbúða fyrir skólann. — Bréf 15.
ágúst. (Db. 110).
36. Húnavallaskóli. Byggingarnefnd Húnavallaskóla sendir áætlun um framkvæmdir
við skólann árið 1981. — Bréf 1. sept. (Db. 148).
37. Hvammstangi. Sveitarstjórinn í Hvammstangahreppi fer fram á fjárveitingu skv.
fjárl. 1981 vegna undirbúnings að stækkun skólahúsnæðis grunnskólans á Hvammstanga. — Bréf 27. júní. (Db. 48).
38. ísafjörður. Bæjarstjórinn á ísafirði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn.
varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna ýmissa framkvæmda á sviði menntamála o. fl. — Bréflaust. (Db. 104).
39. Isaksskóli. Skólanefnd sjálfseignarskóla ísaks Jónssonar fer fram á að veittur verði
sérstakur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 30 millj. kr. til viðhalds á húsi skólans
og til endurnýjunar á kennslubúnaði. — Bréf í nóv. (Db. 577).
40. íþróttakennaraskóli íslands. Erlingur Már Karlsson sendir ályktun ráðstefnu um
íþróttakennaramenntun, sem haldin var 29. nóv., þar sem skorað er á stjórnvöld að
hraða uppbyggingu mannvirkja íþróttakennaraskóla íslands að Laugarvatni. —
Bréf 11. des. (Db. 888).
41. Kennaraháskóli íslands. Rektor Kennaraháskóla íslands og skólastjóri Æfinga- og
tilraunaskóla Kennaraháskóla íslands fara fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl.
1981 vegna frágangs lóða við skóla þeirra, heimildar til að ráða húsvörð við
Æfingaskólann o. fl. — Bréf 10. nóv. (Db. 535).
42. Formaður foreldraráðs Æfinga- og tilraunaskóla Kennaraháskóla fslands fer fram á
að veittar verði 20.8 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til fyrsta áfanga lóðarframkvæmda
við skólann. — Bréf 24. nóv. (Db. 734).
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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43. Kirkjubæjarskóli. Oddviti Kirkjubæjarhrepps á Síðu fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til undirbúningsframkvæmda við Kirkjubæjarskóla. — Bréf 2. des.
(Db. 889).
44. Kjalarneshreppur. Formaður skólanefndar og oddviti Kjalarneshrepps fara fram á
tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til skólabyggingar í hreppnum. — Bréf 5. okt.
(Db. 224).
45. Kópavogur. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar sendir fjvn. samrit af
erindi til menntmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1982 til
ýmissa byggingarframkvæmda við skólamannvirki í Kópavogi. — Bréf 4. maí. (Db.
1578).
46. Laugalandsskóli í Holtum. Oddvitar Ása-, Holta- og Landmannahreppa senda
fjvn. bréf varðandi viðbyggingu við Laugalandsskóla í Holtum í Rangárvallasýslu.
— Bréf 30. okt. (Db. 449).
47. Laugarvatn. Formaður Kennarafélags Menntaskólans á Laugarvatni fer fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingar kennaraíbúða fyrir skólann. — Bréf 8.
sept. (Db. 140).
48. Laugaskóli í Reykjadal. Skólanefnd Héraðsskólans á Laugum fer fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1981 til tiltekinna framkvæmda við skólann. — Bréf 2. nóv. (Db.
459).
49. Oddvitinn í Reykdælahreppi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til að byggja
rotþró fyrir skólahverfi Héraðsskólans á Laugum í Reykjadal. — Bréf 8. nóv. (Db.
517).
50. Mosfellshreppur. Sveitarstjórinn í Mosfellshreppi fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til framkvæmda við hús Varmárskóla, gagnfræðaskólahús og íþróttahús í
hreppnum. — Bréf 23. okt. (Db. 384).
51. Núpur í Dýrafirði. Oddviti Mýrahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til byggingarframkvæmda við grunnskólann á Núpi. — Bréf 28. okt. (Db. 460).
52. Reykholt. Skólanefnd Héraðsskólans í Reykholti fer fram á að veitt verði fjárhæð
skv. fjárl. 1981 er nægi til greiðslu kostnaðar við að steypa upp þann áfanga nýju
skólabyggingarinnar sem enn er óreistur. — Bréf ódagsett. (Db. 790).
53. Reykir í Hrútafirði. Skólastjóri Héraðsskólans að Reykjum í Hrútafirði fer fram á
að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til viðhalds héraðsskólanna hækki verulega frá því
sem frv. til fjárl. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 8. nóv. (Db. 504).
54. Reykjavík. Borgarstjórinn í Reykjavík ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv.
fjárl. 1981 vegna byggingar grunnskóla í borginni. — Bréf 9. okt. (Db. 265).
55. Sauðárkrókur. Bæjarstjórinn á Sauðárkróki fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 vegna uppbyggingar Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki og að veitt verði
heimild til að ráða ritara við skólann o. fl. — Bréf 3. nóv. (Db. 451).
56. Sólgarðaskóli. Formaður byggingarnefndar Sólgarðaskóla fer fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 til byggingar kennaraíbúða og vegna undirbúnings að byggingu
kennsluhúsnæðis fyrir skólann. — Bréf 15. sept. (Db. 146).
57. Stóru-Vogaskóli. Sveitarstjórinn í Vatnsleysustrandarhreppi sendir fjvn. afrit af
erindi til menntmrn. varðandi beiðni um fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til byggingar
Stóru-Vogaskóla. — Bréf 16. sept. (Db. 152).
58. Súðavík. Bjarni Marteinsson arkitekt sendir fjvn. frumteikningu að grunnskólahúsi
á Súðavík. — Bréf 30. okt. (Db. 428).
59. Svalbarðshreppur. Hreppsnefnd Svalbarðshrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til byggingar skólastjóraíbúðar fyrir grunnskóla Svalbarðshrepps. —
Bréf 26. okt. (Db. 4181.
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60. Vesturhópsskóli. Oddviti Þverárhrepps í Vestur-Húnavatnssýslu fer fram á að veitt
veröi fé skv. fjárl. 1981 til undirbúningsframkvæmda við byggingu skólastjóraíbúðar við Vesturhópsskóla. — Bréf 27. maí. (Db. 3).
61. Oddviti Þverárhrepps í Vestur-Húnavatnssýslu fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til byrjunarframkvæmda við skólastjóraíbúð fyrir Vesturhópsskóla. —
Bréf 25. sept. (Db. 195).
62. Oddviti Þverárhreppps í Vestur-Húnavatnssýslu fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til lokaframkvæmda við Vesturhópsskóla. — Bréf 25. sept. (Db. 196).
63. Oddviti Þverárhrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byrjunarframkvæmda við skólastjóraíbúð við Vesturhópsskóla. — Bréf 25. sept. (Db. 203).
64. Vík í Mýrdal. Oddviti Hvammshrepps ítrekar umsókn um fjárveitingu skv. fjárl.
1981 vegna byggingar kennaraíbúðar í Vík í Mýrdal. — Bréf 1. ágúst. (Db. 87).
65. Oddviti Hvammshrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til endurbóta á
skólastjóraíbúð í Vík í Mýrdal. — Bréf 1. ágúst. (Db. 89).
66. Þelamerkurskóli. Formaður skólanefndar Þelamerkurskóla í Eyjafirði fer fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til byggingarframkvæmda við skólann. — Bréf 10. okt.
(Db. 343).
67. Ölfushreppur. Sveitarstjóri Ölfushrepps fer fram á tilteknar fjárhæðir skv. fjárl.
1981 til byggingar grunnskólahúss, sundlaugar og leikskóla. — Bréf 2. sept. (Db.
246).
— Sjá einnig: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 40, 42, Fjárfestingarframkvæmdir á Dalvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi, Fjárfestingarframkvæmdir í
Ólafsvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Skeggjastaðahreppi 2, Hitaveituframkvæmdir 2.
Bygging safnahúss í Borgarnesi. Stjórn Safnahúss Borgarfjarðar fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til byggingar nýs safnahúss í Borgarnesi. — Bréf 27. ágúst. (Db. 165).
Bygging skipalyftu í Vestmannaeyjum. Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sendir ályktun aðalfundar samtakanna 1980 um nauðsyn þess að Vestmannaeyjar
fái byggt upp skipalyftu sína. — Bréf 26. ágúst. (Db. 128).
Bygging vöruskemmu fyrir Skipaútgerð ríkisins í Reykjavík. Forstjóri Skipaútgerðar ríkisins
ritar fjvn. bréf varðandi byggingu vöruskemmu við Grófarbryggju í Reykjavík o. fl. —
Bréf 11. sept. (Db. 178).
Byggingariðnaður, sjá Aukin hagnýting innlendra byggingarefna.
Byggingarsjóður aldraðs fólks, sjá Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað.
Byggingarsjóður ríkisins. Húsnæðisstofnun ríkisins sendir viðauka við greinargerð frá 29.
nóv. um könnunarreikninga á fjárstreymi Byggingarsjóðs ríkisins 1981—2000. — Bréf
15. des. (Db. 894). — Sjá einnig: Lánsfjárlög 3—4, Málefni.
Byggingarsjóður verkamanna, sjá: Lánsfjárlög 3, Málefni Byggingarsjóðs ríkisins og.
Byggingarstyrkur, sjá: Styrkur til Landssambands Hjálparsveita skáta, Styrkur til Náttúrulækningafélags Akureyrar, Styrkur til Minjasafns Austurlands, Styrkur til Safnastofnunar Austurlands 2, Styrkur til Sjálfsbjargar.
Byggingaþjónustan, sjá: Fjárlög 44, Styrkur til.
Bændaskólinn á Hvanneyri, sjá: Bygging búnaðar- og tilraunahúss við, Fjárlög 15—16,
Húsnæðismál.
Bætt nýting sjávarafla.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um till. til þál. um bætta nýtingu sjávarafla. —
Bréf 10. febr. (Db. 1089).
2. Umsögn Félags Sambandsfiskframleiðenda um sömu till. til þál. — Bréf 4, febr.
(Db. 1052).
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3. Umsögn Fiskifélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 24. febr. (Db. 1178).
4. Umsögn Framleiðslueftirlits sjávarafurða um sömu till. til þál. — Bréf 25. febr.
(Db. 1156).
5. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu till. til þál. — Bréf 4.
febr. (Db. 1055).
Bœtt opinber þjónusta við íbúa Vestur-Húnavatnssýslu.
1. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um till. til þál. um bætta opinbera
þjónustu við íbúa Vestur-Húnavatnssýslu. — Bréf 27. apríl. (Db. 1551).
2. Umsögn sýslunefndar Vestur-Húnavatnssýslu um sömu till. til þál. — Bréf 10. maí.
(Db. 1646).
3. Framhaldsumsögn sýslunefndar Vestur-Húnavatnssýslu um sömu till. til þál. —
Bréf 26. mars. (Db. 1362).
4. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 26. mars. (Db.
1343).
Bœtt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli.
1. Umsögn Félags íslenskra stórkaupmanna um till. til þál. um bætt skilyrði til
verslunarþjónustu í dreifbýli. — Bréf 26. febr. (Db. 1159).
2. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um sömu till. til þál. — Bréf 21. maí.
(Db. 1688).
3. Umsögn Kaupmannasamtaka íslands um sömu till. til þál. — Bréf 4. mars. (Db.
1202).
4. Umsögn Sambands íslenskra samvinnufélaga um sömu till. til þál. — Bréf 9. febr.
(Db. 1076).
5. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sömu till. til þál. — Bréf 3. mars.
(Db. 1209).
6. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu till. til þál. — Bréf 26. febr. (Db. 1171).
Bœtt skipulag landnýtingarmála o. fl. Stjórn Landverndar — landgræðslu- og náttúruverndarsamtaka fslands sendir ályktun fulltrúafundar samtakanna 15.—16. nóv. um bætt
skipulag landnýtingarmála o. fl. — Bréf 2. des. (Db. 811).
Bætur til Jóns Más Gestssonar. Jón Már Gestsson fer fram á að honum verði greiddar bætur
vegna mistaka sem urðu við skurðaðgerð á Landsspítalanum í september 1973. — Bréf
10. sept. (Db. 177).
Böðvar Jónsson, sjá Varaþingmenn 49.
Campbell, Duncan Wilson, sjá Ríkisborgararéttur.
Castros, Julie Victoria, sjá Ríkisborgararéttur.
Christiansen, Judith, sjá Ríkisborgararéttur.
Clarke, Michael John, sjá Ríkisborgararéttur.
Clifford, Helene Arndís, sjá Ríkisborgararéttur.
Cuxhaven, sjá Þingmannasendinefnd frá.
Dagblöð fyrir Alþingi. Fjmrn. tilkynnir að Alþingi hafi verið tryggð 45 eintök af dagblöðum
og verði þau send Alþingi í framtíðinni. — Bréf 6. mars. (Db. 1203).
Dagheimili, sjá Barnaheimili.
Dalasýsla, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 6—7,
Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 7.
Dalvík, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir á, Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 8.
Dannheim, Margrét Dalhoff, sjá Ríkisborgararéttur.
DAS, sjá Styrkur vegna byggingar dvalarheimilis.
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Depuydt, Hervé Maurice Alexandre Claude, sjá Ríkisborgararéttur.
Diano, Cristina Kristensen, sjá Ríkisborgararéttur.
Diano, Theodora Kristensen, sjá Ríkisborgararéttur.
Djúpárhreppur í Rangárvallasýslu, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 21, Fyrirhleðslur 9.
Djúpbátur, sjá Flóabátaferðir 2.
Djúpivogur, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 8,
Fjárfestingarframkvæmdir í Búlandshreppi, Snjóbílastyrkir og vetrarferðir 9, Urbætur í
bankaþjónustu á.
Dómarafélag fslands, sjá: Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð 1, Undirbúningur almennra
stjórnsýslulaga 1.
Dómprófastsembættið í Reykjavík, sjá: Styrkur til þjóðkirkjunnar vegna starfs að málefnum
aldraðra, Styrkur vegna skrifstofukostnaðar.
Dómsmálaráðuneyti, sjá: Afnám vínveítinga á vegum ríkisins 5, Atvinnuréttindi útlendinga
2, Fjárlög 6—9, 11—12, 14, 17—22, 102—107, 109—111, 118—120, Kaup á þyrlu fyrir
Landhelgisgæslu íslands, Menntun fangavarða 1, Minnisvarði um fyrstu kristniboðana
á íslandi 1, Ráðningarnefnd ríkisins 2, Sala hússins nr. 19 við Auðarstræti, Sérstök
meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita 2, Siglingalög 1, Styrkur vegna
skrifstofukostnaðar dómprófastsins í Reykjavík 2.
Dragnótaveiðar í Faxaflóa, sjá: Tilraunaveiðar með, Veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands.
Drangur hf., sjá Flóabátaferðir 8.
Driscoll, Kári, sjá Ríkisborgararéttur.
Duffield, Mark Peter, sjá Ríkisborgararéttur.
Dvalarheimili fyrir aldraða, sjá: Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað,
Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 14, 36, Heilbrigðisog vistunarþjónusta fyrir aldraða.
Dyrhólahreppur, sjá: Ályktanir Búnaðarfélags, Fjárfestingarframkvæmdir í, Fyrirhleðslur
4, Hafnargerðir og lendingarbætur 11.
Dýrafjörður, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja 51, Snjóbílastyrkir 24.
Dýralæknafélag íslands, sjá Dýralæknar 1.
Dýralœknar.
1. Umsögn Dýralæknafélags Islands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 35/1975, um breyt.
á 1. nr. 31/1970, um dýralækna (213. mál). — Bréf 7. apríl. (Db. 1407).
2. Umsögn Búnaðarsambands Norður-Þingeyinga um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 31/
1970, um dýralækna, sbr. 1. nr. 38/1972 og 1. nr. 74/1976 (214. mál). — Bréf 21.
mars. (Db. 1351).
3. Umsögn Búnaðarsambands Suður-Þingeyinga um sama frv. — Bréf 6. apríl. (Db.
1426).
4. Umsögn yfirdýralæknis um sama frv. — Bréf 18. mars. (Db. 1670).
Dýralœknaþjónusta á Austurlandi. Búnaðarmálastjóri sendir ályktun Búnaðarþings 1980 um
dýralæknaþjónustu á Austurlandi. — Bréf 27. mars. (Db. 1349).
Dýraverndarinn, sjá Styrkur vegna útgáfu.
Efling atvinnulífs og uppbygging nýiðnaðar á Vestfjörðum. Umsögn Fjórðungssambands
Vestfirðinga um till. til þál. um eflingu atvinnulífs og uppbyggingu nýiðnaðar á
Vestfjörðum. — Bréf 19. maí. (Db. 1689).
Efling iðnaðar á Vesturlandi.
1. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um till. til þál. um eflingu iðnaðar á
Vesturlandi og eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum. — Bréf 30. apríl. (Db.
1540).
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2. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um till. til þál. um eflingu iðnaðar á
Vesturlandi. — Bréf 25. febr. (Db. 1154).
3. Umsögn Iðntæknistofnunar íslands um sömu till. til þál. — Bréf 26. febr. (Db.
1161).
4. Umsögn Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi um sömu till. til þál. — Bréf
26. mars. (Db. 1394).
— Sjá einnig Efling iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum 1.
Efling iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum.
1. Umsögn Félags íslenskra iðnrekenda um till. til þál. um eflingu iðnaðar á
Vesturlandi og till. til þál. um eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum. — Bréf
24. febr. (Db. 1139).
2. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um till. til þál. um eflingu iðnaðar og
þjónustu á Vestfjörðum. — Bréf 7. mars. (Db. 1242).
3. Umsögn Byggðadeildar Framkvæmdastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. —
Bréf 3. mars. (Db. 1204).
4. Umsögn Iðntæknistofnunar íslands um sömu till. til þál. — Bréf 26. febr. (Db.
1160).
— Sjá einnig Efling iðnaðar á Vesturlandi 1.
Efling innlends lyfjaiðnaðar.
1. Umsögn Félags íslenskra iðnrekenda um till. til þál. um eflingu innlends lyfjaiðnaðar. — Bréf 22. apríl. (Db. 1467).
2. Umsögn heilbr.- og trmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl. (Db. 1545).
3. Umsögn landlæknis um sömu till. til þál. — Bréf 15. apríl. (Db. 1463).
4. Umsögn Lyfjaeftirlits ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl. (Db. 1462).
5. Umsögn Lyfjafræðingafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl. (Db.
1468).
6. Lyfjanefnd gerir tilteknar athugasemdir við sömu till. til þál. — Bréf 7. maí. (Db.
1610).
7. Umsögn Lyfjaverslunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 22. apríl. (Db. 1461).
8. Umsögn lyfjavöruhóps Félags íslenskra stórkaupmanna um sömu till. til þál. —
Bréf 3. apríl. (Db. 1398).
9. Umsögn Rannsóknastofu Háskóla íslands í lyfjafræði um sömu till. til þál. — Bréf
22. apríl. (Db. 1470).
10. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu till. til þál. — Bréf 6. maí. (Db. 1603).
Efling Kvikmyndasjóðs.
1. Menntmrn. fer fram á að menntmn. Nd. tilnefni mann í nefnd sem ákveðið hefur
verið að skipa til að kanna leíðir til að efla Kvikmyndasjóð. — Bréf 1. ágúst. (Db.
90—91).
2. Menntmrn. ítrekar erindi sín um að menntmn. Ed. tilnefni mann í nefnd til að
kanna möguleika á að Kvikmyndasjóður verði efldur með tilteknum ráðstöfunum.
— Bréf 20. nóv. (Db. 670—671).
3. Ágúst Guðmundsson fer fram á að menntmn. Ed. tilnefni mann sem fyrst í nefnd til
að vinna að eflingu Kvikmyndasjóðs. — Bréf 20. nóv. (Db. 694).
Efling tœkniþekkingar á fiskirækt o. fl.
1. Umsagnir Búnaðarfélags íslands um till. til þál. um eflingu tækniþekkingar á
fiskirækt, um till. til þál. um stefnumörkun í landbúnaði og um till. til þál. um graskögglaverksmiðju. — Bréf 6. apríl. (Db. 1400).
2. Umsögn Fiskifélags íslands um till. til þál. um eflingu tækniþekkingar á fiskirækt.
— Bréf 24. apríl. (Db. 1503).
— Sjá einnig: Graskögglaverksmiðja, Stefnumörkun í landbúnaði.
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EFTA, sjá Þingmannasamtök.
Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega. Umsögn póst- og
símamálastjórnar um till. til þál. um eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma elli- og
örorkulífeyrisþega. — Bréf 18. febr. (Db. 1119).
Eftirlaun og styrktarfé.
1. Anna Guðmundsdóttir. Forsrn. fer fram á að Önnu Guðmundsdóttur, ekkju
Magnúsar Ásgeirssonar, verði veitt eftirlaun. — Bréf 28. apríl. (Db. 1514).
2. Ellen Sigurðardóttir. Steinunn Ingólfsdóttir fer fram á að móðir hennar, Ellen
Sigurðardóttir, ekkja Ingólfs Gíslasonar læknis, fái að njóta eftirlauna þeirra sem
maður hennar naut skv. fjárl. — Bréf 25. maí. (Db. 1704).
3. Guðjón Jónsson. Halldór Ásgrímsson, 3. þm. Austurl., fer fram á að Guðjóni
Jónssyni, Flatey í Mýrahreppi, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1981. — Bréf 2. des.
(Db. 767).
4. Jónína Jónsdóttir. Halldór Ásgrímsson, 3. þm. Austurl., fer fram á að Jónínu
Jónsdóttur, Hafnarbraut 18, Hornafirði, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1981. —
Bréf 2. des. (Db. 766).
5. Sigurlilja Ingibjörg Einarsdóttir. Sigurður Eyjólfsson fer fram á að Sigurlilju
Ingibjörgu Einarsdóttur, fyrrv. ljósmóður, Vogabraut 5, Höfn í Hornafirði, verði
veitt eftirlaun skv. fjárl. 1981. — Bréf 10. des. (Db. 904).
6. Þorgerður Þorgilsdóttir og Olga Sigurðardóttir. Skrifstofustjóri Alþingis fer fram á
að Þorgerði Þorgilsdóttur, fyrrv. fataverði Alþingis, og Olgu Sigurðardóttur, ekkju
Gunnlaugs Jóhannessonar þingvarðar, verði veitt eftirlaun skv. fjárl. 1981. — Bréf
9. des. (Db. 842).
Eftirlaun til aldraðra.
1. Umsjónarnefnd eftirlauna sendir lista yfir þá aðila sem njóta lífeyris skv. lögum um
eftirlaun aldraðra og eftirlauna skv. fjárl. 1980. — Bréf 24. nóv. (Db. 700).
2. Tryggingastofnun ríkisins sendir umsögn Atvinnuleysistryggingasjóðs um frv. til 1.
um breyt. á 1. nr. 97/1979, um eftirlaun aldraðra, ásamt greinargerð Guðjóns
Hansens, formanns Umsjónarnefndar eftirlauna, um áætluð útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1981 vegna laga nr. 97/1979. — Bréf 27. mars. (Db. 1355).
Eftirlit með skipum, sjá Meðferð einkamála 1—2, 4.
Eftírmenntunarnefnd rafiðnaðarins, sjá Fjárveiting til.
Eggert Haukdal, sjá Landþurrkun í Austur- og Vestur-Landeyjahreppum.
Egill Jónsson, sjá: Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 10, 18, Styrkur til tónlistarskóla 1.
Egilsstaðahreppur, sjá: Fyrirhleðslur 5, Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 10.
Egilsstaðir, sjá: Barnaheimili, dagheimili og leikskólar 6, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 22—23, Bygging og viðhald skólamannvirkja 18, Snjóbílastyrkir og
vetrarsamgöngur 10—11, 13, 26, Styrkur til Minjasafns Austurlands, Styrkur til
Safnastofnunar Austurlands.
Eiðahreppur, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja 19.
Eiðstafur forseta íslands. Hæstaréttarritari sendir annað eintakið af eiðstaf sem forseti
íslands undirritaði 1. ágúst 1980. — Bréf 12. ágúst. (Db. 105).
Eiður Guðnason, sjá Varaþingmenn 16—17.
Eignarskattur, sjá Tekjuskattur og.
Eimskipafélag fslands, sjá Tollheimta og tolleftirlit 2—3.
Einangrun húsa, sjá Aukin hagnýting innlendra byggingarefna 1.
Einkamálefni, sjá Kerfisbundin skráning.
Eiturefnanefnd, sjá Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum 2.
Ellen Sigurðardóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 2.
Elli- og hjúkrunarheimilið Grund, sjá Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 1.
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Elliheimili, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og, Fjárfestingarframkvæmdir á ísafirði, Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða, Styrkur vegna
byggingar dvalarheimilis.
Ellilífeyrisþegar, sjá: Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma, Eftirlaun til aldraðra,
Heilbrigðis- og félagsleg þjónusta við, Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða,
Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra, Orlofssjóður aldraðra, Styrkur til þjóðkirkjunnar
vegna starfs að málefnum aldraðra, Vinnumiðlunarskrifstofa fyrir aldraða.
Endurbœtur á Staðarbakkakirkju í Vestur-Húnavatnssýslu. Benedikt Guðmundsson fer fram
á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna endurbóta á sóknarkirkjunni á
Staðarbakka í Vestur-Húnavatnssýslu. — Bréf 6. okt. (Db. 291).
Endurbœtur á stúdentagörðunum. Formaður stjórnar Félagsstofnunar stúdenta fer fram á
tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við endurbætur á
stúdentagörðunum. — Bréf 20. nóv. (Db. 645).
Endurbætur og endursmíði á Kútter Sigurfara. Stjórn Sigurfarasjóðs á Akranesi fer fram á
að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 3 millj. kr. til greiðslu kostnaðar við
endurbætur og endursmíði á Kútter Sigurfara. — Bréf 17. nóv. (Db. 639).
Endurbœtur og viðgerð á Hraunsrétt í Aðaldal.
1. Hreppsnefnd Aðaldælahrepps í Suður-Þingeyjarsýslu fer fram á að veittur verði 15
millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til viðgerðar og endurbóta á Hraunsrétt í Aðaldal.
— Bréf 26. okt. (Db. 417).
2. Þjóðminjavörður mælir með beiðni hreppsnefndar Aðaldælahrepps um styrk skv.
fjárl. 1981 vegna endurbóta á Hraunsrétt í Aðaldal. — Bréf 4. nóv. (Db. 491).
Endurbætur og viðhald gamalla húsa í ísafjarðarkaupstað.
1. Húsafriðunarnefnd ísafjarðarkaupstaðar fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 til endurbóta á gömlum húsum í ísafjarðarkaupstað. — Bréf 2. des. (Db.
895).
2. Húsafriðunarnefnd ísafjarðarkaupstaðar fer fram á að veittur verði 50 þús. kr.
styrkur skv. fjárl. 1982 til viðgerðar verslunarhúsanna í Neðstakaupstað á ísafirði.
— Bréf 18. maí. (Db. 1683).
Endurhæfingarráð, sjá: Erfðafjársjóður, Geðheilbrigðismál 2, Lánsfjárlög 5.
Endurmenntunarnámskeið, sjá Fjárveitingar vegna.
Endurnýjun fiskleitartækja rannsóknaskipa. Hafrannsóknastofnunin sendir sjútvn. Ed.
samrit af erindi til sjútvrh. varðandi nauðsyn þess að endurnýja fiskleitartæki
rannsóknaskipa. — Bréf 27. apríl. (Db. 1506-1507).
Enos, James Páll, sjá Ríkisborgararéttur.
Enos, Mary Ann, sjá Ríkisborgararéttur.
Erfðafjársjóður. Endurhæfingarráð mótmælir skerðingu Erfðafjársjóðs sem fram kemur í
frv. til fjárl. ársins 1981, þ. e. að binda tekjur til Erfðafjársjóðs vegna erfðafjárskatts
við 491 millj. kr. — Bréf 11. nóv. (Db. 520). — Sjá einnig Lánsfjárlög 5, 30.
Eskifjörður, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 24—25, Bygging og viðhald
skólamannvirkja 20, Hafnargerðir og lendingarbætur 12, Niðurfelling þinglýsingargjalda vegna kaupa á togaranum Hólmatindi, Styrkur til tónlistarskóla 1, Styrkur vegna
útgáfu Eskju.
Esperanto, sjá Styrkur vegna útgáfu sýnisbókar íslenskra bókmennta á.
Evrópuráð, sjá: Beiðni samgönguráðuneytisins um að fá ályktun ráðsins um flugumsjón,
Þingmannasamtök.
Eyjafjarðarsýsla, sjá Atvinnumál.
Eyjólfur Konráð Jónsson, sjá Varaþingmenn 70.
Eyvindará, sjá Fyrirhleðslur 5.
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Fagranes, sjá Flóabátaterðir 2.
Fagridalur, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 11.
Fangaverðir, sjá Menntun.
Farmanna- og fiskimannasamband íslands, sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna
2, Atvinnuréttindi útlendinga 3, Hagkvæmni í stærð og endurnýjun skipastólsins 1,
Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla íslands 1, Lífeyrissjóður sjómanna 1, Siglingalög
2, Skráning lífeyrisréttinda, Stéttarfélög og vinnudeilur 8, Útflutningsgjald af sjávarafurðum 1, Útvarpslög 2.
Fasteignamat ríkisins.
1. Umsögn Fasteignamats ríkisins um till. til þál. um að leggja Fasteignamat ríkisins
niður. — Bréf 10. apríl. (Db. 1456).
2. Umsögn fjmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 22. apríl. (Db. 1481).
3. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl.
(Db. 1563).
4. Umsögn stjórnar Sambands íslenskra tryggingafélaga um sömu till. til þál. — Bréf
14. apríl. (Db. 1459).
— Sjá einnig Fjárlög 23.
Fatlaðir, sjá: Alþjóðaár, Námsgagnagerð fyrir heyrnarskerta iðnnema, Styrkur til Sjálfsbjargar.
Faxaflóabátur, sjá Flóabátaferðir 3.
Faxaflói, sjá: Tilraunaveiðar með dragnót í, Veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands.
Fáskrúðsfjörður, sjá: Barnaheimili, dagheimili og leikskólar 5, Bygging og viðhald
sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 5, Bygging og viðhald skólamannvirkja
17, Hafnargerðir og lendingarbætur 10, Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 26.
Fellahreppur, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 21.
Fellsendi í Dalasýslu, sjá Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila
o. fl. 7.
Ferðamannagjaldeyrir, sjá Niðurfelling álags á.
Ferðamálaráð fslands, sjá: Fjárlög 24, Lánsfjárlög 6.
Ferðamálaráðstefna 1980, sjá Ályktanir.
Félag áfengisvarnanefnda á Austurlandi, sjá Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 7.
Félag dráttarbrauta og skipasmiðja, sjá Hagkvæmni í stærð og endurnýjun skipastólsins 2.
Félag einstæðra foreldra, sjá: Barnalög 2, Fóstureyðingar 3, Stefnumörkun í fjölskylduvernd
3.
Félag geðsjúklinga, aðstandenda og velunnara, sjá Menntun fangavarða 4.
Félag íslenskra atvinnuflugmanna, sjá Flugmálaáætlun 1.
Félag íslenskra ferðaskrifstofa, sjá Niðurfeliing álags á ferðamannagjaldeyri.
Félag íslenskra iðnrekenda, sjá: Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga 1, Aukning
orkufreks iðnaðar 1, Efling iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum 1, Efling innlends
iðnaðar 1, Fjárveitingar samkvæmt fjárlögum vegna iðnaðarins, Iðnaðarstefna 1.
Félag íslenskra myndlistarmanna, sjá: Fjárlög 62, Starfsskilyrði myndlistarmanna 1, Styrkur
til.
Félag íslenskra rithöfunda, sjá Launasjóður rithöfunda 1.
Félag íslenskra símamanna, sjá Starfsreglur Póst- og símamálastofnunar 1.
Félag íslenskra stórkaupmanna, sjá: Bætt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli 1, Efling
innlends lyfjaiðnaðar 8, Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex,
Tekjuskattur og eignarskattur 4, Verðlagsaðhald o. fl. 1, Viðnám gegn verðbólgu 4,
Vörugjald 1.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Félag Sambandsfiskframleiðenda, sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 3, Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga 3, Bætt nýting sjávarafla 2, Nýting kolmunna og
vinnslustöð á Austurlandi 1, 5, Útflutningsgjald af sjávarafurðum 2, 5.
Félag skólastjóra og yfirkennara á grunnskólastigi, sjá Fjárlög 73.
Félag stjórnenda í öldrunarþjónustu, sjá Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 2—3.
Félagsbú, sjá: Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur, Stofnun og rekstur.
Félagsheimilasjóður, sjá Lánsfjárlög 19.
Félagsmálaráðuneyti, sjá: Fjárlög 25—26, Húsnæðisstofnun ríkisins 1, Lífeyrissjóður íslands
3, Orlofssjóður aldraðra 1, Vinnumiðlun fyrir aldraða 2.
Félagssamtökin Vernd, sjá: Menntun fangavarða 3, Styrkur til.
Félagsstofnun stúdenta, sjá Endurbætur á stúdentagörðunum.
Fiðluleikur og fiðlueign í Suður-Þingeyjarsýslu, sjá Styrkur til Garðars Jakobssonar vegna
rannsókna á.
Finnbogi Hermannsson, sjá Varaþingmenn 10—12.
Finnland, sjá: Orlof vegna barnsburðar, Þingmannaheimsóknir til og frá.
Finnsk-íslenski menningarsjóðurinn, sjá Fjárlög 71.
Fiskeldi og fiskrœktarmál. Hákon Sigurgrímsson sendir ályktun aðalfundar Stéttarsambands
bænda 30. ágúst og 1. sept. um fiskræktar- og fiskeldismál. — Bréf 21. sept. (Db. 156).
— Sjá einnig Efling tækniþekkingar á fiskirækt o. fl.
Fiskifélag íslands, sjá: Aflaskýrslur, Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 4, Bætt
nýting sjávarafla 3, Efling tækniþekkingar á fiskirækt 2, Fiskvinnsluskóli 1, Fæðisgreiðslur á fiskiskipum, Greiðslutryggingarsjóður fiskafla, Hagkvæmni í stærð og
endurnýjun skipastólsins 3, Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla íslands 2, Launakjör
erindreka og trúnaðarmanna, Meðferð einkamála í héraði 1, Nýting kolmunna og
vinnslustöð á Austurlandi 2, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna 3, Vitamál 2.
Fiskirækt, sjá: Efling tækniþekkingar á, Fiskeldi og.
Fiskleitartæki í rannsóknaskip, sjá Endurnýjun.
Fiskmatsmannafélag íslands, sjá Fiskvinnsluskóli 2—3.
Fiskveiðasjóður Islands, sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 5, Hagkvæmni í
stærð og endurnýjun skipastólsins 4.
Fiskveiðilandhelgi íslands, sjá: Veiðar í, Veiðarfæratilraunir.
Fiskvinnsluskóli.
1. Umsögn Fiskifélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55/1971, sbr. 1. nr. 57/
1974, um fiskvinnsluskóla, og um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 108/1974, um
Framieiðslueftirlit sjávarafurða. — Bréf 3. des. (Db. 814).
2. Umsögn Fiskmatsmannafélags íslands um sömu frv. — Bréf 23. mars. (Db. 1302).
3. Formaður Fiskmatsmannafélags íslands sendir sjútvn. Nd. samrit af bréfi sínu til
sjútvn. Ed. varðandi sömu frv. — Bréf 25. mars. (Db. 1328).
4. Umsögn Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins um sömu frv. — Bréf 3. des. (Db.
782).
5. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sendir sjútvn. Nd. bréf þar sem gerðar eru
tilteknar athugasemdir vegna brtt. á þskj. 458 við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55/
1971, sbr. 1. nr. 57/1974, um fiskvinnsluskóla. — Bréf 13. mars. (Db. 1252).
6. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sendir sjútvn. Ed. afrit af erindi til sjútvn. Nd.
varðandi brtt. á þskj. 458 við sama frv. — Bréf 13. mars. (Db. 1253).
7. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sendir sjútvn. Nd. samþykkt fundar stjórnar
stofnunarinnar frá 16. mars þar sem mótmælt er þeim breytingum er gerðar hafa
verið á sama frv. — Bréf 17. mars. (Db. 1263).
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8. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sendir sjútvn. Ed. samþykkt fundar stjórnar
stofnunarinnar frá 16. mars þar sem mótmælt er þeim breytingum er gerðar hafa
verið á sama frv. — Bréf 17. mars. (Db. 1264).
9. Umsögn skólastjóra Fiskvinnsluskólans um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55/1971, sbr.
1. nr. 57/1974, um fiskvinnsluskóla, og um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 108/1974, um
Framleiðslueftirlit sjávarafurða. — Bréf 3. des. (Db. 803).
10. Umsögn Framleiðslueftirlits sjávarafurða um sömu frv. — Bréf 18. febr. (Db.
1118).
11. Framhaldsumsögn Framleiðslueftirlits sjávarafurða um sömu frv. — Bréf 23. febr.
(Db. 1132).
— Sjá einnig Fjárlög 27.
Fjallahreppur, sjá Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 12.
Fjarðarheiði, sjá: Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur 13, Vegagerð yfir.
Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum á Snæfellsnesi.
1. Umsögn póst- og símamálastjórnar um till. til þál. um starfrækslu strandstöðvar til
fjarskiptaþjónustu á Gufuskálum á Snæfellsnesi. — Bréf 4. maí. (Db. 1566).
2. Umsögn Slysavarnafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 13. apríl. (Db.
1438).
Fjárfestingarframkvœmdir á Akureyri. Bæjarritarinn á Akureyri sendir umsóknir um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna fjárfestingarframkvæmda á Akureyri. — Bréf 1. okt.
(Db. 202).
Fjárfestingarframkvœmdir á Dalvík. Bæjarstjórn Dalvíkur fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 vegna hafnarframkvæmda á Dalvík, byggingar grunnskólahúss, byggingar
barnaheimilis og framkvæmda við íþróttahús. — Bréf 6. okt. (Db. 576).
Fjárfestingarframkvæmdir á Flateyri. Sveitarstjóri Flateyrarhrepps sendir fjvn. afrit af
erindum til ýmissa ráðuneyta varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa
framkvæmda á Flateyri. — Bréf 25. ágúst. (Db. 125).
Fjárfestingarframkvæmdir á Hólmavík. Sveitarstjórinn á Hólmavík fer fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 vegna ýmissa fjárfestingarframkvæmda á Hólmavík. — Bréf 1. okt.
(Db. 222).
Fjárfestingarframkvœmdir á ísafirði. Bæjarstjórinn á ísafirði sendir fjvn. afrit af erindi til
félmrn. varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna byggingar leiguíbúða, stofnstyrkja
vatnsveitna, byggingar dvalarheimilis aldraðra o. fl. — Bréflaust. (Db. 103).
Fjárfestingarframkvœmdir á Patreksfirði. Sveitarstjórinn í Patrekshreppi sendir óskir um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til framkvæmda í Patrekshreppi á árinu 1981. — Bréf 15.
sept. (Db. 143).
Fjárfestingarframkvœmdir á Sauðárkróki. Bæjarstjórinn á Sauðárkróki sendir tillögur um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa fjárfestingarframkvæmda í kaupstaönum. —
Bréflaust. (Db. 230).
Fjárfestingarframkvæmdir í Bolungarvík. Bæjarstjórinn í Bolungarvík sendir fjvn. Ijósrit af
erindum þar sem sótt er um tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna ýmissa
fjárfestingarframkvæmda í kaupstaðnum. — Bréf 3. okt. (Db. 225).
Fjárfestingarframkvœmdir í Búlandshreppi. Hreppsnefnd Búlandshrepps fer fram á tilteknar
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til hafnamála, skólamála og byggingar heilsugæslustöðvar
fyrir hreppinn. — Bréf 5. nóv. (Db. 483).
Fjárfestingarframkvœmdir í Dyrhólahreppi. Oddviti Dyrhólahrepps sendir umsóknir um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til fjárfestingarframkvæmda í Dyrhólahreppi. — Bréf 3.
okt. (Db. 204).
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Fjárfestingarframkvœmdir í Grundarfirði. Hreppsnefnd Grundarfjarðar fer fram á tilteknar
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna ýmissa fjárfestingarframkvæmda í kauptúninu. —
Bréf 4. okt. (Db. 226).
Fjárfestingarframkvœmdir í Hafnarhreppi. Sveitarstjórinn í Hafnarhreppi fer fram á að veitt
verði fé skv. fjárl. 1981 til hafnarframkvæmda, byggingar gagnfræðaskóla og leikskóla,
vegna vatnsveituframkvæmda og að felld verði niður eða lækkuð aðflutningsgjöld o. fl.
af slökkvibifreið. — Bréf ódagsett. (Db. 220).
Fjárfestingarframkvæmdir í Hríseyjarhreppi. Oddviti Hríseyjarhrepps fer fram á tilteknar
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til fjárfestingarframkvæmda í hreppnum. — Bréf 24. sept.
(Db. 219).
Fjárfestingarframkvæmdir í Hveragerðishreppi. Sveitarstjóri Hveragerðishrepps sendir fjvn.
afrit af umsóknum um fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa fjárfestingarframkvæmda í
hreppnum. — Bréf 1. okt. (Db. 192).
Fjárfestingarframkvæmdir í Höfðahreppi. Sveitarstjóri Höfðahrepps sendir umsóknir um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til fjárfestingarframkvæmda í Höfðahreppi. — Bréf 18.
sept. (Db. 205).
Fjárfestingarframkvæmdir í Mosfellssveit. Sveitarstjórinn í Mosfellssveit sendir beiðni um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa framkvæmda í hreppnum. — Bréf 1. okt. (Db.
232).
Fjárfestingarframkvæmdir í Neskaupstað. Bæjarstjórinn í Neskaupstað sendir fjvn. ljósrit af
erindum varðandi umsóknir um fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til fjárfestingarframkvæmda í Neskaupstað. — Bréf 7. júlí. (Db. 65).
Fjárfestingarframkvœmdir íNjarðvíkurbœ. Bæjarstjórinn í Njarðvíkurbæ fer fram á tilteknar
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa fjárfestingarframkvæmda í bænum. — Bréf 7.
okt. (Db. 264).
Fjárfestingarframkvæmdir í Ólafsfirði. Bæjarstjórinn í Ólafsfirði sendir erindi með óskum
um fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa verkefna á árinu 1981. — Bréf 3. okt. (Db.
231).
Fjárfestingarframkvæmdir í Ólafsvík. Sveitarstjórinn í Ólafsvík sendir fjvn. afrit af erindum
til ráðuneyta þar sem farið er fram á að fé verði veitt skv. fjárl. 1981 vegna tiltekinna
fjárfestingarframkvæmda, svo sem byggingar heilsugæslustöðvar, grunnskóla, íþróttavallar, sjóvarnargarðs o. fl. — Bréf 28. maí. (Db. 16).
Fjárfestingarframkvœmdir í Skeggjastaðahreppi.
1. Oddviti Skeggjastaðahrepps fer fram á að veitt verði fé til tiltekinna framkvæmda í
hreppnum skv. fjárl. 1981. — Bréf 5. okt. (Db. 371).
2. Oddviti Skeggjastaðahrepps fer fram á að fé verði veitt skv. fjárl. 1981 til
hafnargerðar, byggingar skólahúsnæðis, vegagerðar og flugvallargerðar á Bakkafirði. — Bréf 8. okt. (Db. 458).
Fjárfestingarframkvæmdir í Skútustaðahreppi. Sveitarstjóri Skútustaðahrepps fer fram á að
veittar verði tilteknar fjárupphæðir skv. fjárl. 1981 vegna ýmissa framkvæmda í
hreppnum. — Bréf 3. okt. (Db. 240).
Fjárfestingarframkvæmdir í Stokkseyrarhreppi. Oddviti og sveitarstjóri Stokkseyrarhrepps
fara fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til ýmissa framkvæmda í hreppnum. —
Bréf 12. nóv. (Db. 553).
Fjárfestingarframkvæmdir í Suðureyrarhreppi.
1. Sveitarstjóri Suðureyrarhrepps fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til
ýmissa framkvæmda í Suðureyrarhreppi. — Bréf 10. sept. (Db. 141).
2. Oddviti Suðureyrarhrepps fer fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til
ýmissa framkvæmda í hreppnum. — Bréf 10. sept. (Db. 237).
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Fjárfestingarframkvæmdir í Sunnlendingafjórðungi. Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sendir fjvn. greinargerð varðandi fjárfestingarframkvæmdir í fjórðungnum á næsta
ári ásamt aðalfundargerð samtakanna. — Bréf 1. okt. (Db. 193).
Fjárlög.
1. Almannavarnir ríkisins. Forstöðumaður Almannavarna ríkisins fer fram á að
tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til fjárl. 1981 að því er varðar stofnunina.
— Bréf 18. nóv. (Db. 638).
2. Áfengisvarnaráðunautur ríkisins sendir fjvn. fjárlagatillögur fyrir árið 1981. —
Bréf ódagsett. (Db. 445).
3. Bjargráðasjóður íslands. Framkvæmdastjóri Bjargráðasjóðs fer fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til sjóðsins verði 355 millj. kr. — Bréf 14. nóv. (Db. 658).
4. Brunamálastofnun ríkisins. Brunamálastjóri fer fram á að fjárveiting skv. fjárl.
1981 til Brunamálastofnunar ríkisins hækki frá því sem frv. til fjárl. gerir ráð fyrir.
— Bréf 12. des. (Db. 877).
5. Búnaðarfélag íslands. Búnaðarmálastjóri gerir tilteknar athugasemdir við frv. til
fjárl. 1981 að því er varðar Búnaðarfélag fslands. — Bréf 31. okt. (Db. 435).
6. Bæjarfógetaembættið á Akureyri. Dómsmrn. sendir erindi bæjarfógetans á
Akureyri þar sem farið er fram á að fjárveiting til embættis hans skv. fjárl. 1981
hækki frá því sem frv. til fjárl. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf í des. (Db. 830).
7. Bæjarfógetaembættið í Bolungarvík. Dómsmrn. sendir fjvn. erindi bæjarfógetans í
Bolungarvík þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis
hans hækki frá því sem fyrirhugað er í frv. til fjárl. 1981. — Bréf 26. nóv. (Db.
720).
8. Bæjarfógetaembættið í Hafnarfirði. Dómsmrn. sendir erindi bæjarfógetans í
Hafnarfirði þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis hans
verði hækkuð frá því sem frv. til fjárl. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 5. des. (Db.
832).
9. Bæjarfógetaembættið í Keflavík. Dómsmrn. sendir erindi bæjarfógetans í Keflavík
þar sem farið er fram á að fjárveitingar til embættis hans skv. fjárl. 1981 hækki
verulega. — Bréf 25. nóv. (Db. 717).
10. Bæjarfógetaembættið í Kópavogi. Bæjarfógetinn í Kópavogi fer fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis hans hækki verulega frá því sem fyrirhugað
er skv. frv. til fjárl. 1981. — Bréf 7. nóv. (Db. 730).
11. Dómsmrn. sendir erindi bæjarfógetans í Kópavogi þar sem farið er fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis hans hækki verulega frá því sem frv. til
fjárl. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 10. des. (Db. 881).
12. Bæjarfógetaembættið í Neskaupstað. Dómsmrn. sendir erindi bæjarfógetans í
Neskaupstað þar sem fariö er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis
hans hækki frá því sem gert er ráð fyrir í frv. til fjárl. 1981. — Bréf 14. nóv. (Db.
659).
13. Bæjarfógetaembættið á Sauðárkróki. Bæjarfógetinn á Sauðárkróki sendir fjvn.
samrit af bréfi til dómsmrn. þar sem farið er fram á að veitt verði fé til endurbóta
á lögreglustöðvarhúsi á Sauðárkróki. — Bréf 8. nóv. (Db. 901).
14. Bæjarfógetaembættiö í Vestmannaeyjum. Dómsmrn. sendir fjvn. erindi bæjarfógetans í Vestmannaeyjum þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981
hækki verulega frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv. 1981. — Bréf 14. nóv.
(Db. 660).
15. Bændaskólinn á Hvanneyri. Gísli Karlsson gerir f. h. Bændaskólans á Hvanneyri
tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. ársins 1981 að því er varðar fjárveitingu til
skólans. — Bréf 29. okt. (Db. 429).
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16 Haraldur Árnason fer fram á að veittar verði 39—40 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til
greiðslu kostnaðar við að byggja yfir verkfæra- og búvélasafn á Hvanneyri. —
Bréf ódagsett. (Db. 436).
17. Dómsmálaráðuneytið fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til undirbúnings
byggingar fyrir geðsjúka brotamenn og hættulega geðsjúklinga. — Bréf 10. nóv.
(Db. 528).
18. Dómsmrn. óskar eftir að fá að eiga viðræður við fjvn. um fjárveitingar skv. fjárl.
1981 vegna rekstrarkostnaðar embætta sýslumanna og bæjarfógeta. — Bréf 12.
nóv. (Db. 559).
19. Dómsmrn. fer fram á að veittar verði 22.5 míllj. kr. skv. fjárl. 1981 til greiðslu á
lóðagjöldum af lóð undir dómhús sem ráðuneytið hefur sótt um. — Bréf 10. des.
(Db. 861).
20. Dómsmrn. fer fram á að tilteknar heimildir verði teknar upp í 6. gr. fjárl. 1981. —
Bréf 11. des. (Db. 880).
21, Dómsmrn. sendir erindi til fjvn. og fer fram á að veittar verði 3 millj. kr. skv.
fjárl. 1981 til greiðslu fyrir ókeypis lögfræðiaðstoð. — Bréf 12. des. (Db. 891).
22. Dómsmrn. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1981 að semja við Akraneskaupstað um hönnun stjórnsýsluhúss á Akranesi. — Bréf 12. des. (Db. 892).
23. Fasteignamat ríkisins. Forstöðumaður Fasteignamats ríkisins sendir greinargerð
vegna fjárlagagerðar 1981. — Bréf 13. nóv. (Db. 558).
24. Ferðamálaráð íslands. Samgrn. gerir tilteknar athugasemdir við fjárlagafrv. ársins
1981 að því er varðar framlög til Ferðamálaráðs íslands. — Bréf 24. nóv. (Db.
716).
25, Félagsmálaráðuneytið fer fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 vegna aðstoðar við
þroskahefta hækki um 25 millj. kr. — Bréf 4. nóv. (Db. 461).
26, Félmrn. mælir með að tilteknir liðir í fjárlagafrv. 1981, er snerta ráðuneytið,
hækki verulega. — Bréf 4. des. (Db. 791).
27. Fiskvinnsluskólinn í Hafnarfirði. Skólastjóri Fiskvinnsluskólans í Hafnarfirði fer
fram á að fjárveiting til skólans skv. fjárl. 1981 verði í samræmi við áætlun
skólans. — Bréf 1. nóv. (Db. 549).
28, Fjármálaráðuneytið fer fram á að veittar verði 20 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til
greiðslu kostnaðar við að gera við þak Arnarhvols. — Bréf 25. nóv. (Db. 705).
29 Flugmálastjóraembættið. Samgrn. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1981 að
greiða laun nýs starfsmanns við embætti flugmálastjóra. — Bréf 7. nóv. (Db.
521).
30 Samgönguráðuneytið sendir fjvn. myndrit af bréfi flugmálastjóra frá 20. nóv.
varðandi æskileg framkvæmdaverkefni flugmálastjórnar 1981. — Bréf 3. des.
(Db. 784).
31. Samgrn. sendir erindi flugmálastjórnar frá 1. des. varðandi rekstrarafkomu
flugmálastjórnar og leggur áherslu á að rekstrarfjárveiting flugmálastjórnar hækki
verulega frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 2. des. (Db. 786).
32 Flugmálastjóri fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til að standa straum af
kostnaði við nám fjögurra flugumferðarstjóra, en þeir þurfa að ljúka námi í
Bandaríkjunum. — Bréf 8. des. (Db. 833).
33 Fræöslustjóri Vesturlandsumdæmis fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar húsnæðis yfir skrifstofu embættis hans. — Bréf 12. nóv. (Db. 563).
34 Garðyrkjuskóli ríkisins. Skólastjóri Garðyrkjuskóla ríkisins fer fram á tilteknar
fjárveitingar til skólans skv. fjárl. 1981. — Bréf 18. nóv. (Db. 646).
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35. Hafnamálastofnun ríkisins. Samgrn. fer fram á að veitt veröi fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar starfsmannahúss fyrir áhaldahús Hafnamálastofnunarinnar. — Bréf 20.
nóv. (Db. 698).
36. Hafrannsóknastofnunin. Forstöðumaður Hafrannsóknastofnunarinnar gerir tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. ársins 1981 að því er varðar stofnunina og fer
fram á að ýmsir liðir hækki. — Bréf 13. nóv. (Db. 574).
37. Háskóli íslands. 55 nemendur í rafmagnsverkfræði við Háskóla íslands fara fram á
að heimiluð verði dósentsstaða í raforkugreinum við háskóladeildina við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1981. — Bréf 22. okt. (Db. 383).
38. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sendir athugasemdir við frv. til fjárl.
ársins 1981 að því er varðar fjárveitingu til Þroskaþjálfaskóla Islands og til
tóbaksvarna. — Bréf 18. nóv. (Db. 617).
39. Heilbr.- og trmrn. gerir tillögur um skiptingu nýrra stöðuheimilda á ríkisspítölum
og heilsugæslustöðvum. — Bréf 10. febr. (Db. 1079).
40. Hljóðbókasafn. Menntmrn. sendir fjvn. ljósrit af erindi varðandi fjárveitingu skv.
fjárl. 1981 til Hljóðbókasafns. — Bréf 9. sept. (Db. 139).
41. Iðnaðarráðuneytið fer fram á að tiltekin fjárhæð verði veitt skv. fjárl. 1981 vegna
styrkingar dreifikerfa raforku í sveitum. — Bréf 31. okt. (Db. 463).
42. Iðnrn. fer fram á að veitt verði tiltekin fjárhæð skv. fjárl. 1981 vegna sveitarafvæðingar. — Bréf 31. okt. (Db. 464).
43. Iðnrn. fer fram á að veittar verði 495 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við
að jafna og lækka hitunarkostnað húsa o. fl. — Bréf 30. okt. (Db. 467).
44. Iðnrn. mælir með að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til Byggingaþjónustunnar hækki
um 20 millj. kr. frá því sem ráðgert er. — Bréf 30. okt. (Db. 468).
45. Iðnrn. sendir bréf varðandi fjárveitingu til athugana á orkunýtingu og orkufrekum
iðnaði. — Bréf 6. nóv. (Db. 537).
46. Iðnrn. sendir fjvn. bréf varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til rannsókna á
háhitasvæðum. — Bréf 11. nóv. (Db. 538).
47. Iðnrn. fer fram á að heimilað verði skv. fjárl. 1981 að breyta kröfum ríkissjóðs og
Ríkisábyrgðasjóðs á Þörungavinnsluna hf. í hlutafé, en sams konar heimild var í
fjárl. 1980. — Bréf 18. nóv. (Db. 669).
48. Iðnrn. sendir fjvn. bréf varðandi fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til greiöslu
kostnaöar við athuganir á orkunýtingu og orkufrekum iðnaði. — Bréf 4. des.
(Db. 792).
49. Iðntæknistofnun íslands. Iðnrn. ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingu skv. fjárl.
1981 til Iðntæknistofnunar íslands. — Bréf 4. nóv. (Db. 466).
50. íþróttafulltrúi ríkisins gerir fyrirspurn um afgreiðslu á tilteknum lið í fjárl. 1981. —
Bréf 26. jan. (Db. 978).
51. íþróttafulltrúi gerir fyrirspurn um afgreiðslu á tilteknum lið í fjárl. fyrir árið 1981.
— Bréf 26. jan. (Db. 988).
52. íþróttakennaraskóli íslands. Skólastjóri íþróttakennaraskóla íslands fer fram á að
tilteknar hækkanir verði gerðar á frv. til fjárl. ársins 1981 að því er varðar
skólann. — Bréf 14. nóv. (Db. 581).
53. Kennaraháskóli íslands. Rektor Kennaraháskóla íslands gerir tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. fyrir árið 1981. — Bréf 10. nóv. (Db. 519).
54. Kristneshæli. Forstöðumaður heilsuhælisins í Kristnesji fer fram á að tilteknar
breytingar verði gerðar til hækkunar á frv. til fjárl. áfsins 1981. — Bréf 30. okt.
(Db. 453).
55. Landbúnaðarráðuneytið fer fram á að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til
fjárl. ársins 1981. — Bréf 31. okt. (Db. 439).
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56. Landbrn. fer fram á að veittar verði 11 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til hreinræktunar
á Galloway-nautgripum á Hólum í Hjaltadal. — Bréf 21. nóv. (Db. 683).
57. Landflutningasjóður. Helgi Seljan, 2. þm. Austurl., fer fram á að veittar verði 50
millj. kr. skv. fjárl. 1981 til Landflutningasjóðs. — Bréf 13. nóv. (Db. 583).
58. Landnám ríkisins. Landnámsstjóri fer fram á að tilteknar breytingar verði gerðar
á frv. til fjárl. fyrir árið 1981 að því er varðar Landnám ríkisins. — Bréf 31. okt.
(Db. 446).
59. Landbrn. sendir tillögur Landnáms ríkisins um fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til
stofnunarinnar. — Bréf ódagsett. (Db. 488).
60. Landssmiðjan. Iðnrn. fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna byggingar
verkstæðishúss Landssmiðjunnar. — Bréf 4. nóv. (Db. 462).
61. Leiklistarskóli íslands. Skólastjóri Leiklistarskóla íslands fer fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 til greiðslu launa tæknimanns og ritara við skólann. — Bréf 12.
nóv. (Db. 527).
62. Listasafn Islands. Ritari Félags íslenskra myndlistarmanna sendir ályktanir
framhaldsaðalfundar félagsins 14. nóv., þar sem skorað er á Alþingi að beita sér
fyrir einhverri fjárveitingu vegna listaverkakaupa Listasafns íslands, og jafnframt
vítir fundurinn harðlega það fjársvelti sem Myndlista- og handíðaskóli íslands býr
við. — Bréf 18. nóv. (Db. 684).
63. Læknadeild Háskóla íslands. Deildarforseti læknadeildar Háskóla íslands fer
fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til nýbygginga á vegum skólans sem svari til
300 millj. kr. á verðlagi ársins 1978. — Bréf 17. nóv. (Db. 681).
64. Menningarsjóður. Formaður og framkvæmdastjóri menntamálaráðs fara fram á
að framlag til Menningarsjóðs skv. fjárl. 1981 verði eigi lægra en 26 millj. kr. —
Bréf 14. nóv. (Db. 613).
65. Menntamálaráðuneytið sendir og mælir með erindi Samstarfsnefndar til fræðslu
um vímuefni þar sem farið er fram á að 35 millj. kr. verði veittar skv. fjárl. 1981 til
fræðslustarfs í skólum. — Bréf 5. sept. (Db. 138).
66. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 3.9 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til greiðslu
námsvistargjalds fyrir íslenskan nemanda í skóla fyrir viðgerðarmenn safn- og
listmuna í Kaupmannahöfn. — Bréf 3. nóv. (Db. 447).
67. Menntmrn. gerir tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. fyrir árið 1981 og gerir
jafnframt tillögur um fjárveitingar skv. ýmsum liðum greinar sem fjallar um
menntamál. — Bréf 3. nóv. (Db. 450).
68. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 45 millj. kr. skv. fjárl. 1981 vegna vinnu við
skipulagningu á áfangakerfi fyrir ýmsa fjölbrautaskóla, Menntaskólann við
Hamrahlíð, Flensborgarskóla o. fl. — Bréf 6. nóv. (Db. 493).
69. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 50 millj. kr. skv. fjárl. 1981 vegna
samræmdrar tölvuvæðingar við stundaskrárgerð og námsferilsskráningu áfangaskóla framhaldsskólastigsins. — Bréf 27. nóv. (Db. 725).
70. Menntmrn. sendir og mælir með erindi Samstarfsnefndar um upplýsingamál
bókasafna um fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við störf
nefndarinnar. — Bréf 1. des. (Db. 751).
71. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 750 þús. kr. skv. fjárl. 1981 til Finnskíslenska menningarsjóðsins. — Bréf 2. des. (Db. 752).
72. Myndlista- og handíðaskóli íslands. Skólastjóri Myndlista- og handíðaskóla
íslands sendir fjárhagsáætlun skólans fyrir árið 1981 o. fl. — Bréf 7. nóv. (Db.
514).
73. Námsgagnastofnun. Formaður Félags skólastjóra og yfirkennara á grúnnskólastigi
ritar fjvn. bréf varðandi máleíni Námsgagnastofnunar. — Bréf 14. nóv. (Db.
595).
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74. Kennarasamband íslands fer fram á að veitt verði nægilegt fé skv. fjárl. 1981 svo
að Námsgagnastofnun geti sinnt hlutverki sínu að sjá nemendum og skólum fyrir
námsgögnum. — Bréf 24. nóv. (Db. 735).
75. Námsgagnastjóri vekur athygli fjvn. á að fjárveiting skv. fjárl. 1981, sem
Námsgagnastofnun er ætluð, muni ekki duga til að stofnunin geti sinnt hlutverki
sínu. — Bréf 15. des. (Db. 908).
76. Námskynning. Stjórn Landssambands mennta- og fjölbrautaskólanema krefst
þess að nægt fjármagn verði veitt til námskynningar. — Bréf 26. nóv. (Db. 733).
77. Náttúruverndarráð. Formaður og framkvæmdastjóri Náttúruverndarráös fara
fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna ráðsins. — Bréf 12. nóv. (Db.
556).
78. Orkusjóður. Stjórn Orkusjóðs sendir athugasemdir og ábendingar varðandi
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til sjóðsins. — Bréf 8. nóv. (Db. 691).
79. Orkustofnun. Iönrn. mælir meö aö yfirstjórn Orkustofnunar verði efld, m. a.
verði fjölgað um tvær stöður. — Bréf 30. okt. (Db. 469).
80. Orkustofnun sendir skrá yfir væntanlegar jarðboranir vegna jarðhitaleitar á árinu
1981. — Bréf 26. nóv. (Db. 703).
81. Póstur og sími. Póst- og símamálastjóri sendir endurskoðaða fjárfestingaráætlun
stofnunarinnar vegna fjárlaga ársins 1981. — Bréf 8. des. (Db. 841).
82. Rafmagnseftirlit ríkisins. Iðnrn. leggur áherslu á að gjöld, sem innheimt eru skv.
lögum um Rafmagnseftirlit ríkisins, renni óskipt til starfsemi stofnunarinnar. —
Bréf 30. okt. (Db. 465).
83. Rannsóknaráð ríkisins. Menntmrn. sendir fjvn. erindi Rannsóknaráös ríkisins frá
31. okt. varðandi hækkun fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til greiðslu á þátttökugjaldi
1981 í NORDFORSK. — Bréf 26. nóv. (Db. 718).
84. Rannsóknarlögregla ríkisins. Rannsóknarlögreglustjóri gerir tilteknar athugasemdir við fjárlagafrv. ársins 1981 að því er varðar embætti hans og fer fram á
tilteknar hækkanir. — Bréf 12. nóv. (Db. 546).
85. Rannsóknarnefnd flugslysa. Samgrn. sendir fjvn. afrit af erindi til fjárlaga- og
hagsýslustofnunar þar sem farið er fram á aö veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
starfsemi Rannsóknarnefndar flugslysa. — Bréf ódagsett. (Db. 419).
86. Rannsóknarnefnd sjóslysa fer fram á að veittar verði 30 millj. kr. skv. fjárl. 1981
vegna kostnaðar viö gerð fræðslumynda um vinnuslys á sjó o. fl. — Bréf 17. nóv.
(Db. 608).
87. Rannsóknastofnanir atvinnuveganna. Hjörtur Björnsson fer fram á að liðurinn
„önnur rekstrargjöld“ vegna rannsóknastofnana atvinnuveganna skv. fjárl. 1981
verði ekki skorinn niður frá því sem gerð er tillaga um. — Bréf 4. nóv. (Db. 472).
88. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins mælir með að heimilað verði að ráða matvælafræðing við stofnunina í stað skrifstofumanns. — Bréf 20. nóv. (Db. 648).
89. Forstöðumaður Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins sendir erindi Rannsóknastofu fiskiðnaðarins í Vestmannaeyjum þar sem farið er fram á að veittar verði 2.7
millj. kr. skv. fjárl. 1981 til greiðslu húsaleigu fyrir stofuna í Vestmannaeyjum. —
Bréf 21. nóv. (Db. 675).
90. Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Forstjóri Rannsóknastofnunar landbúnaðarins sendir greinargerð um fjárhagsstöðu tilraunastöðvanna og fjárlagatillögur
vegna þeirra. — Bréf 15. sept. (Db. 147).
91. Raunvísindastofnun Háskólans fer fram á að veittar verði 14 millj. kr. skv. fjárl.
1981 vegna rannsókna á gerð eldsneytis úr innlendu hráefni. — Bréf 5. nóv. (Db.
489).
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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92. Páll Theódórsson fer fram á f. h. Raunvísindastofnunar Háskólans að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 svo að unnt verði að halda áfram tilraunum við að beisla
vindorku til varmaframleiðslu. — Bréf 28. nóv. (Db. 768).
93. Framkvæmdastjóri Raunvísindastofnunar Háskólans fer fram á að veittar verði 8
millj. kr. skv. fjárl. 1981 til uppsetningar nýrrar girðingar umhverfis segulmælingastöðina á Leirvogsáreyrum sem starfar á vegum háskóladeildar stofnunarinnar. — Bréf 4. des. (Db. 818).
94. Ríkisútgáfa námsbóka. Framkvæmdastjóri Ríkisútgáfu námsbóka og námsgagnastjóri rita fjvn. bréf varðandi útgáfu námsbóka á árinu 1981 o. fl. — Bréflaust.
(Db. 425).
95. Ríkisútvarp. Menntmrh. vekur athygli á fjárhagsstöðu Ríkisútvarpsins og fer fram
á ríflega fjárveitingu sky. fjárl. 1981 til stofnunarinnar. — Bréf 24. okt. (Db. 367).
96. Ríkisútvarpið sendir fjvn. ljósrit af greinargerð til útvarpsráðs vegna áætlanagerðar fyrir árið 1981. — Bréflaust. (Db. 503).
97. Ríkisútvarpið sendir fjárfestingaráætlun ásamt greinargerð. — Bréf 5. des. (Db.
837).
98. Siglingamálastofnun ríkisins. Samgrn. fer fram á að veittar verði 82 millj. kr. skv.
fjárl. 1981 vegna nýs húsnæðis fyrir Siglingamálastofnun ríkisins er Ráðningarnefnd ríkisins hefur þegar samþykkt. — Bréf 28. nóv. (Db. 761).
99. Sjómælingar íslands. Forstöðumaður Sjómælinga íslands gerir tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. ársins 1981 og fer fram á að ýmsir liðir, sem varða
stofnunina, hækki verulega. — Bréf 10. nóv. (Db. 572).
100. Skógrækt ríkisins. Skógræktarstjóri gerir tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl.
ársins 1981 að því er varðar Skógrækt ríkisins. — Bréf 29. okt. (Db. 409).
101. Sýslumannsembætti Austur-Skaftafellssýslu. Sýslumaður Austur-Skaftafellssýslu
sendir fjvn. afrit af erindi til dómsmrn. varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til
embættis hans. — Bréf 4. nóv. (Db. 496).
102. Dómsmálaráðuneytið sendir erindi sýslumanns Austur-Skaftafellssýslu varðandi
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til embættis hans. — Bréf 14. nóv. (Db. 661).
103. Dómsmrn. sendir erindi sýslumanns Austur-Skaftafellssýslu sem fer fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis hans hækki verulega frá því sem fyrirhugað
er skv. fjárlagafrv. 1981. — Bréflaust. (Db. 729).
104. Sýslumannsembætti Barðastrandarsýslu. Dómsmrn. sendir erindi sýslumanns
Barðastrandarsýslu þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til
embættis hans hækki frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 9. des.
(Db. 859).
105. Sýslumannsembætti Húnavatnssýslu. Dómsmrn. sendir fjvn. erindi sýslumanns
Húnavatnssýslu þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis
hans hækki frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 9. des. (Db. 858).
106. Sýslumannsembætti ísafjarðarsýslu. Dómsmrn. sendir erindi sýslumannsins á
ísafirði þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis hans
hækki frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 9. des. (Db. 860).
107. Sýslumannsembætti Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Dómsmrn. sendir fjvn. erindi
sýslumanns Mýra- og Borgarfjarðarsýslu þar sem farið er fram á að fjárveiting til
embættis hans skv. fjárl. 1981 hækki frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir.
— Bréf 10. des. (Db. 879).
108. Sýslumannsembætti Rangárvallasýslu. Sýslumaður Rangárvallasýslu sendir fjvn.
samrit af erindi til dómsmrn. varðandi fjárveitingu til embættis hans skv. fjárl.
1981. — Bréf 3. nóv. (Db. 485).
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109. Dómsmrn. sendir erindi sýslumanns Rangárvallasýslu varðandi fjárveitingu skv.
fjárl. 1981 til embættis hans. — Bréf 17. nóv. (Db. 662).
110. Sýslumannsembætti Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu. Dómsmrn. sendir fjvn.
erindi sýslumanns Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu þar sem farið er fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis hans hækki frá því sem fjárlagafrv. 1981
gerir ráð fyrir. — Bréf 20. nóv. (Db. 676).
111. Sýslumannsembætti Vestur-Skaftafellssýslu. Dómsmrn. sendir erindi sýslumanns
Vestur-Skaftafellssýslu þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til
embættis hans hækki verulega frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv. 1981. —
Bréf 14. nóv. (Db. 663).
112. Tryggingastofnun ríkisins. Forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins sendir skýrslu um
samanburð á fjárlagafrv. 1981 og áætlun stofnunarinnar um gjöld hennar. — Bréf
10. des. (Db. 873).
113. Tækniskóli íslands. Skólastjóri Tækniskóla íslands fer fram á að tilteknar
breytingar til hækkunar verði gerðar á frv. til fjárl. ársins 1981 að því er varðar
skólann. — Bréf 6. nóv. (Db. 490).
114. Menntmrn. framsendir erindi Tækniskóla íslands þar sem farið er fram á að
fjárveiting skv. fjárl. 1981 til skólans hækki frá því sem ráðgert er í fjárlagafrv.
1981. — Bréf 24. nóv. (Db. 712).
115. Veðurstofa íslands. Veðurstofustjóri sendir fjvn. tillögur um breytingar á frv. til
fjárl. ársins 1981 að því er varðar Veðurstofu íslands. — Bréf ódagsett. (Db. 529).
116. Samgrn. mælir með erindi Veðurstofu íslands þar sem farið er fram á tilteknar
breytingar á frv. til fjárl. 1981 að því er varðar stofnunina. — Bréf 18. nóv. (Db.
657).
117. Vélskóli íslands. Skólastjóri Vélskóla íslands fer fram á að liðurinn „gjaldfærður
stofnkostnaður" til skólans hækki í 60 millj. kr. — Bréf 14. nóv. (Db. 591).
118. Yfirborgardómaraembættið í Reykjavík. Dómsmrn. sendir erindi yfirborgardómarans í Reykjavík þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til embættis
hans hækki verulega frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 10. des.
(Db. 882).
119. Yfirborgarfógetaembættið í Reykjavík. Dómsmrn. sendir fjvn. athugasemdir þær
sem yfirborgarfógeti gerir við frv. til fjárl. ársins 1981. — Bréf 20. nóv. (Db. 677).
120. Yfirsakadómaraembættið í Reykjavík. Dómsmrn. sendir erindi yfirsakadómaraembættisins í Reykjavík þar sem farið er fram á að fjárveiting skv. fjárl. 1981 til
embættisins hækki frá því sem fjárlagafrv. 1981 gerir ráð fyrir. — Bréf 21. nóv.
(Db. 706).
121. Þjóðminjasafn íslands. Þjóðminjavörður gerir tilteknar athugasemdir við frv. til
fjárl. ársins 1981 og fer fram á að ýmsir liðir hækki. — Bréf 22. okt. (Db. 356).
122. Þjóðskjalasafn íslands. Þjóðskjalavörður gerir tilteknar athugasemdir við frv. til
fjárl. ársins 1981 að því er varðar stofnunina og fer jafnframt fram á að fá að koma
á fund fjárveitinganefndar. — Bréf 13. nóv. (Db. 575).
123. Æskulýðsfulltrúi. Reynir G. Karlsson gerir tillögur um fjárveitingar skv. fjárl.
1981 til æskulýðsmála. — Bréf 6. júní. (Db. 434).
124. Æskulýðssamband Islands sendir fjárhagsáætlun sambandsins fyrir árið 1981 og
fer fram á að hún verði höfð til hliðsjónar við afgreiðslu fjárlaga ársins 1981. —
Bréf 10. nóv. (Db. 540).
125. Öryggiseftirlit ríkisins. Öryggismálastjóri gerir tilteknar athugasemdir við frv. til
fjárl. fyrir árið 1981 að því er varðar Óryggiseftirlit ríkisins. — Bréf 17. nóv. (Db.
625).
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Fjármálaráðuneyti, sjá: Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað, Aðflutningsgjöld og söluskattur af bensíni, Aðflutningsgjöld og söluskattur af stjörnusjónauka
fyrir Menntaskólann við Hamrahlíð, Dagblöð fyrir Alþingi, Fasteignamat ríkisins 2,
Fjárlög 28, Flugmálaáætlun 2, Hlutafé ríkisins í Olíumöl hf., Kjarasamningar Bandalags
starfsmanna ríkis og bæja 2, Lánasjóður íslenskra námsmanna 1, Listskreytingar
opinberra bygginga 2, Mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum 5, Niðurfelling
opinberra gjalda Leikfélags Akureyrar, Sala hússins nr. 17 við Sólheima, Söluskattur,
Tollheimta og tolleftirlit 1, Tollskrá 1, Vanskil Skallagríms hf. og Herjólfs hf.,
Þýðingarsjóður 1.
Fjárveiting til Eftirmenntunarnefndar rafiðnaðar. Eftirmenntunarnefnd rafiðnaðar sendir
fjárhags- og starfsáætlun nefndarinnar fyrir árið 1981. — Bréf 5. ágúst. (Db. 502).
Fjárveiting til Iðnráðs Reykjavíkur. Stjórn Iðnráðs Reykjavíkur fer fram á að fjárveiting til
ráðsins skv. fjárl. 1981 hækkí verulega frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv. 1981. —
Bréf 5. nóv. (Db. 486).
Fjárveitingar skv. fjárlögum vegna iðnaðarins. Stjórn Félags íslenskra iðnrekenda gerir
tilteknar athugasemdir við frv. til fjárl. ársins 1981. — Bréf 29. okt. (Db. 426).
Fjárveitingar til íþróttasambands íslands. Stjórn íþróttasambands íslands sendir ljósrit af
erindum varðandi umsóknir um fjárveitingar skv. fjárl. 1981. — Bréf 16. júlí. (Db. 72).
Fjárveitingar til Námsgagnastofnunar. Fræðslustjóri Vesturlandsumdæmis sendir ályktun
fræðsluráðsins í umdæminu þar sem lýst er óánægju með hversu Námsgagnastofnun
hefur takmarkað rekstrarfé. — Bréf 8. okt. (Db. 272).
Fjárveitingar til ýmissa málefna landbúnaðar. Stéttarsamband bænda gerir tilteknar athugasemdir við nokkra liði fjárlagafrv. ársins 1981 að því er varðar landbúnað. — Bréf 27.
nóv. (Db. 723).
Fjárveitingar vegna endurmenntunarnámskeiða. Endurmenntunarstjóri Kennaraháskóla
Islands fer fram á að tekið verði tillit til tillagna Kennaraháskóla íslands um
fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til greiðslu á fargjöldum og ferðapeningum þátttakenda og
leiðbeinenda vegna endurmenntunarnámskeiða. — Bréf 26. sept. (Db. 163).
Fjárveitingar vegna Skálholtsskóla. Rektor Skálholtsskóla sendir ályktun skólanefndar
skólans frá 2. júní um fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til skólans. — Bréf 4. júní. (Db. 12).
Fjórðungssamband Norðlendinga, sjá: Flutningsráð ríkisstofnana 1, Landakaupasjóður
vegna kaupstaöa og kauptúna 1.
Fjórðungssamband Vestfirðinga, sjá: Bætt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli 2, Efling
atvinnulífs og uppbygging nýiðnaðar á Vestfjörðum, Flugmál, Flutningsráð ríkisins 2,
Framkvæmd eignarnáms, Jarðhitaleit á Vestfjörðum 1, Landakaupasjóður vegna
kaupstaða og kauptúna 2, Orkulög 1, 7, Tekjustofnar sveitarfélaga, Umhverfismál 1,
Veiðar og vinnsla skelfisks í Flatey á Breiðafirði.
Fjölbrautaskólar, sjá Fjárlög 68.
Fjölskylduvernd, sjá Stefnumörkun í.
Flatey á Breiðafirði, sjá Veiðar og vinnsla skelfisks í.
Flateyri, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir á, Snjóbílastyrkir 14, 17.
Flensborgarskóli, sjá Fjárlög 68.
Fljótsdalsáætlun, sjá Styrkur til svonefndrar.
Fljótsdalshérað, sjá Svæðisskipulag fyrir.
Fljótsdalshreppur, sjá Fyrirhleðslur 6.
Flóabátaferðir.
1. Breiðafjarðarbátur. Stjórn Flóabátsins Baldurs hf. fer fram á að veittur verði 260
millj. kr. rekstrarstyrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar flóabátsins og að veitt verði 40
millj. kr. aukaframlag til greiðslu gamalla skulda. — Bréf 1. des. (Db. 773).
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2. Djúpbátur. Framkvæmdastjóri Djúpbátsins hf. sendir rekstrar- og efnahagsreikning fyrir árið 1979 o. fl. varðandi beiðni um rekstrarstyrk ms. Fagraness
skv. fjárl. 1981. — Bréf 29. nóv. (Db. 843).
3. Faxaflóabátur. Helgi Ibsen,fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna
útgerðar ms. Akraborgar og sendir jafnframt reikninga ársins 1979 og rekstraryfirlit frá 1/1 — 31/10 1980. — Bréf 28. nóv. (Db. 722).
4. Hríseyjarferja. Oddviti Hríseyjarhrepps fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 til rekstrar og smíði Hríseyjarferju. — Bréf 28. nóv. (Db. 775).
5. Langeyjarnesbátur. Friðjón Þórðarson, 2. þm. Vesturl., fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 vegna bátsferða frá Stykkishólmi til Hnúksness í Klofningshreppi í Dalasýslu. — Bréf 1. des. (Db. 822).
6. Mjóafjarðarbátur. Egill Stefánsson fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 vegna áætlunarbáts á milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar. — Bréf 4. des.
(Db. 815).
7. Mýrabátur. Friðjón Þórðarson, 2. þm. Vesturl., fer fram á að veittur verði styrkur
skv. fjárl. 1981 vegna Mýrabáts. — Bréf 1. des. (Db. 821).
8. Norðurlandsbátur. Framkvæmdastjóri Flóabátsins Drangs hf. sendir reikninga
ársins 1979 ásamt áætlun um tekjur og gjöld fyrir árið 1981 og uppgjöri fyrir
tímabilið 1/1 — 1/11 1980. — Bréf 14. nóv. (Db. 652).
9. Vestmannaeyjaskip. Stjórn Herjólfs hf. fer fram á að veittur verði ríflegur styrkur
skv. fjárl. 1981 til rekstrar Vestmannaeyjaskipsins Herjólfs og sendir jafnframt
áætlun um tekjur og gjöld skipsins árið 1981. — Bréf 22. okt. (Db. 750).
— Sjá einnig: Snjóbílastyrkir 24, Vanskil Skallagríms hf. og Herjólfs hf. við
Ríkisábyrgðasj óð.
Flókalundur, sjá Styrkur vegna orlofsheimilis í.
Flugbjörgunarsveit Akureyrar, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af snjóbifreið fyrir,
Styrkur til.
Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík, sjá Styrkur til.
Flugfélag Austurlands, sjá Styrkur til.
Flugfélag Norðurlands, sjá: Flugmálaáætlun 3, Styrkur til.
Flugfélagið Ernir hf., sjá Styrkur til.
Flugleiðir hf., sjá: Flugmálaáætlun 4, Málefni, Skýrsla um.
Flugmál Vestfjarða. Framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga sendir fjvn. samrit
af erindi til ýmissa aðila um flugmál á Vestfjörðum. — Bréf 11. des. (Db. 945).
Flugmálaáætlun.
1. Umsögn Félags íslenskra atvinnuflugmanna um frv. til 1. um flugmálaáætlun. —
Bréf 13. febr. (Db. 1099).
2. Umsögn fjmrn. um sama frv. — Bréf 26. apríl. (Db. 1522).
3. Stjórn Flugfélags Norðurlands fagnar sama frv. til 1. en gerir jafnframt tilteknar
athugasemdir við frumvarpið. — Bréf 5. febr. (Db. 1128).
4. Umsögn Flugleiða hf. um sama frv. — Bréf 27. febr. (Db. 1163).
5. Umsögn Flugráðs um sama frv. — Bréf 19. febr. (Db. 1158).
6. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 5. mars. (Db.
1206).
7. Umsögn samgrn. um sama frv. — Bréf 18. mars. (Db. 1308).
Flugmálastjóri, sjá: Fjárlög 29—32, Flugrekstur ríkisins 1, Flugvallaframkvæmdir 1,
Vitamál 3.
Flugráð, sjá: Flugmálaáætlun 5, Flugvallamál á Suðurlandi 2, Skipting flugvalla eftir
notkun, Vitamál 4.
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Flugrekstur ríkisins.
1. Umsögn flugmálastjóra um till. til þál. um flugrekstur ríkisins. — Bréf 28. apríl.
(Db. 1537).
2. Umsögn Landgræðslu ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 29. apríl. (Db. 1601).
3. Umsögn Landhelgisgæslunnar um sömu till. til þál. — Bréf 24. apríl. (Db. 1510).
4. Umsögn Landmælinga íslands um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl. (Db. 1538).
5. Umsögn Slysavarnafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 29.apríl. (Db.
1531).
Flugvallamál á Suðurlandi.
1. Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sendir ályktun samtakanna
um flugvallamál á Suðurlandi. — Bréf 28. ágúst. (Db. 129).
2. Flugráð sendir afrit af bréfi sínu til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um
flugvallamál á Suðurlandi. — Bréf 18. sept. (Db. 161).
Flugvallarframkvæmdir.
1. Austurlandskjördæmi. Umsögn flugmálastjóra um till. til þál. um skipulagða
uppbyggingu flugvalla í Austurlandskjördæmi. — Bréf 23. mars. (Db. 1303).
2. Borgarfjörður eystra. Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við flugvöllinn á Borgarfirði eystra. — Bréf 19. okt.
(Db. 335).
3. Breiðdalsvík. Sveitarstjórinn í Breiðdalshreppi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til flugvallargerðar við Breiðdalsvík. — Bréf 30. okt. (Db. 455).
4. Búðahreppur. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til flugvallarframkvæmda í hreppnum. — Bréf 7. okt. (Db. 254).
5. Hornafjörður. Formaður flugmálanefndar Hafnarhrepps fer fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 til framkvæmda við flugvöllinn í Árnanesi í Hornafirði. — Bréf 9.
okt. (Db. 267).
6. Húsavík. Bæjarstjórinn á Húsavík sendir fjvn. samþykkt bæjarstjórnar Húsavíkur
ásamt greinargerð varðandi Húsavíkurflugvöll. — Bréf 27. nóv. (Db. 736).
7. Hvammstangi. Oddviti Hvammstangahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til flugvallargerðar á Hvammstanga. — Bréf 29. sept. (Db. 214).
8. Vopnafjörður. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 vegna byggingar véla- og tækjageymslu á Vopnafjaröarflugvelli. — Bréf
27. sept. (Db. 210).
— Sjá einnig Fjárfestingarframkvæmdir í Skeggjastaðahreppi 2.
Flugvallargjald, sjá: Mótmæli gegn, Niðurfelling álags á ferðamannagjaldeyri.
Flutningsráð ríkisstofnana.
1. Fjórðungssamband Norðlendinga mælir með samþykkt frv. til 1. um Flutningsráð
ríkisstofnana. — Bréf 2. des. (Db. 789).
2. LTmsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um sama frv. — Bréf 20. maí. (Db.
1692).
Flúðaskóli, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 33.
Forsetafundur þjóðþinga Norðurlanda, sjá Fundur.
Forseti íslands, sjá Eiðstafur.
Forstióri Hansa Myntautomater A!B biður um upplýsingar um tiltekna menn í Reykjavík. —
Bréf 2. júní. (Db. 5).
Forsætisráðuneyti, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 1, Samkomudagur Alþingis, Skoðanakannanir, Togarakaup Utgerðarfélags Norður-Þingeyinga.
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Fóstureyðingar.
1. Umsögn Barnaverndarráðs íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 25/1975, um
ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og
ófrjósemisaðgerðir. — Bréf 18. mars. (Db. 1288).
2. Umsögn biskups íslands um sama frv. — Bréf 26. jan. (Db. 996).
3. Umsögn stjórnar Félags einstæðra foreldra um sama frv. og um frv. til 1. um breyt.
á almannatryggingalögum, nr. 67/1971, með síðari breytingum. — Bréf 4. febr.
(Db. 1061).
4. Umsögn Kristilegs félags heilbrigðisstétta þar sem lýst er stuðningi við frv. til 1. um
ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og
ófrjósemisaðgerðir. — Bréf 16. mars. (Db. 1311).
5. Umsögn Kvenfélagasamband íslands um sama frv. — Bréf 27. febr. (Db. 1172).
6. Umsögn Prestafélags íslands um sama frv. — Bréf 26. febr. (Db. 1164).
Framhaldsnám í Garðabæ. Bæjarritari Garðabæjar sendir ályktun bæjarstjórnar Garðabæjar þar sem ítrekaðar eru fyrri óskir um aukið framhaldsnám í Garðabæ o. fl. — Bréf
í nóv. (Db. 871).
Framkvœmd eignarnáms. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um frv. til 1. um breyt.
á 1. nr. 11/1973, um framkvæmd eignarnáms. — Bréf 19. maí. (Db. 1691).
Framkvæmdasjóður, sjá Lánsfjárlög 8.
Framkvæmdasjóður öryrkja, sjá Lánsfjárlög 9.
Framkvæmdastofnun ríkisins, sjá: Efling iðnaðar á Vesturlandi 2, Efling iðnaðar og
þjónustu á Vestfjörðum 3, Iðnaðarstefna 2—3, Skipting fjár til vegagerðar.
Framleiðni sf., sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 3, Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga, Bætt nýting sjávarafla 2, Nýting kolmunna og vinnslustöð á
Austurlandi 1, 5, Útflutningsgjald af sjávarafurðum 2, 5.
Framleiðslueftirlit sjávarafurða, sjá: Bætt nýting sjávarafla 4, Fiskvinnsluskóli 1—4, 9—11,
Starfsemi.
Framleiðsluráð landbúnaðarins.
1. Umsögn Búnaðarfélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 15/1979, um breyt. á
1. nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og
sölu á landbúnaðarvörum o. fl. — Bréf 6. mars. (Db. 1212).
2. Verslunarráð Islands gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. og sendir ýmis gögn
varðandi málið. — Bréf 4. mars. (Db. 1240).
— Sjá einnig Stefnumörkun í landbúnaði 1.
Framtíðarhúsakostur Alþingis. Umsögn húsameistara ríkisins um till. til þál. um framtíðarhúsakost Alþingis. — Bréf 12. maí. (Db. 1636).
Framtíðarskipan lífeyrismála.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um till. til þál. um framtíðarskipan lífeyrismála.
— Bréf 20. febr. (Db. 1124).
2. Umsögn Sambands almennra lífeyrissjóða um sömu till. til þál. — Bréf 12. febr.
(Db. 1092).
3. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sömu till. til þál. — Bréf 6. mars.
(Db. 1210).
Fréttasendingar á morsletri til íslenskra sjómanna. Ritari fulltrúaráðs Sjómannadagsins
sendir ályktun ráðsins frá 9. maí þar sem skorað er á ríkisstjórn og Alþingi að láta nú
þegar taka upp morsfréttasendingar til íslenskra skipa að nýju. — Bréf 10. maí. (Db.
1666—1669).
Friðjón Þórðarson, sjá: Flóabátaferðir 5, 7, Varaþingmenn 77.
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Frídagar sjómanna á fiskiskipum um jólin.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um frídaga sjómanna á fiskiskipum
um jólin. — Bréf 18. des. (Db. 932).
2. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sama frv. — Bréf 6. jan. (Db.
1038).
3. Umsögn Verkamannasambands íslands um sama frv. — Bréf 5. febr. (Db. 1071).
Fríverslunarsamtök Evrópu, sjá Þingmannasamtök EFTA-landa.
Frjálsíþróttasamband íslands, sjá Styrkur til.
Frœðsla og upplýsingar um efnahagsmál.
1. Umsögn útvarpsráös um till. til þál. um fræðslu og upplýsingar um efnahagsmál. —
Bréf 28. apríl. (Db. 1512).
2. Umsögn Þjóðhagsstofnunar um sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl. (Db. 1460).
Fræðslustjóri Austurlandsumdæmis, sjá Grunnskóli 1.
Fræðslustjóri Suðurlandsumdæmis, sjá Grunnskóli 2.
Fræðslustjóri Vesturlandsumdæmis, sjá: Fjárlög 33, Fjárveitingar til Námsgagnastofnunar.
Fuglaveiðar og fuglafriðun.
1. Hlunnindaráðunautur Búnaðarfélags íslands sendir athugasemdir við frv. til 1. um
fuglaveiðar og fuglafriðun. — Bréf 12. des. (Db. 878).
2. Búnaðarmálastjóri sendir ályktun Búnaðarþings 1981 um sama frv. — Bréf 24.
mars. (Db. 1340—1341).
3. Umsögn stjórnar Landssambands veiðifélaga um sama frv. — Bréf 25. febr. (Db.
1695).
Fuglaverndarfélag íslands, sjá Styrkur til.
Fulltrúaráð Sjómannadagsins, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva,
elliheimila o. fl. 11, Fréttasendingar á morsletri til íslenskra sjómanna, Heilbrigðis- og
vistunarþjónusta fyrir aldraða 4, Styrkur vegna byggingar dvalarheimilis 1.
Fundarherbergi sjálfstæðismanna, sjá Breytingar á.
Fundur Alþjóðaþingmannasambandsins í París. Forseti franska þjóðþingsins býður til
fundar í París á vegum Alþjóðaþingmannasambandsins. — Bréf 26. júní. (Db. 80).
Fundur forseta þjóðþinga Norðurlanda. Forseti danska þingsins býður forsetum þjóðþinga
hinna Norðurlandanna til fundar í Kaupmannahöfn í október til að ræða sameiginleg
vandamál. — Bréf 2. júlí. (Db. 77).
Fyrirhleðslur í og við ár.
1. Austur-Eyjafjallahreppur. Oddviti Austur-Eyjafjallahrepps fer fram á að veitt
verði hærri fjárveiting skv. fjárl. 1981 en verið hefur til fyrirhleðslna í ár í
hreppnum. — Bréf 5. okt. (Db. 221).
2. Austur-Skaftafellssýsla. Búnaðarsamband Austur-Skaftfellinga fer fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna fyrirhleðslna við ár og vötn í AusturSkaftafellssýslu. — Bréf 10. nóv. (Db. 626).
3. Austurland. Þingmenn Austurlands fara fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 til greiðslu kostnaðar við viðgerð á ýmsum fyrirhleðslumannvirkjum sem
skemmdust af völdum vatnavaxta nú fyrir skemmstu. — Bréf 11. nóv. (Db. 566).
4. Dyrhólahreppur. Stjórn Vatnafélagsins Landvarnar í Dyrhólahreppi fer fram á að
félaginu verði veittur 12 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 vegna fyrirhleðslna á
vegum félagsins. — Bréf 2. nóv. (Db. 507).
5. Eyvindará. Sveitarstjóri Egilsstaðahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til greiðslu kostnaðar við varnir gegn landbroti af völdum Eyvindarár. — Bréf
7. ágúst. (Db. 99).
6. Kelduá. Oddviti Fljótsdalshrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
fyrirhleðslu við Kelduá í Fljótsdal. — Bréf 18. okt. (Db. 392).
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7. Kúðafljót. Oddviti Leiðvallarhrepps fer fram á að veittur verði 20 millj. kr. styrkur
skv. fjárl. 1981 til fyrirhleðslu við Kúðafljót í Leiðvallarhreppi. — Bréf 9. okt. (Db.
388).
8. Litla-Laxá. Ábúendur jarðarinnar Þverspyrnu í Hrunamannahreppi fara fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til fyrirhleðslu við Litlu-Laxá fyrir landi jarðar þeirra.
— Bréf 24. sept. (Db. 239).
9. Rangá og Þverá. Hreppsnefnd Djúpárhrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 vegna fyrirhleðslu við Rangá og Þverá. — Bréf 20. sept. (Db. 181).
10. Sandá. Oddviti Hrunamannahrepps fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 vegna fyrirhleðslu við Sandá fyrir innan Svínanes. — Bréf 5. okt. (Db. 276).
11. Skaftá. Bjarni Gottskálksson fer fram á f. h. eigenda jarðarinnar Heiðar í
Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981
til greiðslu kostnaðar við fyrirhleðslu í Skaftá fyrir landi jarðarinnar. — Bréf 6.
nóv. (Db. 509).
12. Þjórsá. Ábúendur jarðanna Skeiðháholts I—III fara fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 vegna fyrirhleðslu við Þjórsá fyrir landi jarða þeirra. — Bréf 10. nóv.
(Db. 635).
Fœðisgreiðslur á fiskiskipum. Fiskimálastjóri sendir upplýsingar um fæðisgreiðslur á
fiskiskipum frá 1/12 1980 til 28/2 1981. — Bréf 11. des. (Db. 884).
Færeyjar, sjá Þingmannasendinefnd til.
Færeyska sjómannaheimilið, sjá Styrkur til byggingar.
Gagnfræðaskóli Akureyrar, sjá Aðflutningsgjöld og söluskattur af hljóðfæri fyrir.
Gagnfræðaskólinn í Hveragerði, sjá Öldungadeild við.
Gallerí Suðurgata 7, sjá Styrkur til.
Garðabær, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 26—28, Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 9, Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl.
22—23, Framhaldsnám í, Styrkur til tónlistarskóla 3.
Garðar á Akranesi, sjá Styrkur til Byggðasafns í.
Garðar Jakobsson, sjá Styrkur til.
Garðyrkjuráðunautur fyrir Norðurland, sjá Styrkur til greiðslu launa.
Garðyrkjuskóli ríkisins, sjá Fjárlög 34.
Garner, Margaret Anne, sjá Ríkisborgararéttur.
Gatnagerð í þéttbýli, sjá Varanleg.
Gaziza, Shenaz Taherah, sjá Ríkisborgararéttur.
Geðheilbrigðismál.
1. Umsögn Barnageðlæknafélags íslands um till. til þál. um geðheilbrigðismál,
skipulag og úrbætur. — Bréf 8. maí. (Db. 1645).
Bréf 10. mars. (Db. 1219).
2. Umsögn Endurhæfingarráðs um sömu till. til þál.
3. Umsögn geðdeildar Landsspítalans um sömu till. til þál. — Bréf 10. mars. (Db.
1304).
4. Umsögn Geðverndarfélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf ódagsett. (Db.
1222).
5. Umsögn heilbr,- og trmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 16. febr. (Db. 1096).
6. Umsögn landlæknis um sömu till. til þál. — Bréf 19. mars. (Db. 1295).
Geðhjálp — félag geðsjúklinga, aðstandenda og velunnara, sjá Menntun fangavarða 4.
Geðverndarfélag íslands, sjá Geðheilbrigðismál 4.
Gehrig, Ursula Friedel Else, sjá Ríkisborgararéttur.
Geir Hallgrímsson, sjá: Skrefatalning á símtöl 1, Varaþingmenn 54—55.
Gestur hf., sjá Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu 3.
Gigtsjúkdómafélag Islands, sjá Styrkur til.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Gjaldskrá þjónustustofnana, sjá Breytingar á.
Gnúpverjahreppur, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja 24, Hitaveituframkvæmdir 1.
Golfklúbbur Hornafjarðar, sjá Styrkur til.
Golfklúbburinn Kjölur í Mosfellssveit, sjá Styrkur til.
Graskögglaverksmiðja í Borgarfirði.
1. Umsögn landbrn. um till. til þál. um graskögglaverksmiðju. — Bréf 12. maí. (Db.
1631).
2. Umsögn Landnáms ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 13. apríl. (Db. 1454).
— Sjá einnig Efling tækniþekkingar á fiskirækt 1.
Grásleppuafurðir, sjá: Aflatryggingasjóður, Útflutningsgjald af.
Greiðslutryggingarsjóður fiskafla. Umsögn Fiskifélags íslands um frv. til 1. um Greiðslutryggingarsjóð fiskafla. — Bréf 24. apríl. (Db. 1499). — Sjá einnig Hagkvæmni í stærð
og endurnýjun skipastólsins 1,5.
Grenivík, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja 25, Hafnarframkvæmdir og lendingarbætur 13.
Grindavík, sjá Styrkur til sjómannastofu í.
Grímseyjarflug, sjá Styrkur til Flugfélags Norðurlands 2—3.
Gróðurskemmdir á Landmannaafrétti, sjá Úrbætur vegna.
Grund, sjá Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 1.
Grundarfjörður, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í.
Grunnskóli.
1. Umsögn fræðslustjóra Austurlandsumdæmis um frv. til 1. um breyt. á 1. um
grunnskóla, nr. 63/1974. — Bréf 9. febr. (Db. 1274).
2. Umsögn fræðslustjóra Suðurlandsumdæmis um sama frv. — Bréf 2. mars. (Db.
1275).
3. Umsögn Háskóla íslands um sama frv. — Bréf 28. apríl. (Db. 1526).
Grýtubakkahreppur, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 13.
Guðjón Ármann Eyjólfsson, sjá Útgáfa myndskreyttrar bókar um alþjóðlegar siglingareglur.
Guðjón Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3.
Guðmundsson, Sólbjartur Thorbergsson, sjá Ríkisborgararéttur.
Guðmundur Bjarnason, sjá Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu 4.
Guðmundur Gíslason, sjá Varaþingmenn 13, 42.
Guðmundur J. Guðmundsson, sjá Varaþingmenn 14—15.
Guðmundur G. Þórarinsson, sjá Varaþingmenn 23.
Guðrún Hallgrímsdóttir, sjá Varaþingmenn 14—15, 61.
Guðrún Dóra Ingvarsdóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Gufuskálar á Snæfellsnesi, sjá Fjarskiptaþjónusta á.
Gunnar Már Kristófersson, sjá Varaþingmenn 16—18.
Gunnar R. Pétursson, sjá Varaþingmenn 19—22, 68.
Gunnar Thoroddsen, sjá Afmæliskveðjur Alþingis til.
Gvendarlaug í Bjarnarfirði, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 37.
Hafnabótasjóður, sjá: Lánsfjárlög 10, Ráðstöfun fjár.
Hafnamálastofnun, sjá: Fjárlög 35, Upplýsinga- og merkingaskylda við ríkisframkvæmdir 3,
Vita- og hafnamálaskrifstofan.
Hafnarfjarðarvegur. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir ályktun bæjarstjórnarinnar í Hafnarfirði varðandi endurbyggingu og breikkun Hafnarfjarðarvegar. — Bréf 25. mars. (Db.
1361).
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Hafnarfjörður, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 1, 6, Barnaheimiii 7—9, Bygging og
viðhald íþróttamannvirkja 29—32, Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva,
elliheimila o. fl. 10—11, Bygging og viðhald skólamannvirkja 26—32, Fjárlög 8, 27,
Hafnarfjarðarvegur, Hafnargerðir og lendingarbætur 14—15, Raflýsing við Reykjanesbraut, Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti 4, Styrkur til Golfklúbbs, Styrkur
vegna sjóminjasafns í, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 4.
Hafnargerðir og lendingarbœtur.
1. Samgrn. mælir með að fjvn. lækki ekki framkvæmdafjárhæð skv. tillögum um
skiptingu heildarfjárveitingar til hafnarmannvirkja og lendingarbóta sem þegar
hafa verið sendar fjvn. — Bréf 21. nóv. (Db. 701).
2. Akranes. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
vegna Akraneshafnar. — Bréf 25. júní. (Db. 42).
3. Samgrn. sendir fjvn. afrit af bréfi bæjarstjórans á Akranesi ásamt umsókn um
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna Akraneshafnar. — Bréf 26. ágúst. (Db. 121).
4. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til endurbóta á
hafnargarðinum á Akranesi. — Bréf 16. mars. (Db. 1300).
5. Blönduós. Sveitarstjóri Blönduóshrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til hafnargerðar á Blönduósi. — Bréf 26. sept. (Db. 194).
6. Sveitarstjóri Blönduóshrepps ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981
til hafnargerðar á Blönduósi. — Bréf 26. sept. (Db. 412).
7. Alþingismenn Norðurlandskjördæmis vestra leggja áherslu á að hafist verði handa
um byggingu hafnar á Blönduósi á árinu 1981. — Bréf 4. des. (Db. 799).
8. Borgarfjörður eystra. Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til tiltekinna hafnarframkvæmda á Borgarfirði eystra. — Bréf 19.
okt. (Db. 336).
9. Breiðdalsvík. Sveitarstjóri Breiðdalshrepps fer fram á að veitt verði nægilegt fé skv.
fjárl. 1981 til brýnustu verkefna í hafnarmálum Breiðdalsvíkur á næsta ári. — Bréf
31. okt. (Db. 587).
10. Búðahreppur. Sveitarstjóri Búðahrepps fer fram á fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til
hafnarframkvæmda í Búðahreppi. — Bréf 7. okt. (Db. 247).
11. Dyrhólahöfn. Sýslumaður Vestur-Skaftafellssýslu sendir ljósrit af samþykkt
hafnarstjórnar Dyrhólahafnar um hafnargerð við Dyrhólaey. — Bréf 3. nóv. (Db.
479).
12. Eskifjörður. Bæjarstjórinn á Eskifirði sendir fjvn. samrit af erindi til Vita- og
hafnamálaskrifstofunnar þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
tiltekinna hafnarframkvæmda á Eskifirði. — Bréf 23. okt. (Db. 391).
13. Grýtubakkahreppur. Hafnarnefnd og hreppsnefnd Grýtubakkahrepps fara fram á
að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til hafnargerðar á Grenivík. — Bréf 20. okt. (Db.
360).
14. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. afrit af erindi til Hafnamálastofnunar um hafnarframkvæmdir í Hafnarfirði. — Bréf 21. okt. (Db. 328).
15. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir fjvn. samrit af erindi til samgrn. og iðnrn.
varðandi úrbætur á aðstöðu til skipaviðgerða við Hafnarfjarðarhöfn. — Bréf 6.
jan. (Db. 951).
16. Hauganes. Oddviti Árskógshrepps o. fl. fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
til áframhaldandi hafnarframkvæmda á Hauganesi. — Bréf 22. sept. (Db. 185).
17. Oddviti Árskógshrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til áframhaldandi
hafnarframkvæmda á Hauganesi. — Bréf 22. sept. (Db. 217).
18. Hvammstangi. Sveitarstjórinn í Hvammstangahreppi fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 vegna Hvammstangahafnar. — Bréf 27. júní. (Db. 47).
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19. Sveitarstjóri Hvammstangahrepps sendir áætlun um kostnað við framkvæmdir við
Hvammstangahöfn árið 1981. — Bréf 3. okt. (Db. 212).
20. Isafjörður. Bæjarstjórinn á ísafirði sendir fjvn. afrit af erindi til samgrn. varðandi
hafnarframkvæmdir á ísafirði. — Bréflaust. (Db. 101).
21. Samgrn. sendir erindi bæjarstjórans á ísafirði þar sem farið er fram á að veitt verði
fé skv. fjárl. 1981 til hafnarframkvæmda og samgöngumála á ísafirði. — Bréf 26.
ágúst. (Db. 120).
22. Kópasker. Sveitarstjórinn á Kópaskeri fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
áframhaldandi hafnarframkvæmda á Kópaskeri. — Bréf 2. okt. (Db. 189).
23. Kópavogur. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar sendir fjvn. samrit af
erindi til Vita- og hafnamálaskrifstofunnar þar sem farið er fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1982 til byggingar smábátahafnar í Kópavogi. — Bréf 30. apríl. (Db.
1577).
24. Miðneshreppur. Sveitarstjórinn í Miðneshreppi sendir fjvn. greinargerð um
hafnamál í Sandgerði. — Bréf 20. okt. (Db. 398).
25. Seyðisfjörður. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til hafnarframkvæmda á Seyðisfirði. — Bréf 30. júní. (Db. 55).
26. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði fer fram á fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til framkvæmda
við Seyðisfjarðarhöfn í tengslum við ferðir færeysku bílferjunnar Smyrils. — Bréf
7. okt. (Db. 268).
27. Siglufjörður. Bæjarstjórinn á Siglufirði sendir fjvn. afrit af erindi til vita- og
hafnamálastjóra varðandi umsókn um fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna hafnarframkvæmda á Siglufirði. — Bréf 29. okt. (Db. 440).
28. Svalbarðsstrandarhreppur. Formaður hafnarnefndar Svalbarðsstrandarhrepps í
Suður-Þingeyjarsýslu fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til hafnarframkvæmda í hreppnum. — Bréf 12. okt. (Db. 293).
29. Vatnsleysustrandarhreppur. Sveitarstjórinn í Vatnsleysustrandarhreppi sendir
fjvn. afrit af erindi til Vita- og hafnamálaskrifstofunnar þar sem farið er fram á
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 til hafnarframkvæmda í hreppnum. —- Bréf 16. sept.
(Db. 155).
30. Vestmannaeyjar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum sendir fjvn. afrit af erindi til
Vita- og hafnamálaskrifstofunnar varðandi hafnarframkvæmdir í Vestmannaeyjum. — Bréf 10. mars. (Db. 1251).
31. Vopnafjörður. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til hafnarframkvæmda á Vopnafirði. — Bréf 27. sept. (Db. 211).
— Sjá einnig: Fjárfestingarframkvæmdir á Dalvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Búlandshreppi, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi, Fjárfestingarframkvæmdir
í Skeggjastaðahreppi 2, Vita- og hafnamálaskrifstofan.
Hafnarhreppur, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Styrkur til tónlistarskóla 4.
Hafralækjarskóli, sjá Bygging og viðhald skólahúsnæðis o. fl. 33.
Hafrannsóknastofnun, sjá: Endurnýjun fiskleitartækja rannsóknaskipa, Fjárlög 36, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna 1—2, Skipan olíuleitarmála og hagnýtra hafsbotnsrannsókna 1.
Hafsbotnsrannsóknir, sjá Skipan olíuleitarmála og hagnýtra.
Hafskip hf., sjá Tollheimta og tolleftirlit 4.
Hagfræðingar, sjá Viðskiptafræðingar og.
Hagkvœmni í stœrð og endurnýjun skipastólsins.
1. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um frv. til 1. um hagkvæmni í
stærð og endurnýjun skipastólsins og frv. til 1. um Greiðslutryggingarsjóð fiskafla.
— Bréf 21. apríl. (Db. 1486).
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2. Umsögn Félags dráttarbrauta og skipasmiðja um frv. til 1. um hagkvæmni í stærö og
endurnýjun skipastólsins. — Bréf 14. apríl. (Db. 1465).
3. Umsögn Fiskifélags íslands um sama frv. — Bréf 24. apríl. (Db. 1498).
4. Umsögn Fiskveiöasjóðs íslands um sama frv. — Bréf 14. apríl. (Db. 1469).
5. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um frv. til 1. um hagkvæmni í stærð
og endurnýjun skipastólsins og frv. til 1. um Greiðslutryggingarsjóð fiskafla. —
Bréf 25. mars. (Db. 1348).
6. Umsögn starfshóps um endurnýjun fiskiskipaflotans um frv. til I. um hagkvæmni í
stærð og endurnýjun skipastólsins. — Bréf 23. apríl. (Db. 1500).
7. Umsögn Sambands fiskvinnslustöðvanna um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db.
1548).
— Sjá einnig Greiðslutryggingarsjóður fiskafla.
Hagnýting innlendra byggingarefna, sjá Aukin.
Hagstofa íslands, sjá: Lögheimili 1, Verðbótahækkun launa.
Halldór Ásgrímsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3—4.
Hannes Baldvinsson, sjá Varaþingmenn 87.
Hansen, Kari Lund, sjá Ríkisborgararéttur.
Haraldur Ólafsson, sjá Varaþingmenn 23—28.
Hauganes, sjá Hafnargerðir og lendingarbætur 16—17.
Hákon Hákonarson, sjá Varaþingmenn 29—33.
Hálshreppur, sjá Snjóbílastyrkir 15.
Háskóli Islands, sjá: Atvinnumiðlun stúdenta, Barnalög 4, Efling innlends lyfjaiðnaðar 9,
Fjárlög 37, 63, 91—93, Grunnskóli 3, Hollustuhættir og hollustuvernd 4—5, 7, Kennsla
í útvegsfræðum, Prófessorsembætti í tölvufræði, Ráðstefna norrænna fræðimanna,
Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð 2, Styrkur vegna sundnámskeiða stúdenta,
Undirbúningur almennra stjórnsýslulaga 3.
Hegningarlög, sjá Almenn.
Heiðarskóli í Borgarfirði, sjá Styrkur til Sigurðar R. Guðmundssonar.
Heilbrigðis- og félagsleg þjónusta fyrir aldraða.
1. Umsögn heilbr,- og trmrn. um till. til þál. um heilbrigðis- og félagslega þjónustu
fyrir aldraða. — Bréf 1. des. (Db. 802).
2. Umsögn landlæknis um sömu till. til þál. — Bréf 19. nóv. (Db. 709).
3. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sömu till. til þál. — Bréf 3. mars.
(Db. 1207).
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 9, Efling
innlends lyfjaiðnaðar 2, Fjárlög 38—39, Geðheilbrigðismál 5, Heilbrigðis- og félagsleg
þjónusta fyrir aldraða 1, Heilbrigðisþjónusta, Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra 1,
Ráðningarnefnd ríkisins 6.
Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða.
1. Umsögn framkvæmdastjóra Elli- og hjúkrunarheimilisins Grundar um frv. til 1. um
heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða. — Bréf 24. apríl. (Db. 1491).
2. Stjórn Félags stjórnenda í öldrunarþjónustu biður um frest til að skila umsögn um
sama frv. — Bréf 24. apríl. (Db. 1484).
3. Umsögn Félags stjórnenda í öldrunarþjónustu um sama frv. — Bréf 3. maí. (Db.
1582).
4. Umsögn fulltrúaráðs Sjómannadagsins um sama frv. — Bréf 25. apríl. (Db. 1483).
5. Umsögn Landssambands sjúkrahúsa um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db. 1572).
6. Umsögn Læknafélags íslands um sama frv. — Bréf 28. apríl. (Db. 1509).
7. Umsögn Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda um sama frv. — Bréf 27. apríl.
(Db. 1490).
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8. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db.
1647).
9. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sama frv. — Bréf 6. maí. (Db. 1590).
10. Umsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. — Bréf 6. apríl. (Db. 1648).
Heilbrigðiseftirlit ríkisins. Forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins sendir fréttatilkynningu um fund á vegum eftirlitsins um skipan heilbrigðiseftirlitsins á íslandi o. fl. — Bréf
ódagsett. (Db. 1083). — Sjá einnig: Hollustuhættir og hollustuvernd 2—3, Sjóefnavinnsla á Reykjanesi 1, Umhverfismál 2.
Heilbrigðisþing. Starfshópur, sem fjallar um heilbrigðismál, sendir ýmsar upplýsingar og
dagskrá fyrir heilbrigðisþing sem halda á 16. og 17. okt. — Bréf 22. sept. (Db. 159).
Heilbrigðisþjónusta. Umsögn heiibr.- og trmrn. um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 57/1978, um
heilbrigðisþjónustu. — Bréf 17. des. (Db. 931).
Heilsugæslustöðvar, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, Fjárfestingarframkvæmdir í
Búlandshreppi, Fjárlög 39.
Heimilisiðnaðarskóli íslands, sjá Styrkur til.
Heimsókn erlendra fréttamanna. Utanrrn. sendir lista yfir þá erlenda fréttamenn, sem
væntanlegir eru til landsins 3. maí, og fer fram á að þeir fái að koma á fund forseta og
alþingismanna. — Bréf 24. apríl. (Db. 1518).
Heimsóknar heilbr. - og trn. Ed. og Nd. óskað á Landakotsspítala. Stjórn St. Jósepsspítala að
Landakoti býður heilbr.- og trn. Ed. og Nd. að heimsækja spítalann og kynna sér
starfsemi hans. — Bréf 8. apríl. (Db. 1403, 1404).
Helgi Sigurður Karlsson, sjá Ríkisborgararéttur.
Helgi Seljan, sjá: Fjárlög 57, Styrkur til tónlistarskóla 1, Varaþingmenn 73.
Helguvík, sjá: Olíuhöfn og birgðastöð í, Olíutankar.
Hella á Rangárvöllum, sjá Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila
o. fl. 12—13.
Hellissandur, sjá Styrkur til tónlistarskóla 5.
Henri Lepisqueux biður um tilteknar upplýsingar um Alþingi. — Bréf 10. apríl. (Db. 1450).
Herbergjapantanir á Hótel Sögu. Ágústa Óskarsdóttir staðfestir tilteknar pantanir og
afpantanir á herbergjum á Hótel Sögu á sumri komanda. — Bréf 19. júní. (Db. 7).
Herjólfur hf., sjá: Flóabátaferðir 9, Vanskil Skallagríms hf. og.
Hestamannafélagið Fákur, sjá Undirgöng undir þjóöveginn viö Rauöavatn.
Hesteigendafélag Borgarness, sjá Styrkur til.
Héraðsskólinn að Reykjum í Hrútafirði, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja 50.
Hið íslenska bókmenntafélag, sjá Styrkur til.
Hið íslenska fornritafélag, sjá Styrkur til.
Hið íslenska kennarafélag, sjá: Athugun á því hver áhrif breytingar á skólahaldi hafa haft á
árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum 2, Styrkur vegna námskeiðahalds
framhaldsskólanna.
Hið íslenska þjóðvinafélag, sjá Styrkur til.
Hijazi, Fawas Kamal Abdel Fattah, sjá Ríkisborgararéttur.
Huitze, Hanne, sjá Ríkisborgararéttur.
Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, sjá: Lánsfjárlög 11, Graskögglaverksmiðja 1.
Hitaveita Akureyrar, sjá Lánsfjárlög 12.
Hitaveita Suðurnesja, sjá Lánsfjárlög 14.
Hitaveituframkvœmdir.
1. Gnúpverjahreppur. Steinþór Ingvarsson oddviti Gnúpverjahrepps sendir fjvn. afrit
af erindi til Orkusjóðs þar sem sótt er um lán vegna hitaveituframkvæmda í
hreppnum. — Bréf ódagsett. (Db. 406).
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2. Hraungerðishreppur. Hreppsnefnd Hraungerðishrepps sendir fjvn. samrit af erindi
til menntmrn. þar sem farið er fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 vegna
ýmissa framkvæmda í hreppnum, svo sem hitaveitu og skólabygginga. — Bréf 30.
okt. (Db. 524).
3. Siglufjörður. Bæjarstjórinn á Siglufirði fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
hitaveituframkvæmda á Siglufirði. — Bréf 25. okt. (Db. 363).
4. Suðurlandskjördæmi. Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sendir
ályktun samtakanna um hitaveitu í Suðurlandskjördæmi. — Bréf 26. ágúst. (Db.
130).
— Sjá einnig: Jarðboranir, Jarðhitaleit á Vestfjörðum, Lánsábyrgðarheimildir vegna,
Lánsfjárlög 11—14.
Hitunarkostnaður, sjá: Fjárlög 43, Jöfnun og lækkun.
Hjalteyri, sjá Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti 5.
Hjartavernd, sjá Styrkur til.
Hjúkrunarfélag íslands, sjá Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna.
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi, sjá Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað.
Hjörleifur Guttormsson, sjá Varaþingmenn 74, 81—83.
Hlíðardalsskóli, sjá Styrkur vegna.
Hljóðbókasafn, sjá: Fjárlög 40, Hljóðbókaútgáfa.
Hljóðbókaútgáfa.
1. Stjórnir Blindrafélagsins og Blindravinafélags íslands fara fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 til útgáfu bóka á blindraletri. — Bréf 24. okt. (Db. 470).
2. Stjórn Blindrafélagsins fer fram á að fjvn. sjái til þess að veitt verði nægilegt fé skv.
fjárl. 1981 til að tryggja hljóðbókaþjónustu fyrir blinda og sjónskerta. — Bréf 24.
nóv. (Db. 692).
3. Bókavörður Hljóðbókasafns sendir ljósrit af samningi á milli menntmrn., Blindrafélagsins og Borgarbókasafns Reykjavíkur um Hljóðbókasafn. — Bréf 1. des. (Db.
754).
4. Borgarbókavörður sendir greinargerð um starfsemi Hljóðbókasafns Blindrafélagsins og Borgarbókasafns Reykjavíkur, sbr. beiðni um fjárveitingu skv. fjárl. 1981
vegna safnsins. — Bréf 8. des. (Db. 865).
5. Menntmrn. sendir og mælir með erindi Blindrafélagsins um fjárveitingu skv. fjárl.
1981 til hljóðbókagerðar á árinu 1981. — Bréf 10, des. (Db. 869).
6. Formaður stjórnar Borgarbókasafns Reykjavíkur og formaður Blindrafélagsins
fara fram á að veittur verði styrkur til Hljóðbókasafns. — Bréf 11. maí. (Db. 1659).
— Sjá einnig Fjárlög 40.
Hlutafé ríkisins í Olíumöl hf Fjmrn. fer fram á að fjvn. samþykki að heimild í 6. gr. fjárl.
1980 um að breyta fjárkröfu ríkisins í Olíumöl hf. í hlutafé verði notuð. — Bréf 23. des.
(Db. 947).
Hnappadalssýsla, sjá Fjárlög 110.
Hofshreppur í Austur-Skaftafellssýslu, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja 34.
Holdanautaræktun, sjá Fjárlög 56.
Hollustuhœttir og hollustuvernd.
1. Heilbrigðisnefnd Akureyrar gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um hollustuhætti og hollustuvernd. — Bréf 7. jan. (Db. 953).
2. Forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins fer fram á að leitaö verði umsagnar
stofnunarinnar um sama frv. — Bréf 25. mars. (Db. 1342).
3. Umsögn Heilbrigðiseftirlits ríkisins um sama frv. — Bréf 3. apríl. (Db. 1430).
4. Umsögn læknadeildar Háskóla íslands um sama frv. — Bréf 18. mars. (Db. 1287).
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5. Framhaldsumsögn læknadeildar Háskóla íslands um sama frv. — Bréf 8. apríl.
(Db. 1405).
6. Framkvæmdastjóri Læknafélags íslands fer fram á að fá lengri frest til að skila
umsögn félagsins um sama frv. — Bréf 18. mars. (Db. 1290).
7. Umsögn Rannsóknastofnunar í lyfjafræði við Háskóla íslands um sama frv. — Bréf
13. apríl. (Db. 1543).
8. Siglingamálastjóri gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf 27. apríl. (Db.
1505).
9. Vinnueftirlit ríkisins gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf 30. mars.
(Db. 1544).
Holtahreppur í Rangárvallasýslu, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja 46, Urbætur
vegna gróðurskemmda á Landmannaafrétti.
Horfnir menn, sjá Almenn hegningarlög.
Hornafjörður, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 17,
Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi, Flugvallarframkvæmdir 5, Lög- og tollgæsla
á Stokksnesi, Snjóbílastyrkir 9, Styrkur til Golfklúbbs, Styrkur til tónlistarskóla 4,
Varanleg gatnagerð í þéttbýli 6.
Hólmavík, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir á, Snjóbílastyrkir 16, Styrkur til að halda uppi
byggð og gistingu 1—2.
Hótel Bjarkarlundur, sjá Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu 3.
Hrafnagilsskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja 35.
Hrafnista, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 11,
Styrkur vegna byggingar dvalarheimilis.
Hrafnseyrarnefnd, sjá Styrkur til.
Hraungerðishreppur, sjá Hitaveituframkvæmdir 2.
Hraunsrétt í Aðaldal, sjá Endurbætur og viðgerð á.
Hrísey, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Flóabátaferðir 4.
Hrunamannahreppur, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 33, Fyrirhleðslur 8, 10.
Húnavallaskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja 36.
Húnavatnssýsla, sjá: Fjárlög 105, Styrkur til Byggðasafns.
Hús Hótel Borgar boðið Alþingi til kaups. Aron Guðbrandsson stjórnarformaður Hótel
Borgar hf. býður Alþingi hótelbygginguna til kaups. — Bréf 8. des. (Db. 950).
Hús Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn.
1. Utanrrn. sendir bréf varðandi kaup á rafmagnsritvél fyrir Hús Jóns Sigurðssonar í
Kaupmannahöfn. — Bréf 12. ágúst. (Db. 108).
2. Formaður stjórnar Húss Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn sendir kostnaðaráætlun fyrir húsið árið 1981. — Bréf 25. nóv. (Db. 757).
3. Formaður stjórnar Húss Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn tilkynnir að fræðimannaíbúð í húsinu hafi verið auglýst til umsóknar. — Bréf 12. maí. (Db. 1657).
4. Formaður stjórnar Húss Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn sendir forsetum
Alþingis tillögur íslendingafélaganna í Kaupmannahöfn um breytt fyrirkomulag á
starfsemi hússins. — Bréf 19. maí. (Db. 1693).
Húsameistari ríkisins, sjá: Breytingar á fundarherbergi, Framtíðarhúsakostur Alþingis,
Ráðstafanir til að auðvelda fötluðum umferð um alþingishús, Símamál Alþingis 3.
Húsavík, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 14,
Flugvallarframkvæmdir 6, Pappírsverksmiðja á, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 5.
Húsnœðismál Bændaskólans á Hvanneyri. Skólastjóri Bændaskólans á Hvanneyri sendir
útdrátt úr fundargerðabók skólanefndar um húsnæðismál skólans. — Bréf 1. des. (Db.
778).
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Húsnœðisstofnun ríkisins.
1. Umsögn félmrn. um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 51/1980, um Húsnæðisstofnun
ríkisins. — Bréf 9. des. (Db. 863).
2. Umsögn Húsnæðisstofnunar ríkisins um sama frv. — Bréf 13. maí. (Db. 1649).
3. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 14. jan. (Db. 967).
— Sjá einnig: Aukin hagnýting innlendra byggingarefna 2, Byggingarsjóður ríkisins,
Lánsfjárlög 3—4, Málefni Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna,
Viðgerðarkostnaður vegna alkalískemmda 1—2.
Hvalfjörður, sjá Samgöngur um.
Hvammshreppur í Vestur-Skaftafellssýslu, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 45,
Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 64—65.
Hvammstangi, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 34—36, Bygging og viðhald
sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 15—16, Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 37, Flugvallarframkvæmdir 7, Hafnargerðir og lendingarbætur 18—
19.
Hvanneyri, sjá: Fjárlög 15—16, Húsnæðismál Bændaskólans á.
Hveragerði, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af tækjum til þurrkunar á kolmunna í,
Fjárfestingarframkvæmdir í, Öldungadeild við Gagnfræðaskólann í.
Höfðahreppur, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í.
Höfn í Hornafirði, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl.
17, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi, Flugvallarframkvæmdir 5, Snjóbílastyrkir 9, Styrkur til Golfklúbbs Hornafjarðar, Styrkur til tónlistarskóla 4, Varanleg
gatnagerð í þéttbýli 6.
Iðja — félag verksmiðjufólks, sjá: Iðnaðarstefna 5, Vörugjald 3.
Iðnaðarráðuneyti, sjá: Athuganir vegna orkufreks iðnaðar 2—3, Aukning orkufreks
iðnaðar 2—3, Fjárlög 41—49, 60, 79, 82, Lánsábyrgðarheimild vegna Kísiliðjunnar hf.,
Lánsfjárlög 13, Rannsóknir á háhitasvæðum landsins, Skipan olíuleitarmála 2, Sölustofnun lagmetis 1.
Iðnaðarstefna.
1. Umsögn Félags íslenskra iðnrekenda um till. til þál. um iðnaðarstefnu. — Bréf 9.
apríl. (Db. 1421).
2. Umsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 27. mars.
(Db. 1371).
3. Framhaldsumsögn Framkvæmdastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 17.
maí. (Db. 1680).
4. Umsögn Iðntæknistofnunar íslands um sömu till. til þál. — Bréf 9. apríl. (Db.
1423).
5. Umsögn Iðju — félags verksmiðjufólks um sömu till. til þál. — Bréf 8. apríl. (Db.
1427).
6. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um sömu till. til þál. — Bréf 9. apríl. (Db.
1437).
7. Umsögn Sambands íslenskra samvinnufélaga um sömu till. til þál. — Bréf 1. apríl.
(Db. 1378).
Iðnaður og þjónusta á Vestfjörðum, sjá Efling.
Iðnfræðsluráð, sjá Námsgagnagerð fyrir heyrnarskerta iðnnema.
Iðnlánasjóður, sjá Lánsfjárlög 15.
Iðnráð, sjá Styrkur til.
Iðnráð Reykjavíkur, sjá Fjárveiting til.
Iðnrekstrarsjóður, sjá Lánsfjárlög 16.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Iðntæknistofnun íslands, sjá: Efling iðnaðar á Vesturlandi 3, Efling iðnaðar og þjónustu á
Vestfjörðum 4, Fjárlög 49, Iðnaðarstefna 4.
Iðnþróunarsjóður, sjá Lánsfjárlög 17.
Inaba, Takako, sjá Ríkisborgararéttur.
Ingólfur Guðnason, sjá Varaþingmenn 4—7, 35—37.
Ingvar Gíslason, sjá Varaþingmenn 29—31, 47—48.
Innflutningsgjald á sælgæti og kex, sjá Sérstakt tímabundið.
Innkaupastofnun ríkisins, sjá Upplýsinga- og merkingaskylda við ríkisframkvæmdir 1.
ísafjarðarsýsla, sjá: Fjárlög 106, Snjóbílastyrkir 17, 24.
Isafjörður, sjá: Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 18—19, Bygging og
viðhald skólamannvirkja o. fl. 38, Endurbætur og viðhald gamalla húsa í, Fjárfestingarframkvæmdir á, Hafnargerðir og lendingarbætur 20—21, Snjóbílastyrkir 17, Styrkur
til Sögufélags, Styrkur vegna býggingar sjómannastofu á.
ísaksskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 39.
Islendingafélögin í Svíþjóð, sjá Landssamband.
íslenska járnblendifélagið, sjá Lánsfjárlög 18.
Islenska málfræðifélagið, sjá Styrkur til.
íslenskir ungtemplarar, sjá Styrkur til.
íþróttafélag Reykjavíkur, sjá Styrkur til.
íþróttafulltrúi, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 1, Fjárlög 50—51.
Iþróttakennaraskóli íslands, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 40, Fjárlög 52,
Málefni.
íþróttamannvirki, sjá: Bygging og viðhald, Fjárfestingarframkvæmdir á Dalvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Ólafsvík.
íþróttasamband íslands, sjá: Fjárlög 50—51, 123, Fjárveitingar til.
Iþróttaskóli Sigurðar R. Guðmundssonar, sjá Styrkur til Sigurðar.
Jafnrétti kvenna og karla.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 78/1976, um
jafnrétti kvenna og karla, ásamt brtt. á þskj. 552. — Bréf 22. apríl. (Db. 1487).
2. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sama frv. og sömu brtt. — Bréf
21. apríl. (Db. 1475).
3. Umsögn Jafnréttisráðs um sama frv. — Bréf 5. maí. (Db. 1574).
4. Umsögn Kvenfélagasambands íslands um sama frv. og sömu brtt. — Bréf 27. apríl.
(Db. 1520).
5. Umsögn Kvenréttindafélags íslands um sama frv. og sömu brtt. — Bréf 29. apríl.
(Db. 1533).
6. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db.
1558).
7. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sama frv. — Bréf 13. maí.
(Db. 1640).
8. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 29. apríl. (Db.
1555).
Jafnréttisráð, sjá: Barnalög 3, Jafnrétti kvenna og karla 3, Stefnumörkun í fjölskyldumálum
4, Styrkur til.
Jarðboranir ríkisins. Umsögn Sambands íslenskra hitaveitna um frv. til 1. um Jarðboranir
ríkisins og frv. til orkulaga. — Bréf 16. mars. (Db. 1283).
Jarðhitaleit, sjá: Fjárlög 46, 80, Hitaveituframkvæmdir, Rannsóknir á háhitasvæðum
landsins.
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Jarðhitaleit á Vestfjörðum.
1. Framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga sendir umsögn um till. til þál.
um frekari jarðhitaleit á Vestfjörðum. — Bréf 8. des. (Db. 854).
2. Umsögn Orkustofnunar um sömu till. til þál. — Bréf 16. des. (Db. 911).
Jouhki, Ritva Leena, sjá Ríkisborgararéttur.
Jóhann Einvarðsson, sjá Varaþingmenn 43—44.
Jóhann Hafstein, sjá Samúðarkveðjur Alþingis vegna fráfalls.
Jón Már Gestsson, sjá Bætur til.
Jón Baldvin Hannibalsson, sjá Varaþingmenn 34.
Jón Ingi Ingvarsson, sjá Varaþingmenn 7, 35—39.
Jón Kristjánsson, sjá Varaþingmenn 40—42.
Jón Júlíus Þorsteinsson, sjá Útgáfa verka.
Jónína Jónsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 4.
Jöfnun og lœkkun hitunarkostnaðar. Viðskrh. sendir skýrslu um framkvæmd II. kafla laga
um jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar. — Bréf 19. maí. (Db. 1678). — Sjá einnig
Fjárlög 43.
Jökuldalur, sjá Snjóbílastyrkir 18.
Kaldrananeshreppur, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 37.
Karlakór Selfoss, sjá Styrkur til.
Karvel Pálmason, sjá Styrkur vegna orlofsheimilis í Flókalundi.
Kaup Alþingis á Hótel Borg, sjá Hús Hótel Borgar.
Kaup á togaranum Hólmatindi, sjá Niðurfelling þinglýsingargjalda vegna.
Kaup á þyrlu fyrir Landhelgisgœslu íslands.
1. Dómsmrn. sendir ljósrit helstu skjala varðandi töku ákvarðana um kaup á þyrlu
fyrir Landhelgisgæslu íslands. — Bréf 9. okt. (Db. 271).
2. Dómsmrn. fer fram á aö heimilað veröi aö vátryggingarfé þyrlunnar TF-GRÓ verði
varið til kaupa á annarri þyrlu. — Bréf 4. maí. (Db. 1602).
Kaupmannasamtök íslands, sjá Bætt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli 3.
Keflavík, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 2, Bygging og viðhald sjúkrahúsa,
heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 20, Fjárlög 9, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 7,
Veiðar í fiskveiðilandhelgí 1, 5, 8.
Keflavíkurflugvöllur, sjá: Olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík, Olíutankar varnarliðsins á.
Kelduá, sjá Fyrirhleðslur 6.
Kennaraháskóli íslands.
1. Nemendaráð Kennaraháskóla íslands skorar á menntmn. Ed. að hraða afgreiöslu
frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 38/1971, um Kennaraháskóla íslands. — Bréf 31. nóv.
(Db. 1017).
2. Umsögn Sambands mynd- og handmenntakennara um sama frv. — Bréf 20. nóv.
(Db. 695).
— Sjá einnig: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 41—42, Fjárlög 53,
Fjárveitingar vegna endurmenntunarnámskeiða.
Kennarasamband íslands. Guðni Jónsson tilkynnir aö Samband grunnskólakennara og
Landssamband grunnskóla- og framhaldsskólakennara hafi verið sameinuð í eitt félag
sem ber nafnið Kennarasamband íslands. — Bréf 9. júní. (Db. 957). — Sjá einnig:
Athugun á því hver áhrif breytingar á skólahaldi hafi haft á árangur nemenda í
grunnskólum og framhaldsskólum 1, Áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins, Fjárlög
74.
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Kennsla í útvegsfrœðum við Háskóla íslands.
1. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um till. til þál. um kennslu í
útvegsfræðum við Háskóla íslands. — Bréf 22. apríl. (Db. 1471).
2. Umsögn Fiskifélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 24. apríl. (Db. 1501).
3. Umsögn Háskóla íslands um sömu till. til þál. — Bréf 28. apríl. (Db. 1607).
4. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu till. til þál. — Bréf 30.
apríl. (Db. 1561).
5. Umsögn Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins um sömu till. til þál. — Bréf 13. apríl.
(Db. 1445).
6. Verkfræðingafélag íslands mælir með sömu till. til þál. — Bréf 16. jan. (Db. 968).
Kerfisbundin skráning á upplýsingum er varða einkamálefni o. fl.
1. Umsögn Læknafélags ísjands um frv. til 1. um kerfisbundna skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni og um frv. til 1. um aðgang að upplýsingum hjá
almannastofnunum. — Bréf 11. des. (Db. 905).
2. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sömu frv. — Bréf 24. nóv. (Db. 724).
3. Umsögn SKÝRR — Skýrsluvéla ríkisins og Reykjavíkurborgar um sömu frv. —
Bréf 19. nóv. (Db. 642).
4. Umsögn Skýrslutæknifélags íslands um sömu frv. — Bréf 19. nóv. (Db. 647).
5. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sömu frv. — Bréf 14. nóv. (Db. 612).
6. Umsögn Verslunarráðs íslands um frv. til 1. um kerfisbundna skráningu á
upplýsingum er varða einkamálefni. — Bréf 20. nóv. (Db. 685).
7. Framhaldsumsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. — Bréf 8. maí. (Db. 1611).
8. Umsögn Yfirfasteignamatsnefndar um sama frv. og frv. til 1. um aðgang að
upplýsingum hjá almannastofnunum. — Bréf 30. nóv. (Db. 762).
— Sjá einnig Aðgangur að upplýsingum hjá almannastofnunum.
KFUK, sjá Styrkur vegna sumarstarfs.
Kielarvikan. Forseti Ríkisþings Slésvíkur og Holtsetalands býður forseta Sþ. og þremur
öðrum fulltrúum Alþingis til Kielarvikunnar 20.—23. júní. — Bréf 16. mars. (Db.
1338).
Kirkjubæjarhreppur, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 43, Fyrirhleðslur 11.
Kirkjubæjarklaustur, sjá Styrkur vegna skákskólans á.
Kirkjuþing, sjá Þúsund ára afmæli kristniboðs á Islandi.
Kísiliðjan, sjá Lánsábyrgðarheimild vegna.
Kjalarneshreppur, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 44, Malbikun Kjalarnesvegar, Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti af völdum sjávar 7.
Kjararannsóknarnefnd, sjá Skipun nefndar er kanni vinnutíma launþega 4.
Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.
1. Bandalag starfsmanna ríkis og bæja gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um
breyt. á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga Bandalags
starfsmanna ríkis og bæja. — Bréf 19. maí. (Db. 1676).
2. Fjmrn. sendir nánari skýringar á 1. gr. bráðabirgðalaga nr. 68/1980, sbr. frv. til
staðfestingar á þeim lögum. — Bréf 18. maí. (Db. 1672).
Kjartan Jóhannsson, sjá Varaþingmenn 51—52.
Kjósarhreppur, sjá Sjálfvirkur sími fyrir.
Kolmunni, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af tækjum til þurrkunar á, Nýting.
Kosningar til Alþingis.
1. Umsögn landskjörstjórnar um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 52/1959, um kosningar til
Alþingis. — Bréf 6. febr. (Db. 1065).
2. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 5. febr. (Db.
1068).
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3. Framhaldsumsögn stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf
6. apríl. (Db. 1386).
Kópasker, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 21,
Hafnargerðir og lendingarbætur 22, Snjóbílastyrkir 19, Styrkur til að halda uppi byggð
og gistingu 4.
Kópavogur, sjá: Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað o. fl., Barnaheimili 10—11, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 38, Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 22—24, Bygging og viðhald skólamannvirkja
o. fl. 45, Fjárlög 10—11, 38, Hafnargerðir og lendingarbætur 23, Varanleg gatnagerð í
þéttbýli 8.
Krabbameinsfélag íslands, sjá: Ályktanir aðalfundar, Styrkur til.
Kristilegt félag heilbrigðisstétta, sjá Fóstureyðingar 4.
Kristneshæli, sjá: Áfengissjúklingadeild við, Fjárlög 54.
Kristniboð á íslandi, sjá: Minnisvarði um fyrstu, Þúsund ára afmæli.
Kunz, Keneva Ann, sjá Ríkisborgararéttur.
Kúðafljót, sjá Fyrirhleðslur 7.
Kútter Sigurfari, sjá Endurbætur og endurbygging á.
Kúnstlich, Catherine Dory Anne, sjá Ríkisborgararéttur.
Kvenfélagasamband íslands, sjá: Fóstureyðingar 5, Jafnrétti kvenna og karla 4.
Kvennasögusafn íslands, sjá Styrkur til.
Kvenréttindafélag íslands, sjá: Jafnrétti kvenna og karla 5, Stefnumörkun í fjölskyldumálum 5.
Kvikmyndasjóður, sjá Efling.
Kvöldvökufélagið, sjá Styrkur til.
Kynning á íslenskri leiklist erlendis.
1. Formaður Leiklistarsambands íslands fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
að greiða fyrir kynningu á íslenskri leiklist og leikritum erlendis. — Bréf 16. okt.
(Db. 305).
2. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 10 millj. kr. skv. fjárl. 1981 til greiðsiu
kostnaðar við að kynna íslenska leiklist erlendis. — Bréf 14. okt. (Db. 294).
Kynning á sérstakri atkvœðagreiðsluaðferð.
1. Björn S. Stefánsson sendir kynningu á sérstakri atkvæðagreiðsluaðferð. — Bréf 25.
sept. (Db. 160).
2. Björn S. Stefánsson býður fjvn. enn þjónustu sína og býðst til að ræða við nefndina.
— Bréf 22. jan. (Db. 972).
Kötluhlaup, sjá: Ráðstafanir til varnar, Varnir gegn tjóni af völdum.
Lagning sjálfvirks síma. Umsögn póst- og símamálastjórnar um frv. til 1. um lagningu
sjálfvirks síma. — Bréf 5. maí. (Db. 1576).
Landakaupasjóður vegna kaupstaða og kauptúna.
1. Umsögn Fjórðungssambands Norðlendinga um frv. til 1. um Landakaupasjóð
vegna kaupstaða og kauptúna. — Bréf 5. maí. (Db. 1606).
2. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um sama frv. — Bréf 19. maí. (Db.
1685).
3. Umsögn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum um sama frv. — Bréf 6. maí. (Db.
1632).
Landakotsskólinn, sjá Styrkur til.
Landakotsspítali, sjá Heimsókn heilbr,- og trn. á.
Landbúnaðarráðuneyti, sjá: Fjárlög 55—56, 59, Graskögglaverksmiðja í Borgarfirði 1,
Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra 2, Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu 6.
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Landbúnaður, sjá: Efling tækniþekkingar á fiskirækt 1, Fjárveitingar til ýmissa málefna,
Framleiðsluráö, Stefnumörkun í.
Landflutningasjóður, sjá Fjárlög 57.
Landgræðsla ríkisins, sjá: Flugrekstur ríkisins 2, Tekjustofn fyrir Landgræðslusjóð.
Landgræðslusjóður, sjá Tekjustofn fyrir.
Landgræðslustjóri, sjá Úrbætur vegna gróðurskemmda á Landmannaafrétti.
Landhelgisgæsla ríkisins, sjá: Flugrekstur ríkisins 3, Kaup á þyrlu fyrir, Siglingalög 3,
Vitamál 5.
Landlæknir, sjá: Efling innlends lyfjaiðnaðar 3, Geðheilbrigðismál 6, Heilbrigðis- og
félagsleg þjónusta fyrir aldraða 2, Meinatæknar 1, Mörkun opinberrar stefnu í
áfengismálum 6.
Landmannaafréttur, sjá Úrbætur vegna gróðurskemmda á.
Landmannahreppur, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 46, Úrbætur vegna
gróðurskemmda á Landmannaafrétti.
Landmælingar íslands, sjá Flugrekstur ríkisins 4.
Landnám ríkisins, sjá: Fjárlög 58—59, Graskögglaverksmiðja í Borgarfirði 2, Stefnumörkun
í landbúnaði 2, Stofnun og rekstur félagsbúa 1.
Landnýting, sjá Bætt skipulag.
Landskjörstjórn, sjá Kosningar til Alþingis 1.
Landssamband hestamannafélaga, sjá Styrkur til.
Landssamband Hjálparsveita skáta, sjá Styrkur til.
Landssamband iðnaðarmanna, sjá: Efling iðnaðar á Vesturlandi 1, Iðnaðarstefna 6, Styrkur
til iðnráða, Verðlagsaðhald o. fl. 2.
Landssamband íslendingafélaganna í Svíþjóð. Stjórnir íslendingafélaganna í Svíþjóð tilkynna að stofnað hafi verið landssamband félaganna o. fl. — Bréf ódagsett. (Db. 95).
Landssamband íslenskra útvegsmanna, sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 6,
Bætt nýting sjávarafla 5, Frídagar sjómanna á fiskiskipum um jólin 2, Hagkvæmni í
stærð og endurnýjun skipastólsins 5, Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla íslands 4,
Meðferð einkamála í héraði 2, Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi 3,
Siglingalög 4, Sölustofnun lagmetis 2, Tekjuskattur og eignarskattur 1,5, Útflutningsgjald af sjávarafurðum 4, Veiðarfæratilraunir, Vitamál 6.
Landssamband sjúkrahúsa, sjá Heilbrigöis- og vistunarþjónusta fyrir aldraöa 5.
Landssamband veiðifélaga, sjá: Aukin nýting silungastofna 1, Fuglaveiðar og fuglafriðun 3.
Landssambandið gegn áfengisbölinu o. fl., sjá Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 10.
Landssamtökin Þroskahjálp, sjá Tollskrá 2.
Landssmiðjan, sjá Fjárlög 60.
Landsspítalinn, sjá Geðheilbrigðismál 3.
Landsvirkjun, sjá: Lánsfjárlög 20, Vararaforka 1.
Landvernd — landgræðslu- og náttúruverndarsamtök íslands, sjá: Bætt skipulag landnýtingarmála, Styrkur til.
Landþurrkun í Austur- og Vestur-Landeyjahreppum. Eggert Haukdal, 6. þm. Suðurl., fer
fram á f. h. oddvita Austur- og Vestur-Landeyjahreppa að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 til landþurrkunar í hreppunum. — Bréf 20. nóv. (Db. 785).
Landþurrkun í Leiðvallarhreppi. Oddviti Leiðvallarhrepps fer fram á að veittur verði
styrkur til landþurrkunar í Leiðvallarhreppi að upphæð 2 millj. kr. — Bréf 9. okt. (Db.
387).
Langeyjarnesbátur, sjá Flóabátaferðir 5.
Langtímaáætlanir um vegagerð. Umsögn Vegagerðar ríkisins um till. til þál. um gerð
langtímaáætlana um vegagerð og till. til þál. um vegagerð. — Bréf 16. mars. (Db.
1377).
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Laugalandsskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 46.
Laugarbakkaskóli, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 48.
Laugarvatnsskólar, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 40, 47.
Laugaskóli í Reykjadal, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 48—49.
Laun þingmanna í Svíþjóð, Englandi og Frakklandi. Utanrrn. sendir upplýsingar um
ákvarðanir um laun þingmanna í Stokkhólmi, London og París. — Bréf 31. okt. (Db.
937).
Launakjör erindreka og trúnaðarmanna Fiskifélags íslands. Fiskimálastjóri ritar fjvn. bréf
um launakjör erindreka og trúnaðarmanna Fiskifélags íslands. — Bréf 4. des. (Db.
820).
Launasjóður rithöfunda.
1. Umsögn stjórnar Félags íslenskra rithöfunda um till. til þál. um Launasjóð
rithöfunda. — Bréf 26. jan. (Db. 999).
2. Umsögn menntamálaráðs um sömu till. til þál. — Bréf 30. jan. (Db. 1016).
3. Umsögn Rithöfundasambands íslands um sömu till. til þál. — Bréf 9. jan. (Db.
955).
4. Stjórn Rithöfundasambands íslands sendir álit nefndar sem falið var að yfirfara
reglugerð um Launasjóð rithöfunda og gera tillögur um breytingar, sbr. sömu till.
til þál. — Bréf 29. jan. (Db. 1000).
5. Stjórn Rithöfundasambands íslands gerir athugasemd við að Félagi íslenskra
rithöfunda hafi verið send sama till. til þál. til umsagnar. — Bréf 12. febr. (Db.
1094).
Launaútreikningur, sjá Verðbótahækkun.
Laxárdalshreppur, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl.
6, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 3.
Lánasjóður íslenskra námsmanna.
1. Fjmrn. æskir heimildar fjvn. til að Lánasjóður íslenskra námsmanna fái að taka 20
millj. kr. að láni. — Bréf 7. apríl. (Db. 1412).
2. Ingibjörg Ólafsdóttir sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrh. varðandi málefni
Lánasjóðs íslenskra námsmanna. — Bréf 4. júní. (Db. 6).
3. Formenn ýmissa námsmannasamtaka rita fjvn. bréf varðandi málefni Lánasjóðs
íslenskra námsmanna. — Bréf 15. des. (Db. 900).
Lánasjóður sveitarfélaga, sjá Lánsfjárlög 21.
Lánsábyrgðarheimild vegna Kísiliðjunnar hf. Iðnrn. fer fram á að tekin verði upp í frv. til
lánsfjárlaga fyrir árið 1981 heimild fyrir ríkissjóð til að ábyrgjast lán til handa
Kísiliðjunni hf. við Mývatn að upphæð 2 millj. kr. — Bréf 2. mars. (Db. 1162).
Lánsábyrgðarheimildir vegna hitaveituframkvæmda. Lánasjóður sveitarfélaga fer fram á að í
lánsfjárlög fyrir árið 1981 verði sett ákvæði um ábyrgðarheimildir vegna lánveitinga til
hitaveituframkvæmda. — Bréf 2. okt. (Db. 227).
Lánsfjárlög.
1. Framkvæmdastjóri Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins sendir áætlun um tekjur og
gjöld sjóðsins fyrir árið 1981, sbr. frv. til lánsfjárlaga fyrir árið 1981. — Bréf 5.
mars. (Db. 1192).
2. Framkvæmdastjóri Bjargráðasjóðs sendir greiðsluáætlun sjóðsins fyrir árið 1981,
sbr. sama frv. — Bréf 6. mars. (Db. 1195).
3. Stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins svarar f. h. Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna fyrirspurn um útlána- og fjármögnunaráætlun sjóðanna, sbr.
sama frv. — Bréf 5. mars. (Db. 1181).
4. Húsnæðisstofnun ríkisins sendir tilteknar upplýsingar um lántökur Byggingarsjóðs
ríkisins hjá lífeyrissjóðum, sbr. sama frv. — Bréf 27. mars. (Db. 1356).
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5. Endurhæfingarráð svarar fyrirspurn fjh.- og viðskn. Ed. um málefni Erfðafjársjóðs, sbr. sama frv. — Bréf 10. mars. (Db. 1220).
6. Ferðamálaráð Islands sendir útlána- og fjármögnunaráætlun Ferðamálasjóðs, sbr.
sama frv. — Bréf 23. mars. (Db. 1336).
7. Ólafur Ragnar Grímsson, 11. þm. Reykv., sendir skýrslu fjárlaga- og hagsýslustofnunar um heildarframkvæmdir á vegum hins opinbera á árinu 1980 og um
áætlaðar framkvæmdir á árinu 1981 o. fl., sbr. sama frv. — Bréflaust. (Db. 1277).
8. Framkvæmdasjóður íslands og Byggðasjóður senda útlána- og fjármögnunaráætlun sjóðanna fyrir árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf 3. mars. (Db. 1179).
9. Stjórnarnefnd Framkvæmdasjóðs öryrkja og þroskaheftra sendir skýrslu um
útlána- og fjármögnunarmöguleika sjóðsins fyrir árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf
4. mars. (Db. 1188).
10. Samgrn. sendir útlána- og fjármögnunaráætlun Hafnabótasjóðs fyrir árið 1981, sbr.
sama frv. — Bréf 6. mars. (Db. 1197).
11. Stjórn Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar sendir áætlanir um framkvæmdakostnaö við fyrirtækiö, sbr. sama frv. — Bréf 5. mars. (Db. 1182).
12. Hitaveitustjórinn á Akureyri sendir fjárhags- og framkvæmdaáætlun fyrir hitaveituna, sbr. sama frv. — Bréf 5. mars. (Db. 1190).
13. Iðnrn. sendir gögn varðandi lánsfjárþörf og rekstur hitaveitna á Kjalarnesi,
Egilsstöðum, Blönduósi og Siglufirði og víðar svo og ýmissa rafveitna, sbr. sama
frv. — Bréflaust. (Db. 1326).
14. Hitaveita Suðurnesja sendir greiðsluáætlun stofnunarinnar fyrir árið 1981, sbr.
sama frv. — Bréf 5. mars. (Db. 1198).
15. Stjórnarformaður Iðnlánasjóðs sendir áætlun um lánsfjárþörf sjóösins 1981 o. fl.,
sbr. sama frv. — Bréf 16. mars. (Db. 1280).
16. Snorri Pétursson sendir greiðsluyfirlit Iðnrekstrarsjóðs fyrir árið 1980 og áætlun um
árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf 9. mars. (Db. 1276).
17. Iðnþróunarsjóður sendir greiðsluyfirlit Iðnþróunarsjóðs fyrir árið 1980 ásamt
greiðsluáætlun fyrir árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf 13. mars. (Db. 1250).
18. Upplýsingar íslenska járnblendifélagsins um framkvæmdir og fjárþörf á árinu 1981,
sbr. sama frv. — Bréf 10. mars. (Db. 1218).
19. íþróttafulltrúi sendir áætlun um tekjur Félagsheimilasjóðs árið 1981, sbr. sama frv.
— Bréf 13. mars. (Db. 1278).
20. Stjórn Landsvirkjunar sendir fjármögnunar- og framkvæmdaáætlun stofnunarinnar
fyrir árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf 6. mars. (Db. 1187).
21. Framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga sendir fjh.- og viðskn. Ed. greiðsluáætlun sjóðsins fyrir árið 1981 svo og fjármögnunaráætlun, sbr. sama frv. — Bréf 6.
mars. (Db. 1194).
22. Rafmagnsveitur ríkisins senda fjármögnunar- og framkvæmdaáætlanir stofnunarinnar fyrir árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf 6. mars. (Db. 1186).
23. Samgrn. sendir fjh,- og viðskn. Ed. samrit af bréfi til fjárlaga- og hagsýslustofnunar
varðandi lánsfjárþörf til Akraness, Stykkishólms og fleiri staða vegna skipaiðnaðar, sbr. sama frv. — Bréf 6. mars. (Db. 1196).
24. Samgrn. vekur athygli á að í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981 er gert
ráð fyrir 800 millj. gkr. lægri lántöku til vegagerðar en gert er ráð fyrir skv.
vegáætlun. Ráðuneytið leggur áherslu á að misræmi þetta verði leiðrétt. — Bréf 27.
mars. (Db. 1353).
25. Samgrn. fer fram á að gert verði ráð fyrir 8.2 millj. kr. lánsfé vegna hafnarframkvæmda í þágu skipasmíðaiðnaðar, sbr. sama frv. — Bréf 27. mars. (Db. 1354).
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26. Samgrn. fer fram á að tiltekin breyting verði gerð á frv. til lánsfjárlaga fyrir árið
1981 að því er varðar framkvæmdir á vegum Skipaútgerðar ríkisins. — Bréf 31.
mars. (Db. 1372).
27. Ólafur Ragnar Grímsson, 11. þm. Reykv., sendir drög hagfræðideildar Seðlabankans að kafla í lánsfjáráætlun 1981 o. fl., sbr. sama frv. — Bréflaust. (Db. 1201).
28. Seðlabanki íslands sendir fréttatilkynningu um peningamál frá 7. jan. 1981, sbr.
sama frv. — Bréf 25. mars. (Db. 1337).
29. Stofnlánadeild landbúnaðarins sendir afrit af erindum til Framkvæmdastofnunar
ríkisins þar sem gerð er grein fyrir áætlunum um inn- og útstreymi og eigið
fjármagn, auk áætlunar um væntanlega fjárþörf til útlána á árinu 1981, sbr. sama
frv. — Bréf 5. mars. (Db. 1185).
30. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sama frv., sbr. vörslu Tryggingastofnunar
ríkisins á Erfðafjársjóði. — Bréf 5. mars. (Db. 1211).
31. Verslunarráð íslands mótmælir tilteknum ákvæðum í sama frv., þ. e. íhlutun um
ráðstöfun fjár lífeyrissjóða o. fl. — Bréf 4. mars. (Db. 1189).
32. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum sendir samrit af bréfi til fjmrh. varðandi
skipalyftu í Vestmannaeyjum, sbr. sama frv. — Bréf 3. mars. (Db. 1183).
33. Fjmrh. sendir erindi bæjarstjórans í Vestmannaeyjum ásamt fskj. varðandi smíði
skipalyftu í Vestmannaeyjum, sbr. sama frv. — Bréf 25. mars. (Db. 1334).
34. Þjóðhagsstofnun sendir drög að köflum um þjóðhagshorfur og fjárfestingu í
fjárfestingar- og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981, sbr. sama frv. — Bréf 16. márs.
(Db. 1279).
Lárus Jónsson, sjá Varaþingmenn 78—79.
Leiðvallarhreppur, sjá Fyrirhleðslur 7.
Leigjendasamtökin, sjá Styrkur til.
Leikfélag Akureyrar, sjá: Niðurfelling opinberra gjalda, Styrkur til.
Leikfélag Reykjavíkur, sjá Styrkur til.
Leiklistarsamband íslands, sjá Kynning á íslenskri leiklist erlendis 1.
Leiklistarskóli íslands, sjá Fjárlög 61.
Leikskólar, sjá: Barnaheimili, dagheimili 1—7, 9, Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl.
67, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi.
Leplar, Cynthia Carrie, sjá Ríkisborgararéttur.
Lilleskog, Anny Petra, sjá Ríkisborgararéttur.
Listasafn ASÍ, sjá Styrkur til.
Listasafn Borgarness, sjá Styrkur til.
Listasafn Einars Jónssonar, sjá Styrkur til.
Listasafn íslands, sjá Fjárlög 62.
Listskreytingar opinberra bygginga.
1. Umsögn Arkitektafélags fslands um frv. til 1. um listskreytingar opinberra
bygginga. — Bréf 13. febr. (Db. 1137).
2. Umsögn fjmrn. um sama frv. — Bréf 27. febr. (Db. 1696).
3. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 5. febr. (Db.
1067).
Litla-Laxá, sjá Fyrirhleðslur 8.
Lífeyrismál, sjá: Framtíðarskipan, Skráning lífeyrisréttinda.
Lífeyrissjóðir, sjá Lánsfjárlög 4, 31.
Lífeyrissjóðsgreiðslur Bergs Sigurbjörnssonar. Bergur Sigurbjörnsson, fyrrv. alþm., fer fram
á að iðgjöld þau, sem hann hefur greitt til lífeyrissjóðs alþingismanna, verði flutt til
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. — Bréf 30. maí. (Db. 2).
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna. Hjúkrunarfélag íslands sendir brtt. við frv. til 1. um breyt. á
1. nr. 16/1965, um Lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, sbr. 1. nr. 14/1969, og fer fram á að
nefndin taki þær til greina. — Bréf 6. apríl. (Db. 1488).
Lífeyrissjóður íslands.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um Lífeyrissjóð íslands. — Bréf 20.
febr. (Db. 1125).
2. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sama frv. — Bréf 16. febr. (Db.
1110).
3. Umsögn félmrn. um sama frv. — Bréf 27. jan. (Db. 993).
4. Hermann Þorsteinsson tilkynnir f. h. Lífeyrissjóðs SIS að umsögn um sama frv.
verði send við fyrsta hentugt tækifæri. — Bréf 30. jan. (Db. 1002).
5. Umsögn Sambands almennra lífeyrissjóða um sama frv. — Bréf 4. febr. (Db.
1075).
6. Umsögn Stéttarsambands bænda um sama frv. — Bréf 6. mars. (Db. 1224).
7. Umsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. — Bréf 24. febr. (Db. 1147).
8. Umsögn Öryrkjabandalags íslands um sama frv. — Bréf 27. mars. (Db. 1370).
Lífeyrissjóður sjómanna.
1. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
49/1974, um Lífeyrissjóð sjómanna. — Bréf 18. maí. (Db. 1673).
2. Tryggingastofnun ríkisins gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf 12.
maí. (Db. 1633).
Lockhart, Peter James, sjá Ríkisborgararéttur.
Lúðrasveit Reykjavíkur, sjá Styrkur til.
Lyfjadreifing. Umsögn Lyfjaeftirlits ríkisins um frv. til 1. um lyfjadreifingu. — Bréf 15. maí.
(Db. 1674).
Lyfjadreifing og afgreiðsla lyfja. Hákon Sigurgrímsson sendir ályktun Stéttarsambands
bænda frá aðalfundi 30. og 31. sept. um nauðsyn þess að hraða afgreiðslu frv. til 1. um
lyfjadreifingu. — Bréf 23. sept. (Db. 157).
Lyfjaeftirlit ríkisins, sjá: Efling innlends lyfjaiðnaðar 4, Lyfjadreifing.
Lyfjafræðingafélag íslands, sjá Efling innlends lyfjaiðnaðar 5.
Lyfjaiðnaður, sjá Efling innlends.
Lyfjanefnd, sjá Efling innlends lyfjaiðnaðar 6.
Lyfjaverslun ríkisins, sjá Efling innlends lyfjaiðnaðar 7.
Lýtingsstaðahreppur, sjá Vegamál.
Lækjarskólinn í Hafnarfirði, sjá Starfskynning á Alþingi.
Læknafélag Islands, sjá: Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 6, Hollustuhættir og
hollustuvernd 6, Kerfisbundin skráning á upplýsingum er varða einkamálefni 1,
Mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum 7.
Lög- og tollgæsla á Stokksnesi við Hornafjörð. Hannes Guðmundsson fer fram á að veittar
verði 6 millj. kr. skv. fjárl. 1981 vegna lög- og tollgæslu á Stokksnesi við Hornafjörð. —
Bréf 13. okt. (Db. 289).
Lögfræðiaðstoð, sjá Fjárlög 21.
Lögheimili.
1. Umsögn Hagstofu íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 35/1960, um lögheimili. —
Bréf 30. apríl. (Db. 1547).
2. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db.
1560).
Lögmannafélag íslands, sjá: Almenn hegningarlög, Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð 3,
Sérstök meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita 3, Stjórnarskrárbreyting,
Undirbúningur almennra stjórnsýslulaga 2.
Lögreglustjórinn í Reykjavík, sjá Atvinnuréttindi útlendinga 4.
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Magnús H. Magnússon, sjá Varaþingmenn 1—2.
Malbikun Kjalarnesvegar. Sveitarstjórn Kjalarneshrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við að ljúka malbikun á þjóðveginum um Kjalarnes. —
Bréf 5. okt. (Db. 223).
Malek, Faisal Abdul, sjá Ríkisborgararéttur.
Manntal á íslandi 1801, sjá Útgáfa.
Markús A. Einarsson, sjá Varaþingmenn 43—46.
Markús B. Þorgeirsson, sjá: Styrkur til, Úttekt á björgunarnetum.
Mat á fasteignum, sjá Fasteignamat.
Matthías Bjarnason, sjá Þingfararkaup alþingismanna 2.
Matthíasarhús, sjá Styrkur tíl.
Mazmanian, Robert, sjá Ríkisborgararéttur.
Málefni Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna. Framkvæmdastjóri Húsnæðisstofnunar ríkisins sendir ályktun húsnæðismálastjórnar um málefni Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna ásamt greinargerð um lántökur. — Bréf
17. des. (Db. 926). — Sjá einnig Lánsfjárlög 3—4.
Málefni Flugleiða hf.
1. Flugleiðir hf. svara spurningum fjh,- og viðskn. Ed., sbr. frv. til 1. um málefni
Flugleiða hf. — Bréf 1. nóv. (Db. 437).
2. Forstjóri Flugleiða hf. fer fram á að tilteknar breytingar verði gerðar á sama frv. —
Bréf 2. nóv. (Db. 438).
Málefni íþróttakennaraskóla íslands. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga rita fjvn. bréf um
málefni íþróttakennaraskóla íslands. — Bréf 1. des. (Db. 804).
Málefni Jerúsalemborgar. Utanrrn. sendir forseta Sþ. bréf frá forseta þjóðþings Iraks um
málefni Jerúsalems. — Bréf 16. okt. (Db. 349).
Málefni Kóreu. Sendiherra fslands í Moskvu framsendir erindi þjóðþings Alþýðulýðveldisins Kóreu um málefni landsins og nauðsyn þess að tryggja frið í landinu. — Bréf 8.
ágúst. (Db. 98).
Málefni Skipaútgerðar ríkisins.
1. Guðjón Teitsson ritar fjvn. bréf um málefni Skipaútgerðar ríkisins. — Bréf 28. okt.
(Db. 420).
2. Guöjón Teitsson sendir samvn. samgm. bréf um málefni Skipaútgerðar ríkisins
ásamt fskj. — Bréf 28. okt. (Db. 421).
Málefni þroskaheftra. Stjórn Bandalags kvenna í Reykjavík sendir ályktun aðalfundar
bandalagsins 22. og 23. febr. um málefni þroskaheftra. — Bréf 22. apríl. (Db. 1497).
Meðferð einkamála í héraði og eftirlit með skipum.
1. Umsögn Fiskifélags íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 85/1936, um meðferð
einkamála í héraði, og um frv. til 1. um breyt. á 1. nr, 52/1970, um eftirlit með
skipum. — Bréf 23. febr. (Db. 1177).
2. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu frv. —Bréf 5. febr. (Db.
1070).
3. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 85 23. júní
1936, um meðferð einkamála í héraði. — Bréf 3. mars. (Db. 1205).
4. Umsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. og frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 52/1970,
um eftirlit með skipum. — Bréf 16. febr. (Db. 1140).
Meinatæknar.
1. Landlæknir mælir með samþykkt frv. til I. um meinatækna. — Bréf 12. des. (Db.
903).
2. Umsögn Meinatæknafélags íslands um sama frv. — Bréf 7. nóv. (Db. 508).
Meindýr á plöntum, sjá Varnir gegn sjúkdómum og.
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Mellk, Robert, sjá Ríkisborgararéttur.
Menningarsjóður, sjá Fjárlög 64.
Menntamálaráð íslands, sjá: Fjárlög 64, Launasjóður rithöfunda 2.
Menntamálaráðuneyti, sjá: Efling Kvikmyndasjóðs 1—2, Fjárlög 40, 65—71, 83, 95, 114,
123, Hljóðbókaútgáfa 5, Kynning á íslenskri leiklist erlendis 2, Náttúruverndarþing,
Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra 3, Ráðningarnefnd ríkisins 5, Ráðstefna um
viðfangsefnið: Konur og menntun, Skoðanakannanir, Skriðuklaustur, Styrkur til
Alþýðuleikhússins 2, Styrkur til Gigtsjúkdómafélags íslands, Styrkur til Heimilisiðnaðarskóla íslands 2, Styrkur til Hins íslenska fornritafélags 2, Styrkur til Listasafns Einars
Jónssonar, Styrkur til Minjasafns Austurlands, Styrkur til Minningarsjóðs Guðmundar
Böðvarssonar og konu hans 3, Styrkur vegna skákskólans, Styrkur vegna starfsemi
samstarfsnefndar um upplýsingamál, Styrkur vegna sundnámskeiða 2, Sýning á verkum
Thorvaldsens, Upplýsinga- og merkingaskylda við ríkisframkvæmdir 2, Öldungadeild
við Gagnfræðaskólann í Hveragerði 2.
Menntaskólinn við Hamrahlíð, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af stjörnusjónauka
fyrir, Fjárlög 68.
Menntastofnun Bandaríkjanna á íslandi, sjá Styrkur til.
Menntun fangavarða.
1. Umsögn dómsmrn. um till. til þál. um menntun fangavarða. — Bréf 24. apríl. (Db.
1534).
2. Umsögn Fangavarðafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 30. apríl. (Db.
1549).
3. Umsögn Félagssamtakanna Verndar um sömu till. til þál. — Bréf 5. maí. (Db.
1589).
4. Umsögn Geðhjálpar — félags geðsjúklinga, aðstandenda og velunnara um sömu
till. til þál. — Bréf 28. apríl. (Db. 1521).
Merkingaskylda við ríkisframkvæmdir, sjá Upplýsinga- og.
Mete, Ali Riza, sjá Ríkisborgararéttur.
Midjord, Fríbjörg, sjá Ríkisborgararéttur.
Miðneshreppur, sjá: Barnaheimili, dagheimili og leikskólar 12, Hafnargerðir og lendingarbætur 24, Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti af völdum sjávar 6.
Minjasafn Austurlands, sjá Styrkur til.
Minningarsjóður Guðmundar Böðvarssonar og konu hans, sjá Styrkur vegna.
Minningarstofa séra Bjarna Þorsteinssonar, sjá Styrkur vegna.
Minnisvarði um Ara fróða á Staðarstað. Rögnvaldur Finnbogason sóknarprestur fer fram á
f. h. Menningarfélags Staðarsveitar að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til greiðslu
kostnaðar við að fullgera og koma fyrir minnismerki um Ara fróða Þorgilsson að
Staðarstað á Snæfellsnesi. — Bréf 27. okt. (Db. 399).
Minnisvarði um Egil Skallagrímsson á Borg á Mýrum. Leó Júlíusson sóknarprestur fer fram
á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við að reisa minnisvarða
á Borg á Mýrum í minningu Egils Skallagrímssonar. — Bréf 10. sept. (Db. 182).
Minnisvarði um fyrstu kristniboðana á íslandi.
1. Dómsmrh. sendir erindi Péturs Sigurgeirssonar vígslubiskups þar sem farið er fram
á styrk skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við að reisa minnismerki um fyrstu
trúboðana á íslandi, þá Þorvald víðförla og Friðrik biskup. — Bréf 16. nóv. (Db.
585).
2. Stjórn Prestafélags hins forna Hólastiftis fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 til aö reisa minnismerki um fyrstu kristniboðana á íslandi, þá Þorvald
víðförla og Friðrik biskup af Saxlandi. — Bréf 31. okt. (Db. 431).
Mjóafjarðarbátur, sjá Flóabátaferðir 6.
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Mortensen, Iris Maria, sjá Ríkisborgararéttur.
Mosfellssveit, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 25,
Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 50, Fjárfestingarframkvæmdir í, Styrkur til
golfklúbbsins Kjalar, Vesturlandsvegur.
Mótmæli gegti flugvallargjaldi. Þorsteinn Þorsteinsson afhendir fjh.- og viðskn. Nd.
undirskriftalista með nöfnum 507 íslendinga vestanhafs þar sem mótmælt er flugvallargjaldi. — Bréf 20. nóv. (Db. 610).
Mótmœli gegn ríkisborgararéttarumsókn Önnu Ingeborg Rasmussen.
1. Peter Rasmussen mótmælir að dóttur hans, Önnu Ingeborg Rasmussen, verði
veittur íslenskur ríkisborgararéttur og krefst þess að nafn hennar verði fellt úr
frumvarpinu. — Bréf 7. febr. (Db. 1082).
2. Peter Rasmussen ritar forseta Sþ. bréf varðandi umsókn um íslenskan ríkisborgararétt fyrir dóttur hans, Önnu Ingeborg Rasmussen, og fer fram á að honum veröi
tryggður réttur til að umgangast barnið á eðlilegan hátt. — Bréf 17. mars. (Db.
1293).
Myndlista- og handíðaskóli íslands, sjá: Fjárlög 62, 72, Starfsskilyrði myndlistarmanna 2.
Myndlistarmenn, sjá: Starfsskilyrði, Styrkur til Félags íslenskra.
Myndlistaskólinn á Akureyri, sjá Styrkur til.
Myndlistaskólinn í Reykjavík, sjá Styrkur tíl.
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla, sjá Fjárlög 107.
Mýrabátur, sjá Flóabátaferðir 7.
Mýrahreppur í Austur-Skaftafellssýslu, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 51,
Snjóbílastyrkir 24, Styrkur til Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu.
Mývatn, sjá: Náttúrurannsóknastöð við, Styrkur til björgunarsveitarinnar Stefáns, Styrkur
til tónlistarskóla 6.
Mön, sjá Boð til forseta Alþingis í tilefni 1000 ára afmælis þings eyjarinnar.
Mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum.
1. Umsögn AA-samtakanna um till. til þál. um mörkun opinberrar stefnu í
áfengismálum. — Bréf 29. jan. (Db. 1045).
2. Umsögn Alþýöusambands íslands um sömu till. til þál. — Bréf 14. jan. (Db. 965).
3. Umsögn áfengisvarnaráðs um sömu till. til þál. — Bréf í jan. (Db. 989).
4. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sömu till. til þál. — Bréf 16. febr.
(Db. 1111).
5. Umsögn fjmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 11. febr. (Db. 1084).
6. Umsögn landlæknis um sömu till. til þál. — Bréf 10. febr. (Db. 1095).
7. Umsögn Læknafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 8. apríl. (Db. 1408).
8. Umsögn Stórstúku íslands um sömu till. til þál. — Bréf 3. febr. (Db. 1047).
9. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sömu till. til þál. — Bréf 13.
febr. (Db. 1085).
10. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sömu till. til þál. — Bréf 3. febr. (Db.
1053).
NATO, sjá Þingmannasamtök Norður-Atlantshafsbandalagsríkja.
Námsgagnagerð fyrir heyrnarskerta iðnnema. Framkvæmdanefnd Alþjóðaárs fatlaðra mælir
með erindi Iðnfræðsluráðs um að veitt verði 432 þús. nýkr. aukafjárveiting vegna
námsgagnagerðar fyrir heyrnarskerta iðnnema. — Bréf 19. febr. (Db. 1149).
Námsgagnastofnun. Námsgagnastjóri fer fram á að Námsgagnastofnun verði heimilað að
nýta lánsheimild að upphæð 1 millj. kr. sem veitt er í fjárlögum ársins 1981. — Bréf 13.
maí. (Db. 1650). — Sjá einnig: Fjárlög 73—75, 94, Fjárveitingar til.
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Námsmenn, sjá: Atvinnumál stúdenta, Lánasjóður íslenskra, Námsgagnagerö fyrir heyrnarskerta iðnnema.
Náttúrugripasafn Akureyrar, sjá Styrkur til.
Náttúrugripasafn Borgarfjarðar, sjá Styrkur til.
Náttúrugripasafn Neskaupstaðar, sjá Styrkur til.
Náttúrugripasafn Selfoss, sjá Styrkur til.
Náttúrulækningafélag Akureyrar, sjá Styrkur til.
Náttúrurannsóknastöð við Mývatn.
1. Stjórn Landeigendafélags Laxár og Mývatns fer fram á að veitt verði rífleg
fjárveiting skv. fjárl. 1981 vegna starfsemi og uppbyggingar náttúrurannsóknastöðvar við Mývatn. — Bréf ódagsett. (Db. 106).
2. Stjórn Landeigendafélags Laxár og Mývatns fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 vegna uppbyggingar náttúrurannsóknastöðvar við Mývatn. — Bréf ódagsett.
(Db. 555).
Náttúruverndarráð, sjá: Aukning orkufreks iðnaðar 4, Fjárlög 77, Stálbræðsla.
Náttúruverndarþing. Menntmrn. ritar fjvn. bréf varðandi fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna
náttúruverndarþings sem halda á í apríl 1981. — Bréf 11. des. (Db. 868).
Nesjahreppur, sjá Snjóbílastyrkir 20.
Neskaupstaður, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Fjárlög 12, Snjóbílastyrkir 21, Styrkur til
N áttúrugripasafns.
Neytendasamtökin, sjá: Breytingar á gjaldskrá þjónustustofnana 1, Ókeypis símaþjónusta,
Styrkur til.
Niðurfelling álags á ferðamannagjaldeyri. Félag íslenskra ferðaskrifstofa skorar á Alþingi að
fella niður flugvallargjald og 10% álag á andvirði ferðamannagjaldeyris. — Bréf 12.
nóv. (Db. 604).
Niðurfelling opinberra gjalda Leikfélags Akureyrar. Fjmrn. fer fram á að heimilað verði skv.
6. gr. fjárl. 1981 að lækka eða fella niður skuld Leikfélags Akureyrar vegna opinberra
gjalda. — Bréf 12. des. (Db. 893).
Niðurfelling þinglýsingargjalda vegna kaupa á togaranum Hólmatindi. Magnús Bjarnason
fer fram á að þinglýsingargjöld vegna kaupa Hraðfrystihúss Eskifjarðar á togaranum
Hólmatindi SU-220 verði felld niður. — Bréf 3. okt. (Db. 236).
Níels Á. Lund, sjá Varaþingmenn 31, 47—50.
Njarðvíkurbær, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Olíutankar varnarliðsins, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 9, Veiðar í fiskveiðilandhelgi 1, 17.
Norður-Atlantshafsbandalagsríki, sjá Þingmannasamtök.
Norðurfjörður, sjá Snjóbílastyrkir 21.
Norðurlandaráð, sjá: Áfengis- og fíkniefnavandamál, Skipulagsmál á vegum.
Norðurlandsbátur, sjá Flóabátaferðir 8.
Norður-Þingeyjarsýsla, sjá: Samgöngumál, Snjóbílastyrkir 19, Togarakaup Útgerðarfélags.
Noregur, sjá Þingmannasendinefndir til og frá.
Norræna félagið, sjá Styrkur til.
Núpur í Dýrafirði, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 51.
Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi.
1. Umsögn Framleiðni sf., Félags Sambandsfiskframleiðenda, um till. til þál. um
nýtingu kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi. — Bréf 18. mars. (Db. 1286).
2. Umsögn Fiskifélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 24. apríl. (Db. 1502).
3. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu till. til þál. — Bréf 24.
mars. (Db. 1346).
4. Umsögn Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins um sömu till. til þál. — Bréf 17. mars.
(Db. 1273).
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5. Forstjóri Sambands íslenskra samvinnufélaga tilkynnir að sömu till. til þál. og till.
til þál. um ítarlega athugun á samkeppnisaðstööu íslendinga hafi verið vísað til
Félags Sambandsfiskframleiðenda (SAFF) til umsagnar. — Bréf 17. mars. (Db.
1270).
— Sjá einnig Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga.
Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra.
1. Umsögn heilbr,- og trmrn. um till. til þál. um könnun á nýtingu ríkisjarða í þágu
aldraðra. — Bréf 9. febr. (Db. 1078).
2. Umsögn landbrn. um sömu tíll. til þál. — Bréf 25. febr. (Db. 1148).
3. Umsögn menntmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 5. febr. (Db. 1093).
4. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sömu till. til þál. — Bréf 3. mars.
(Db. 1208).
Nýting silungastofna, sjá: Aukin, Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur félagsbúa.
Oddsskarð, sjá Snjóbílastyrkir 22.
Oddur Ólafsson, sjá Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 25.
OECD-ríki, sjá: Ráðstefna, Þingmannafundur.
Ohl, Elisabeth Margarethe, sjá Ríkisborgararéttur.
Olga Sigurðardóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 6.
Olivares, Juana Dominga Cardenas, sjá Ríkisborgararéttur.
Olíugjald, sjá Tímabundið.
Olíugjald til fiskiskipa. Forstöðumaður Þjóðhagsstofnunar svarar fyrirspurnum varðandi
ákvörðun yfirnefndar Verðlagsráðs um fiskverð, sbr. frv. til 1. um tímabundið olíugjald
til fiskiskipa. — Bréf 2. apríl. (Db. 1387).
Olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík. Olíufélagið hf. sendir upplýsingar um byggingu nýrra
eldsneytisgeyma fyrir varnarliðið á Keflavíkurflugvelli, sbr. till. til þál. um olíuhöfn og
birgðastöð í Helguvík. — Bréf 17. maí. (Db. 1707).
Olíuleit, sjá Skipan olíuleitarmála.
Olíumöl hf., sjá Hlutafé ríkisins í.
Olíutankar varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Bæjarstjórinn í Njarðvík sendir ályktun
bæjarstjórnar Njarðvíkur frá 7. apríl þar sem átalinn er seinagangur við að fjarlægja
olíutanka varnarliðsins frá vatnsbóli Njarðvíkinga o. fl. — Bréf 8. apríl. (Db. 1424).
Olsen, Henry Svenning Winther, sjá Ríkisborgararéttur.
Opinberar framkvæmdir, sjá: Upplýsinga- og merkingaskylda, Útboð.
Orkubú Vestfjarða, sjá Orkulög 2.
Orkufrekur iðnaður, sjá: Athuganir vegna, Aukning, Fjárlög 45, 48.
Orkulög.
1. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um frv. til orkulaga. — Bréf 15. mars.
(Db. 1256).
2. Umsögn stjórnar Orkubús Vestfjarða um sama frv. — Bréf 15. mars. (Db, 1697).
3. Umsögn Sambands íslenskra rafveitna um sama frv. — Bréf 12. mars. (Db. 1258).
4. Umsögn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 17. febr. (Db.
1117).
5. Umsögn veitustjórnar Sauðárkróksbæjar um sama frv. — Bréf 8. apríl. (Db. 1432).
6. Verkfræðingafélag íslands gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf 12.
maí. (Db. 1641).
7. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um frv. til 1. um breyt. á orkulögum, nr.
58/1967. — Bréf 7. mars. (Db. 1241).
8. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 5. febr. (Db.
1069).
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9. Umsögn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 17. febr. (Db.
1116).
10. Umsögn Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi um sama frv. — Bréf 2.
febr. (Db. 1074).
11. Umsögn Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi um sama frv. — Bréf 26.
jan. (Db. 1007).
— Sjá einnig Jarðboranir ríkisins.
Orkunýting, sjá: Aukning orkufreks iðnaðar 3, Fjárlög 45, 48.
Orkusjóður, sjá Fjárlög 78.
Orkustofnun, sjá: Athugun á hagkvæmni rafknúinna samgöngutækja 1, Fjárlög 79—80,
Jarðboranir ríkisins, Jarðhitaleit á Vestfjörðum 2, Skipan olíuleitarmála 3, Sveitarafvæðing.
Orlof.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 87/1971, um orlof
(77. mál). — Bréf 23. febr. (Db. 1145).
2. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sama frv. — Bréf 13. maí.
(Db. 1638).
3. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 6. mars. (Db.
1191).
4. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 87/1971, um orlof
(103. mál). — Bréf 14. apríl. (Db. 1464).
5. Umsögn póst- og símamálastjórnar um sama frv. — Bréf 7. maí. (Db. 1605).
6. Umsögn Seðlabanka íslands um sama frv. — Bréf 8. apríl. (Db. 1419).
7. Umsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. — Bréf 1. apríl. (Db. 1373).
8. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 27. mars. (Db.
1365).
Orlof vegna barnsburðar. Utanrrn. sendir ljósrit af blaðagrein úr finnsku blaði þar sem
greint er frá tilhögun á foreldraleyfi vegna barnsburðar. — Bréf 1. okt. (Db. 186).
Orlofssjóður aldraðra.
1. Umsögn félmrn. um frv. til 1. um Orlofssjóð aldraðra. — Bréf 10. des. (Db. 862).
2. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sama frv. — Bréf 11. des. (Db. 887).
Ófeigur Ófeigsson, sjá Styrkur til.
Ókeypis símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana. Umsögn Neytendasamtakanna um till.
til þál. um ókeypis símaþjónustu (,,frínúmer“) opinberra stjórnsýslustofnana. —Bréf 7.
apríl. (Db. 1390).
Ólafsfjarðarmúli, sjá Áætlun um varnir gegn snjóflóðum.
Ólafsfjörður, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í.
Ólafsvík, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heílsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 26,
Fjárfestingarframkvæmdir í.
Ólafsvíkurenni, sjá: Áætlun um varnir gegn snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni,
Samgöngur um Hvalfjörð o. fl. 2, Vegagerð undir.
Ólafur Björnsson, sjá Varaþingmenn 51—53.
Ólafur G. Einarsson, sjá Varaþingmenn 65—66, 69.
Ólafur Ragnar Grímsson, sjá Lánsfjárlög 7, 27.
Ólafur Jóhannesson, sjá Varaþingmenn 24—28.
Ólafur Þ. Þórðarson, sjá: Snjóbílastyrkir 23, 28, Varaþingmenn 10—12.
Óperuflutningur í Þjóðleikhúsinu. Þjóðleikhússtjóri fer fram á að Þjóðleikhúsinu verði séð
fyrir nægum fjármunum svo að unnt verði að flytja óperur í samræmi við lög. — Bréf
20. okt. (Db. 357—359).
Óvígð sambúð, sjá Réttarstaða fólks í.
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Palestínuvandamálið. Forseti löggjafarþings Túnis sendir ályktanir þingsins frá 29. nóv. 1980
um samstöðu með Palestínumönnum. — Bréf 4. des. (Db. 954).
Pappírsverksmiðja á Húsavík. Þingmenn Norðurlands eystra fara fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 til að greiða kostnað við að kanna hvort hagkvæmt kunni að vera að
reisa pappírsverksmiðju á Húsavík. — Bréf 3. des. (Db. 835).
Patreksfjörður, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 27,
Fjárfestingarframkvæmdir á.
Páll Þorsteinsson, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 34.
Perkins, Wayne Dexter, sjá Ríkisborgararéttur.
Peter Rasmussen, sjá Mótmæli gegn ríkisborgararéttarumsókn Önnu Ingeborg Rasmussen.
Pétur Sigurðsson, sjá Varaþingmenn 71—72.
Platek, Elvira, sjá Ríkisborgararéttur.
Plöntusjúkdómar, sjá Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
Póst- og símamálastofnun. Póst- og símamálastjóri sendir fjvn. afrit af erindi til samgrn.
varðandi óheimilaðar stöður hjá stofnuninni. — Bréf 5. júní. (Db. 10). — Sjá einnig:
Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega, Fjarskiptaþjónusta á
Gufuskálum, Fjárlög 81, Lagning sjálfvirks síma, Orlof 5, Ókeypis símaþjónusta
opinberra stjórnsýslustofnana, Starfsreglur, Símamál Alþingis 2—5.
Prestafélag íslands, sjá: Fóstureyðingar 6, Styrkur til.
Pretlove, Brenda Darlene, sjá Ríkisborgararéttur.
Prófessorsembætti í tölvunarfræði. Forstöðumaður Skýrsluvéla ríkisins og Reykjavíkurborgar mælir með að stofnsett verði prófessorsembætti í tölvunarfræði við Háskóla Islands.
— Bréf 5. des. (Db. 838).
Rafhönnun hf., sjá Símamál Alþingis 3—5.
Rafknúin samgöngutæki, sjá Athugun á hagkvæmni.
Raflýsing við Reykjanesbraut. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til að raflýsa við Reykjanesbraut ofan við Hafnarfjörð. — Bréf 7. okt. (Db.
258).
Rafmagnseftirlit ríkisins, sjá Fjárlög 82.
Rafmagnsveitur ríkisins, sjá: Lánsfjárlög 13, 22, Vararaforka 2.
Rafvœðing bœja í Gufudalssveit. Oddviti Gufudalshrepps fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til rafvæðingar tiltekinna bæja í byggðarlaginu. — Bréf 10. nóv. (Db. 627).
Rafvæðing jarða í Ögurhreppi. Oddviti Ögurhrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til að flýta fyrir rafvæðingu jarðanna Hvítaness og Vigrar í Ögurhreppi. — Bréf 23.
okt. (Db. 564).
Ragnar Arnalds, sjá Varaþingmenn 84—85.
Ragnar Fjalar Lárusson, sjá Sala hússins nr. 19 við Auðarstræti.
Ragnhildur Helgadóttir, sjá Varaþingmenn 54—58.
Rangá, sjá Fyrirhleðslur 9.
Rannsóknaráð ríkisins, sjá: Fjárlög 83, Ráðstefna OECD-ríkja.
Rannsóknarlögregla ríkisins, sjá Fjárlög 84.
Rannsóknarnefnd flugslysa, sjá Fjárlög 85.
Rannsóknarnefnd sjóslysa, sjá: Fjárlög 86, Vitamál 7.
Rannsóknastofa fiskiðnaðarins í Vestmannaeyjum, sjá Fjárlög 89.
Rannsóknastofa Háskólans í lyfjafræði, sjá Efling innlends 9.
Rannsóknastofnanir atvinnuveganna, sjá Fjárlög 87.
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, sjá: Aukin hagnýting innlendra byggingarefna 1,
Viðgerðarkostnaður vegna alkalískemmda 3.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af tækjum til
þurrkunar á kolmunna í Hveragerði, Fiskvinnsluskóli 4—8, Fjárlög 88—89, Kennsla í
útvegsfræðum við Háskóla íslands 5, Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi 4,
Ráðningarnefnd ríkisins 4, Umhverfismál 3.
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, sjá: Fjárlög 90, Umhverfismál 4.
Rannsóknastofnun vitundarinnar, sjá Styrkur til.
Rannsóknir á háhitasvœðum landsins. Umsögn iðnrn. um till. til þál. um skipulegar
rannsóknir á háhitasvæðum landsins. — Bréf 27. apríl. (Db. 1493). — Sjá einnig
Fjárlög 46, 80.
Rannsóknir í þágu atvinnuveganna.
1. Umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 64/1965, um
rannsóknir í þágu atvinnuveganna. — Bréf 28. jan. (Db. 997).
2. Framhaldsumsögn Hafrannsóknastofnunarinnar um sama frv. — Bréf 29. apríl.
(Db. 1527).
3. Umsögn Fiskifélags íslands um sama frv. — Bréf 3. mars. (Db. 1193).
Raschhofer, Alois, sjá Ríkisborgararéttur.
Rasmussen, Anna Ingeborg, sjá: Mótmæli gegn, Ríkisborgararéttur.
Rauðaberg í Mýrahreppi, sjá Styrkur til Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu.
Rauðasandshreppur, sjá Snjóbílastyrkir 23.
Raunvísindastofnun Háskólans, sjá Fjárlög 91—93.
Ráðningarnefnd ríkisins og ráðning í nýjar stöður.
1. Einar Sverrisson sendir erindi varðandi beiðnir til Ráðningarnefndar ríkisins um
starfsmannahald hjá ríkisstofnunum o. fl. — Bréflaust. (Db. 68).
2. Ráðningarnefnd ríkisins sendir fjvn. erindi til afgreiðslu frá utanrrn., sjútvrn.,
dóms- og kirkjumrn. og iðnrn. varðandi nýjar stöður á vegum þessara ráðuneyta.
— Bréf 7. okt. (Db. 255).
3. Utanrrn. sendir fjvn. erindi og fer fram á að heimilað verði að ráða í tilteknar
stöður á vegum ráðuneytisins. — Bréf 15. okt. (Db. 323).
4. Ráðningarnefnd ríkisins sendir fjvn. erindi sjútvrn. ásamt fskj. varðandi ráðningu
matvælasérfræðings við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins í stað skrifstofumanns.
— Bréf 13. nóv. (Db. 600).
5. Menntmrn. sendir ljósrit af erindi til Ráðningarnefndar ríkisins varðandi heimild til
að ráða dansara við Þjóðleikhúsið. — Bréf 19. nóv. (Db. 656).
6. Heilbr,- og trmrn. sendir greinargerð um hvernig þær stöður skiptast sem gert er
ráð fyrir í fjárlögum á ríkisspítölum og heilsugæslustöðvum. — Bréf 31. mars. (Db.
1376).
— Sjá einnig Fjárlög 98.
Ráðstafanir til að auðvelda fötluðum umferð um alþingishúsið. Húsameistan ríkisins sendir
frumhönnun á möguleikum hjólastólanotenda til að komast hjálparlaust leiðar sinnar
um alþingishúsið. — Bréf 7. febr. (Db. 126).
Ráðstafanir til varnar gegn tjóni af völdum Kötluhlaups. Oddviti Hvammshrepps í VesturSkaftafellssýslu fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar
við að styrkja og hækka varnargarð við Höfðabrekkujökul til að afstýra tjóni af völdum
Kötluhlaups. — Bréf 14. ágúst. (Db. 109).
Ráðstefna Alþjóðasamtaka hjúkrunarfræðinga. Svanlaug Árnadóttir fer fram á að Hjúkrunarfélagi íslands verði veittur 1.5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 vegna þátttöku
félagsins í ráðstefnu Alþjóðasamtaka hjúkrunarfræðinga í júlí. — Bréf 12. nóv. (Db.
603).
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Ráðstefna forseta þjóðþinga Norðurlanda.
1. Forseti danska þjóðþingsins býður til fundar forseta þjóðþinga Norðurlandanna í
Kaupmannahöfn mánudaginn 17. nóv. — Bréf 7. okt. (Db. 341).
2. Skrifstofustjóri danska þingsins þakkar forseta Sþ. og skrifstofustjóra fyrir að koma
til fundar forseta þjóðþinganna sem haldinn var í Kaupmannahöfn fyrir skömmu.
— Bréf 24. nóv. (Db. 756).
3. Skrifstofustjóri sænska Ríkisdagsins sendir drög að fundargerð frá fundi forseta
þjóðþinga í Kaupmannahöfn 17. nóv. — Bréf 22. des. (Db. 960).
Ráðstefna norrænna félagsfræðinga. Þórólfur Þórlindsson fer fram á að veittur verði styrkur
skv. fjárl. 1981 vegna XL. ráðstefnu norrænna félagsfræðinga sem halda á á Islandi í
júní. — Bréf 19. okt. (Db. 422).
Ráðstefna norrænna fjölmiðlafræðinga. Þorbjörn Broddason dósent fer fram á að veittur
verði styrkur að upphæð 3 millj. kr. skv. fjárl. 1981 vegna ráðstefnu norrænna
fjölmiðlafræðinga sem halda á á íslandi 16.—19. ágúst. — Bréf 17. okt. (Db. 315).
Ráðstefna norrænna fræðimanna um efnið: Breytingar á kjörum kvenna á miðöldum.
Guðrún Ása Grímsdóttir fer fram á að Sagnfræðistofnun Háskóla íslands verði veittur
styrkur skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við norræna ráðstefnu um efnið:
Breytingar á kjörum kvenna á miðöldum. — Bréf 12. sept. (Db. 145).
Ráðstefna OECD-ríkja.
1. Vilhjálmur Lúðvíksson ritar f. h. Rannsóknaráðs ríkisins um fyrirhugaðan fund
íslenskra vísindamanna og vísindamanna á vegum OECD sem hér verða 9.—14.
nóv. — Bréf 5. nóv. (Db. 500).
2. Utanrrn. sendir afrit af tveimur telex-skeytum varðandi þingmannafund OECD um
efnahags- og orkumál sem halda á í París. — Bréf 28. jan. (Db. 991).
3. Viðskrn. sendir skjöl varðandi þingmannafund Efnahags- og framfarastofnunarinnar um orku- og efnahagsmál. — Bréf 3. febr. (Db. 1044).
4. Framkvæmdastjóri OECD, Efnahags- og framfarastofnunarinnar, býður til ráðstefnu um efnahags- og orkumál í París í apríl. — Bréf 10. mars. (Db. 1243).
5. Viðskrn. sendir skjöl varöandi þingmannafund OECD um orku- og efnahagsmál.
— Bréf 12. mars. (Db. 1265).
6. Utanrrn. sendir bréf sendiráðs Islands í París varðandi þingmannafund OECDríkja um orku- og efnahagsmál sem halda á í París á næstunni. — Bréf 17. mars.
(D6. 1289).
— Sjá einnig Þingmannafundur OECD-ríkja.
Ráðstefna um viðfangsefnið: Konur og menntun. Menntmrn. sendir fjvn. erindi Stúdentaráðs Háskóla íslands frá 21. nóv. þar sem farið er fram á styrk skv. fjárl. 1981 til greiðslu
kostnaðar við norræna ráðstefnu í febrúar 1981 um viðfangsefnið: Konur og menntun.
— Bréf 26. nóv. (Db. 719).
Ráðstöfun fjár Hafnabótasjóðs.
1. Samgrn. fer fram á að fjvn. samþykki tilteknar ráðstafanir á fé úr Hafnabótasjóði
árið 1980. — Bréf 18. júní. (Db. 24).
2. Borgarfjörður eystra. Samgrn. óskar eftir samþykki fjvn. til að veita 25 millj. kr.
bráðabirgðalán úr Hafnabótasjóði vegna framkvæmda við höfnina á Borgarfirði
eystra. — Bréf 11. júlí. (Db. 60).
3. Samgrn. sendir fjvn. erindi varðandi Hafnabótasjóð og greiðsluvanda nokkurra
hafnarsjóða vegna endurgreiðslu lána. — Bréf 25. nóv. (Db. 763).
4. Samgrn. æskir samþykkis fjvn. til tiltekinnar ráðstöfunar á fé úr Hafnabótasjóði. —
Bréf 9. apríl. (Db. 1428).
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Reglugerð um skólasöfn. Sigríður Valgeirsdóttir sendir f. h. Alfa-deildar Félags kvenna í
fræðslustörfum afrit af erindi til menntmrh., þ. e. setningu reglugerðar um skólasöfn í
grunnskólum. — Bréf 12. mars. (Db. 1259).
Reyðarfjörður, sjá: Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi, Sala húseignar
Síldarverksmiðja ríkisins, Snjóbílastyrkir 11, Styrkur til tónlistarskóla 1.
Reykdælahreppur í Suður-Þingeyjarsýslu, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl.
48—49.
Reykholt, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 52.
Reykir í Hrútafirði, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 53, Styrkur til
Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna.
Reykjahreppur í Suður-Þingeyjarsýslu, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 33.
Reykjalundur, sjá Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 25.
Reykjanes, sjá Sjóefnavinnsla á.
Reykjavík, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 3, Atvinnuréttindi útlendinga 4, Ályktun
borgarstjórnar um næstu stórvirkjun, Barnaheimili 13, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 39, Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl.
28—33, Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 39, 41—42, 54, Bygging vöruskemmu, Fjárlög 118—120, Fjárveiting til Iðnráðs, Sérstök meðferð mála vegna
rangrar nötkunar stöðureita 1, Styrkur til Flugbjörgunarsveitarinnar í, Styrkur til
Leikfélags, Styrkur til Lúðrasveitar, Styrkur tií Myndlistaskólans í, Styrkur til
Taflfélags, Styrkur til Þjóðkirkjunnar, Styrkur vegna byggingar færeysks sjómannaheimilis, Styrkur vegna skrifstofukostnaðar dómprófastsembættisins í.
Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð.
1. Umsögn Dómarafélags íslands um till. til þál. um réttarstöðu fólks í óvígðri
sambúð. — Bréf 6. febr. (Db. 1087).
2. Umsögn lagadeildar Háskóla íslands um sömu till. til þál. — Bréf 19. jan. (Db.
983).
3. Umsögn laganefndar Lögmannafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 27. jan.
(Db. 1006).
4. Umsögn sifjalaganefndar um sömu till. til þál. — Bréf 20. jan. (Db. 974).
Ridgewell, Peter John Colin, sjá Ríkisborgararéttur.
Rithöfundasamband íslands, sjá: Launasjóöur rithöfunda 3—5, Þýðingarsjóður 2.
Ríkisábyrgðasjóður íslands, sjá: Fjárlög 47, Vanskil Skallagríms hf. og Herjólfs hf.
Ríkisborgararéttur. Um ríkisborgararétt sóttu: Ayse Selcan (Stella María Blöndal) (Db.
1644); Bareuther, Gudrun (Db. 1008); Boysen, Astrid (Db. 1238); Bronwyn, Kolbrún
Kjartansdóttir (Db. 1009); Butt, David John (Db. 1010); Campbell, Duncan Wilson
(Db. 1246); Castros, Julie Victoria (Db. 1593); Christiansen, Judith (Db. 1232);
Clarke, Michael John (Db. 1012); Clifford, Helene Arndís (Db. 1013); Dannheim,
Margrét Dalhoff (Db. 1597); Depuydt, Hervé Maurice Alexandre Claude (Db. 1231);
Diano, Cristina Kristensen (Db. 1594); Diano, Theodora Kristensen (Db. 1595);
Driscoll, Kári (Db. 1014); Duffield, Mark Peter (Db. 1015); Enos, James Páll (Db.
1020); Enos, Mary Ann (Db. 1019); Garner, Margaret Anne (Db. 1248); Gaziza,
Shenaz Taherah (Db. 1599); Gehrig, Ursula Friedel Else (Db. 1021); Guðmundsson,
Sólbjartur Thorbergsson (Db. 1442); Guðrún Dóra Ingvarsdóttir (Db. 1230); Hansen,
Kari Lund (Db. 1022); Helgi Sigurður Karlsson (Db. 1042); Hijazi, Fawas Kamal
Abdel Fattah (Db. 1215); Hintze, Hanne (Db. 1535); Inaba, Takako (Db. 1035);
Jouhki, Ritva Leena (Db. 1023); Kunz, Keneva Ann (Db. 1331); Kunstlich, Catherine
Dory Anne (Db. 1024); Leplar, Cynthia Carrie (Db. 1037); Lilleskog, Anny Petra (Db.
1025); Lockhart, Peter James (Db. 1244); Malek, Faisal Abdul (Db. 1233); Mazmanian, Robert (Db. 1235); Mellk, Robert (Db. 1046); Mete, Ali Riza (Db. 1040);
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Midjord, Fríbjörg (Db. 1043); Mortensen, Iris Maria (Db. 1567); Ohl, Elisabeth
Margarethe (Db. 1026); Olivares, Juana Dominga Cardenas (Db. 1039); Olsen, Henry
Svenning Winther (Db. 1524); Perkins, Wayne Dexter (Db. 1027); Platek, Elvira (Db.
1028); Pretlove, Brenda Darlene (Db. 1332); Raschhofer, Alois (Db. 1596); Rasmussen, Anna Ingeborg (Db. 1029); Ridgewell, Peter John Colin (Db. 1598); Ryan,
Thomas William (Db. 1036); Sokolov, Nikolaj Alexandrovitz (Db. 1592); Spencer,
Carl John (Db. 1030); Szebesta, Karol Zdzislaw (Db. 1247); Sönderholm, Inger (Db.
1216); Tamini, Suleiman (Db. 1041); Tamzok, Gúngör (Db. 1333); Thorsteinsson,
Ásbjörg (Db. 1031); Villalobos, Ricardo Eloy (Db. 1234); Wright, Linda (Db. 1032);
Zawadzki, Ryszard Janusz (Db. 1214); Þórunn Guðmundsdóttir (Ðb. 1033). — Sjá
einnig Mótmæli gegn ríkisborgararéttarumsókn Önnu Ingeborg Rasmussen.
Ríkisspítalar, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 34,
Fjárlög 39.
Ríkisútgáfa námsbóka, sjá Fjárlög 94.
Ríkisútvarpið, sjá: Bílastæði fyrir fréttamann, Fjárlög 95—97, Sinfóníuhijómsveit íslands,
Utvarpslög.
Ryan, Thomas William, sjá Ríkisborgararéttur.
Ræktunarfélag Norðurlands, sjá Styrkur til.
Ræktunarsambönd, sjá Skattamál.
S. P. Ladany prófessor biður um tilteknar upplýsingar um Alþingi. — Bréf 25. mars. (Db.
1393).
Safnahús í Borgarnesi, sjá Bygging.
Safnastofnun Austurlands, sjá: Styrkur til Minjasafns Austurlands, Styrkur til.
Sala húseignar Síldarverksmiðja ríkisins að Eyrargötu 1 á Reyðarfirði. Sjútvrn. fer fram á að
heimilað verði skv. 6. gr. fjárl. 1981 að selja húseign Síldarverksmiðja ríkisins að
Eyrargötu 1 á Reyðarfirði. — Bréf 24. nóv. (Db. 699).
Sata hússins nr. 19 við Auðarstrœti í Reykjavík. Dómsmrn. fer fram á að heimilað verði skv.
fjárl. 1981 að selja Ragnari Fjalari Lárussyni prestsseturshúsið nr. 19 við Auðarstræti í
Reykjavík. — Bréf 28. nóv. (Db. 846).
Sala hússins nr. 17 við Sólheima í Reykjavík. Fjmrh. fer fram á að heimilað verði skv. 6. gr.
fjárl. 1981 aö selja húseignina nr. 17 við Sólheima í Reykjavík til afnota fyrir
Unglingaheimili ríkisins. — Bréf 11. des. (Db. 875).
Samábyrgð íslands, sjá Siglingalög 5.
Samband almennra lífeyrissjóða, sjá: Framtíðarskipan lífeyrismála 2, Lífeyrissjóður Islands
5.
Samband austur-húnvetnskra kvenna, sjá Styrkur til.
Samband dýraverndunarfélaga íslands, sjá Styrkur vegna útgáfu Dýraverndarans.
Samband fiskvinnslustöðvanna, sjá Hagkvæmni í stærð og endurnýjun skipastólsins 7.
Samband íslenskra hitaveitna, sjá Jarðboranir ríkisins.
Samband íslenskra rafveitna, sjá Orkulög 3.
Samband íslenskra samvinnufélaga, sjá: Bætt skilyrði til verslunarþjónustu 4, Iðnaðarstefna
7, Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi 5, Útflutningsgjald af sjávarafurðum.
Samband íslenskra sparisjóða, sjá Sparisjóðir 1.
Samband íslenskra sveitarfélaga, sjá: Atvinnuleysistryggingar 7, Bætt opinber þjónusta við
íbúa Vestur-Húnavatnssýslu 1, Bætt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli 5,
Fasteignamat ríkisins 3, Flugmálaáætlun 6, Heilbrigöis- og félagsleg þjónusta fyrir
aldraða 3, Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 8, Húsnæðisstofnun ríkisins 3,
Jafnrétti kvenna og karla 6, Kerfisbundin skráning á upplýsingum er varða einkamálefni 2, Kosningar til Alþingis 2—3, Listskreytingar opinberra bygginga 3, Lögheimili 2,
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Meðferð einkamála í héraði 3, Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra 4, Orkulög 8,
Tekjuskattur og eignarskattur 6, Verðlag, samkeppnishömlur o. fl.
Samband íslenskra tryggingafélaga, sjá Fasteignamat ríkisins 4.
Samband mynd- og handmenntakennara, sjá Kennaraháskóli íslands 2.
Samband norðlenskra kvenna, sjá: Styrkur til greiðslu launa garðyrkjuráðunauts fyrir
Norðurland, Styrkur til.
Samband sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi, sjá Orkulög 10.
Samband veitinga- og gistihúsaeigenda, sjá Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 7.
Sambandsfiskframleiðendur, sjá: Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga 3, Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 3, Bætt nýting sjávarafla 2, Útflutningsgjald af
sjávarafurðum 2, 5.
Sameining Norður- og Suður-Kóreu. Utanrrn. sendir erindi, sem sendiherra Norður-Kóreu
afhenti, varðandi sameiningu Norður- og Suður-Kóreu. — Bréf ódagsett. (Db. 864).
Samgöngumál Norður-Þingeyjarsýslu. Sveitarstjórinn á Þórshöfn sendir ályktun samstarfsnefndar sveitarstjórna í Norður-Þingeyjarsýslu um samgöngumál sýslunnar og fjárveitingar til þeirra. — Bréf 20. febr. (Db. 1155).
Samgöngur um Hvalfjörð o. fl.
1. Umsögn siglingamálastjóra um till. til þál. um samgöngur um Hvalfjörð. — Bréf 3.
des. (Db. 847).
2. Umsögn Vegagerðar ríkisins um sömu till. til þál. og um till. til þál. um athugun á
endurbótum á veginum undir Ólafsvíkurenni. — Bréf 29. jan. (Db. 1060).
— Sjá einnig Vegagerð undir Ólafsvíkurenni.
Samgönguráðuneyti, sjá: Aðflutningsgjöld af gjaldtökukerfi fyrir innanbæjarsamtöl, Afnám
vínveitinga á vegum ríkisins 11, Áætlun um varnir gegn snjóflóðum, skriðuföllum og
grjóthruni, Beiðni samgrn. um að fá ályktun Evrópuráðs um flugumsjón, Fjárlög 24,
29-—31, 35, 85, 98, 116, Flugmálaáætlun 7, Hafnargerðir og lendingarbætur 1, 3, 21,
Lánsfjárlög 23—26, Ráðstöfun fjár Hafnabótasjóðs 1—4, Sjóvarnargarðar og varnir
gegn landbroti 3, Skipting fjár vegna sjúkraflugvalla, Skýrsla um Flugleiðir hf.,
Snjóbflastyrkir 1,14,16, Starfsreglur Póst- og símamálastofnunar 3, Styrkur til að halda
uppi byggð og gistingu 2, Styrkur til Flugbjörgunarsveitar Akureyrar, Vélstjóranám.
Samkeppnisaðstaða íslendinga, sjá Athugun á.
Samkomudagur Alþingis.
1. Forsrn. tilkynnir að Alþingi hafi verið kvatt saman til fundar föstudaginn 10. okt,
1980. — Bréf 19. sept. (Db. 187).
2. Forsrn. tilkynnir að Alþingi hafi verið kvatt saman til fundar mánudaginn 26.
janúar 1981. — Bréf 12. jan. (Db. 962).
Samlag skreiðarframleiðenda, sjá Útflutningsgjald af sjávarafurðum 6.
Samstarfsnefnd til fræðslu um vímuefni, sjá Fjárlög 65.
Samstarfsnefnd um upplýsingamál, sjá Styrkur vegna starfsemi.
Samstarfsnefnd um upplýsingamál bókasafna, sjá Fjárlög 70.
Samtök aldraðra, sjá Vinnumiðlunarskrifstofa fyrir aldraða 1.
Samtök grásleppuhrognaframleiðenda, sjá: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 7,
Sölustofnun lagmetis 3, Útflutningsgjald af grásleppuafurðum.
Samtök íslenskra náttúruverndarfélaga, sjá Styrkur til.
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, sjá: Bygging skipalyftu í Vestmannaeyjum, Fjárfestingarframkvæmdir í Sunnlendingafjórðungi, Flugvallamál á Suðurlandi, Hitaveituframkvæmdir 4, Málefni íþróttakennaraskóla íslands, Orkulög 4, 9, Skattamál sveitarfélaga.
Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl.
9, Efling iðnaðar á Vesturlandi 4, Orkulög 11.
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Samúðarkveðjur Alþingis vegna fráfalls Jóhanns Hafsteins. Aðstandendur Jóhanns Hafsteins fyrrverandi forsætisráöherra þakka samúðarkveðjur Alþingis við fráfall hans. —
Bréf ódagsett. (Db. 21).
Samvinna þinga íraels og Evrópuríkja. R. A. Levisson skýrir frá að stofnað hafi verið til
samvinnu á milli ríkisþinga Ísraelsríkis og Evrópuríkja. — Bréf 28. maí. (Db. 1).
Samvinnuskólinn, sjá Styrkur til.
Sandá, sjá Fyrirhleðslur 10.
Sandgerði, sjá: Bamaheimili, dagheimili og leikskólar 12, Hafnargerðir og lendingarbætur
24.
Sandsheiði, sjá Snjóbílastyrkir 24.
Sauðárkrókur, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 35,
Bygging og viöhald skólamannvirkja o. fl. 55, Fjárfestingarframkvæmdir á, Fjárlög 13,
Orkulög 5.
Saurbæjarhreppur í Eyjafirði, sjá Sjálfvirkur sími fyrir.
Saurbæjarkirkjugarður, sjá Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti af völdum sjávar 7.
SAA, Samtök áhugafólks um áfengisvandamálið, sjá Styrkur til.
Seðlabanki íslands, sjá: Bankaþjónusta á Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmi 1, Lánsfjárlög 27—28, Orlof 6, Sparisjóðir 2, Tollheimta og tolleftirlit 5, Viðnám gegn verðbólgu
5.
Selfoss, sjá: Styrkur til Náttúrugripasafns, Styrkur til Karlakórs.
Seyðisfjörður, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 40, Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 36, Hafnargerðir og lendingarbætur 25—26,
Snjóbílastyrkir 13, Styrkur til tónlistarskóla 1, Vegagerð yfir Fjarðarheiði.
Sérfræðileg aðstoð við þingflokka. Formaður þingflokks Sjálfstfl. sendir greinargerð um
ráðstöfun þess fjár sem þingflokkurinn hefur veitt móttöku, sbr. 1. nr. 56/1971, um
sérfræðilega aðstoð viö þingflokka. — Bréf 30. des. (Db. 949).
Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex. Umsögn Félags íslenskra stórkaupmanna um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex. — Bréf 27. nóv.
(Db. 726).
Sérstök meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita.
1. Umsögn borgarstjórnar Reykjavíkur um frv. til 1. um sérstaka meðferð mála vegna
rangrar notkunar stöðureita fyrir ökutæki o. fl. — Bréf 25. febr. (Db. 1153).
2. Dómsmrn. sendir allshn. Nd. skýrslu um meðferð mála varöandi umferð og akstur,
sbr. sama frv. — Bréf 10. apríl. (Db. 1587).
3. Umsögn Lögmannafélags íslands um sama frv. — Bréf 11. maí. (Db. 1625).
Sifjalaganefnd, sjá: Barnalög 5, Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð 4.
Sighvatur Björgvinsson, sjá Varaþingmenn 19—20.
Siglingalög.
1. Umsögn dómsmrn. um till. til þál. um breyt. á siglingalögum. — Bréf 6. maí. (Db.
1608).
2. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um sömu till. til þál. — Bréf
21. aprfl. (Db. 1479).
3. Umsögn Landhelgisgæslunnar um sömu till. til þál. — Bréf 24. aprfl. (Db. 1511).
4. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sömu till. til þál. — Bréf 30.
apríl. (Db. 1562).
5. Umsögn Samábyrgðar íslands um sömu till. til þál. — Bréf 9. aprfl. (Db. 1466).
6. Umsögn siglingamálastjóra um sömu till. til þál. — Bréf 21. aprfl. (Db. 1523).
7. Umsögn Slysavarnafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 29. aprfl. (Db.
1532).
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Siglingamálastofnun ríkisins, sjá: Fjárlög 98, Hollustuhættir og hollustuvernd 8, Samgöngur
um Hvalfjörð o. fl. 1, Siglingalög 6, Úttekt á björgunarnetum 2, Vitamál 8.
Siglufiarðarvegur. Bæjarstjórinn á Siglufirði sendir fjvn. samrit af erindi til samgrh. þar sem
farið er fram á fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til vegaframkvæmda við Siglufjörð. —
Bréflaust. (Db. 361).
Siglufjörður, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 4, 8, Aðflutningsgjöld af snjóbifreið
fyrir, Hafnargerðir og lendingarbætur 27, Hitaveituframkvæmdir 3, Lánsfjárlög 13,
Siglufjarðarvegur, Styrkur til Bókasafns, Styrkur til tónlistarskóla 7, Styrkur vegna
minningarstofu séra Bjarna Þorsteinssonar, Varanleg gatnagerð í þéttbýli 10, Vatnsveituframkvæmdir.
Sigrún Jónsdóttir, sjá Styrkur til.
Sigurður R. Guðmundsson, sjá Styrkur til.
Sigurður Magnússon, sjá Varaþingmenn 59—62.
Sigurfarasjóður, sjá Endurbætur og endursmíði á Kútter Sigurfara.
Sigurgeir Bóasson, sjá Varaþingmenn 12, 63—64.
Sigurgeir Sigurðsson, sjá Varaþingmenn 65—69.
Sigurhæðir, sjá Styrkur til Matthíasarhúss á Akureyri.
Sigurlaug Bjarnadóttir, sjá Varaþingmenn 70—72.
Sigurlilja Ingibjörg Einarsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 5.
Silungastofnar, sjá: Aukin nýting, Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur félagsbúa.
Sinfóníuhljótnsveit íslands.
1. Umsögn Ríkisútvarpsins um frv. til 1. um Sinfóníuhljómsveit íslands. — Bréf 12.
maí. (Db. 1701).
2. Umsögn útvarpsráðs um sama frv. — Bréf 15. maí. (Db. 1665).
Síldarverksmiðjur ríkisins, sjá Sala húseignar.
Símakostnaður elli- og örorkulífeyrisþega, sjá Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir.
Símamál Alþingis.
1. Forstjóri fyrirtækisins Símtækni sf. sendir upplýsingar um símasjálfveljara o. fl. —
Bréf 31. júlí. (Db. 92).
2. Guðmundur Ólafsson sendir ljósrit af tveimur bréfum til símstjórans í Reykjavík
varðandi símatæki fyrir innanhússsímstöð Alþingis. — Bréf 7. okt. (Db. 283).
3. Húsameistari ríkisins sendir samrit af erindi til Póst- og símamálastofnunar þar sem
fyrirtækinu Rafhönnun hf. er falið að fjalla um símamál Alþingis í samráði við
stofnunina. — Bréf 11. febr. (Db. 1086).
4. Fyrirtækið Rafhönnun hf. sendir samrit af erindi til póst- og símamálastjórnar um
símamál Alþingis. — Bréf 12. febr. (Db. 1097).
5. Rafhönnun hf. sendir samrit af erindum til símstjórans í Reykjavík þar sem óskað
er eftir tilboðum í tiltekinn símabúnað. — Bréf 28. apríl. (Db. 1546).
Sími, sjá: Aðflutningsgjöld af gjaldtökukerfi fyrir innanbæjarsímtöl á höfuðborgarsvæðinu,
Lagning, Sjálfvirkur sími fyrir Kjósarhrepp, Sjálfvirkur sími fyrir Saurbæjarhrepp,
Skrefatalning, Vamir gegn tjóni af völdum Kötlugoss.
Símtækni sf., sjá Símamál Alþingis 1.
Sjálfsbjörg, félag fatlaðra á Akureyri, sjá Styrkur til.
Sjálfvirkur símifyrir Kjósarhrepp. Oddviti Kjósarhrepps fer fram á að veittar verði 100 millj.
kr. skv. fjárl. 1981 vegna sjálfvirks síma fyrir hreppinn. — Bréf 6. okt. (Db. 266).
Sjálfvirkur sími fyrir Saurbæjarhrepp. Eiríkur Björnsson fer fram á að veitt verði fé skv.
fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við lagningu sjálfvirks síma í Saurbæjarhrepþi í
Eyjafirði. — Bréf 11. okt. (Db. 292).
Sjávarafurðir, sjá: Bætt nýting sjávarafla, Fiskvinnsluskóli, Nýting kolmunna og vinnslustöð
á Austurlandi, Starfsemi, Útflutningsgjald af.
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Sjávarútvegsráðuneyti, sjá: Aðflutningsgjöld og söluskattur af tækjum til þurrkunar
kolmunna í Hveragerði, Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 12, Ráðningarnefnd
ríkisins 2, Sala húseignar Síldarverksmiðja ríkisins á Reyðarfirði, Starfsemi, Tilraunaveiðar með dragnót í Faxaflóa.
Sjóefnavinnsla á Reykjanesi.
1. Umsögn Heilbrigðiseftirlits ríkisins um frv. til I. um sjóefnavinnslu á Reykjanesi,
frv. til 1. um steinullarverksmiðju og frv. til 1. um stálbræðslu. — Bréf 11. maí. (Db.
1653).
2. Umsögn Skipafélagsins Víkur hf. um frv. til 1. um sjóefnavinnslu á Reykjanesi. —
Bréf 12. maí. (Db. 1652).
3. Umsögn Þjóðhagsstofnunar um sama frv., frv. til 1. um steinullarverksmiðju og frv.
til 1. um stálbræðslu. — Bréf 12. maí. (Db. 1655).
— Sjá einnig: Stálbræðsla, Steinullarverksmiðja.
Sjómannadagsráð, sjá: Bygging og viðhald sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl.
11, Fréttasendingar á morsletri til íslenskra sjómanna, Heilbrigðis- og vistunarþjónusta
fyrir aldraða 4, Styrkur vegna byggingar dvalarheimilis aldraðra á vegum 1.
Sjómannasamband íslands, sjá Tímabundið olíugjald til fiskiskipa.
Sjómannastofa á Isafirði, sjá Styrkur vegna byggingar.
Sjómannastofa í Gríndavík, sjá Styrkur til.
Sjóminjasafn í Hafnarfirði, sjá Styrkur vegna.
Sjómælingar íslands, sjá: Fjárlög 99, Vitamál 9.
Sjóslysanefnd, sjá Úttekt á björgunarnetum 3.
Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti af völdum sjávar.
1. Akranes. Bæjarstjórinn á Akranesi sendir kostnaðaráætlun vegna byggingar
sjóvarnargarðs í Lambhúsasundi og fer jafnframt fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til þessara framkvæmda. — Bréf 30. maí. (Db. 4).
2. Bæjarstjórinn á Akranesi fer fram á að veitt verði fé vegna sjóvarnargarða og varna
gegn landbroti af völdum sjávar á Akranesi. — Bréf 25. júní. (Db. 39).
3. Samgrn. sendir afrit af erindi bæjarstjórans á Akranesi varðandi beiðni um
fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna landbrotsvarna á Akranesi. —Bréf 22. júlí. (Db.
75).
4. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl.
1981 til að gera tilraunir við að hefta landbrot á Hvaleyri. — Bréf 4. nóv. (Db.
475).
5. Hjalteyri. Ingimar Brynjólfsson fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
byggingar sjóvarnargarðs á Hjalteyri í Arnarneshreppi. — Bréf 17. okt. (Db. 404).
6. Miðneshreppur. Sveitarstjórinn í Miðneshreppi fer fram á að veittar verði 15—20
millj. kr. skv. fjárl. 1981 til greiðslu kostnaðar við varnir gegn landbroti af völdum
sjávar í hreppnum. — Bréf 20. okt. (Db. 396).
7. Saurbæjarkirkjugarður á Kjalarnesi. Sóknarnefnd Saurbæjarkirkjusóknar á Kjalarnesi fer fram á að áfram verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 vegna lagfæringa á
grafreit kirkjunnar sem hefur skemmst vegna ágangs sjávar. — Bréf 11. nóv. (Db.
689).
8. Vatnsleysustrandarhreppur. Sveitarstjórinn í Vatnsleysustrandarhreppi sendir
fjvn. afrit af erindi til Vita- og hafnamálaskrifstofunnar varðandi beiðni um styrk
vegna sjóvarnargarða í hreppnum. — Bréf 16. sept. (Db. 151).
— Sjá einnig Fjárfestingarframkvæmdir í Ólafsvík.
Sjúkraflug, sjá: Styrkur til Flugfélags Austurlands vegna, Styrkur til Flugfélags Norðurlands
1, Styrkur vegna.
Sjúkraflugvellir, sjá: Skipting fjár vegna, Skipting flugvalla eftir notkun.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Sjúkrahús, sjá Bygging og viðhald.
Skaftafellssýsla, sjá: Fjárlög 101—103, 111, Fyrirhleðslur 2, 11, Hafnargerðir og lendingarbætur 11, Snjóbílastyrkir 31, Styrkur til Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu,
Styrkur til tónlistarskóla 8—9.
Skaftá, sjá Fyrirhleðslur 11.
Skagafjörður, sjá: Snjóbílastyrkir 25, Vegamál Lýtingsstaðahrepps.
Skagaströnd, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í Höfðahreppi.
Skallagrímur hf., sjá: Flóabátaferðir 3, Vanskil.
Skattamál rœktunarsambanda.
1. Búnaðarfélag íslands sendir fjh,- og viðskn. Ed. samrit af bréfi til fjmrh. varðandi
skattamál ræktunarsambanda. — Bréf 9. apríl. (Db. 1425).
2. Búnaðarfélag íslands sendir fjh.- og viðskn. Nd. samrit af erindi til fjmrh. um
skattamál ræktunarsambanda. — Bréf 9. apríl. (Db. 1431).
Skattamál sveitarfélaga. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga senda fjh,- og viðskn. Nd. ljósrit
af bréfi til fjmrh. um skattamál sveitarfélaga, að því er varðar tekjustofna þeirra. —
Bréf 8. apríl. (Db. 1433, 1434). — Sjá einnig Tekjustofnar sveitarfélaga.
Skáksamband íslands, sjá Styrkur til.
Skákskólinn á Kirkjubæjarklaustri, sjá Styrkur vegna.
Skálholtsskóli, sjá Fjárveitingar til.
Skátastarf að Úlfljótsvatni, sjá Styrkur vegna.
Skeggjastaðahreppur, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í.
Skeiðahreppur, sjá Fyrirhleðslur 12.
Skipafélagið Víkur hf., sjá Sjóefnavinnsla á Reykjanesi 2.
Skipalyfta í Vestmannaeyjum, sjá Bygging.
Skipan olíuleitarmála og hagnýtra hafsbotnsrannsókna.
1. Umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar um frv. til 1. um skipan olíuleitarmála og
hagnýtra hafsbotnsrannsókna á íslensku yfirráðasvæði. — Bréf 5. maí. (Db. 1583).
2. Umsögn iðnrn. um sama frv. — Bréf 24. apríl. (Db. 1552).
3. Umsögn Orkustofnunar um sama frv. — Bréf 1. apríl. (Db. 1382).
Skipaútgerð ríkisins, sjá: Bygging vöruskemmu fyrir, Lánsfjárlög 26, Málefni.
Skipting fjár til vegagerðar. Framkvæmdastjóri Framkvæmdastofnunar ríkisins sendir
ályktun stjórnarfundar stofnunarinnar um skiptingu fjár til vegagerðar skv. drögum að
lánaáætlun fyrir Byggðasjóð 1981. — Bréf 24. mars. (Db. 1312).
Skipting fjár vegna sjúkraflugvalla. Samgrn. óskar samþykkis fjvn. á skiptingu fjár skv. fjárl.
1980 vegna sjúkraflugvalla. — Bréf 14. júlí. (Db. 67).
Skipting flugvalla eftir notkun. Formaður Flugráðs sendir lista yfir skiptingu flugvalla í
áætlunarflugvelli og sjúkraflugvelli. — Bréf 21. júlí. (Db. 74).
Skipulag í geðheilbrigðismálum, sjá Geðheilbrigðismál.
Skipulagsmál á vegum Norðurlandaráðs. Birgitta Axelsson sendir skýrslu um skipulagsmál á
vegum Norðurlandaráðs fyrir árið 1979. — Bréf 15. júlí. (Db. 70).
Skipulagsstjóri ríkisins, sjá Svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað.
Skipun nefndar er kanni vinnutíma launþega.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um till. til þál. um skipun nefndar er kanni
vinnutíma launþega. — Bréf 31. mars. (Db. 1381).
2. Umsögn Bandalags háskólamanna um sömu till. til þál. — Bréf 22. apríl. (Db.
1477).
3. Umsögn Bandalags starfsmannaríkis og bæjaum sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl.
(Db. 1474).
4. Umsögn Kjararannsóknarnefndar um sömu till. til þál. — Bréf 3. apríl. (Db. 1385).
5. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sömu till. til þál. — Bréf 27. mars.
(Db. 1364).
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Skíðaskólinn í Kerlingarfjöllum, sjá Styrkur til.
Skoðanakannanir. Menntmrn. endursendir fyrirspurn um almennar skoðanakannanir þar
sem forsrn. hafi tekið að sér að annast þau mál. — Bréf 6. febr. (Db. 1064).
Skógrækt ríkisins, sjá Fjárlög 100.
Skógræktarfélag Árnesinga, sjá Styrkur vegna skógræktar.
Skógræktarfélag íslands, sjá Styrkur til.
Skóiðnaður. Atvinnumálanefnd Akureyrar fer fram á að till. til þál. um athugun á
rekstrargrundvelli skógerðar og skóiðnaðar í landinu verði samþykkt. — Bréf 18. mars.
(Db. 1310).
Skóladagheimili, sjá Barnaheimili, dagheimili og leikskólar 8.
Skólamannvirki, sjá: Bygging og viðhald, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 40,
Fjárfestingarframkvæmdir á Dalvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi, Fjárfestingarframkvæmdir í Ólafsvík, Fjárfestingarframkvæmdir í Skeggjastaðahreppi 2,
Hitaveituframkvæmdir 2.
Skólasöfn í grunnskólum, sjá Reglugerð um.
Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni, sjá Kerfisbundin.
Skráning lífeyrisréttinda. Lífeyrisnefnd ASÍ, FFSÍ og vinnuveitenda leggur áherslu á að frv.
til 1. um skráningu lífeyrisréttinda og frv. til 1. um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda verði
afgreidd sem fyrst. — Bréf 21. nóv. (Db. 672).
Skrefatalning á símtöl.
1. Geir Hallgrímsson, 1. þm. Reykv., sendir undirskriftalista með nöfnum 717 karla
og kvenna þar sem mótmælt er fyrirhugaðri skrefatalningu á símtöl. — Bréflaust.
(Db. 1217).
2. Um það bil 12 þúsund borgarar í Reykjavík og víðar mótmæla fyrirhugaðri
skrefatalningu á símtöl. — Bréflaust. (Db. 1245).
Skreiðarframleiðendur, sjá Útflutningsgjald af sjávarafurðum 6.
Skriðuklaustur í Fljótsdal. Menntmrn. sendir fjvn. bréf ásamt fskj. varðandi Skriðuklaustur í
Fljótsdal. — Bréf 4. nóv. (Db. 513).
Skútustaðahreppur, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Styrkur til björgunarsveitarinnar
Stefáns í Mývatnssveit.
Skýrsla um Flugleiðir hf. Samgrh. sendir forseta Sþ. skýrslu um Flugleiðir hf. — Bréf 20.
okt. (Db. 325).
Skýrslutæknifélag íslands, sjá Kerfisbundin skráning á upplýsingum er varða einkamálefni
4.
Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar, sjá: Kerfisbundin skráning á upplýsingum er
varða einkamálefni 3, Prófessorsembætti í tölvunarfræði.
Slysavarnafélag íslands, sjá: Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum 2, Flugrekstur ríkisins 5,
Siglingalög 7, Styrkur til, Úttekt á björgunarnetum 4, Vitamál 10.
Snjóbifreiðar, sjá: Aðflutningsgjöld af snjóbifreið fyrir Siglufjarðarkaupstað, Aðflutningsgjöld og söluskattur af snjóbifreið fyrir Flugbjörgunarsveit Akureyrar, Styrkur til
Flugbjörgunarsveitar Akureyrar, Vegagerð yfir Fjarðarheiði.
Snjóbílastyrkir og vetrarsamgöngur.
1. Auðkúluhreppur. Samgrn. sendir erindi oddvita Auðkúluhrepps þar sem farið er
fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna vetrarsamgangna í Auðkúluhreppi. —
Bréf 14. okt. (Db. 299).
2. Austur-Barðastrandarsýsla. Ólafur Ólafsson fer fram á að veittur verði 800 þús. kr.
rekstrarstyrkur skv. fjárl. 1981 vegna snjóbifreiðar fyrir Austur-Barðastrandarsýslu. — Bréf 1. des. (Db. 774).
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3. Árneshreppur. Oddviti Árneshrepps í Strandasýslu fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 1.5 millj. kr. vegna vetrarsamgangna í
hreppnum. — Bréf 15. nóv. (Db. 636).
4. Baldur Sigurðsson. Stefanía Ármannsdóttir fer fram á að Brjóti hf., c/o Baldur Sigurðsson, verði veittur styrkur til rekstrar tveggja snjóbfla að upphæð 1 600 þús. kr.
— Bréf 15. nóv. (Db. 798).
5. Borgarfjörður eystra. Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar shjóbfls. — Símskeyti 27. nóv. (Db. 817).
6. Breiðuvíkurhreppur. Oddviti Breiðuvíkurhrepps fer fram á að veittur verði 1 500
þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til vetrarflutninga í hreppnum. — Bréf 20. nóv.
(Db. 819).
7. Dalasýsla. Sigurður R. Friðjónsson fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 til vetrarflutninga í Dalalæknishéraði. — Bréf 1. des. (Db. 823).
8. Dalvík. Bæjarstjórinn á Dalvík fer fram á að veittur verði 700 þús. kr. styrkur skv.
fjárl. 1981 til rekstrar snjóbifreiðar í Dalvíkurlæknishéraði. — Bréf 2. des. (Db.
772).
9. Djúpivogur. Oddviti Búlandshrepps á Djúpavogi fer fram á að veittur verði styrkur
skv. fjárl. 1981 vegna vetrarferða á leiðinni: Djúpivogur — Höfn — Djúpivogur.
— Bréf í okt. (Db. 806).
10. Egilsstaðahreppur. Egill Jónsson, 11. landsk. þm., sendir erindi framkvæmdastjóra
sjúkrahússins á Egilsstöðum þar sem m. a. er farið fram á styrk til rekstrar
snjóbifreiðar fyrir heilsugæslustöðina á Egilsstöðum. — Bréflaust. (Db. 840).
11. Fagridalur. Haukur Sigfússon fer fram á að Austfjarðaleið hf. verði veittur styrkur
skv. fjárl. 1981 til rekstrar snjóbfls á leiðinni frá Reyðarfirði til Egilsstaða um
Fagradal. — Bréf ódagsett. (Db. 816).
12. Fjallahreppur. Oddviti Fjallahrepps fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
rekstrar snjóbfls fyrir hreppinn. — Bréf ódagsett. (Db. 708).
13. Fjarðarheiði. Bæjarstjórinn á Séyðisfirði fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 til rekstrar snjóbifreiða um Fjarðarheiði svo og vegna kaupa á
snjóbifreið. — Bréf 30. júní. (Db. 747).
14. Flateyrarhreppur. Samgrn. sendir erindi sveitarstjóra Flateyrarhrepps þar sem
farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna rekstrar snjóbifreiðar fyrir
hreppinn. — Bréf 14. okt. (Db. 300).
15. Hálshreppur. Oddvitinn í Hálshreppi fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 vegna rekstrar snjóbfls fyrir hreppinn. — Bréf 7. nóv. (Db. 542).
16. Hólmavík. Samgrn. sendir afrit af erindi Halldórs Sigurjónssonar þar sem farið er
fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar snjóbifreiðar fyrir
Hólmavíkurlæknishérað. — Bréf 18. nóv. (Db. 622).
17. Isafjarðarsýsla. Birkir Friðbertsson fer fram á að Mjólkursamlagi ísfirðinga verði
veittur styrkur skv. fjárl. 1981 til mjólkurflutninga til Önundarfjarðar. — Bréf 3.
nóv. (Db. 452).
18. Jökuldalur. Egill Jónsson, 11. landsk. þm., fer fram á f. h. Vilhjálms Þ. Snædals að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna póst- og vöruflutninga um Jökuldal. —
Bréf 1. des. (Db. 746).
19. Kópasker. Ólafur Friðriksson fer fram á f. h. Kaupfélags Norður-Þingeyinga að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar snjóbifreiðar fyrir Kópaskerslæknishérað. — Bréf 7. nóv. (Db. 573).
20. Nesjahreppur. Gísli Sigurbergsson á Svínafelli í Nesjahreppi fer fram á að honum
verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar vatnapramma. — Bréf 20. nóv.
(Db. 748).
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21. Norðurfjörður. Gunnsteinn Gíslason fer fram á að Kaupfélagi Strandamanna á
Norðurfirði verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 vegna vöruflutninga. — Bréf 20.
nóv. (Db. 653).
22. Oddsskarð. Sveinn Sigurbjarnarson og Jón R. Óskarsson fara fram á að veittur
verði 15 millj. kr. rekstrarstyrkur skv. fjárl. 1981 og 3 millj. kr. stofnstyrkur til
vetrarsamgangna yfir Oddsskarð. — Bréf í des. (Db. 794).
23. Rauðasandshreppur. Ólafur Þ. Þórðarson, 5. þm. Vestf., fer fram á f. h. Össurar
Guðbjartssonar að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna samgangna í
Rauðasandshreppi. — Bréf 3. des. (Db. 850).
24. Sandsheiöi. Oddviti Mýrahrepps í Vestur-ísafjarðarsýslu fer fram á að veitt verði fé
skv. fjárl. 1981 vegna Dýrafjarðarbáts og vetrarsamgangna á Sandsheiði. — Bréf
28. aprfl. (Db. 607).
25. Skagafjörður. Gunnar Pétursson fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981
til rekstrar snjóbifreiðar í Skagafirði. — Bréf 3. des. (Db. 783).
26. Stöðvarfjörður. Siguröur Kristinsson fer fram á að honum verði veittur styrkur til
að halda uppi vetrarferðum milli Stöðvarfjarðar, Fáskrúðsfjarðar og Egilsstaða. —
Bréf 10. okt. (Db. 302).
27. Suðureyrarhreppur í Súgandafirði. Sveitarstjóri Suðureyrarhrepps fer fram á að
veittur verði 5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar snjóbfls fyrir hreppinn.
— Bréf 31. okt. (Db. 457).
28. Ólafur Þ. Þórðarson, 5. þm. Vestf., fer fram á að veittur verði 300 þús. kr. styrkur
vegna mjólkurflutninga í Súgandafirði. — Bréf 4. des. (Db. 797).
29. Svarfaðardalshreppur. Oddviti Svarfaðardalshrepps fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 vegna vetrarsamgangna í hreppnum. — Bréf 22. nóv. (Db.
738).
30. Vestur-Barðastrandarsýsla. Þórður Jónsson fer fram á f. h. Mjólkursamlags
Vestur-Barðastrandarsýslu að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna vetrarferða á flutningaleið samlagsins. — Bréf 12. nóv. (Db. 651).
31. Vestur-Skaftafellssýsla. Sýslumaður Vestur-Skaftafellssýslu fer fram á að flutningastyrkur skv. fjárl. 1981 til sýslunnar hækki verulega frá því sem verið hefur. — Bréf
11. nóv. (Db. 582).
32. Vopnafjörður. Sveitarstjórinn á Vopnafirði fer fram á að veittur verði 1 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar snjóbfls. — Símskeyti 3. des. (Db. 771).
Snjóflóð, sjá: Áætlun um varnir gegn, Varnir vegna hættu af.
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, sjá Fjárlög 110.
Sokolov, Nikolaj Alexandrovitz, sjá Ríkisborgararéttur.
Sovétríkin, sjá: Ályktanir fulltrúafundar Varsjárbandalagsríkja, Þingmannasendinefnd til.
Sólgarðaskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 56.
Sparisjóðir.
1. Umsögn stjórnar Sambands íslenskra sparisjóða um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 69/
1941, umsparisjóði, svo og um brtt. fjh,- og viðskn. Nd. — Bréf 16. des. (Db. 909).
2. Umsögn Seðlabanka íslands um sama frv. og sömu brtt. — Bréf 16. des. (Db. 912).
Spencer, Carl John, sjá Ríkisborgararéttur.
Staðarbakkakirkja, sjá Endurbætur á.
Staðarskáli í Hrútafirði, sjá Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu 5—6.
Staðarsveit, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 41, Minnisvarði um Ara fróða á
Staðarstað.
Starfsemi Framleiðslueftirlits sjávarafurða. Sjútvrn. sendir skýrslu um störf nefndar sem
skipuð var 2. sept. 1979 til að kanna starfsemi Framleiðslueftirlits sjávarafurða. — Bréf
14. júlí. (Db. 66).
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Starfskynning í Alþingi. Skólastjóri Lækjarskólans í Hafnarfirði tilkynnir að Þórdís
Geirsdóttir óski eftir að heimsækja Alþingi í starfskynningu skólans. — Bréf 12. mars.
(Db. 1261).
Starfsreglur Póst- og símamálastofnunar.
1. Umsögn Félags íslenskra símamanna um till. til þál. um starfsreglur Póst- og
símamálastofnunar. — Bréf 10. mars. (Db. 1229).
2. Umsögn Póst- og símamálastofnunar um sömu till. til þál. — Bréf 10. mars. (Db.
1223).
3. Umsögn samgrn. um sömu till. til þál. — Bréf 9. mars. (Db. 1228).
Starfsskilyrði myndlistarmanna.
1. Umsögn Félags íslenskra myndlistarmanna um till. til þál. um skipun nefndar til að
kanna starfsskilyrði myndlistarmanna. — Bréf ódagsett. (Db. 1539).
2. Umsögn skólastjóra Myndlista- og handíðaskóla íslands um sömu till. til þál. —
Bréf 24. apríl. (Db. 1495).
Stálbræðsla. Umsögn Náttúruverndarráðs um frv. til 1. um stálbræðslu, frv. til 1. um
steinullarverksmiðju og frv. til 1. um sjóefnavinnslu á Reykjanesi. — Bréf 13. maí. (Db.
1639). — Sjá einnig: Sjóefnavinnsla á Reykjanesi, Steinullarverksmiðja.
Stefnumörkun í fjölskylduvernd.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um till. til þál. um stefnumörkun í fjölskylduvernd. — Bréf 23. febr. (Db. 1144).
2. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sömu till. til þál. — Bréf 21. apríl.
(Db. 1473).
3. Umsögn Félags einstæðra foreldra um sömu till. til þál. — Bréf 9. mars. (Db.
1213).
4. Umsögn Jafnréttisráðs um sömu till. til þál. — Bréf 18. mars. (Db. 1271).
5. Umsögn Kvenréttindafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 18. mars. (Db.
1284).
Stefnumörkun í landbúnaði.
1. Umsögn Framleiðsluráðs landbúnaðarins um till. til þál. um stefnumörkun í
landbúnaði. — Bréf 30. apríl. (Db. 1565).
2. Umsögn Landnáms ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 13. aprfl. (Db. 1453).
3. Umsögn Stéttarsambands bænda um sömu till. til þál. — Bréf 30. mars. (Db.
1585).
— Sjá einnig Efling tækniþekkingar á fiskirækt 1.
Steingrímur Hermannsson, sjá Varaþingmenn 63—64.
Steinullarverksmiðja. Umsögn Vinnueftirlits ríkisins um frv. til 1. um steinullarverksmiðju,
frv. til 1. um stálbræðslu og frv. til 1. um sjóefnavinnslu á Reykjanesi. — Bréf 13. maí.
(Db. 1654). — Sjá einnig: Sjóefnavinnsla á Reykjanesi, Stálbræðsla.
Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa, sjá Vernd barna og ungmenna 2.
Stéttarfélög og vinnudeilur.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 80/1938, um
stéttarfélög og vinnudeilur (41. mál). — Bréf 20. febr. (Db. 1126).
2. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sama frv. — Bréf 21. aprfl. (Db.
1472).
3. Umsögn Starfsmannafélags ÍSALs um sama frv. — Bréf 10. febr. (Db. 1080).
4. Umsögn Verslunarráðs íslands um sama frv. — Bréf 20. mars. (Db. 1391).
5. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 17. febr. (Db.
1101).
6. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 80/1938, um
stéttarfélög og vinnudeilur (71. mál). — Bréf 5. des. (Db. 1050).

Þskj. 1077

Erindaskrá

3015

7. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um sama frv. — Bréf 21. apríl. (Db.
1476).
8. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um sama frv. — Bréf 19. jan.
(Db. 1049).
Stéttarsamband bænda, sjá: Atvinnuleysistryggingar 8, Aukin nýting silungastofna 2,
Fiskeldi og fiskræktarmál, Fjárveitingar til ýmissa málefna landbúnaðar, Lífeyrissjóður
íslands 6, Lyfjadreifing og afgreiðsla lyfja, Stefnumörkun í landbúnaði 3, Stofnun og
rekstur félagsbúa 2, Tekjuskattur og eignarskattur 7.
Stjórnarskrárbreyting. Umsögn Lögmannafélags íslands um frv. til stjórnarskipunarlaga um
breyt. á stjórnarskrá lýðveldisins íslands, nr. 33/1944. — Bréf 19. febr. (Db. 1175).
Stjórnsýslulög, sjá Undirbúningur almennra.
Stofnanir afbrigðilegra barna. Stjórnarnefnd málefna þroskaheftra og öryrkja vekur athygli
fjvn. á fjárlagalið 02—797: Stofnanir afbrigðilegra barna. — Bréf 12. nóv. (Db. 536).
Stofnlánadeild landbúnaðarins, sjá Lánsfjárlög 29.
Stofnun og rekstur félagsbúa.
1. Umsögn Landnáms ríkisins um till. til þál. um aukinn stuðning við stofnun og
rekstur félagsbúa. — Bréf 20. febr. (Db. 1138).
2. Umsögn Stéttarsambands bænda um sömu till. til þál. — Bréf 6. mars. (Db. 1225).
— Sjá einnig Aukinn stuðningur við stofnun og rekstur félagsbúa.
Stokkseyri, sjá Fjárfestingarframkvæmdir í.
Stokksnes við Hornafjörð, sjá Lög- og tollgæsla á.
Stóra-Armót, sjá Styrkur til Búnaðarsambands Suðurlands.
Stórstúka íslands, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 13, Mörkun opinberrar stefnu í
áfengismálum 8, Styrkur til.
Stóru-Vogaskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 57.
Stúdentagarðar, sjá Endurbætur á.
Stúdentaráð Háskóla íslands, sjá Atvinnumiðlun stúdenta.
Styrktarfé, sjá Eftirlaun og.
Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu.
1. Hólmavík. Þorsteinn Smári Þorsteinsson fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 vegna rekstrar Gistiheimilisins á Hólmavík. — Bréf 5. maí. (Db. 23).
2. Samgrn. sendir ljósrit af skjölum varðandi rekstrarafkomu Gistiheimilisins á
Hólmavík fyrir árið 1979. — Bréf 1. júlí. (Db. 63).
3. Hótel Bjarkarlundur. Stjórn Gests hf. fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl.
1981 að upphæð 4 millj. kr. vegna rekstrar Hótels Bjarkarlundar í Reykhólasveit.
— Bréf 30. apríl. (Db. 133).
4. Kópasker. Guðmundur Bjarnason, 5. þm. Norðurl. e., sendir erindi kaupfélagsstjórans á Kópaskeri þar sem farið er fram á styrk skv. fjárl. 1981 til hótelrekstrar á
Kópaskeri. — Bréf 10. nóv. (Db. 787).
5. Staðarskáli í Hrútafirði. Eiríkur Gíslason fer fram á að veittur verði styrkur skv.
fjárl. 1981 að upphæð 6 millj. kr. til að halda uppi rekstri Staðarskála yfir
vetrarmánuðina. — Bréf 26. ágúst. (Db. 135).
6. Landbrh. sendir fjvn. reikninga Staðarskála í Hrútafirði fyrir árið 1979 til
athugunar þegar ákveðinn verður styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 28. okt. (Db.
395).
Styrkur til Alþýðuleikhússins.
1. Stjórn Alþýðuleikhússins fer fram á að veittur verði 45 millj. kr. styrkur skv. fjárl.
1981 vegna starfsemi leikhússins. — Bréf 7. nóv. (Db. 552).
2. Menntmrn. fellst á að Alþýðuleikhúsinu verði veittur sérstakur styrkur skv. fjárl.
1981. — Bréf 20. nóv. (Db. 678).
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Styrkur til Alþýdusambands íslands.
1. Stefán Ögmundsson o. fl. fara fram á styrki skv. fjárl. 1981 til stofnana
Alþýðusambands íslands sem starfa að fræðslumálum. — Bréf 24. júní. (Db. 26).
2. Alþýðusamband íslands sendir fjvn. afrit af erindi til félmrn. þar sem farið er fram
á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna ýmissa sérverkefna, svo sem
orlofsaðstöðu, útgáfustarfsemi o. fl. — Bréf 20. ágúst. (Db. 116).
Styrkur til Átthagafélags Strandamanna. Formaður Átthagafélags Strandamanna í Reykjavík
fer fram á að félaginu verði veittur 500 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 10. nóv.
(Db. 505).
Styrkur til Bandalags íslenskra leikfélaga. Bandalag íslenskra leikfélaga fer fram á að
bandalaginu verði veittur 5.5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 15. sept. (Db.
176).
Styrkur til Bandalags íslenskra sérskólanema. Stjórn Bandalags íslenskra sérskólanema fer
fram á að bandalaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 24. nóv. (Db. 713).
Styrkur til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
fer fram á að bandalaginu verði veittur 7 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til
fræðslustarfsemi. — Bréf 21. okt. (Db. 334).
Styrkur til Bindindisfélags ökumanna. Einar Guðmundsson fer fram á að Bindindisfélagi
ökumanna verði veittur 7 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 24. sept. (Db. 198).
Styrkur til Birgitte Hövrings Biblioteksforlag. Þorsteinn Stefánsson fer fram á að Birgitte
Hövrings Biblioteksforlag verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 vegna útgáfu íslenskra
ritverka á dönsku. — Bréf 30. ágúst. (Db. 127).
Styrkur til björgunarsveitarinnar Stefáns í Mývatnssveit. Sveitarstjóri Skútustaðahrepps fer
fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 2 millj. kr. vegna kaupa á
talstöðvarbúnaði fyrir björgunarsveitina Stefán í Mývatnssveit. — Bréf 17. nóv. (Db.
629).
Styrkur til Bókasafns Siglufjarðar. Stjórn Bókasafns Siglufjarðar sendir fjvn. afrit af erindi
til menntmrh. þar sem farið er fram á að safninu verði veittur 17 millj. kr. styrkur skv.
fjárl. 1981. — Bréf 28. okt. (Db. 456).
Styrkur til Bréfaskólans. Stjórn Bréfaskólans fer fram á að veittur verði 20 millj. kr. styrkur
skv. fjárl. 1981 til starfsemi skólans. — Bréf 10. nóv. (Db. 531).
Styrkur til Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu. Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til uppbyggingar á tilraunastöð
sambandsins á Rauðabergi í Mýrahreppi. — Bréf 4. nóv. (Db. 628).
Styrkur til Búnaðarsambands Suðurlands.
1. Tilraunastjóri Búnaðarsambands Suðurlands fer fram á 12 millj. kr. styrk skv. fjárl.
1981 til tilraunastarfsemi sambandsins. — Bréf 10. nóv. (Db. 534).
2. Hjalti Gestsson fer fram á f. h. Búnaðarsambands Suðurlands að veittur verði 25
millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 vegna uppbyggingar á jörð tilraunastöðvar
sambandsins á Stóra-Ármóti í Hraungerðishreppi. — Bréf 15. nóv. (Db. 674).
Styrkur til Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna. Olafur H. Kristjánsson fer fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna að
Reykjum í Hrútafirði. — Bréf 20. okt. (Db. 346).
Styrkur til Byggðasafnsins í Görðum á Akranesi. Stjórn Byggðasafnsins í Görðum á
Akranesi sendir reikninga safnsins fyrir árin 1968—1979 o. fl. og fer jafnframt fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 svo unnt verði að greiða hluta ríkissjóðs af kostnaði við
byggingu og rekstur safnsins. — Bréf 13. nóv. (Db. 640).
Styrkur til Byggingaþjónustunnar. Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður Byggingaþjónustunnar senda skýrslu um fjármagnsþörf þjónustunnar á komandi ári. — Bréf 16. okt.
(Db. 314).
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Styrkur til félagasamtakanna Verndar. Stjórn félagasamtakanna Verndar fer fram á að
samtökunum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 30 millj. kr. — Bréf 10.
nóv. (Db. 532).
Styrkur til Félags íslenskra myndlistarmanna. Félag íslenskra myndlistarmanna fer fram á að
félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 8. des. (Db. 827).
Styrkur til Flugbjörgunarsveitar Akureyrar. Samgrn. sendir erindi Flugbjörgunarsveitar
Akureyrar þar sem farið er fram á 2.5 millj. kr. styrk skv. fjárl. 1981 til kaupa á
snjóbifreið. — Bréf 1. des. (Db. 758). — Sjá einnig Aðflutningsgjöld og söluskattur af
snjóbifreið fyrir Flugbjörgunarsveit Akureyrar.
Styrkur til Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík. Formaður Flugbjörgunarsveitarinnar í
Reykjavík fer fram á að sveitinni verði veittur 6 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. —
Bréf 14. nóv. (Db. 594).
Styrkur til Flugfélags Austurlands vegna sjúkraflugs. Framkvæmdastjóri Flugfélags Austurlands fer fram á að félaginu verði veittur 9 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til
sjúkraflugs. — Bréf 6. júní. (Db. 14).
Styrkur til Flugfélags Norðurlands.
1. Sigurður Aðalsteinsson fer fram á að Flugfélagi Norðurlands verði veittur 11.6
millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til sjúkraflugs. — Bréf 14. nóv. (Db. 606).
2. Sigurður Aðalsteinsson fer fram á að Flugfélagi Norðurlands verði veittur 5 millj.
kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til Grímseyjarflugs. — Bréf 14. nóv. (Db. 605).
3. Forstjóri Flugfélags Norðurlands fer fram á að félaginu verði veittur styrkur skv.
fjárl. 1981 til Grímseyjarflugs. — Bréf 24. nóv. (Db. 707).
Styrkur til flugfélagsins Emis hf. Hörður Guðmundsson fer fram á að flugfélaginu Erni hf.
verði veittur 15 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 29. sept. (Db. 197).
Styrkur til Frjálsíþróttasambands íslands. Stjórn Frjálsíþróttasambands íslands sendir
ályktun stjórnarfundar sambandsins þar sem lagt er til að veittur verði 20 millj. kr.
styrkur í Afreksmannasjóð sambandsins. — Bréf 5. des. (Db. 853).
Styrkur til Fuglaverndarfélags íslands. Björn Guðbrandsson fer fram á að Fuglaverndarfélagi íslands verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 2.5 millj. kr. — Bréf
ódagsett. (Db. 71).
Styrkur til Gallerís Suðurgötu 7. Stjórn Gallerís Suðurgötu 7 sendir greinargerð um
starfsemina og fer jafnframt fram á styrk skv. fjárl. 1981. — Bréf 11. nóv. (Db. 533).
Styrkur til Garðars Jakobssonar vegna rannsóknar á fiðlueign og fiðluleik í SuðurÞingeyjarsýslu. Garðar Jakobsson á Lautum í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu fer
fram á að honum verði veittur 1 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til fræðilegrar
rannsóknar á fiðlueign og fiðluleik manna í Suður-Þingeyjarsýslu á tímabilinu upp úr
1850 fram yfir 1930. — Bréf 27. okt. (Db. 433).
Styrkur til Gigtsjúkdómafélags íslenskra lækna. Menntmrn. sendir erindi formanns Gigtsjúkdómafélags íslenskra lækna þar sem farið er fram á styrk skv. fjárl. 1981 vegna þátttöku
í útgáfu ritsins Scandinavian Journal of Rheumatology. — Bréf 11. nóv. (Db. 526).
Styrkur til Golfklúbbs Hornafjarðar. Stjórn Golfklúbbs Hornafjarðar fer fram á að veittur
verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna byggingar golfskála. — Bréf 29. mars. (Db. 269).
Styrkur til golfklúbbsins Kjalar í Mosfellssveit. Stjórn golfklúbbsins Kjalar í Mosfellssveit fer
fram á að veittar verði 300 þús. kr. skv. fjárl. 1981 vegna undirbúnings við gerð
golfvalíar fyrir klúbbinn. — Bréf ódagsett. (Db. 897).
Styrkur til greiðslu lcuna garðyrkjuráðunauts fyrir Norðurland. Formaður Sambands
norðlenskra kvenna fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna ráðningar
garðyrkjuráðunauts fyrir Norðurland. — Bréf ódagsett. (Db. 304).
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Styrkur til Heimilisiðnaðarskóla íslands.
1. Skólanefnd Heimilisiðnaðarskóla íslands sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrn.
þar sem farið er fram á 15 millj. kr. styrk skv. fjárl. 1981 vegna námskeiðahalds. —
Bréf ódagsett. (Db. 597).
2. Menntmrn. sendir erindi Heimilisiðnaðarskóla íslands þar sem farið er fram á að
veittarverði 15millj. kr. skv. fjárl. 1981 vegnaskólans. — Bréf24. nóv. (Db. 710).
Styrkur til Hesteigendafélags Borgarness. Guðmundur G. Arason fer fram á að Hesteigendafélagi Borgarness verði veittur 7.5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 vegna skeiðvallargerðar. — Bréf 21. ágúst. (Db. 119).
Styrkur til Hins íslenska bókmenntafélags. Forseti Hins íslenska bókmenntafélags fer fram á
að félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 16. júlí. (Db. 73).
Styrkur til Hins íslenska fornritafélags.
1. Forseti Hins íslenska forriritafélags fer fram á að félaginu verði veittur 15 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 6. nóv. (Db. 481).
2. Menntmrn. sendir erindi Hins íslenska fornritafélags þar sem farið er fram á 15
millj. kr. styrk skv. fjárl. 1981. — Bréf 11. nóv. (Db. 523).
Styrkur til Hins íslenska þjóðvinafélags. Finnbogi Guðmundsson fer fram á að Hinu íslenska
þjóðvinafélagi verði veittur útgáfustyrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 1 millj. kr. — Bréf
12. ágúst. (Db. 115).
Styrkur til Hjartaverndar.
1. Framkvæmdastjóri Hjartaverndar fer fram á að Hjartavernd verði veittur 100 millj.
kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 30. sept. (Db. 183).
2. Stjórn Hjartaverndar fer fram á að fjvn. geri tillögu við 3. umræðu um fjárlagafrv.
1981 um hækkun á framlagi til rekstrar rannsóknarstöðvar félagsins. — Bréf 12.
des. (Db. 883).
Styrkur til Hrafnseyrarnefndar. Formaður Hrafnseyrarnefndar fer fram á að veittar verði 30
millj. kr. skv. fjárl. 1981 vegna framkvæmda á Hrafnseyri o. fl. — Bréf 28. nóv. (Db.
742).
Styrkur til iðnráða. Stjórn Landssambands iðnaðarmanna fer fram á að fjárframlag skv.
fjárl. 1981 til starfsemi iðnráða verði verulega aukið frá því sem verið hefur. — Bréf 25.
nóv. (Db. 780).
Styrkur til íslenska málfrœðifélagsins. Stjórn íslenska málfræðifélagsins fer fram á að
félaginu verði veittur 3.7 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 19. sept. (Db. 174).
Styrkur til íslenskra ungtemplara. íslenskir ungtemplarar fara fram á að samtökunum verði
veittur 5.5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 20. nóv. (Db. 702).
Styrkur til íþróttafélags Reykjavíkur. Formaður íþróttafélags Reykjavíkur fer fram á að fá að
mæta á fundi fjvn. varðandi umsókn um styrk skv. fjárl. 1981 til uppbyggingar
íþróttasvæðis fyrir félagið. — Bréf 14. nóv. (Db. 580).
Styrkur til Jafnréttisráðs. Jafnréttisráð fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til
útgáfu bæklings fyrir verðandi foreldra. — Bréf 6. nóv. (Db. 480).
Styrkur til Karlakórs Selfoss. Stjórn Karlakórs Selfoss fer fram á að kórnum verði veittur
styrkur skv. fjárl. 1981 til söngferðar til Wales á næsta ári. — Bréf 3. nóv. (Db. 487).
Styrkur til Krabbameinsfélags íslands.
1. Stjórn Krabbameinsfélags íslands fer fram á að félaginu verði veittur.styrkur skv.
fjárl. 1981 að upphæð 166 861 773 kr. og sendir jafnframt rekstrar- og efnahagsreikninga félagsins. — Bréf 31. júlf. (Db. 93).
2. Kristján Guðjónsson sendir fjvn. samrit af bréfi til Krabbameinsfélags íslands
varðandi hækkun á gjaldi vegna hópskoðana kvenna. — Bréf 13. nóv. (Db. 586).
3. Hjörtur Hjartarson stjórnargjaldkeri Krabbameinsfélags íslands ritar fjvn. um
fjárhagsmálefni félagsins. — Bréf 21. nóv. (Db. 682).
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Styrkur til Kvennasögusafns íslands. Anna Sigurðardóttir fer fram á að veittur verði styrkur
skv. fjárl. 1981 til Kvennasögusafns íslands og fer jafnframt fram á að styrkurinn verði
hærri en verið hefur. — Bréf 10. okt. (Db. 286).
Styrkur til Kvöldvökufélagsins. Sigurður Axelsson fer fram á að Kvöldvökufélaginu Ljóði og
sögu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 til útgáfu félagsblaðs. — Bréf 12. nóv. (Db.
557).
Styrkur til Landakotsskólans. Skólastjóri Landakotsskólans fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 9.5 millj. kr. til rekstrar skólans. — Bréf 14. okt.
(Db. 385).
Styrkur til Landssambands hestamannafélaga. Stjórn Landssambands hestamannafélaga fer
fram á að sambandinu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981, þ. e. starfsstyrkur að
upphæð 2 millj. kr. og styrkur til reiðskóla einnig að upphæð 2 millj. kr. — Bréf 20. okt.
(Db. 382).
Styrkur til Landssambands Hjálparsveita skáta. Landssamband Hjálparsveita skáta fer fram
á að sambandinu verði veittur 10 millj. kr. rekstrarstyrkur og 2 millj. kr. byggingarstyrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 14. nóv. (Db. 596).
Styrkur til Landverndar — landgrœðslu- og náttúruverndarsamtaka tslands. Framkvæmdastjóri Landverndar — landgræðslu- og náttúruverndarsamtaka íslands fer fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til starfsemi samtakanna. — Bréf 24. júní. (Db.
29).
Styrkur til Leigjendasamtakanna. Stjórn Leigjendasamtakanna fer fram á að samtökunum
verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 15. ágúst. (Db. 117).
Styrkur til Leikfélags Akureyrar. Stjórn Leikfélags Akureyrar sendir fjvn. ýmis gögn
varðandi fjárhagsstöðu félagsins. — Bréf 21. sept. (Db. 158).
Styrkur til Leikfélags Reykjavíkur. Stjórn Leikfélags Reykjavíkur fer fram á að félaginu
verði veittur 70 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 5. júní. (Db. 551).
Styrkur til Listasafns Alþýðusambands íslands. Stjórn Listasafns Alþýðusambands Islands
fer fram á að styrkur til safnsins á fjárl. 1981 hækki verulega frá því sem verið hefur og
jafnframt að veittur verði sérstakur styrkur vegna listkynningar um landið. — Bréf 17.
nóv. (Db. 584).
Styrkur til Listasafns Borgarness. Sveitarstjórinn í Borgarnesi fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 til Listasafns Borgarness. — Bréf í júní. (Db. 94).
Styrkur til Listasafns Einars Jónssonar. Menntmrn. sendir og mælir með erindi Listasafns
Einars Jónssonar þar sem farið er fram á tilteknar fjárveitingar skv. fjárl. 1981 til
safnsins. — Bréf 27. nóv. (Db. 732).
Styrkur til Lúðrasveitar Reykjavíkur. Formaður Lúðrasveitar Reykjavíkur fer fram á að
sveitinni verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 13. nóv. (Db. 590).
Styrkur til Markúsar B. Þorgeirssonar vegna framleiðslu björgunarneta. Markús B.
Þorgeirsson fer fram á að honum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 til að framleiða og
kynna björgunarnet sem hann hefur gert. — Bréf 12. nóv. (Db. 550). — Sjá einnig
Uttekt á björgunarnetum.
Styrkur til Matthíasarhúss á Akureyri. Formaður stjórnarnefndar Matthíasarhúss á Akureyri
fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar Matthíasarhúss á
Akureyri, Sigurhæða. — Bréf 10. júlí. (Db. 62).
Styrkur til Menntastofnunar Bandaríkjanna á íslandi (American Field Service).
1. Formaður American Field Service á íslandi (Menntastofnunar Bandaríkjanna á
íslandi) fer fram á að samtökunum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 8.
sept. (Db. 137).
2. Formaður AFS á íslandi (Menntastofnunar Bandaríkjanna á íslandi) fer fram á að
styrkur til stofnunarinnar skv. fjárl. 1981 hækki verulega frá því sem frv. til fjárl.
gerir ráð fyrir. — Bréf 6. nóv. (Db. 498).
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Styrkur til Minjasafns Austurlands. Menntmrn. sendir erindi stjórnar og byggingarnefndar
Minjasafns Austurlands þar sem farið er fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til
safnahússbyggingar á Egilsstöðum o. fl. — Bréf 1. des. (Db. 753). — Sjá einnig Styrkur
til Safnastofnunar Austurlands 2.
Styrkur til Myndlistaskólans á Akureyri. Skólastjóri Myndlistaskólans á Akureyri fer fram á
að skólanum verði veittur ríflegur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf í okt. (Db. 525).
Styrkur til Myndlistaskólans íReykjavík. Skólastjóri Myndlistaskólans í Reykjavík fer fram á
að fjárveiting til skólans skv. fjárl. 1981 hækki verulega frá því sem verið hefur. — Bréf
í jan. (Db. 28).
Styrkur til Náttúrugripasafns Akureyrar. Stjórn Náttúrugripasafnsins á Akureyri fer fram á
að safninu verði veittur 5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 6. júní. (Db. 11).
Styrkur til Náttúrugripasafns Borgarfjarðar. Stjórn Náttúrugripasafns Borgarfjarðar fer fram
á að veittur verði styrkur skv. ■fjárl. 1981 til safnsins að upphæð 1 millj. kr. — Bréf 27.
ágúst. (Db. 123).
Styrkur til Náttúrugripasafns Neskaupstaðar. Forstöðumaður náttúrugripasafns í Neskaupstað fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til safnsins að upphæð 1.5 millj.
kr. — Bréf 11. okt. (Db. 616).
Styrkur til Náttúrugripasafns Selfoss. Hafsteinn Þorvaldsson o. fl. fara fram á að veittur
verði styrkur skv. fjárl. 1981 til stofnunar og uppsetningar náttúrugripasafns á Selfossi.
— Bréf 6. ágúst. (Db. 97).
Styrkur til Náttúrulækningafélags Akureyrar. Stjórn Náttúrulækningafélags Akureyrar fer
fram á að félaginu verði veittur 15 millj. kr. byggingarstyrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf
25. okt. (Db. 454).
Styrkur til Neytendasamtakanna.
1. Formaður Neytendasamtakanna sendir samrit af erindi til viðskrn. þar sem farið er
fram á að samtökunum verði veittur 8 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 og jafnframt
sendir hann reikning samtakanna fyrir árið 1979. — Bréf 5. júní. (Db. 9).
2. Neytendasamtökin senda fjvn. samrit af erindi sínu til viðskrn. þar sem farið er
fram á að styrkur til samtakanna skv. fjárl. 1982 verði 160 þús. kr. — Bréf 21. maí.
(Db. 1703).
Styrkur til Norræna félagsins.
1. Stjórn Norræna félagsins fer fram á að félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981
að upphæð 5 millj. kr. — Bréf 29. júlí. (Db. 96).
2. Stjórn Norræna félagsins fer fram á að styrkur til félagsins skv. fjárl. 1981 hækki í 5
millj. kr. — Bréf 5. nóv. (Db. 492).
Styrkur til Ófeigs Ófeigssonar. Ófeigur Ófeigsson læknir þakkar veittan styrk á undanförnum árum, en fer jafnframt fram á að honum verði veittur hærri styrkur en verið hefur
skv. fjárl. 1981. — Bréf ódagsett. (Db. 471).
Styrkur til Prestafélags íslands. Formaður Prestafélags íslands fer fram á að félaginu verði
veittur 1 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 31. okt. (Db. 442).
Styrkur til Rannsóknastofnunar vitundarinnar. Geir V. Vilhjálmsson fer fram á f. h.
Rannsóknastofnunar vitundarinnar að veittur verði 25 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981
til að skilgreina andlega heilbrigðisþjónustu. — Bréf 11. nóv. (Db. 560).
Styrkur til Ræktunarfélags Norðurlands. Jóhannes Sigvaldason fer fram á að Ræktunarfélagi
Norðurlands verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 2.5 millj. kr. — Bréf 12.
nóv. (Db. 602).
Styrkur til Safnastofnunar Austurlands.
1. Halldór Sigurðsson fer fram á að Safnastofnun Austurlands verði veittur sérstakur
5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til uppbyggingar safna á Austurlandi. — Bréf 25.
nóv. (Db. 721).
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2. Þjóðminjavörður mælir með erindi Safnastofnunar Austurlands þar sem farið er
fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til nýbyggingar Minjasafns Austurlands á
Egilsstöðum. — Bréf 4. des. (Db. 813).
— Sjá einnig Styrkur til Minjasafns Austurlands.
Styrkur til Sambands austur-húnvetnskra kvenna. Elísabet Sigurgeirsdóttir fer fram á að
Sambandi austur-húnvetnskra kvenna verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 17.
nóv. (Db. 680).
Styrkur til Sambands norðlenskra kvenna. Formaður Sambands norðlenskra kvenna fer
fram á að styrkur til sambandsins hækki á árinu 1981 frá því sem verið hefur. — Bréf 22.
sept. (Db. 228).
Styrkur til Samtaka íslenskra náttúruverndarfélaga. Forseti Sambands íslenskra náttúruverndarfélaga sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrh. þar sem farið er fram á hærri
styrk til samtakanna en verið hefur. — Bréf ódagsett. (Db. 579).
Styrkur til Samvinnuskólans. Skólastjóri Samvinnuskólans fer fram á styrk skv. fjárl. 1981 til
námskeiðahalds víðs vegar um land. — Bréf 10. nóv. (Db. 515).
Styrkur til SÁÁ — Samtaka áhugafólks um áfengisvandamálið. Framkvæmdastjóri Samtaka
áhugafólks um áfengisvandamálið — SÁÁ fer fram á að sérstakt framlag til
samtakanna skv. fjárl. 1981 verði 15 millj. kr. — Bréf 28. nóv. (Db. 760).
Styrkur til Sigrúnar Jónsdóttur. Sigrún Jónsdóttir fer fram á að henni verði veittur styrkur
vegna námskeiðahalds í listiðnaði. — Bréf 14. maí. (Db. 1662).
Styrkur til Sigurðar R. Guðmundssonar vegna íþróttaskóla. Sigurður R. Guðmundsson fer
fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna íþróttaskóla sem hann rekur að
Heiðarskóla í Borgarfirði. — Bréf 21. nóv. (Db. 765).
Styrkur til Sjálfsbjargar, félags fatlaðra á Akureyri. Sævar Jónatansson fer fram á að veittur
verði styrkur skv. fjárl. 1981 til byggingar endurhæfingarstöðvar fyrir Sjálfsbjörg, félag
fatlaðra á Akureyri og nágrenni. — Bréf 5. nóv. (Db. 543).
Styrkur til sjómannastofu í Grindavík. Kjartan Kristófersson fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar sjómannastofu í Grindavík. — Bréf 7. nóv. (Db.
522).
Styrkur til Skáksambands íslands.
1. Stjórn Skáksambands íslands fer fram á að sambandinu verði veittur 10 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 21. okt. (Db. 327).
2. Stjórn Skáksambands íslands fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981
vegna IX. Reykjavíkurskákmótsins. — Bréf 10. nóv. (Db. 601).
3. Forseti Skáksambands íslands fer fram á að veittur verði sérstakur styrkur skv.
fjárl. 1981 til virkra alþjóðlegra skákmeistara á íslandi. — Bréf 20. nóv. (Db. 715).
Styrkur til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum. Valdimar Örnólfsson fer fram á að Skíðaskólanum í Kerlingarfjöllum verði veittur 5 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf í nóv.
(Db. 872).
Styrkur til Skógrœktarfélags íslands. Stjórn Skógræktarfélags íslands fer fram á að félaginu
verði veittur 6 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 25. ágúst. (Db. 122).
Styrkur til Slysavarnafélags íslands. Forseti Slysavarnafélags íslands fer fram á að framlag til
félagsins skv. fjárl. 1981 hækki í 106 943 þús. kr. — Bréf 4. nóv. (Db. 484).
Styrkur til Stórstúku íslands. Hilmar Jónsson stórtemplari fer fram á að Stórstúku íslands
verði veittur 30 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 13. júní. (Db. 17).
Styrkur til Surtseyjarfélagsins. Ritnefnd Surtseyjarfélagsins fer fram á að félaginu verði
veittur 1.8 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til útgáfu á skýrslum Surtseyjarfélagsins. —
Bréf 16. des. (Db. 928).
Styrkur til Svifflugfélags íslands. Formaður Svifflugfélags íslands fer fram á að félaginu verði
veittur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 15 millj. kr. — Bréf 30. okt. (Db. 424).
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Styrkur til Svínarœktarfélags íslands. Kristinn Sveinsson fer fram á að Svínaræktarfélagi
íslands verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 10. nóv. (Db. 637).
Styrkur til svonefndrar Fljótsdalsáœtlunar. Skógarvörðurinn á Austurlandi sendir skýrslu um
fjárþörf svonefndrar Fljótsdalsáætlunar. — Bréf í nóv. (Db. 632).
Styrkur til Sœdýrasafnsins. Stjórnarformaður Sædýrasafnsins fer fram á að safninu verði
veittur 12 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 10. des. (Db. 899).
Styrkur til Sögufélags ísfirðinga. Formaður Sögufélags ísfirðinga fer fram á að félaginu verði
veittur styrkur skv. fjárl. 1981 til útgáfustarfsemi. — Bréf 18. maí. (Db. 1684).
Styrkur til Sögufélagsins. Stjórn Sögufélagsins fer fram á að félaginu verði veittur ríflegri
styrkur skv. fjárl. 1981 en verið hefur undanfarin ár. — Bréf 17. sept. (Db. 175).
Styrkur til Taflfélags Reykjavíkur. Ólafur H. Ólafsson sendir ársskýrslu Taflfélags Reykjavíkur fyrir starfsárið 1979—80 og fer jafnframt fram á að félaginu verði veittur styrkur
skv. fjárl. 1981 að upphæð 1 millj. kr. — Bréf 27. okt. (Db. 368).
Styrkur til tónlistarskóla og tónlistarfrœðslu.
1. Austurland. Helgi Seljan, 2. þm. Austurl., og Egill Jónsson, 11. landsk. þm., ítreka
umsóknir um styrki til tónlistarskóla á Breiðdalsvík, Seyðisfirði, Reyðarfirði og
Eskifirði. — Bréf 8. des. (Db. 896).
2. Árnessýsla. Fjárhaldsmaður Tónlistarfélags Árnessýslu fer fram á að félaginu verði
veittur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 1 millj. kr. — Bréf 1. okt. (Db. 188).
3. Garðabær. Formaður skólanefndar Tónlistarskólans í Görðum í Garðabæ fer fram
á að veittur verði 20 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar skólans. — Bréf 29.
okt. (Db. 510).
4. Hafnarhreppur. Formaður skólanefndar Tónlistarskóla Hafnarhrepps í Hornafirði
fer fram á að skólanum verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 22. okt. (Db.
407).
5. Hellissandur. Alexander Stefánsson, 1. þm. Vesturl., fer fram á að Tónlistarfélagi
Hellissands verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 4. des. (Db. 836).
6. Mývatnssveit. Skólastjóri Tónlistarskóla Mývatnssveitar fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 vegna skólans. — Bréf 21. okt. (Db. 347).
7. Siglufjörður. Skólastjóri og formaður skólanefndar Tónlistarskólans á Siglufirði
fara fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1982 vegna skólans. — Bréf 21. apríl.
(Db. 1614).
8. Vík í Mýrdal. Hulda Hallsdóttir o. fl. fara fram á að veittur verði 4.5 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar tónlistarskóla í Vík í Mýrdal. — Bréf 28. nóv.
(Db. 755).
9. Stjórn Tónlistarfélags Vestur-Skaftafellssýslu fer fram á að veittur verði styrkur
skv. fjárl. 1981 til kaupa á tveimur hljóðfærum fyrir skólana á Kirkjubæjarklaustri
og í Vík í Mýrdal. — Bréf 10. des. (Db. 920).
10. Vopnafjörður. Sveitarstjórinn í Vopnafjarðarhreppi fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 til Tónlistarskóla Vopnafjarðar. — Bréf 28. nóv. (Db. 886).
Styrkur til Ungmennafélags íslands.
1. Sigurður Geirdal fer fram á að Ungmennafélagi íslands verði veittur 7.5 millj. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 3. okt. (Db. 238).
2. Framkvæmdastjóri Ungmennafélags íslands fer fram á að félaginu verði veittur 65
millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 25. okt. (Db. 410).
3. Framkvæmdastjóri Ungmennafélags íslands sendir fjvn. ljósrit af erindi frá 25. okt.
þar sem farið er fram á að félaginu verði veittur 65 millj. kr. styrkur skv. fjárl.
1981. — Bréf ódagsett. (Db. 624).
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Styrkur til Velferðarráðs sjómanna. Formaður Velferðarráðs sjómanna fer fram á að ráðinu
verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 6. nóv. (Db. 516).
Styrkur til Zontaklúbbs Akureyrar. Stjórn Zontaklúbbs Akureyrar fer fram á að veittur
verði 600 þús. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 vegna Nonnasafns á Akureyri. — Bréf 26.
sept. (Db. 164).
Styrkur tilþjóðkirkjunnar vegna starfs að málefnum aldraðra. Dómprófasturinn í Reykjavík
o. fl. fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til styrktar starfi að málefnum aldraðra
á vegum kirkjunnar. — Bréf 15. ágúst. (Db. 112).
Styrkur til Æðarræktarfélags íslands.
1. Stjórn Æðarræktarfélags íslands fer fram á að félaginu verði veittur 500 þús. kr.
styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 9. okt. (Db. 275).
2. Eysteinn G. Gíslason fer fram á að félagsdeildinni Æðarvé, sem er deild í
Æðarræktarfélagi íslands, verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 2 millj.
kr. — Bréf 25. nóv. (Db. 714).
Styrkur til Öryrkjabandalags íslands. Ásgerður Ingimarsdóttir fer fram á að Öryrkjabandalagi íslands verði veittur 12 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981. — Bréf 7. nóv. (Db. 501).
Styrkur vegna byggingar dvalarheimilis aldraðra á vegurn Sjómannadagsráðs.
1. Formaður stjórnar Sjómannadagsráðs fer fram á að veittar verði 670 914 300 kr.
vegna framkvæmda við dvalarheimili aldraðra á vegum ráðsins. — Bréf 28. ágúst.
(Db. 124).
2. Forstjóri Hrafnistu, dvalarheimilis aldraðra sjómanna, sendir fjvn. erindi varðandi
fjárhagserfiðleika dvalarheimilisins en getur þess jafnframt að heimilið hafi aldrei
fengið aðstoð hins opinbera skv. fjárlögum. — Bréf 27. mars. (Db. 1357).
Styrkur vegna byggingar færeysks sjómannaheimilis í Reykjavík. Jakob Mortensen fer fram á
að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna byggingar færeysks sjómannaheimilis í
Reykjavík. — Bréf 13. nóv. (Db. 599).
Styrkur vegna byggingar sjómannastofu á ísafirði. Bolli Kjartansson o. fl. fara fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna byggingar sjómannastofu á ísafirði. — Bréf
4. des. (Db. 834).
Styrkur vegna Hlíðardalsskóla. Jóhann Ellert Jóhannsson o. fl. senda fjvn. afrit af erindi til
menntmrh. þar sem farið er fram á styrk skv. fjárl. 1981 vegna Hlíðardalsskóla. — Bréf
12. nóv. (Db. 578).
Styrkur vegna Minningarsjóðs Guðmundar Böðvarssonar og konu hans.
1. Stjórn Minningarsjóðs Guðmundar Böðvarssonar og konu hans fer fram á að
veittur verði 2 millj. kr. styrkur skv. fjárl. 1981 til rekstrar húss Guðmundar
Böðvarssonar á Kirkjubóli í Hvítársíðu. — Bréf 16. sept. (Db. 150).
2. Ingibjörg Bergþórsdóttir ítrekar umsókn um styrk skv. fjárl. 1981 til rekstrar húss
Guðmundar Böðvarssonar á Kirkjubóli. — Bréf 29. okt. (Db. 443).
3. Menntmrn. sendir erindi stjórnar Minningarsjóðs Guðmundar Böðvarssonar frá
16. sept. þar sem farið er fram á styrk skv. fjárl. 1981 að upphæð 2 millj. kr. — Bréf
24. nóv. (Db. 711).
Styrkur vegna minningarstofu séra Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði. Bókavörður og
formaður bókasafnsnefndar Bókasafns Siglufjarðar ítreka umsókn um fjárveitingu
vegna minningarstofu séra Bjarna Þorsteinssonar tónskálds og þjóðlagasafnara sem til
stendur að koma upp við safnið. — Bréf 18. mars. (Db. 1291).
Styrkur vegna námskeiðahalds framhaldsskólakennara. Jón Hnefill Aðalsteinsson fer fram á
f. h. Hins íslenska kennarafélags að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 til greiðslu
kostnaðar við námskeið fyrir framhaldsskólakennara svo og við ársorlof kennara. —
Bréf 14. nóv. (Db. 598).
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Styrkur vegna rekstrar Hótels Flókalundar á Barðaströnd. Karvel Pálmason, 6. landsk. þm.,
fer fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna orlofsbyggðarinnar
Flókalundar í Vatnsfirði á Barðaströnd. — Bréf 2. des. (Db. 781).
Styrkur vegna sjóminjasafns í Hafnarfirði. Þjóðminjavörður og formaður sjóminjasafnsnefndar fara fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna framkvæmda við fyrirhugað
sjóminjasafn í Hafnarfirði. — Bréf 5. nóv. (Db. 506).
Styrkur vegna sjúkraflugs milli Vestmannaeyja og lands. Bjarni Jónsson fer fram á að
Eyjaflugi verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 vegna sjúkraflugs. — Bréf 20. nóv. (Db.
779).
Styrkur vegna Skákskólans á Kirkjubœjarklaustri. Menntmrn. sendir umsókn um fjárveitingu vegna Skákskólans á Kirkjubæjarklaustri vegna sextán daga skáknámskeiðs.
— Bréf 22. ágúst. (Db. 118).
Styrkur vegna skátastarfs að Úlfljótsvatni. Úlfljótsvatnsráð fer fram á að veittur verði ríflegur
styrkur skv. fjárl. 1981 vegna sumarbúðastarfs skáta að Úlfljótsvatni. — Bréf 18. nóv.
(Db. 634).
Styrkur vegna skógrœktar íÁrnessýslu. Formaður Skógræktarfélags Árnesinga vekur athygli
á landgræðsluáætlun og bendir jafnframt á nauðsyn þess að auka skógrækt í sýslunni. —
Bréf 18. nóv. (Db. 679).
Styrkur vegna skrifstofukostnaðar dómprófastsembættisins í Reykjavík.
1. Dómprófasturinn í Reykjavík fer fram á tiltekna fjárveitingu skv. fjárl. 1981 vegna
kostnaðar við skrifstofuhald embættisins. — Bréf 7. okt. (Db. 241).
2. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti mælir með að veittar verði 2 650 þús. kr. skv. fjárl.
1981 vegna dómprófastsembættisins í Reykjavík. — Bréf 1. des. (Db. 770).
Styrkur vegna starfsemi Samstarfsnefndar um upplýsingamál. Menntmrn. sendir fjvn. ljósrit
af erindi Samstarfsnefndar um upplýsingamál ásamt fskj. þar sem farið er fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 vegna starfsemi nefndarinnar. — Bréf 8. ágúst. (Db. 107).
Styrkur vegna Sumarstarfs KFUK í Vindáshlíð. Betsy Halldórsson fer fram á að veittur verði
ríflegur styrkur skv. fjárl. 1982 vegna Sumarstarfs KFUK í Vindáshlíð. — Bréf 11. maí.
(Db. 1637).
Styrkur vegna sundnámskeiða stúdenta.
1. Stúdentaráð Háskóla íslands fer fram á að veitt verði fé (aukafjárveiting) til
greiðslu á sundkostnaði stúdenta árið 1980. — Bréf 20. okt. (Db. 329).
2. Menntmrn. sendir erindi Stúdentaráðs Háskóla íslands varðandi fjárveitingu til
sundiðkana stúdenta við Háskóla fslands. — Bréf 29. okt. (Db. 423).
Styrkur vegna útgáfu Dýraverndarans. Stjórn Sambands dýraverndunarfélaga íslands fer
fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna útgáfu Dýraverndarans að upphæð
2 millj. kr. — Bréf 13. ágúst. (Db. 114).
Styrkur vegna útgáfu Eskju, byggðarsögu Eskifjarðar. Bæjarstjórinn á Eskifirði fer fram á að
veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 1 millj. kr. vegna útgáfu byggðarsögu
Eskifjarðar. — Bréf 20. okt. (Db. 339).
Styrkur vegna útgáfu sýnisbókar íslenskra bókmennta á esperanto. Formaður og ritari
íslenska esperantosambandsins fara fram á að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 að
upphæð 750 þús. kr. vegna útgáfu sýnisbókar íslenskra bókmennta á esperanto. — Bréf
11. okt. (Db. 324).
Styrkur vegna útgáfu tímaritsins Jökuls. Sigurður Þórarinsson fer fram á að veittur verði
styrkur skv. fjárl. 1981 að upphæð 4 millj. kr. vegna útgáfu tímaritsins Jökuls. — Bréf
22. ágúst. (Db. 184).
Stöðvarfjörður, sjá: Bankaþjónusta á Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmi, Snjóbílastyrkir
26.
Suðureyrarhreppur, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í, Snjóbílastyrkir 27—28.
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Surtseyjarfélagið, sjá Styrkur til.
Súðavík, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 42, Bygging og viðhald skólamannvirkja
o. fl. 58.
Súgandafjörður, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í Suðureyrarhreppi, Snjóbílastyrkir 27—28.
Svalbarðsstrandarhreppur, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 59, Hafnargerðir
og lendingarbætur 28.
Svarfaðardalshreppur, sjá Snjóbílastyrkir 29.
Svavar Gestsson félmrh. biður um að laun hans verði lögð inn á reikning í Samvinnubankanum. — Bréf 23. des. (Db. 936). — Sjá einnig Varaþingmenn 59—61.
Sveinn Jónsson, sjá Varaþingmenn 73-—74, 83.
Sveinn Runólfsson, sjá Urbætur vegna gróðurskemmda á Landmannaafrétti.
Sveitarafvœðing. Orkustofnun sendir skrá yfir áætlanir um sveitarafvæðingu. — Bréf 26.
nóv. (Db. 704). — Sjá einnig Fjárlög 41—42.
Sverrir Hermannsson, sjá: Varaþingmenn 75—76, Þingfararkaup alþingismanna 1.
Svifflugfélag íslands, sjá Styrkur til.
Svínaræktarfélag íslands, sjá Styrkur til.
Svíþjóð, sjá: Laun þingmanna í, Þingmannasendinefndir til og frá.
Svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað. Umsögn skipulagsstjóra ríkisins um till. til þál. um
svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað. — Bréf 13. apríl. (Db. 1436).
Sýning á verkum Thorvaldsens. Menntmrn. fer fram á að veittar verði 4 millj. kr. skv. fjárl.
1981 til greiðslu kostnaðar við að halda sýningu á verkum Thorvaldsens á Kjarvalsstöðum í Reykjavík. — Bréf 18. nóv. (Db. 643).
Sýslumannsembætti, sjá: Atvinnumál Eyjafjarðarsýslu, Breiðadalsheiðarvegur, Bæjarfógeta- og, Fjárlög 6, 8, 9, 13, 18, 101—111, Hafnargerðir og lendingarbætur 11, Snjóbílastyrkir 31.
Szebesta, Karol Zdzislaw, sjá Ríkisborgararéttur.
Sædýrasafnið, sjá Styrkur til.
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, sjá Skráning lífeyrisréttinda.
Sögufélag ísfirðinga, sjá Styrkur til.
Sögufélagið, sjá Styrkur til.
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, sjá: Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga 4, Útflutningsgjald af sjávarafurðum 7.
Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda, sjá Útflutningsgjald af sjávarafurðum 8.
Söluskattur. Umsögn fjmrn. um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10/1960, um söluskatt, með
áorðnum breytingum. — Bréf 24. febr. (Db. 1170). — Sjá einnig Áhrif uppsöfnunar.
Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins.
1. Iðnrh. svarar fyrirspurn um frv. til 1. um Sölustofnun lagmetis og Þróunarsjóð
lagmetisiðnaðarins. — Bréf 5. maí. (Db. 1586).
2. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sama frv. — Bréf 24. mars.
(Db. 1350).
3. Umsögn Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda um sama frv. — Bréf 2. apríl.
(Db. 1389).
4. Umsögn Sölustofnunar lagmetis um sama frv. — Bréf 31. mars. (Db. 1384).
5. Theódór S. Halldórsson sendir f. h. Sölustofnunar lagmetis minnisblöð um tekjur
og verkefni Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins árin 1978—1980. — Bréf 8. apríl.
(Db. 1406).
— Sjá einnig: Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna 8, Athugun á samkeppnisaðstöðu Islendinga 2.
Sönderholm, Inger, sjá Ríkisborgararéttur.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Taflfélag Reykjavíkur, sjá Styrkur til.
Tamini, Suleiman, sjá Ríkisborgararéttur.
Tamzok, Gúngör, sjá Ríkisborgararéttur.
Tálknafjarðarhreppur, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 43.
Tekjuskattur og eignarskattur.
1. Landssamband íslenskra útvegsmanna sendir ályktun aðalfundar sambandsins 3.—
5. des. þar sem lagt er til að lögum um tekjuskatt og eignarskatt verði breytt á
tiltekinn hátt. — Bréf 16. des. (Db. 915—916).
2. Stjórn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra sendir ályktun landsþings bandalagsins þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 40/1978,
um tekjuskatt og eignarskatt. — Bréf ódagsett. (Db. 941).
3. Bandalag háskólamanna gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. síðari breytingar. — Bréflaust. (Db.
1536).
4. Félag íslenskra stórkaupmanna gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf
29. aprfl. (Db. 1529).
5. Landssamband íslenskra útvegsmanna fer fram á að tilteknar breytingar verði
gerðar á gildandi lögum um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. sama frv. — Bréf 13.
maí. (Db. 1642—1643).
6. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um sama frv. — Bréf 30. aprfl. (Db.
1556—1557).
7. Stéttarsamband bænda gerir athugasemdir við sama frv. — Bréf 30. aprfl. (Db.
1584).
Tekjustofn fyrir Landgræðslusjóð. Stjórn Landgræðslusjóðs fer fram á að sjóðnum verði séð
fyrir tekjum á árinu 1981 í samræmi við verðlagsþróun o. fl. — Bréf 30. okt. (Db. 427).
Tekjustofnar sveitarfélaga. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um frv. til 1. um breyt.
á 1. nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga. — Bréf 19. maí. (Db. 1686). — Sjá einnig
Skattamál sveitarfélaga.
Thorsteinsson, Ásbjörg, sjá Ríkisborgararéttur.
Tilraunastöð Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu á Rauðabergi í Mýrahreppi, sjá
Styrkur til Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu.
Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands á Stóra-Ármóti, sjá Styrkur til Búnaðarsambands Suðurlands 2.
Tilraunaveiðar með dragnót í Faxaflóa. Sjútvrn. sendir skýrslu um tilraunaveiðar með
dragnót í Faxaflóa. — Bréf 23. jan. (Db. 975). — Sjá einnig Veiðar í fiskveiðilandhelgi
íslands.
Tímabundið olíugjald til fiskiskipa. Formaður Sjómannasambands íslands sendir ályktun 12.
þings sambandsins þar sem ítrekað er að vanda þann, sem skapast hefur af hækkun
olíuverðs, beri að leysa með sameiginlegu átaki allra landsmanna, og því er lagt til að
frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 3/1980, um tímabundið olíugjald til fiskiskipa, verði fellt. —
Bréf 28. okt. (Db. 403). — Sjá einnig Olíugjald til fiskiskipa.
Tímaritið Jökull, sjá Styrkur vegna útgáfu.
Tjörnes-, Reykja- og Aðaldælahreppar, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 55.
Togarakaup Útgerðarfélags Norður-Þingeyinga. Forsrh. sendir forseta Sþ. skýrslu um
togarakaup Útgerðarfélags Norður-Þingeyinga. — Bréf 18. maí. (Db. 1679).
Tolleftirlit, sjá Tollheimta og.
Tollheimta og tolleftirlit.
1. Umsögn fjmrn. um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 59/1969, um tollheimtu og tolleftirlit
(93. mál 1979). — Bréf 16. des. (Db. 925).
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2. Umsögn Eimskipafélags fslands hf. um eftirtalin frv. til laga: Frv. til 1. um breyt. á
1. um tollheimtu og tolleftirlit, nr. 59 frá 28. maí 1969, með síðari breytingum (191.
mál 1979), frv. til 1. um breyt. á 1. um tollheimtu og tolleftirlit, nr. 59 frá 28. maí
1969, með síðari breytingum (195. mál 1979) og frv. til 1. um breyt. á I. nr. 120/
1976, um tollskrá o. fl., með síðari breytingum (196. mál 1979). — Bréf 9. okt.
(Db. 273).
3. Framhaldsumsögn Eimskipafélags íslands hf. um sömu frv. frá 1979. — Bréf 16.
des. (Db. 914).
4. Umsögn stjórnar Hafskips hf. um sömu frv. frá 1979. — Bréf 14. nóv. (Db. 593).
5. Umsögn bankastjórnar Seðlabanka íslands um sömu frv. frá 1979. — Bréf 29. okt.
(Db. 478).
6. Umsögn Verslunarbanka íslands um sömu frv. frá 1979. — Bréf 16. okt. (Db. 306).
7. Umsögn Verslunarráðs íslands um sömu frv. frá 1979. — Bréf 21. nóv. (Db. 727).
Tollskrá o. fl.
1. Fjmrn. sendir upplýsingar um innflutning og toll af vörum sem um getur í 1. gr. frv.
til 1. um breyt. á 1. nr. 120/1976, um tollskrá o. fl. (138. mál), með síðari
breytingum. — Bréf 2. apríl. (Db. 1411).
2. Landssamtökin Þroskahjálp gera tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um breyt. á 1.
nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. (209. mál). — Bréf 25. febr. (Db. 1399).
— Sjá einnig Tollheimta og.
Tómas Árnason, sjá Varaþingmenn 13, 40—42.
Tónlistarfræðsla, sjá Styrkur til tónlistarskóla og.
Tónlistarskólar, sjá Styrkur til.
Tryggingaráð, sjá Almannatryggingar 1.
Tryggingastofnun ríkisins, sjá: Almannatryggingar 2, Bætt opinber þjónusta við íbúa
Vestur-Húnavatnssýslu 4, Eftirlaun til aldraðra 2, Fjárlög 112, Heilbrigðis- og
vistunarþjónusta fyrir aldraða 9, Kerfisbundin skráning á upplýsingum er varða
einkamálefni 5, Lánsfjárlög 30, Lífeyrissjóður sjómanna 2, Orlofssjóður aldraðra 2.
Tryggvi Gunnarsson, sjá Varaþingmenn 75—76.
Tuttugu og fimm prósent sjóður, sjá Varanleg gatnagerð í þéttbýli.
Tækniskóli íslands, sjá Fjárlög 113—114.
Tækniþekking á fiskirækt, sjá Efling.
Tölvunarfræði, sjá Prófessorsembætti í.
Tölvuvæðing skólakerfis, sjá: Áhrif, Fjárlög 69.
Umferðarlög.
1. Formaður Bindindisfélags ökumanna hvetur Alþingi til að lögleiða notkun bílbelta,
sbr. frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum, nr. 40/1968, 1. nr. 55/1970 og 1. nr. 30/
1977. — Bréf 12. maí. (Db. 1651).
2. Bjarni Pálmarsson leggst gegn samþykkt tiltekinna ákvæða í sama frv., þ. e. að
lögleidd verði notkun öryggisbelta í bifreiðum. — Bréf 14. maí. (Db. 1660).
3. Aðalfundur Bifreiðastjórafélagsins Frama skorar á Alþingi að fella sama frv. —
Bréf 20. maí. (Db. 1694).
— Sjá einnig Bflbeltanotkun lögleidd.
Umferðarráð, sjá Bflbeltanotkun lögleidd 2.
Umferðarvandamál. Ólafur Ketilsson á Laugarvatni sendir samrit af erindi til dómsmrh. og
trmrh. um umferðarvandamál. — Bréf ódagsett. (Db. 1623).
Umhverfismál.
1. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga um frv. til 1. um umhverfismál. — Bréf
19. maí. (Db. 1690).
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2. Umsögn Heilbrigðiseftirlits ríkisins um sama frv. — Bréf 12. maí. (Db. 1664).
3. Umsögn Rannsóknastofnunar fiskiönaðarins um sama frv. — Bréf 7. maí. (Db.
1615).
4. Umsögn Rannsóknastofnunar landbúnaðarins um sama frv. — Bréf 5. maí. (Db.
1663).
Undirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi.
1. Umsögn Dómarafélags íslands um till. til þál. um undirbúning almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi. — Bréf 6. febr. (Db. 1088).
2. Umsögn laganefndar Lögmannafélags íslands um sömu till. til þál. — Bréf 27. jan.
(Db. 1005).
3. Umsögn lagadeildar Háskóla íslands um sömu till. til þál. — Bréf 18. febr. (Db.
1115).
4. Umsögn réttarfarsnefndar um sömu till. til þál. — Bréf 19. jan. (Db. 969).
Undirgöng undir þjóðveginn við Rauðavatn. Ritari hestamannafélagsins Fáks fer fram á að
veitt verði fé skv. fjárl. 1981 til að gera undirgöng undir þjóðveginn við Rauðavatn. —
Bréf 26. apríl. (Db. 369).
Umsjónarnefnd eftirlauna, sjá Eftirlaun til aldraðra 1.
Unglingaheimili ríkisins, sjá Sala hússins nr. 17 við Sólheima.
Ungmennafélag íslands, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 8—9, Styrkur til.
Upplýsinga- og merkingaskylda við ríkisframkvœmdir.
1. Umsögn Innkaupastofnunar ríkisins um till. til þál. um upplýsinga- og merkingaskyldu við ríkisframkvæmdir. — Bréf 25. febr. (Db. 1199).
2. Umsögn menntmrn. um sömu till. til þál. — Bréf 5. febr. (Db. 1057).
3. Umsögn vita- og hafnamálastjóra um sömu till. til þál. — Bréf 13. febr. (Db. 1091).
Upplýsingar almannastofnana, sjá: Aðgangur að, Kerfisbundin skráning 1—5, 8.
Upplýsingar um efnahagsmál, sjá Fræðsla og.
Upplýsingar um tiltekna menn í Reykjavík, sjá Forstjóri Hansa Myntautomater A/B.
Utanríkisráðuneyti, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 15, Heimsókn erlendra
fréttamanna, Hús Jón Sigurðssonar í Kaupmannahöfn 1, Laun þingmanna í Svíþjóð,
Englandi og Frakklandi, Lög- og tollgæsla á Stokksnesi, Málefni Jerúsalemborgar,
Orlof vegna barnsburðar, Ráðningarnefnd ríkisins 2—3, Ráðstefna OECD-ríkja 2, 6,
Sameining Norður- og Suður-Kóreu, Þingmannafundur OECD-ríkja, Þingmannasendinefnd frá Cuxhaven til íslands, Þingmannasendinefnd til Sovétríkjanna.
Ulfljótsvatn, sjá Styrkur vegna skátastarfs að.
Úrbætur í geðheilbrigðismálum, sjá Geðheilbrigðismál.
Úrbcetur vegna gróðurskemmda á Landmannaafrétti. Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri
sendir ályktun fundar hreppsnefnda Landmanna- og Holtahreppa og landgræðslustjóra
um gróðurskemmdir á Landmannaafrétti og nauösyn þess að fé verði veitt skv. fjárl.
1981 til greiðslu kostnaðar við úrbætur. — Bréf ódagsett. (Db. 812).
Utboð opinberra framkvœmda. Verktakasamband íslands ritar fjvn. bréf varðandi útboð
opinberra framkvæmda. — Bréf 30. júlí. (Db. 81).
Útflutningsgjald af grásleppuafurðum. Framkvæmdastjóri Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda skorar á Alþingi að samþykkja frv. til 1. um útflutningsgjald af grásleppuafurðum og frv. til 1. um Aflatryggingasjóð grásleppuveiðimanna. — Bréf 8. des. (Db. 876).
— Sjá einnig Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna.
Utflutningsgjald af sjávarafurðum.
1. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
2 1. febr. 1980, um breyt. á 1. nr. 5/1976, um útflutningsgjald af sjávarafurðum. —
Bréf 11. mars. (Db. 1239).
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2. Umsögn Framleiðni sf., Félags Sambandsfiskframleiðenda, um sama frv. — Bréf
16. mars. (Db. 1268).
3. Ingólfur Sigurjónsson svarar tilteknum fyrirspurnum um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, sbr. sama frv. — Bréf 9. apríl. (Db. 1416).
4. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sama frv. — Bréf 24. mars.
(Db. 1347).
5. Stjórn Félags Sambandsfiskframleiðenda mótmælir sama frv. — Bréf 13. apríl.
(Db. 1441).
6. Umsögn Samlags skreiðarframleiðenda um sama frv. — Bréf 15. mars. (Db. 1254).
7. Umsögn Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna um sama frv. — Bréf 4. mars. (Db.
1184).
8. Umsögn Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda um sama frv. — Bréf 20. mars.
(Db. 1282).
Utflutningsiðnaður, sjá Áhrif uppsöfnunar söluskatts.
Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, sjá Athugun á samkeppnisaðstöðu íslendinga 5.
Útgáfa, sjá: Styrkur til Jafnréttisráðs, Styrkur til Kvöldvökufélagsins, Styrkur til
Surtseyjarfélagsins, Styrkur til Sögufélags ísfirðinga, Styrkur vegna útgáfu Dýraverndarans, Styrkur vegna útgáfu Eskju, Styrkur vegna útgáfu sýnisbókar, Styrkur vegna útgáfu tímaritsins Jökuls.
Útgáfa íslenskra ritverka á dönsku, sjá Styrkur til Birgitte Hövrings Biblioteksforlag.
Útgáfa myndskreyttrar bókar um alþjóðlegar siglingareglur.
1. Guðjón Ármann Eyjólfsson ritar fjvn. varðandi umsókn um styrk skv. fjárl. til
útgáfu á myndskreyttri bók um alþjóðlegar siglingareglur. —Bréf 1. júlí. (Db. 64).
2. Guðjón Ármann Eyjólfsson fer fram á að honum verði veittur viðbótarstyrkur skv.
fjárl. 1981 vegna útgáfu á myndskreyttri bók um alþjóðlegar siglingareglur. — Bréf
24. okt. (Db. 365).
Útgáfa manntals á íslandi 1801. Bjarni Vilhjálmsson varaformaður Ættfræðifélagsins fer
fram á að félaginu verði veittur styrkur skv. fjárl. 1981 vegna útgáfu Manntals á íslandi
1801. — Bréf ódagsett. (Db. 688).
Útgáfa verka Jóns Júlíusar Þorsteinssonar kennara. Erla Kristjánsdóttir fer fram á f. h.
Margrétar P. Elíasdóttur að veittur verði styrkur skv. fjárl. 1981 vegna útgáfu á
kennslugögnum Jóns Júlíusar Þorsteinssonar kennara á Akureyri er andaðist 4. júní
1979. — Bréf 12. des. (Db. 898).
Útgerð strandferðaskipa. Guðjón F. Teitsson sendir nánari greinargerð um norsku
Coasterskipin svonefndu. — Bréf 5. des. (Db. 824—825).
Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga, sjá Togarakaup.
Útlendingar, sjá Atvinnuréttindi.
Útsending Alþingistíðinda. Davíð Bjarnason gerir f. h. Plastpökkunar sf. tilboð í innpökkun
og merkingu á Alþingistíðindum. — Bréf 5. jan. (Db. 1073).
Úttekt á björgunarnetum.
1. Markús B. Þorgeirsson skipstjóri sendir álitsgerð Friðsteins Vigfússonar vélstjóra
o. fl. er reynt hafa björgunarnet það sem Markús hefur hánnað, sbr. till. til þál. um
úttekt á björgunarnetum. — Bréf 6. mars. (Db. 1249).
2. Umsögn siglingamálastjóra um sömu till. til þál. — Bréf 3. des. (Db. 848).
3. Umsögn sjóslysanefndar um sömu till. til þál. — Bréf 17. des. (Db. 927).
4. Slysavarnafélag íslands lýsir stuðningi við sömu till. til þál. — Bréf 16. des. (Db.
922).
— Sjá einnig Styrkur til Markúsar.
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Útvarpslög.
1. Starfsmannafélag Ríkisútvarpsins lýsir fullum stuðningi við brtt. við frv. til 1. um
breyt. á útvarpslögum, nr. 19/1971 á þskj. 49 (42.mál). — Bréfl5. jan. (Db. 1018).
2. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands íslands um frv. til 1. um breyt. á
útvarpslögum, nr. 19/1971 (245. mál). — Bréf 21. apríl. (Db. 1478).
3. Umsögn útvarpsráðs um sama frv. — Bréf 28. apríl. (Db. 1517).
Útvarpsráð, sjá: Fræðsla og upplýsingar um efnahagsmál 1, Útvarpslög 3.
Útvegsfræðakennsla við Háskóla íslands, sjá Kennsla í.
Valdimar Indriðason, sjá Varaþingmenn 77.
Vanskil Skallagríms hf. og Herjólfs hf. við Ríkisábyrgðasjóð íslands. Fjmrn. fer fram á að
fjvn. ákveði hvort gengið skuli að tryggingum Skallagríms hf. og Herjólfs hf. vegna
vanskila við Ríkisábyrgðasjóð, og jafnframt er farið fram á að tiltekin heimild verði sett
í 6. gr. fjárl. 1981. — Bréf 16. des. (Db. 906).
Varanleg gatnagerð í þéttbýli.
1. Bolungarvík. Bæjarstjórinn í Bolungarvík fer fram á að veittur verði styrkur af
þéttbýlisvegafé (úr 25%-sjóði) vegna varanlegrar gatnagerðar í Bolungarvík. —
Bréf 8. maí. (Db. 1629).
2. Bæjarstjórinn í Bolungarvík skýrir frá tilteknum framkvæmdum við Puríðarbraut í
Bolungarvík. — Bréf 11. maí. (Db. 1656).
3. Búðardalur. Sveitarstjóri Laxárdalshrepps fer fram á að veittur verði styrkur úr
svonefndum 25%-sjóði (þéttbýlisvegafé) vegna varanlegrar gatnagerðar í Búðardal. — Bréf 23. mars. (Db. 1358).
4. Hafnarfjörður. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði fer fram á að veittur verði styrkur af
þéttbýlisvegafé (25%-sjóði) vegna varanlegra gatnaframkvæmda í Hafnarfirði. —
Bréf 27. febr. (Db. 1157).
5. Húsavík. Bæjarstjórinn í Húsavíkurkaupstað sendir fjvn. samrit af erindi til
Vegagerðar ríkisins varðandi varanlega gatnagerð í Húsavfkurkaupstað. — Bréf 27.
jan. (Db. 994).
6. Höfn í Hornafirði. Sveitarstjóri Hafnarhrepps fer fram á að veittur verði styrkur úr
25%-sjóði (þéttbýlisvegafé) vegna varanlegrar gatnagerðar á Höfn í Hornafirði. —
Bréf 24. mars. (Db. 1352).
7. Keflavík. Bæjarstjórinn í Keflavík fer fram á að veittur verði styrkur af þéttbýlisvegafé (25%-sjóði) vegna varanlegrar gatnagerðar í Keflavík. — Bréf 10. febr.
(Db. 1090).
8. Kópavogur. Fjármála- og hagsýslustjóri Kópavogskaupstaðar fer fram á að veittur
verði styrkur af þéttbýlisvegafé (25%-sjóðí) vegna varanlegrar gatnagerðar í
kaupstaðnum. — Bréf 17. mars. (Db. 1262).
9. Njarðvíkurkaupstaður. Bæjarstjórinn í Njarðvíkurbæ fer fram á að veittur verði
styrkur af þéttbýlisvegafé (25%-sjóði) vegna varanlegrar gatnagerðar í Njarðvíkurkaupstað. — Bréf 25. febr. (Db. 1169).
10. Siglufjöröur. Bæjarstjórinn á Siglufirði fer fram á að veittur verði styrkur af
þéttbýlisvegafé (25%-sjóði) vegna varanlegrar gatnagerðar á Siglufirði. — Bréf 2.
mars. (Db. 1174).
Vararaforka.
j
1. Umsögn Landsvirkjunar um till. til þál. um vararaforku. — Bréf 14. aprfl. (Db.
1452).
2. Umsögn Rafmagnsveitna ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 17. mars. (Db.
1269).
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Varaþingmenn.
1. Agúst Einarsson. Magnús H. Magnússon, 5. þm. Suðurl., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski
hann því eftir að varamaður, Ágúst Einarsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans.
— Bréf 18. nóv. (Db. 630).
2. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrnefnt bréf frá Magnúsi H. Magnússyni, 5.
þm. Suðurl. — Bréf 18. nóv. (Db. 631).
3. Ágúst Einarsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 665).
4. Brynjólfur Sveinbergsson. Ingólfur Guðnason, 5. þm. Norðurl. v., tilkynnir að
vegna utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn.
Óski hann því eftir að 3. varamaður, Brynjólfur Sveinbergsson mjólkurbússtjóri,
taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 23. jan. (Db. 977).
5. Forseti Nd. skýrir frá að borist hafi fyrrnefnt bréf frá Ingólfi Guðnasyni, 5. þm.
Norðurl. v. — Bréf 24. jan. (Db. 979).
6. Bogi Sigurbjörnsson skattstjóri tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti á Alþingi í
forföllum Ingólfs Guðnasonar, 5. þm. Norðurl. v., vegna anna. — Símskeyti 21.
jan. (Db. 980).
7. Jón Ingi Ingvarsson rafvirkjameistari tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti á
Alþingi í forföllum Ingólfs Guðnasonar. — Símskeyti 26. jan. (Db. 981).
8. Brynjólfur Sveinbergsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 982).
9. Drengskaparheit Brynjólfs Sveinbergssonar um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 984).
10. Finnbogi Hermannsson. Ólafur Þ. Þórðarson, 5. þm. Vestf., skýrir frá að þar sem
hann sé á förum til útlanda í einkaerindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um
sinn. Fari hann því fram á að 2. varamaður, Finnbogi Hermannsson kennari, taki
sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 23. okt. (Db. 352).
11. Forseti Nd. tilkynnir að borist hafi fyrrnefnt bréf frá Ólafi Þ. Þórðarsyni, 5. þm.
Vestf. — Bréf 23. okt. (Db. 372).
12. Sigurgeir Bóasson skrifstofustjóri tilkynnir að hann geti ekki sinnt þingstörfum nú í
forföllum Ólafs Þ. Þórðarsonar, 5. þm. Vestf. — Símskeyti 23. okt. (Db. 373).
13. Guðmundur Gíslason. Tómas Árnason, 1. þm. Austurl., tilkynnir að þar sem hann
sé á förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sótt þingfundi á
næstunni. Óski hann því eftir að varamaður, Guðmundur Gíslason kaupfélagsstjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 6. nóv. (Db. 511).
14. Guðrún Hallgrímsdóttir. Guðmundur J. Guðmundsson, 7. þm. Reykv., tilkynnir
að þar sem hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt
þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Guðrún Hallgrímsdóttir
matvælaverkfræðingur, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 28. nóv. (Db.
737).
15. Forseti Nd. skýrir frá að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Guðmundi J.
Guðmundssyni, 7. þm. Reykv. — Bréf 28. nóv. (Db. 745).
16. Gunnar Már Kristófersson. Eiður Guðnason, 5. þm. Vesturl., tilkynnir að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sótt þingfundi á
næstunni. Óski hann því eftir að varamaður, Gunnar Már Kristófersson, formaður
Alþýðusambands Vesturlands, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 21. okt.
(Db. 333).
17. Forseti Ed. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Eiði Guðnasyni, 5. þm.
Vesturl. — Bréf 20. okt. (Db. 340).
18. Gunnar Már Kristófersson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 344).
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19. Gunnar R. Pétursson. Sighvatur Björgvinsson, 3. þm. Vestf., skýrir frá að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sótt þingfundi um sinn. Sé því óskað
eftir að varamaður, Gunnar R. Pétursson rafvirki, taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. — Bréf 12. nóv. (Db. 530).
20. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Sighvati Björgvinssyni, 3.
þm. Vestf. — Bréf 12. nóv. (Db. 567).
21. Yfirkjörstjórn Vestfjarðakjördæmis tilkynnir að gefið hafi verið út kjörbréf til
handa Gunnari R. Péturssyni sem 1. varamanni Alþfl. í Vestfjarðakjördæmi. —
Símskeyti 13. nóv. (Db. 568).
22. Gunnar R. Pétursson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 589).
23. Haraldur Ólafsson. Guðmundur G. Þórarinsson, 12. þm. Reykv., tilkynnir að þar
sem hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt
þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Haraldur Ólafsson dósent,
taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 6. nóv. (Db. 512).
24. Ólafur Jóhannesson, 5. þm. Reykv., tilkynnir að þar sem hann sé á förum til
útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann
því eftir að varamaður, Haraldur Ólafsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. —
Bréf 3. des. (Db. 795).
25. Forseti Ed. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Ólafi Jóhannessyni, 5. þm.
Reykv. — Bréf 3. des. (Db. 801).
26. Ólafur Jóhannesson, 5. þm. Reykv., skýrir frá að vegna utanfarar í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að
varamaður, Haraldur Ólafsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 19. febr.
(Db. 1130).
27. Forseti Ed. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Ólafi Jóhannessyni, 5. þm.
Reykv. — Bréf 19. febr. (Db. 1133).
28. Ólafur Jóhannesson, 5. þm. Reykv., tilkynnir að vegna utanfarar í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að
varamaður, Haraldur Ólafsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 30. apríl.
(Db. 1569).
29. Hákon Hákonarson. Ingvar Gíslason, 1. þm. Norðurl. e., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski
hann því eftir að 2. varamaður, Hákon Hákonarson, taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. — Bréf 19. febr. (Db. 1129).
30. Forseti Nd. tilkynnir að fyrrnefnt bréf hafi borist frá Ingvari Gíslasyni, 1. þm.
Norðurl. e. — Bréf 19. febr. (Db. 1131).
31. Níels Á. Lund tiikynnir að vegna anna geti hann ekki tekið sæti á Alþingi í fjarveru
Ingvars Gíslasonar, 1. þm. Norðurl. e. — Símskeyti 23. febr. (Db. 1135).
32. Hákon Hákonarson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 1134).
33. Drengskaparheit Hákonar Hákonarsonar um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 1136).
34. Jón Baldvin Hannibalsson. Formaður þingflokks Alþfl. tilkynnir, skv. beiðni
Benedikts Gröndals, 4. þm. Reykv., að þar sem hann sé erlendis í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að
varamaður, Jón Baldvin Hannibalsson ritstjóri, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans.
— Bréf 23. mars. (Db. 1297).
35. Jón Ingi Ingvarsson. Ingólfur Guðnason, 5. þm. Norðurl. v., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því
óskað eftir að 2. varamaður, Jón Ingi Ingvarsson rafvirkjameistari, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 8. maí. (Db. 1613).
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36. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Ingólfi Guðnasyni, 5. þm.
Norðuri. v. — Bréf 8. maí. (Db. 1617).
37. Bogi Sigurbjörnsson tilkynnir að vegna embættisanna geti hann ekki tekið sæti á
Alþingi í forföllum Ingólfs Guðnasonar, 5. þm. Norðurl. v. — Bréf 8. maí. (Db.
1618).
38. Jón Ingi Ingvarsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 1619).
39. Drengskaparheit Jóns Inga Ingvarssonar um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 1622).
40. Jón Kristjánsson. Tómas Árnason, 1. þm. Austurl., tilkynnir að vegna utanfarar í
opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir
að 2. varamaður, Jón Kristjánsson félagsmálafulltrúi, taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. — Bréf 7. apríl. (Db. 1395).
41. Forseti Ed. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Tómasi Árnasyni, 1. þm.
Austurl. — Bréf 7. apríl. (Db. 1396).
42. Guðmundur Gíslason, 1. varamaður Framsfl. í Austurlandskjördæmi, tilkynnir að
vegna anna geti hann ekki sinnt þingstörfum í forföllum Tómasar Árnasonar, 1.
þm. Austurl. — Bréf 4. apríl. (Db. 1402).
43. Markús Á. Einarsson. Jóhann Einvarðsson, 5. þm. Reykn., tilkynnir að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum
um sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Markús Á. Einarsson veðurfræðingur,
taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 22. okt. (Db. 351).
44. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Jóhanni Einvarðssyni, 5.
þm. Reykn. — Bréf 22. okt. (Db. 376).
45. Markús Á. Einarsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 326).
46. Drengskaparheit Markúsar Á. Einarssonar um að halda stjórnarskrá landsins. —
(Db. 377).
47. Níels Á. Lund. Ingvar Gíslason, 1. þm. Norðurl. e., tilkynnir að þar sem hann sé á
förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn.
Óski hann því eftir að varamaður, Níels Á. Lund kennari, taki sæti á Alþingi í
fjarveru hans. — Bréf 23. okt. (Db. 353).
48. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Ingvari Gíslasyni, 1. þm.
Norðurl. e. — Bréf 23. okt. (Db. 378).
49. Formaður yfirkjörstjórnar Norðurlandskjördæmis eystra sendir kjörbréf þeirra
Níelsar Á. Lund, 1. váramanns Framsfl., og Böðvars Jónssonar, 3. varamanns
Framsfl. í kjördæminu. -— Bréf 20. okt. (Db. 364).
50. Drengskaparheit Níelsar Á. Lund um að halda stjórnarskrá landsins. — (Db. 379).
51. Ólafur Björnsson. Kjartan Jóhannsson, 2. þm. Reykn., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski
hann því eftir að varamaður, Ólafur Björnsson útgerðarmaður, taki sæti á Alþingi í
fjarveru hans. — Bréf 11. nóv. (Db. 518).
52. Forseti Ed. skýrir frá að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Kjartani Jóhannssyni, 2.
þm. Reykn. — Bréf 11. nóv. (Db. 544).
53. Ólafur Björnsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 545).
54. Ragnhildur Helgadóttir. Ritari þingflokks Sjálfstfl. tilkynnir að þar sem Geir
Hallgrímsson, 1. þm. Reykv., dvelji nú erlendis í opinberum erindum geti hann
ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að varamaður, Ragnhildur
Helgadóttir, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 28. okt. (Db. 400).
55. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá ritara þingflokks Sjálfstfl.
— Bréf 28. okt. (Db. 401).
56. Ragnhildur Helgadóttir sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 402).
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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57 Birgir ísl. Gunnarsson, 6. þm. Reykv., tilkynnir að vegna utanfarar í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að
varamaður, Ragnhildur Helgadóttir, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 12.
nóv. (Db. 548).
58 Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Birgi ísl. Gunnarssyni, 6.
þm. Reykv. — Bréf 12. nóv. (Db. 561).
59 Sigurður Magnússon. Svavar Gestsson, 2. þm. Reykv., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski
hann því eftir að 2. varamaður, Sigurður Magnússon rafvélavirki, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 16. okt. (Db. 322).
60 Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Svavari Gestssyni, 2. þm.
Reykv. — Bréf 16. okt. (Db. 330).
61 Guðrún Hallgrímsdóttir, 1. varamaður Alþb., tilkynnir að vegna anna geti hún
ekki tekið sæti á Alþingi í fjarveru Svavars Gestssonar félmrh. — Bréf 20. okt.
(Db. 331).
62 Sigurður Magnússon sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 332).
63 Sigurgeir Bóasson. Steingrímur Hermannsson, 2. þm. Vestf., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því
óskað eftir að varamaður, Sigurgeir Bóasson skrifstofustjóri, taki sæti á Alþingi í
fjarveru hans. — Bréf ódagsett. (Db. 839).
64 Steingrímur Hermannsson, 2. þm. Vestf., tilkynnir að vegna utanfarar í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að
varamaður, Sigurgeir Bóasson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 4. maí.
(Db. 1570).
65 Sigurgeir Sigurðsson. Ólafur G. Einarsson, 3. þm. Reykn., tilkynnir að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum geti hann ekki sótt þingfundi um
sinn. Óski hann því eftir að varamaður, Sigurgeir Sigurðsson bæjarstjóri, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 12. nóv. (Db. 539).
66 Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Ólafi G. Einarssyni, 3. þm.
Reykn. — Bréf 12. nóv. (Db. 570).
67 Sigurgeir Sigurðsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 569).
68 Drengskaparheit þeirra Sigurgeirs Sigurðssonar og Gunnars R. Péturssonar um að
halda stjórnarskrá landsins. — (Db. 571).
69 Þorv. Garðar Kristjánsson skýrir frá að þar sem Ólafur G. Einarsson, 3. þm.
Reykn., geti ekki sinnt þingstörfum um sinn vegna veikinda sé óskað eftir að
varamaður, Sigurgeir Sigurðsson, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. — Bréf 28.
apríl. (Db. 1515).
70 Sigurlaug Bjarnadóttir. Ritari þingflokks Sjálfstfl. tilkynnir skv. beiðni Eyjólfs
Konráðs Jónssonar, 5. landsk. þm., að þar sem hann sé á förum til útlanda í
opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að
varamaður, Sigurlaug Bjarnadóttir kennari, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. —
Bréf 23. mars. (Db. 1296).
71 Pétur Sigurðsson, 1. landsk. þm., tilkynnir að vegna utanfarar í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að
varamaður, Sigurlaug Bjarnadóttir, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 8.
maí. (Db. 1612).
72 Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Pétri Sigurðssyni, 1.
landsk. þm. — Bréf 8. maí. (Db. 1616).
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73. Sveinn Jónsson. Helgi Seljan, 2. þm. Austurl., tilkynnir að samkvæmt læknisráði
geti hann ekki sótt þingfundi á næstunni. Óski hann því eftir að varamaður, Sveinn
Jónsson verkfræðingur, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. — Bréf 6. febr. (Db.
1072).
74. Hjörleifur Guttormsson, 5. þm. Austurl., tilkynnir að vegna utanfarar í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski hann því eftir að
varamaður, Sveinn Jónsson, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 26. febr.
(Db. 1151).
75. Tryggvi Gunnarsson. Sverrir Hermannsson, 4. þm. Austurl., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski
hann því eftir að varamaður, Tryggvi Gunnarsson skipstjóri, taki sæti á Alþingi í
fjarveru hans. — Bréf 26. febr. (Db. 1150).
76. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Sverri Hermannssyni, 4.
þm. Austurl. — Bréf 26. febr. (Db. 1165).
77. Valdimar Indriðason. Friðjón Þórðarson, 2. þm. Vesturl., tilkynnir að vegna
utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Óski
hann því eftir að varamaður, Valdimar Indriðason framkvæmdastjóri, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 12. nóv. (Db. 609).
78. Vigfús Jónsson. Ritari þingflokks sjálfstæðismanna skýrir frá, skv. beiðni Lárusar
Jónssonar, 3. þm. Norðurl. e., að þar sem hann sé á förum til útlanda í opinberum
erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir að
varamaður, Vigfús Jónsson bóndi, taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 27.
okt. (Db. 380).
79. Forseti Ed. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá ritara þinglokks
sjálfstæðismanna. — Bréf 27. okt. (Db. 381).
80. Vigfús Jónsson sendir kjörbréf sitt. — Bréflaust. (Db. 350).
81. Þorbjörg Arnórsdóttir. Hjörleifur Guttormsson, 5. þm. Austurl., tilkynnir að
vegna utanfarar í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn.
Óski hann því eftir að 2. varamaður, Þorbjörg Arnórsdóttir húsfreyja, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 21. okt. (Db. 354).
82. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Hjörleifi Guttormssyni, 5.
þm. Austurl. — Bréf 21. okt. (Db. 374).
83. Sveinn Jónsson tilkynnir að hann geti ekki tekið sæti Hjörleifs Guttormssonar
iðnrh. vegna anna heima fyrir. — Símskeyti 23. okt. (Db. 375).
84. Þórður Skúlason. Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v., tilkynnir að vegna utanfarar
í opinberum erindum geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn. Sé því óskað eftir
að 2. varamaður Alþb. í kjördæminu, Þórður Skúlason sveitarstjóri, taki sæti á
Alþingi í fjarveru hans. — Bréf 26. febr. (Db. 1152).
85. Forseti Nd. tilkynnir að sér hafi borist fyrrnefnt bréf frá Ragnari Arnalds, 4. þm.
Norðurl. v. — Bréf 26. febr. (Db. 1166).
86. Formaður yfirkjörstjórnar Norðurlandskjördæmis vestra sendir kjörbréf Þórðar
Skúlasonar. — Bréf 14. febr. (Db. 1112).
87. Hannes Baldvinsson tilkynnir að vegna anna geti hann ekki sinnt þingstörfum í
forföllum Ragnars Arnalds, 4. þm. Norðurl. v. — Símskeyti 26. febr. (Db. 1167).
88. Drengskaparheit Þórðar Skúlasonar um að halda stjórnarskrá landsins. — (Db.
1168).
Varnarliðið, sjá: Olíuhöfn og birgðastöð í Helguvík, Olíutankar.
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Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum.
1. Umsögn Búnaðarfélags íslands um frv. til 1. um varnir gegn sjúkdómum og
meindýrum á plöntum. — Bréf 8. maí. (Db. 1630).
2. Umsögn Eiturefnanefndar um sama frv. — Bréf 13. apríl. (Db. 1458).
Varnir gegn tjóni af völdum Kötlugoss. Framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins sendir
ályktun fundar ráösins 27. ágúst um nauðsyn þess að sjálfvirkum síma verði komið á bæi
vestan Hafursár en austan Víkur til öryggis vegna yfirvofandi Kötlugoss. — Bréf 29.
ágúst. (Db. 134).
Varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum. Umsögn Viðlagatryggingar íslands um
till. til þál. um heildarlöggjöf, skipulag og varnir vegna hættu af snjóflóðum og
skriðuföllum. — Bréf 11. febr. (Db. 1236).
Varsjárbandalagsríki, sjá Ályktanir fulltrúafundar.
Vatnafélagið Landvörn í Dyrhólahreppi, sjá Fyrirhleðslur í og við ár 4.
Vatnaprammi, sjá Snjóbílastyrkir 20.
Vatnsból Njarðvíkinga, sjá Olíutankar varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli.
Vatnsleysustrandarhreppur, sjá: Barnaheimili 14, Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 44,
Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 57, Hafnargerðir og lendingarbætur 29,
Sjóvarnargarðar og varnir gegn landbroti af völdum sjávar 8.
Vatnsveituframkvæmdir, sjá: Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 18,
Fjárfestingarframkvæmdir á ísafirði, Fjárfestingarframkvæmdir í Hafnarhreppi.
Vatnsveituframkvæmdir á Siglufirði. Bæjarstjórinn á Siglufirði sendir fjvn. afrit af erindi um
fjárhagslega aðstoð skv. fjárl. 1981 vegna Vatnsveitu Siglufjarðar. — Bréflaust. (Db.
313).
Veðurstofa fslands, sjá Fjárlög 115—116.
Vegaframkvæmdir við Fella- og Upphéraðsveg, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o.
fl. 21.
Vegaframkvæmdir við Vesturlandsveg, sjá Vesturlandsvegur.
Vegagerð, sjá: Fjárfestingarframkvæmdir í Skeggjastaðahreppi 2, Langtímaáætlun, Skipting
fjár til.
Vegagerð ríkisins, sjá: Athugun á hagkvæmni rafknúinna samgöngutækja 2, Áætlun um
varnir gegn snjóflóðum, skriðuföllum og grjóthruni, Samgöngur um Hvalfjörð o. fl. 2.
Vegagerð undir Ólafsvíkurenni. Sveitarstjóri Ólafsvíkurhrepps sendir ályktun hreppsnefndar
Ólafsvíkurhrepps um veg undir Ólafsvíkurenni. — Bréf 6. mars. (Db. 1257). — Sjá
einnig Samgöngur um Hvalfjörð o. fl. 2.
Vegagerð yfir Breiðadalsheiði, sjá Breiðadalsheiðarvegur.
Vegagerð yfir Fjarðarheiði. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði sendir fjvn. samrit af erindi til
samgrn. varðandi veg yfir Fjarðarheiði, snjóbílastyrk o. fl. — Bréf 30. júní. (Db. 53).
Vegamál Lýtingsstaðahrepps. Oddviti Lýtingsstaðahrepps í Skagafirði sendir fjvn. samrit af
bréfi til Vegagerðar ríkisins og alþingismanna Norðurlands vestra um vegamál
hreppsins. — Bréf 28. febr. (Db. 1329).
Veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands.
1. Félag smábátaeigenda í Keflavík og Njarðvík mótmælir frv. til 1. um breyt. á 1. nr.
81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, sbr. 1. nr. 42/1977 og 1. nr. 67/1979,
þ. e. að leyfa dragnótaveiðar í Faxaflóa. — Símskeyti 22. mars. (Db. 1294).
2. Skipverjar á Gulltoppi mótmæla sama frv. — Símskeyti 24. mars. (Db. 1301).
3. Útvegsmannafélag Akraness mótmælir sama frv. — Símskeyti 25. mars. (Db.
1306) .
4. Skipverjar á Þuríði Halldórsdóttur mótmæla sama frv. — Símskeyti 25. mars. (Db.
1307) .
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5. Eigendur og áhöfn Happasæls og Hafborgar mótmæla harðlega sama frv. —
Símskeyti 20. mars. (Db. 1313).
6. Áhöfnin á Gróttu mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db. 1314).
7. Áhöfn Sigurfara mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db. 1315).
8. Eigandi og skipshöfnin á Jóhannesi Jónssyni mótmæla harðlega sama frv. —
Símskeyti 20. mars. (Db. 1316).
9. Skipshöfnin á Haraldi mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db.
1317) .
10. Skipshöfnin á Reyni mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db.
1318) .
11. Skipshöfnin á Sólfaxa mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db.
1319) .
12. Skipshöfnin á Rauðsey mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db.
1320) .
13. Skipshöfnin á Önnu mótmælir harðlega sama frv. — Símskeyti 20. mars. (Db.
1321) .
14. Skipverjar á Ágústi Guðmundssyni mótmæla harðlega sama frv. — Símskeyti 20.
mars. (Db. 1322).
15. Eigendur og skipshöfn á Gunnari Hámundarsyni, Garði, mótmæla harðlega sama
frv. — Símskeyti 20. mars. (Db. 1323).
16. Skipstjóri og skipshöfn á Þorkeli Árnasyni, Garði, mótmæla harðlega sama frv. —
Símskeyti 20. mars. (Db. 1324).
17. Bæjarstjórinn í Njarðvík sendir ályktun bæjarstjórnar Njarðvíkur frá 7. apríl þar
sem skorað er á Alþingi að samþykkja sama frv., þ. e. að heimila takmarkaðar
dragnótaveiðar í Faxaflóa. — Bréf 8. apríl. (Db. 1429).
18. Garðar Halldórsson sendir ályktun aðalfundar Verkalýðsfélags Akraness 7. maí
þar sem skorað er á Alþingi að fella sama frv. — Símskeyti 11. maí. (Db. 1624).
— Sjá einnig Tilraunaveiðar með dragnót í Faxaflóa.
Veiðar og vinnsla skelfisks í Flatey á Breiðafírði. Umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga
um till. til þál. um veiðar og vinnslu á skelfiski í Flatey á Breiðafirði. — Bréf 21. maí.
(Db. 1687).
Veiðarfœratilraunir. Stjórn Landssambands íslenskra útvegsmanna tilkynnir að aðalfundur
sambandsins hafi boðist til að leggja fram fé til veiðarfæratilrauna, og jafnframt er
skorað á stjórnvöld að láta endurskoða án tafar lög og reglur um fiskveiðilandhelgi
íslands. — Bréf 19. mars. (Db. 1298—1299).
Veiðimálanefnd, sjá Aukin nýting silungastofna 3.
Veiðimálastjóri, sjá Aukin nýting silungastofna 4.
Velferðarráð sjómanna, sjá Styrkur til.
Verðbótahœkkun launafrá 1. mars 1981. Hagstofa íslands sendir fjh.- og viðskn. Ed. yfirlit
þar sem sýndur er útreikningur verðbótahækkunar launa frá 1. mars 1981. — Bréf 18.
febr. (Db. 1105).
Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, sjá Útflutningsgjald af sjávarafurðum 3.
Verðlag, samkeppnishömlur o. fl. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frv. til 1. um
breyt. á 1. nr. 56/1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, og
síðari breytingar á þeim. — Bréf 27. apríl. (Db. 1550).
Verðlagsaðhald o. fl.
1. Félag íslenskra stórkaupmanna gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um
verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana. — Bréf 29.
apríl. (Db. 1530).
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2. Guðlaugur Stefánsson sendir ályktun framkvæmdastjórnar Landssambands iðnaðarmanna um sama frv. — Bréf 30. apríl. (Db. 1541—1542).
Verðlagsstofnun, sjá Breytingar á gjaldskrám þjónustustofnana 2.
Verkamannasamband íslands, sjá Frídagar sjómanna á fiskiskipum um jólin 3.
Verkfræðingafélag íslands, sjá: Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla íslands 6, Orkulög 6.
Verktakasamband íslands, sjá Útboð opinberra framkvæmda.
Vernd, sjá: Málefni fangavarða 3, Styrkur til Félagasamtakanna.
Vernd barna vg ungmenna.
1. Umsögn Barnaverndarráðs fslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 53/1966, um
vernd barna og ungmenna. — Bréf 6. maí. (Db. 1604).
2. Umsögn Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa um sama frv. — Bréf 6. maí. (Db.
1588).
Verslunarbanki íslands, sjá Tollheimta og tolleftirlit 6.
Verslunarmannafélag Reykjavíkur, sjá Viðnám gegn verðbólgu 6.
Verslunarráð íslands, sjá: Aðgangur að upplýsingum hjá almannastofnunum, Breytingar á
gjaldskrám þjónustustofnana 3, Bætt skilyrði til verslunarþjónustu í dreifbýli 6, Efling
innlends lyfjaiðnaðar 10, Framleiðsluráð landbúnaðarins 2, Heilbrigðis- og vistunarþjónusta fyrir aldraða 10, Kerfisbundin skráning á upplýsingum er varða einkamálefni
6—7, Lánsfjárlög 31, Lífeyrissjóður íslands 7, Meðferð einkamála í héraði 4, Orlof 7,
Stéttarfélög og vinnudeilur 4, Tollheimta og tolleftirlit 7.
Verslunarþjónusta í dreifbýli, sjá Bætt skilyrði til.
Vestfirðir, sjá: Efling atvinnulífs og uppbygging nýiðnaðar á, Efling iðnaðar á Vesturlandi 1,
Efling iðnaðar og þjónustu á, Flugmál, Flutningsráð ríkisins 2, Framkvæmd eignarnáms, Jarðhitaleit á.
Vestmannaeyjar, sjá: Bygging skipalyftu, Fjárlög 14, 89, Flóabátaferðir 9, Hafnargerðir og
lendingarbætur 30, Lánsfjárlög 32—33, Styrkur vegna sjúkraflugs milli.
Vestmannaeyjaskip, sjá: Flóabátaferðir 9, Vanskil Skallagríms hf.
Vestur-Barðastrandarsýsla, sjá Snjóbílastyrkir 30.
Vesturhópsskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 60—63.
Vestur-Húnavatnssýsla, sjá: Bygging og viðhald skólamannvirkja 60—63, Bætt opinber
þjónusta við íbúa.
Vestur-Islendingar, sjá Mótmæli gegn flugvallargjaldi.
Vesturland, sjá: Efling iðnaðar á, Efling iönaðar og þjónustu á Vestfjörðum 1, Fjárlög 33,
Fjárveitingar til Námsgagnastofnunar.
Vesturlandsvegur. Sveitarstjórinn í Mosfellshreppi fer fram á að veitt verði fé skv. fjárl. 1981
vegna framkvæmda við Vesturlandsveg. — Bréf 1. okt. (Db. 233).
Vestur-Skaftafellssýsla, sjá: Fjárlög 111, Hafnargerðir og lendingarbætur 11, Snjóbílastyrkir
31, Styrkur til tónlistarskóla 8—9.
Vestur-Þýskaland, sjá Þingmannasendinefnd frá.
Vetrarsamgöngur, sjá Snjóbílastyrkir og.
Vélskóli íslands, sjá Fjárlög 117.
Vélstjóranám. Samgrn. tilkynnir að nýafgreidd lög um breyt. á 1. nr. 67/1966, um
vélstjóranám, hafi verið framsend menntmrn. — Bréf ódagsétt. (Db. 1143).
Viðgerðarkostnaður vegna alkalískemmda á steinsteypu í húsum.
1. Umsögn Húsnæðisstofnunar ríkisins um till. til þál. um viðgerðarkostnað vegna
alkalískemmda á steinsteypu í húsum. — Bréf 10. mars. (Db. 1221).
2. Framhaldsumsögn Húsnæðisstofnunar ríkisins um sömu till. til þál. — Bréf 25.
mars. (Db. 1367).
3. Umsögn Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins um sömu till. til þál. — Bréf 20.
febr. (Db. 1127).
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4. Umsögn Viðlagatryggingar íslands um sömu till. til þál. — Bréf 9. mars. (Db.
1200).
Viölagatrygging íslands, sjá: Varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum, Viðgerðarkostnaður vegna alkalískemmda 4.
Viðnám gegn verðbólgu.
1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um ráðstafanir til viðnáms gegn
verðbólgu. — Bréf 17. febr. (Db. 1107).
2. Stjórn BSRB mótmælir þeim ákvæðum í bráðabirgðalögum nr. 87/1980, um
ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu, sem fela í sér 7% kjaraskerðingu 1. mars o.
fl. — Bréf 6. jan. (Db. 952).
3. Umsögn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um frv. til 1. um ráðstafanir til
viðnáms gegn verðbólgu. — Bréf ódagsett. (Db. 1108).
4. Jónas Þór Steinarsson sendir ályktun aðalfundar Félags íslenskra stórkaupmanna
um verðlagsmál o. fl., sbr. sama frv. — Bréf 17. febr. (Db. 1122).
5. Umsögn Seðlabanka íslands um sama frv. — Bréf 18. febr. (Db. 1109).
6. Umsögn Verslunarmannafélags Reykjavíkur um sama frv. — Bréf 17. febr. (Db.
1121).
7. Viðskrn. svarar fyrirspurn fjh,- og viðskn. Ed. um verðlag og verðlagsmál, sbr.
sama frv. — Bréf 19. febr. (Db. 1113).
8. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um sama frv. — Bréf 17. febr. (Db.
1102).
9. Þjóðhagsstofnun svarar fyrirspurnum um tiltekin atriði sama frv. — Bréf 18. febr.
(Db. 1106).
Viðskiptafrœðingar og hagfrœðingar. Hagsmunanefnd Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga þakkar menntmn. Nd. góðar undirtektir við frv. til 1. um rétt manna til að kalla sig
viðskiptafræðinga og hagfræðinga. — Bréf 8. des. (Db. 866).
Viðskiptaráðuneyti, sjá: Afnám vínveitinga á vegum ríkisins 16, Bankaþjónusta 2, Breytingar á gjaldskrám þjónustustofnana 4, Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, Ráðstefna
OECD-ríkja 3, 5, Viðnám gegn verðbólgu 7, Þingmannasamtök EFTA-landa.
Vigfús Jónsson, sjá Varaþingmenn 78—80.
Villalobos, Ricardo Eloy, sjá Ríkisborgararéttur.
Vindáshlíð, sjá Styrkur vegna Sumarstarfs KFUK.
Vindorka til varmaframleiðslu, sjá Fjárlög 92.
Vinnsla skelfisks í Flatey á Breiðafirði, sjá Veiðar og.
Vinnudeilur, sjá Stéttarfélög og.
Vinnueftirlit ríkisins, sjá: Hollustuhættir og hollustuvernd 9, Steinullarverksmiðja.
Vinnumálasamband samvinnufélaganna, sjá: Atvinnuleysistryggingar 9, Jafnrétti kvenna og
karla 7, Mörkun opinberrar stefnu í áfengismálum 9, Orlof 2, Vitamál 12.
Vinnumiðlunarskrifstofa fyrir aldraða.
1. Stjórn Samtaka aldraðra fer fram á að samtökunum verði veittur 6 millj. kr. styrkur
skv. fjárl. 1981 til að setja á stofn vinnumiðlunarskrifstofu fyrir aldraða. — Bréf 19.
nóv. (Db. 667).
2. Félmrn. mælir með að Samtökum aldraðra verði veittur 5 millj. kr. styrkur skv.
fjárl. 1981 til að koma upp sérstakri vinnumiðlun og upplýsingaþjónustu fyrir
aldrað fólk. — Bréf 2. des. (Db. 769).
Vinnutími launþega, sjá Skipun nefndar er kanni.
Vinnuveitendasamband íslands, sjá: Atvinnuleysistryggingar 3, 11, Atvinnuréttindi útlendinga 5, Framtíðarskipan lífeyrismála 3, Jafnrétti kvenna og karla 8, Mörkun opinberrar
stefnu í áfengismálum 10, Orlof 3, 8, Skipun nefndar er kanni vinnutíma launþega 5,
Skráning lífeyrisréttinda, Stéttarfélög og vinnudeilur 5, Viðnám gegn verðbólgu 8,
Vitamál 13.
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Vistunarþjónusta fyrir aldraða, sjá Heilbrigöis- og.
Vita- og hafnamálaskrifstofan sendir upplýsingar um erlend lán til hafna. — Bréf 6. nóv.
(Db. 494). — Sjá einnig: Fjárlög 35, Upplýsinga- og merkingaskylda við ríkisframkvæmdir 3.
Vitamál.
1. Bandalag starfsmanna ríkis og bæja gerir tilteknar athugasemdir við frv. til 1. um
vitamál. — Bréf 11. maí. (Db. 1621).
2. Umsögn Fiskifélags íslands um sama frv. — Bréf 19. jan. (Db. 990).
3. Umsögn flugmálastjóra um sama frv. — Bréf 12. des. (Db. 885).
4. Umsögn Flugráðs um sama frv. — Bréf 15. jan. (Db. 966).
5. Umsögn Landhelgisgæslunnar um sama frv. — Bréf 19. jan. (Db. 973).
6. Umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna um sama frv. — Bréf 19. des. (Db.
943).
7. Umsögn Rannsóknarnefndar sjóslysa um sama frv. — Bréf 5. mars. (Db. 1180).
8. Umsögn siglingamálastjóra um sama frv. — Bréf 8. jan. (Db. 963).
9. Umsögn Sjómælinga íslands um sama frv. — Bréf 7. nóv. (Db. 497).
10. Umsögn Slysavarnafélags íslands um sama frv. — Bréf 19. jan. (Db. 970).
11. Starfsmannafélag ríkisstofnana gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. — Bréf
28. nóv. (Db. 739—740).
12. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sama frv. — Bréf 27. jan.
(Db. 995).
13. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands um samafrv. — Bréf 4. febr. (Db. 1054).
14. Jóhann Pétursson mótmælir f. h. Vitavarðafélagsins tilteknum ákvæðum í sama frv.
— Telexskeyti 11. maí. (Db. 1626—1628).
Vitavarðafélag íslands, sjá Vitamál 14.
Vík í Mýrdal, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 45, Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 64—65, Ráðstafanir til varnar gegn tjóni af völdum Kötluhlaups,
Styrkur til tónlistarskóla og tónlistarfræðslu 8—9, Varnir gegn tjóni af völdum
Kötlugoss.
Vímuefni, sjá: Áfengis- og, Fjárlög 65.
Vínveitingar á vegum ríkisins, sjá Afnám.
Vopnafjörður, sjá: Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 46—47, Bygging og viðhald
sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila o. fl. 37, Flugvallarframkvæmdir 8, Hafnargerðir og lendingarbætur 31, Snjóbílastyrkir 32, Styrkur til tónlistarskóla og tónlistarfræðslu 10.
Vörugjald.
1. Stjórn Félags íslenskra stórkaupmanna mótmælir frv. til 1. um vörugjald. — Bréf
18. des. (Db. 930).
2. Tuttugu starfsmenn Freyju hf. mótmæla sama frv. — Bréf ódagsett. (Db. 924).
3. Formaður Iðju, félags verksmiðjufólks, mótmælir f. h. félags síns sama frv. og sendir
undirskriftalista með nöfnum rúmlega 400 iðnverkamanna þar sem tekið er undir
þessi mótmæli. — Bréf 16. des. (Db. 923).
Wright, Linda, sjá Ríkisborgararéttur.
Ytri-Torfustaðahreppur, sjá Bygging og viðhald íþróttamannvirkja 48.
Zawadzki, Ryszard Janusz, sjá Ríkisborgararéttur.
Zontaklúbbur Akureyrar, sjá Styrkur til.
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Þelamerkurskóli, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 66.
Þéttbýlisvegafé, sjá Varanleg gatnagerö í þéttbýli.
Þingfararkaup alþingismanna.
1. Sverrir Hermannsson þingfararkaupsnefndarmaöur samþykkir að fresta framkvæmd bókunar nefndarinnar frá 20. maí. — Bréf 19. júní. (Db. 8).
2. Matthías Bjarnason, 1. þm. Vestf., samþykkir tilmæli þingforseta um að fresta
bókun þingfararkaupsnefndar varðandi laun alþingismanna. — Símskeyti 19. júní.
(Db. 22).
3. Formenn þingflokka Alþb. og Framsfl. skjóta úrskurði þingfararkaupsnefndar um
breytingu á mánaðarlaunum alþingismanna til endanlegs úrskurðar forseta Alþingis. — Bréf 15. júní. (Db. 18).
Þingflokkar, sjá Sérfræðileg aðstoð við.
Þingmannafundur OECD-ríkja. Utanrrn. sendir skjöl varðandi þingmannafund OECDríkja sem halda á í París 13.—14. nóv. —Bréf 15. júlí. (Db. 79). — Sjá einnig Ráðstefna
OECD-ríkja.
Þingmannaheimsóknir til Finnlands. Skrifstofustjóri finnska þjóðþingsins sendir skýrslu um
heimsóknir fulltrúa annarra þjóðþinga til Finnlands á árunum 1975—1980. — Bréf 23.
des. (Db. 948).
Þingmannasamtök EFTA-landa. Viðskrn. sendir skjöl varðandi þingmannafund EFTAlanda sem halda á í Tromsö 6.—8. júlí. — Bréf 9. apríl. (Db. 1439).
Þingmannasamtök Evrópuráðs. Forseti þingmannasamtaka Evrópuráðs vekur athygli á
nokkrum ályktunum nýlokins þings samtak. nna. — Bréf 11. febr. (Db. 1120).
Þingmannasamtök Norður-Atlantshafsbandalagsríkja. Aðalritari þingmannasamtaka
Norður-Atlantshafsbandalagsríkja sendir ályktanir 26. þings samtakanna. — Bréflaust.
(Db. 938).
Þingmannasendinefnd frá Cuxhaven til íslands. Utanrrn. sendir skjöl varðandi kynnisferð
þingmannasendinefndar frá Cuxhaven til íslands. — Bréf 8. júlí. (Db. 78).
Þingmannasendinefnd til Færeyja.
1. Forseti færeyska Lögþingsins býður Alþingi að senda þingmannasendinefnd til
Færeyja á vori komanda. — Bréf 2. febr. (Db. 1063).
2. Forseti færeyska Lögþingsins fagnar því að forseti Sþ. hafi þegið boð um að senda
þingmannasendinefnd til Færeyja í september. — Bréf 10. apríl. (Db. 1447).
Þingmannasendinefnd til Sovétríkjanna.
1. Utanrrn. sendir bréf sendiráðs íslands í Moskvu varðandi íslenska þingmannaheimsókn til Sovétríkjanna í maímánuði. — Bréf 12. mars. (Db. 1272).
2. Utanrrn. sendir telexskeyti frá sendiráði íslands í Moskvu varðandi heimsókn
íslenskra þingmanna til Sovétríkjanna. — Bréf 20. maí. (Db. 1702).
Þingmannasendinefndir til ogfrá Noregi. Skrifstofustjóri norska þingsins sendir upplýsingar
um erlendar þingmannasendinefndir, sem heimsótt hafa Stórþingið, og um þingmannasendinefndir sem norska þingið hefur sent til annarra landa. — Bréf 7. apríl. (Db.
1440).
Þingmannasendinefndir til ogfrá Svíþjóð. Skrifstofustjóri sænska þingsins sendir skýrslu um
erlendar þingmannasendinefndir, sem Ríkisdagurinn hefur tekið á móti á árunum
1955—1980, og þær sendinefndir sem þingið hefur sent til annarra landa á sama
tímabili. — Bréf 9. jan. (Db. 961).
Þjóðhagsstofnun, sjá: Áhrif uppsöfnunar söluskatts, Fræðsla og upplýsingar um efnahagsmál 2, Lánsfjárlög 34, Olíugjald til fiskiskipa, Sjóefnavinnsla á Reykjanesi 3, Viðnám
gegn verðbólgu 9.
Þjóðkirkjan, sjá: Styrkur til, Þúsund ára afmæli kristniboðs á íslandi.
Alþt. 1980. A. (103. löggjafarþing).
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Þjóðleikhús, sjá: Óperuflutningur í, Ráðningarnefnd ríkisins.
Þjóðminjasafn íslands, sjá: Endurbætur og viðgerð á Hraunsrétt í Aðaldal 2, Fjárlög 121,
Styrkur til Safnastofnunar Austurlands 2, Styrkur vegna sjóminjasafns í Hafnarfirði.
Þjóðskjalavörður, sjá Fjárlög 122.
Þjónusta við íbúa Vestur-Húnavatnssýslu sjá, Bætt opinber.
Þjónustustofnanir, sjá Breytingar á gjaldskrám.
Þjórsá, sjá Fyrirhleðslur 12.
Þorbjörg Arnórsdóttir, sjá Varaþingmenn 81—83.
Þorgerður Þorgilsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 6.
Þórður Skúlason, sjá Varaþingmenn 84—88.
Þórshöfn, sjá: Samgöngumál Norður-Þingeyjarsýslu, Togarakaup Útgerðarfélags NorðurÞingeyinga.
Þórunn Guðmundsdóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Þroskaheftir, sjá: Fjárlög 25, Málefni, Stofnanir afbrigðilegra barna.
Þroskahjálp, sjá Tollskrá 2.
Þroskaþjálfaskóli íslands, sjá Fjárlög 38.
Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins, sjá Sölustofnun lagmetis.
Þúsund ára afmæli kristniboðs á íslandi. Biskup íslands sendir ályktun Kirkjuþings 1980
varðandi afmælisgjöf ríkisstjórnar og Alþingis til íslensku þjóðkirkjunnar í tilefni
þúsund ára afmælis kristniboðs á íslandi. — Bréf 11. nóv. (Db. 588).
Þúsund ára afmæli þings Manar, sjá Boð til forseta Alþingis í tilefni.
Þverá, sjá Fyrirhleðslur 9.
Þverspyrna, sjá Fyrirhleðslur 8.
Þyrla Landhelgisgæslunnar, sjá Kaup á.
Þýðingarsjóður.
1. Umsögn fjmrn. um frv. til 1. um þýðingarsjóð. — Bréf 30. mars. (Db. 1359).
2. Umsögn stjórnar Rithöfundasambands íslands um sama frv. — Bréf 27. maí. (Db.
1706).
Þörungavinnslan hf., sjá Fjárlög 47.
Æðarræktarfélag íslands, sjá Styrkur til.
Æðarvé, sjá Styrkur til Æðarræktarfélags íslands 2.
Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraháskóla íslands, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja
o. fl. 41—42.
Æskulýðsmál, sjá Fjárlög 123—124.
Æskulýðssamband íslands, sjá Fjárlög 124.
Ættfræðifélag íslands, sjá Útgáfa Manntals á íslandi 1801.
Ökukennarafélag íslands, sjá Bílbeltanotkun lögleidd 2.
Öldungadeild við Gagnfrœðaskóla Hveragerðis.
1. Skólastjóri gagnfræðaskólans í Hveragerði sendir fjvn. afrit af erindi til menntmrh.
varðandi starfsemi öldungadeildar í Hveragerði. — Bréf 25. sept. (Db. 179).
2. Menntmrn. sendir erindi skólastjóra gagnfræðaskólans í Hveragerði varðandi
starfsemi öldungadeildar í Hveragerði. — Bréf 9. okt. (Db. 547).
Ölfushreppur, sjá Bygging og viðhald skólamannvirkja o. fl. 67.
Önundarfjörður, sjá Snjóbílastyrkir 14, 17.
Örorkulífeyrisþegar, sjá Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma elli- og.
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Öryggis- og friðarmál Evrópu.
1. Alþjóðasamband faglærðra verkamanna í Prag sendir opið bréf til allra þjóðþinga
Vestur-Evrópu um öryggis- og friðarmál. — Bréf ódagsett. (Db. 61).
2. Sendiráð fslands í Kaupmannahöfn sendir bréf frá þjóðþingi Rúmeníu til forseta
Sþ. varðandi áskorun um samstöðu um framkvæmd á ákvæðum Helsinkisáttmálans
um öryggi og samvinnu í Evrópu. — Bréf 18. sept. (Db. 201).
Öryggisbelti, sjá: Bílbeltanotkun lögleidd, Umferðarlög.
Öryggiseftirlit ríkisins, sjá Fjárlög 125.
Öryrkjabandalag íslands, sjá: Bílbeltanotkun lögleidd 1, Lífeyrissjóður íslands 8, Styrkur
til.
Öryrkjar, sjá Stofnanir afbrigðilegra barna.
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1078. Þingmannaskrá

Skammstafanir: a=allsherjarnefnd, atv=atvinnumálanefnd, f=fjárveitinganefnd, fél=félagsmálanefnd, fv=fjárhags- og
málanefnd, sa=samgöngunefnd, sj=sjávarútvegsnefnd, u=utanríkismálanefnd, þ=þingfararkaupsnefnd, A=AlþýðufIokkur,

Tala
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

16
17

18
19

20
21
22
23
24

25

26

Nöfn þingmanna og staöa

Albert Guðmundsson, stórkaupmaður ...............................................
Alexander Stefánsson, oddviti, 1. varaforseti Nd.................................
Árni Gunnarsson.....................................................................................
Benedikt Gröndal ...................................................................................
f fjarveru BGr tók sæti hans 23/3-26/4:
Jón Baldvin Hannibalsson, ritstjóri .................................................
Birgir ísl. Gunnarsson, borgarfulltrúi...................................................
í fjarveru BÍG tók sæti hans 13/11-7/12:
Ragnhildur Helgadóttir, lögfræðingur .............................................
Davíð Aðalsteinsson, bóndi, skrifari í Ed..............................................
Eggert Haukdal, bóndi...........................................................................
Egill Jónsson, ráðunautur, skrifari í Ed..................................................
Eiður Guðnason .....................................................................................
í fjarveru EG tók sæti hans 22/10—16/11:
Gunnar Már Kristófersson...............................................................
Eyjólfur Konráð Jónsson, lögfræðingur.............................................
í fjarveru EKJ tók sæti hans 23/3-26/4:
Sigurlaug Bjarnadóttir, kennari .....................................................
Friðjón Þórðarson, dómsmálaráðherra .............................................
í fjarveru FÞ tók sæti hans 17/11-1/12:
Valdimar Indriðason, framkvæmdastjóri.......................................
Friðrik Sophusson, lögfræðingur, skrifari í Sþ.....................................
Garðar Sigurðsson, kennari, 2. varaforseti Nd....................................
Geir Gunnarsson...................................................................................
Geir Hallgrímsson.................................................................................
í fjarveru GeirH tók sæti hans 28/10-10/11:
Ragnhildur Helgadóttir, lögfræðingur ...........................................
Guðmundur Bjarnason, 2. varaforseti Ed............................................
Guðmundur J. Guðmundsson, form. Verkamannasambands fslands
í fjarveru GJG tók sæti hans 2/12-16/12:
Guðrún Hallgrímsdóttir, matvælaverkfræðingur ..........................
Guðmundur Karlsson, framkvæmdastjóri .........................................
Guðmundur G. Þórarinsson, verkfræðingur ......................................
í fjarveru GGP tók sæti hans 10/11-23/11: .....................................
Haraldur Ólafsson, dósent...............................................................
Guðrún Helgadóttir, deildarstjóri.......................................................
Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra...............................................
Halldór Ásgrímsson .............................................................................
Halldór Blöndal, skrifari í Nd................................................................
Helgi Seljan, forseti efri deildar .........................................................
f fjarveru HS tók sæti hans 9/2-25/2:
Sveinn Jónsson, verkfræðingur .......................................................
Hjörleifur Guttormsson, iðnaðarráðherra..........................................
í fjarveru HG tók sæti hans 27/10-9/11:
Þorbjörg Arnórsdóttir, húsfreyja ...................................................
f fjarveru HG tók sæti hans 26/2-22/3:
Sveinn Jónsson, verkfræðingur .......................................................
Ingólfur Guðnason, sparisjóðsstjóri ...................................................
f fjarveru IGuðn tók sæti hans 27/1—15/2:
Brynjólfur Sveinbergsson, mjólkurbússtjóri ..................................
f fjarveru IGuðn tók sæti hans 11/5—25/5:
Jón Ingi Ingvarsson, rafvirkjameistari ...........................................

Kjördæmi
.
.
.
.

Reykjavík, 3. þm.
Vesturlandskjörd., 1. þm.
Norðurlkjd. eystra, 6. þm.
Reykjavík, 4. þm.

. Reykjavík, 6. þm.

.
.
.
.

Vesturlandskjörd., 3. þm.
Suðurlandskjörd., 6. þm.
11. landskjörinn þm.
Vesturlandskjörd., 5. þm.

. 5. landskjörinn þm.

. Vesturlandskjörd., 2. þm.

Fæðingardagur og ár
5/1033
6/1032
14/4*40
7/734
21/239
19/736
26/530
13/12’46
26/433
14/12*30
7/1139
19/7*44
13/638
4/736
5/233

Reykjavík, 10. þm.
Suðurlandskjörd., 4. þm.
Reykjaneskjörd., 4. þm.
Reykjavík, 1. þm.

9/935
18/10’43
20/ll’33
12/430
16/1235

. Norðurlkjd. eystra, 5. þm.
. Reykjavík, 7. þm.

26/530
9/10’44
22/l’27

.
.
.
.

. 9. landskjörinn þm.
. Reykjavík, 12. þm.

5/ll’41
9/636
29/1039

.
.
.
.
.

8. landskjörinn þm.
Reykjavík, 8. þm.
Austurlandskjörd., 3. þm.
7. landskjörinn þm.
Austurlandskjörd., 2. þm.

14/730
7/935
29/12’10
8/9’47
24/838
15/134

. Austurlandskjörd., 5. þm.

7/9’48
31/1035
15/11’53

. Norðurlkjd. vestra, 5. þm.

7/9’48
27/236
17/134
19/4’43
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með bústöðum o. fl
viðskiptanefnd, ht=heilbrigðis- og trygginganefnd, i=iðnaðamefnd, k=kjörbréfanefnd, l=landbúnaðarnefnd, m-menntaAb=Alþýðubandalag, F=Framsóknarflokkur, S=Sjálfstæðisflokkur.

Heimili

Dvalarstaður um þingtímann
(og sími)

í hverjum fastanefndum

Tala áður Stjórnsetinna mála- Þingþinga flokkur deild Tala

Reykjavík
Ólafsvík
Akureyri
Reykjavík

Laufásvegur 68, 25840, 20222
Hjarðarhagi 48, 23195
Gullteigur 12, 32317, 96-23702
Miklabraut 32, 11179

fv, u.
sa, fél, f.
sa, 1.
u

8
6
3
26

S
F
A
A

Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

1
2
3
4

Reykjavík
Reykjavík

Fjölnisvegur 15, 20628, 82900

i, aSþ, k.

3
1

S

Nd.

5

Reykjavík
Ambjargarlækur, Mýr.
Bergþórshvoll
Seljavellir, Nesjahreppi
Reykjavík

fv, 1, i, ht, m.
Háaleitisbraut 117, 34969
Barónsstígur 43, 12503, 17812, 251331, fél, a, atv.
sa, 1, sj, i, a, atv.
Reynimelur 26, 22016
sa, 1, a.
Kúrland 24, 32933

18
1
3
2
3

F
S
S
A

Ed.
Nd.
Ed.
Ed.

6
7
8
9

Gufuskálar, Neshreppi
Reykjavík

Brekkugerði 24, 36672, 29600

fv, 1, a, u.

1
15

S

Ed.

10

Reykjavík
Stykkishólmur

Rauðalækur 9, 83268, 25000

sa, m.

6
19

S

Nd.

11

Akranes
Reykjavfk
Vestmannaeyjar
Hafnarfjörður
Reykjavík

Skógargerði 6, 31782
Skeiðavogur 29, 37362
Þúfubarð 2, 50004
Dyngjuvegur 6, 33351, 82900

fél, a, f, atv, k.
sj, a, atv.
sj, f.
u.

1
3
11
25
19

S
Ab
Ab
S

Nd.
Nd.
Ed.
Nd.

12
13
14
15

Reykjavík
Keflavík
Reykjavík

Heiðarbrún 3, 92-3717
Fremristekkur 2, 74407, 25633

fv, sj, fél, f.
fv, fél.

18
1
2

F
Ab

Ed.
Nd.

16
17

Reykjavík
Vestmannaeyjar
Reykjavík

sa, sj, fél, f.
Grænahlíð 18, 35945
Langholtsvegur 167A, 38579, 26061 i, ht, aSþ.

1
3
3

S
F

Ed.
Nd.

18
19

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Höfn, Hornafirði
Akureyri
Reyðarfjörður

Skaftahlíð 22, 23124
Víðimelur 27, 12822, 25000
Brekkusel 22, 75548
Melabraut 14, Seltj., 16616
Kleppsvegur 14, 36665

1
1
40
6
9
13

Ab
S
F
S
Ab

Nd.
Ed.
Nd.
Nd.
Ed.

20
21
22
23
24

Egilsstaðir
Neskaupstaður

Espigerði 4/8A, 39100, 25000

1
3

Ab

Nd.

25

F

Nd.

26

ht, m, aSþ.
fv, sj, i, ht, m.
fv, sj, u, atv.
sa, sj, m, aSþ.
1, ht,'þ.

1

Hala, Borgarhafnarhr.
Egilsstaðir
Hvammstangi
Hvammstangi
Skagaströnd

Ljósheimar 8, 86867

fv, m, a.

1
1
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Nöfn þingmanna og staða

27 Ingvar Gíslason, menntamálaráöherra...........................................................
í fjarveru IGísl tók sæti hans 27/10-9/11:
Níels Á. Lund, kennari.................................................................................
í fjarveru IGísl tók sæti hans 23/2-8/3:
Hákon Hákonarson, form. Sveinafélags járniðnaðarmanna....................
28 Jóhann Einvarðsson, skrifari í Sþ......................................................................
í fjarveru JE tók sæti hans 27/10-23/11:
MarkúsÁ. Einarsson, veðurfræðingur.......................................................
29 Jóhanna Sigurðardóttir.....................................................................................
30 Jón Helgason, bóndi, forseti sameinaðs þings...............................................
31 Jósef H. Þorgeirsson.........................................................................................
32 Karl Steinar Guðnason, 1. varaforseti Sþ.........................................................
33 Karvel Pálmason, kennari ...............................................................................
34 Kjartan Jóhannsson, verkfræðingur ...............................................................
í fjarveru KJ tók sæti hans 12/11-25/11:
ÓlafurBjörnsson, útgerðarmaður .............................................................
35 Lárus Jónsson, viðskiptafræðingur .................................................................
í fjarveru LJ tók sæti hans 27/10:
Vigfús Jónsson, bóndi...................................................................................
36 Magnús H. Magnússon.....................................................................................
í fjarveru MHM tók sæti hans 20/11-8/12:
Ágúst Einarsson, útgerðarmaður ...............................................................
37 Matthías Bjarnason...........................................................................................
38 Matthías Á. Mathiesen, lögfræðingur.............................................................
39 Ólafur G. Einarsson, héraðsdómslögmaður .................................................
í fjarveru ÓE tók sæti hans 13/11-26/11 og 25/4-11/5:
Sigurgeir Sigurðsson, bæjarstjóri ...............................................................
40 ÓlafurRagnarGrímsson, prófessor ...............................................................
41 Ólafur Jóhannesson, utanríkisráðherra .........................................................
1 fjarveru ÓIJ tók sæti hans 5/12-19/12, 23/2-15/3 og 4/5-17/5:
Haraldur Ólafsson, dósent...........................................................................
42 Ólafur Þ. Þórðarson, skólastjóri, skrifari í Nd.................................................
í fjarveru ÓÞÞ tók sæti hans 27/10-9/11:
Finnbogi Hermannsson, kennari.................................................................
43 Páll Pétursson, bóndi .......................................................................................
44 Pálmi Jónsson, landbúnaðarráðherra.............................................................
45 PéturSigurðsson, sjómaður.............................................................................
í fjarveru PS tók sæti hans 11/5-25/5:
Sigurlaug Bjarnadóttir, kennari .................................................................
46 Ragnar Arnalds, fjármálaráðherra .................................................................
f fjarveru RA tók sæti hans 3/3-17/3:
Þórður Skúlason, sveitarstjóri .....................................................................
47 Salome Þorkelsdóttir, gjaldkeri.......................................................................
48 Sighvatur Björgvinsson.....................................................................................
f fjarveru SighB tók sæti hans 13/11-11/12:
Gunnar R. Pétursson, rafvirki.....................................................................
49 Skúli Alexandersson, oddviti...........................................................................
50 Stefán Guðmundsson, framkvæmdastjóri .....................................................
51 Stefán Jónsson, rithöfundur.............................................................................
52 Stefán Valgeirsson, bóndi ...............................................................................
53 Steingrímur Hermannsson, sjávarútvegsráðherra .......................................
í fjarveru StH tók sæti hans 8/12—20/12 og 4/5-20/5:
Sigurgeir Bóasson, skrifstofustjóri .............................................................
54 Steinþór Gestsson, bóndi, 2. varaforseti Sþ.....................................................
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Kjördæmi
Norðurlkjd. eystra, 1. þm.

Fæðingardagur og ár
28/3*26
l/7’50

Reykjaneskjörd., 5. þm.

6/2’45
10/838

10. landskjörinn þm.
Suðurlandskjörd., 3. þm.
2. landskjörinn þm.
3. landskjörinn þm.
6. landskjörinn þm.
Reykjaneskjörd., 2. þm.

5/339
4/10’42
4/1031
16/736
27/539
13/736
19/1239

Norðurlkjd. eystra, 3. þm.

22/4’24
17/11’33

Suðurlandskjörd., 5. þm.

8/8’29
30/9’22

Vestfjarðakjörd., 1. þm.
Reykjaneskjörd., 1. þm.
Reykjaneskjörd., 3. þm.

11/1’52
15/8’21
6/831
7/732

Reykjavík, 11. þm.
Reykjavík, 5. þm.

Vestfjarðakjörd., 5. þm.

14/1234
14/5’43
1/3T3
14/730
8/12’40

Norðurlkjd. vestra, 1. þm.
Norðurlkjd. vestra, 2. þm.
1. landskjörinn þm.

20/9’45
17/337
H/11’29
2/7’28

Norðurlkjd. vestra, 4. þm.

4/7’26
8/738

4. landskjörinn þm.
Vestfjarðakjörd., 3. þm.

27/7’43
3/7’27
23/1’42

Vesturlandskjörd., 4. þm.
Norðurlkjd. vestra, 3. þm.
Norðurlkjd. eystra, 4. þm.
Norðurlkjd. eystra, 2. þm.
Vestfjarðakjörd., 2. þm.

4/938
9/9*26
24/532
9/5’23
20/11T8
22/6’28

Suðurlandskjörd., 2. þm.

3/7’48
31/5T3
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f hverjum fastanefndum

Tala áður Stjórnsetinna mála- Þingþinga flokkur deild Tala

Dvalarstaður um þingtímann
(og sími)
Vesturgata 50A, 16648, 25000

23

F

Nd.

27

Bifröst, Mýr.
Akureyri
Keflavík

Norðurtún 4, 92-2460

fél, ht, u.

1

F

Nd.

28

Hafnarfjöröur
Reykjavík
Seglbúðir í Kirkjubæjarhr.
Akranes
Keflavík
Bolungarvík
Hafnarfjörður

Háaleitisbraut 15, 31715
Kaplaskjólsvegur 51, 27917
Hátún 8, 15504
Heiðarbrún 8, 92-2486, 92-2085
Dalbraut 3, 34372
Jófríðarstaðavegur 11, 52597

fél, aSþ, k.
sa, 1, ht, m, a, þ.
i, a, k.
fél, hti m.
sj, f.
fv, sj, i.

3
9
3
5
9
3

A
F
S
A
A
A

Nd.
Ed.
Nd.
Ed.
Nd.
Ed.

29
30
31
32
33
34

Keflavík
Akureyri

Birkimelur 10A, 24036

fv, sa, ht, f.

1
11

S

Ed.

35

Laxamýri, S-Þing.
Vestmannaeyjar

Fellsmúli 18, 39133

i, ht, atv.

1
3

A

Nd.

36

Reykjavík
ísafjörður
Hafnarfjörður
Garðakaupstaður

Tjaldanes 5, Gkst., 42362
Hringbraut 59, Hf., 50276
Stekkjarflöt 14, 42880, 25771

fv, sj, ht.
fv.
m, þ.

1
19
24
11

S
S
S

Nd.
Nd.
Nd.

37
38
39

Seltjamarnes
Seltjarnarnes
Reykjavík

Barðaströnd 5, 23575, 24717
Aragata 13, 16701, 25000

fv, fél, m, u, þ.
k.

5
25

Ab
F

Ed.
Ed.

40
41

Reykjavík
Reykholt, Borgarf.

Fellsmúli 5, 35281

m, a, atv.

1
6

F

Nd.

42

Núpur, Dýrafirði
Höllustaöir, A.-Hún.
Akur í Torfalækjarhreppi
Reykjavík

Hamraborg 8, Kóp., 43530,95-7100 sj, i, aSþ, þ.
Bólstaðarhlíð 31, 35755, 25000
i, ht.
Goðheimar 20, 81141, 54533.
1, sj, ht.

1
8
15
21

F
S
S

Nd.
Nd.
Nd.

43
44
45

Reykjavík
Varmahlíð, Skagaf.

Laugalækur 38, 83695, 25000

6
17

Ab

Nd.

46

Hvammstangi
Mosfellssveit
Reykjavík

Reykjahlíö, 66149, 66922
Kríuhólar 2, 73244

fél, ht, m, a.
fv, þ.

1
8

S
A

Ed.
Nd.

47
48

Patreksfjörður
Hellissandur
Sauðárkrókur
Syðri-Hóll í Fnjóskadal
Auðbrekka, Skriðuhreppi
Garöakaupstaöur

Stóragerði 22, 31905
Melhagi 8, 29316
Flókagata 63, 21740
Birkigrund 47, Kóp., 42211
Mávanes 19, 41809, 25000

sa,
sa,
sa,
sa,

8
2
11
15
13

Ab
F
Ab
F
F

Nd.
Ed.
Ed.
Nd.
Nd.

49
50
51
52
53

Bolungarvík
HæU, Árn.

Hávallagata 18, 21072, 99-6030

sa, 1, fél, aSþ.

1
15

S

Nd.

54

1, i, k.
sj, i, fél, a.
í, a.
1.

3048

Tala

Þskj. 1078

Þingmannaskrá með bústöðum o. fl.

Nöfn þingmanna og staða

55 Svavar Gestsson, félagsmálaráðherra.............................................................
í fjarvera SvG tók sæti hans 21/10-9/11:
Sigurður Magnússon, rafvélavirki...............................................................
56 SverrirHermannsson, viðskiptafræðingur, forseti neðrideildar..................
I fjarveru SvH tók sæti hans 3/3—18/3:
Tryggvi Gunnarsson, skipstjóri ...................................................................
57 Tómas Árnason, viðskiptaráðherra ...............................................................
í fjarveru TÁ tók sæti hans 10/11-23/11:
Guðmundur Gíslason, kaupfélagsstjóri .....................................................
í fjarveru TÁ tók sæti hans 8/4—27/4:
Jón Kristjánsson, verslunarstjóri ..................................................................
58 Vilmundur Gylfason, menntaskólakennari ...................................................
59 Þorvaldur Garðar Kristjánsson, 1. varaforseti Ed.........................................
60 ÞórarinnSigurjónsson,bústjóri.......................................................................

Kjördæmi

Fæðingardagur og ár

Reykjavík, 2. þm.

26/6’44

Austurlandskjörd., 4. þm

l/7’48
26/2’30

Austurlandskjörd., 1. þm

24/7’27
21/7’23
21/9’50

Reykjavík, 9. þm.
Vestfjarðakjörd., 4. þm.
Suðurlandskjörd., 1. þm.

ll/6’42
7/8’48
10/10T9
26/7’23

Þskj. 1078

Heimili

Þingmannaskrá með bústöðum o. fl.

í hverjum fastanefndum

Dvalarstaður um þingtímann
(og sími)

Reykjavík

Drápuhlíð 5, 12912, 25000

Reykjavík
Reykjavík

Einimelur 9, 24515

Þ-

Vopnafjörður
Kópavogur

Hraunbraut 20, 40972, 25000

k.

Tala áður Stjórnsetinna mála- Þingþinga flokkur deild Tala
Ab

Nd.

55

4
14

S

Nd.

56

1
17

F

Ed.

57

A
S
F

Nd.
Ed.
Nd.

58
59
60

3

1

Stöðvarfjörður
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Laugardælir, Hraungerðishr.

3049

Haðarstígur 2, 27512
m, a.
Skildinganes 48, 18988, 11560
1, i, fél, m.
Kaplaskjólsvegur 53, 28609, 99-15581, f.

1
3
18
8

3050

Þingmannaskrá með bústöðum o. fl.

Stjórnir þingflokka:

Alþýðubandalag:
Ólafur Ragnar Grímsson, formaður.
Svavar Gestsson, varaformaður.
Skúli Alexandersson, ritari.
Alþýðuflokkur:
Sighvatur Björgvinsson, formaður.
Karl Steinar Guðnason, varaformaður.
Jóhanna Sigurðardóttir, ritari.
Framsóknarflokkur:
Páll Pétursson, formaður.
Jón Helgason, varaformaöur.
Jóhann Einvarðsson, ritari.
Sj álfstæðisflokkur:
Ólafur G. Einarsson, formaður.
Lárus Jónsson, varaformaður.
Þorv. Garðar Kristjánsson, ritari.
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